Díváte se na nejmodernější triatlonový a časovkářský bicykl na světě.
IA je zkratka pro Integrated Aero. Abychom vytvořili tento bicykl, Felt dal dohromady tým sportovců, inženýrů a vývojářů a
vyzval je, aby přehodnotili každý prvek aerodynamických vlastností. Aby zapomněli na všechna omezení a snili o nových
způsobech, jak vytvořit nejen nejrychlejší bicykl, ale i plně integrovaný stroj, který pracuje dokonale v harmonii s lidským
tělem. Výsledkem je bicykl, který byl navržen od základů jako nový stroj, který má nabídnout jezdcům reálnou výhodu v
závodě s časem.
Příběh bicyklu IA můžete vidět v jeho designu. V jeho progresivních tvarech, v jeho pozornosti k ergonomii, v jeho plně
integrovaném systému, který se vymyká běžným standardům myšlení. Existují desítky nových technologií a konstrukčních
detailů, které tvoří tento příběh. Ale co je nejdůležitější, je jedna jednoduchá věc: Výsledky a to je místo, kde Felt IA září

Evoluce stroje.
Už více než dvě desítky let, je Felt lídrem v aerodynamickém inženýrství. Bicykl IA je vyvrcholením všeho, co se Felt naučil za
více než 23 let spolupráce s mnoha nejlepšími světovými triatlonisty a cyklisty. Tady je stručná historie Felt hlavních
přelomových událostí v závodě s časem.

1989: Jim Felt, začal
stavět vlastní rámy v
Kalifornii, vytvořil
první aerodynamické
ko l a p ro m í st n í
k o m u n i t u
triatlonistů. Jeden z
jeho prvních bicyklů
byl postaven pro
motokrosovou
hvězdu Johnyho
O´Maru, který se
účastnil soutěží v
triatlonu v rámci
tréninku.

1991: Jim začal
kooperaci s firmou
Easton Sports a navrhl
nový hliníkový
aerodynamický bicykl
p ro t r i a t l o n o v o u
legendu Paulu NewbyFrasera. Bicykl
pojmenoval B2 pro
jeho matný černý
povrch a stealth vzhled.
Tento bicykl dopomohl
N e w b y - Fa s e r o v e j
vyhrát v roce 1991
Ironmana na Hawai.

2002: Na trh byl
uveden Felt DA na
kolech o rozměru
650. Inovace
zahrnovala spodní
rámovou trubku ve
tvaru čepele,
rozšířené uložení
středového složení a
CNC obráběnou
sedlovou vzpěru.

2003: První S32, v
ceně pod 1.500
dolarů vhodný pro
triatlon i časovku,
který měl spoustu
s t e j n ý c h
konstrukčních prvků
a technologií jako
bicykly, které stály
tisíce a víc.
Aerodynamická
výhoda byla k
dispozici pro větší
okruh spotřebitelů.

2006: Úplně nový
karbonový bicykl DA,
vyvinutý po řadě
vyčerpávajících
testování ve větrném
tunelu, debutoval
jako první s
bajonetovým
systémem řízení,
technologie, která
umístila řízení a jeho
součásti mimo
hlavovou trubku pro
lepší aerodynamiku a
ovládání.

2007: Tailor Phinney
absolvoval na Feltu
juniorské mistrovství
světa ve stíhacím
závodě a vytvořil na
trati dlouhé 3000
metrů, nový
individuální světový
rekord časem
3:16,65.

2008: Sportovci
jezdící na Feltech,
nadělali průvan v
triatlonových
disciplínách na
olympijských hrách v
Pekingu. Australanka
Emma Snowsill a
němec Jan Frodeno,
oba získali zlato ve
svých disciplínách na
bicyklech Felt.

2010: Američanka
Sarah Hamer jezdící
na Feltu SP1,
a e r o d y n a m i c ké m
bicyklu vybaveném
systémem řízení
Bajonet 2, získala svůj
třetí titul mistryně
světa v individuální
stíhačce.

2012: Američanka
Kristin Armstrong na
Fe l t u DA z í s ka l a
zlatou olympijskou
medaili v závodech
na čas v Londýně.

2013: Celkem nový
Felt IA je uveden jako
součást Felt kolekce
2014.

Triatlonový superbike.
Nikdy předtím bicykl neměl tak důkladně technicky řešený každý aspekt výkonu pro triatlon. Dlouhodobé historické
partnerství s olympioniky a mistry světa v triatlonu, postavilo Felt do jedinečné pozice, vytvořit ještě lepší bicykl pro triatlon
a časovku. Tato spolupráce se sportovci byla místem, kde se tento vývojový proces začal.
Projekt IA je projektem několika posledních let. Jedním z našich cílů bylo vytvořit bicykl ve své třídě s nejlepší aerodynamickou
výhodou, ale to byl jen začátek. Skutečnou výzvou bylo řešení jiných reálných potřeb jezdců. Pohodlí, variabilita nastavení,
brzdný výkon a ovladatelnost. Nemohli jsme se soustředit jen na bicykl, protože celé je to o harmonii těla a kola.
V mnoha ohledech, naši technici viděli IA jako doplněk jezdce. Ergonomie hrála úlohu v každém detailu a provedení.
Nedělali jsme si hlavu s některými pravidly a omezeními UCI pro silniční závody a díky tomu jsme mohli vytvořit něco
opravdu jedinečného. Stroj zaměřený na jediný účel.
Zde je pohled některých klíčových technologií a konstrukcí, které vyčleňují Felt IA z davu.
1.Nízké zadní podsedlové vzpěry
2.(VR) Sedlovka s redukcí vibrací
3.Vnitřní upínací systém sedlovky
4.Integrovaná zadní brzda
5.Stabilní držák přesmykače

6.BatPac – vnitřní umístění baterie
7.Středová aero oblast
8.Komplexní aero profil trubek
9.CalPac – odkládací prostor
10.Integrovaný design přední vidlice

11.Vnitřní vedení kabeláže
12.Plně nastavitelné Aero řídítka
13.Optimalizovaná aero hlavová
trubka
14.Kryt přední brzdy

VR Sedlovka
Redukce vibrací, poskytuje vynikající
tlumení nárazů pomocí 3T Diff-loct komfort
modulu.

3T Diff-lockt objímka
Tento integrovaný systém používá objímku
se západkovým ozubením, pro jemné
nastavení v krocích po 0,5°, zajišťuje
stabilní upnutí a jedinečný komfortní
modul, který snižuje vibrace od vozovky
pro snižování tělesné únavy při dlouhých
triatlonových tratích, nebo časovkách.

Vnitřní upínací systém sedlovky
Nejlepší způsob, jak optimalizovat a
rozložit upínací síly na aerodynamickou
sedlovku. Upnutí sedlovky je bezpečné a
jednoduché. Jednoduchá montáž a
demontáž v případě cestování.

Kryt - AeroPac
Odkládací prostor integrovaný do horní
rámové trubky je vybaven silikonovým
krytem pro bezpečný provoz doplňkové
stravy a nápoje se zachováním
aerodynamiky tím že perfektně zapadá
do povrchu rámu. Kryt umožňuje
jednoduchou hydrataci pomocí hadičky
a lehký přístup k uloženým věcem.

Odkladací priestor - CalPac
Horizontální přihrádka pro energetické
gely, tyčinky a jiné závodní vybavení.

Snížení sedlové vzpěry
Tém ěř h o r izo ntá ln í ko n st r u kc e
p o d s e d l o v ý c h v z p ě r, z l e p š u j e
aerodynamiku snížením odporu.
Sedlová vzpěra je úplně zakrytá zadním
diskovým kolem v každém úhlu bočního
větru. Čelní plocha je snížená o téměř
50%, v porovnání s běžnými vzpěrami.
Jízdní komfort je vylepšen efektem
listové pružiny na sedlové trubce, zatím
co boční tuhost se zvýšila díky malému
trojúhelníku zadní stavby.

Aerodynamika
Před začátkem projektu IA, si inženýři z Feltu jasně identifikovali své poslání: Vyrobit nejrychlejší triatlonový bicykl na světě.
To znamenalo, přihlédnout k některým skutečnostem, které ne vždy pochází do hry v době testování v aerodynamickém
tunelu. Například, konkrétní rám testovat s určitým typem těla v určité poloze, nebo, co nastane v případě, že průměrný
jezdec není schopen držet aero pozici?
Nebo, co se stane s aerodynamikou, když je na bicyklu namontovaný držák s lahví, či pod sedlem umístěná náhradní
duše, nebo páskou na rám přilepená energetická tyčinka? V takovém případě, jiný výrobci pohoří, jakmile jdou s námi do
porovnávacího testu v aerodynamickém tunelu.

Projekt IA se zaobíral všemi těmito
faktory. Tak jako při všech Felt aero
projektech, i v tomto případě byl
bicykl starostlivě testován
prostřednictvím řady pokročilých
procesů včetně Computational
Fluid Dynamics (CFD) a zkoušek v
aerodynamickém tunelu. Kromě
t o h o , i n že n ý ř i i n t e n z i v n ě
spolupracovali s profesionálními
sportovci, jako např. vítězkou
Ironmana Mirindou Carfrae a
dvojnásobnou vítězkou olympijské
časovky Kristin Armstrong.
Vývojový tým sledoval a měřil aero
výkon sportovce na kole v
kontrolovaném prostření i na
reálné cestě.

Jedná se o bicykl, který by
neexistoval, nebýt dlouhé historie
Feltu ve vytváření aerodynamických
bicyklů pro elitní sportovce. I když
zpětná vazba od pro jezdců je velmi
důležitá, bicykl IA byl navržen tak, aby
vyhovoval i běžným triatlonistům.
Díky vyšší hlavové trubce (snaha
odstranit množství distančních
podložek) a bezprecedentní
variabilitě nastavení, přináší zvýšení
výkonu bez obětování pohodlí a
ideálního posedu.

Nejdůležitější je, pomoci široké škále
triatlonistů dosáhnout co nejlepší jízdní
pozice, aby mohli zažít aero výhody
tohoto bicyklu. Ale i s těmito úpravami,
IA stále dosahuje významné
aerodynamické výhody oproti jiným
konkurenčním triatlonovým bicyklům.

Ve Feltu proces vývoje aero bicyklu začíná pomocí softwaru CFD. Pracuje s mechanikou tekutin/plynů a využívá matematiku
a algoritmy pro měření aerodynamického výkonu. Díky počítačům a pokrokovému softwaru, který se nejčastěji používá v
leteckém průmyslu a vývoji závodních aut, inženýři ve Feltu umí vypočítat a simulovat proudění vzduchu a odpor vzduchu ve
spojitosti s různými tvary rámů a konfigurací.
CFD software umožňuje inženýrům spracovat obrovské množství dat ve velmi krátkém čase. Felt strávil roky optimalizací CFD
postupů a ověřováním výsledků v aerodynamickém tunelu. Pravdou je, že CFD je stále určitým druhem černé magie. Existuje
mnoho různých způsobů, jak dělat určité věci a trvá roky důsledného experimentování s cílem pochopit a zdokonalit výsledky.
Ale tato extra cena za to stojí: Dlouho před tím, než jsou postaveny jakékoli prototypy, můžete tvary trubek, spojovací sekce,
komponenty a celý rám optimalizovat pomocí CFD.

3D modelování a CFD analýza umožňuje Felt inženýrům doladit své návrhy před začátkem fáze prototypu.

Zatím co mnozí výrobci používají testování v aerodynamickém tunelu pro marketingové účely, test dělají, jen aby zjistili
určitou výhodu, kterou mohou propagovat. Felt má dlouhou historii požití aerodynamického tunelu, jako neoddělitelné
součásti svého vývojového procesu.
Aerodynamický tunel umožňuje inženýrům měřit aerodynamický odpor celých bicyklů, jako i jejich součástí, jako jsou kola a
řídítka. Také mohou testovat, jen některé části bicyklu a provádět přesné a precizní měření v určitých úhlech proudění
vzduchu a rychlosti.
Při vývoji IA rámů, Felt využit větrný tunel s pomalou rychlostí, který je v San Diegu v jižní Kalifornii. Toto zařízení používá už
mnoho let. Kombinace CFD analýzy a testování v aerodynamickém tunelu, umožnila inženýrům přesně určit optimální
aerodynamické tvary v mnoha oblastech na bicyklu. Kromě měření účinků určitých tvarů, také analyzovali způsoby, jak tyto
tvary ovlivňují i ostatní proudění.
Roky podrobných CFD analýz a testů v aerodynamickém tunelu, vedly technický tým Felt k přezkoumání jednoho aspektu
aerodynamického výkonu, kterému věnovali méně pozornosti než ideálním aerodynamickým tvarům a náběhovým hranám.
Jednalo se o využití síly zvané vztlak. Za určitých podmínek proudění vzduchu, v závislosti na úhlu náběhu a relativní rychlosti
proudění vzduchu, vytváří na většine sekcí rámu bicyklu vztlak, stejně jako to dělá plachta na plachetnici, aby vyrovnala síly
odporu vody. Čistým efektem této síly je snížený odpor. Toto je také součástí toho, co dělá bicykl Felt IA, pocitově rychlým.
Při větším úhlu vychýlení směru bočního větru od směr pohybu, vztlaková síla značně převyšuje sílu odporu, takže odpor je
méně významný. Díky těmto vědomostem, Felt optimalizoval tvar určitých částí rámu, aby proudění vzduchu vytvářelo více
vztlaku jako tradiční aero tvary. Takto optimalizované části rámu umožnili postavit bicykl, který je rychlejší než součet jeho
částí ( máme na mysli součet odporu jednotlivých částí a odporu celého kola), protože klíčové oblasti na bicyklu produkují
tolik vztlaku, že zvyšují negativní odpor ve směru, kterým se bicykl pohybuje.

Kombinace CFD analýz a měření v aerodynamickém tunelu, také vedlo k vytvoření aerodynamického prvku, jakým jsou zadní
vzpěry ve tvaru čepele dýky. Ale ne vše je jen o tvaru trubek a spojovacích sekcí rámu. Technický tým strávil mnoho hodin
vytvářením integrovaných technologií a funkčních částí, jako je např. brzdový systém. Brzdy byly navrženy souběžně s
rámem, to znamená, že Felt nebyl nucen rám přizpůsobit součástce a tím obětovat brzdný výkon, aby vytvořil určitou
vyhovující aerodynamickou kombinaci. Oba projekty byly optimalizovány na dosažení ideální rovnováhy. Tato filozofie platí i
pro všechny ostatní integrované systémy, včetně VR sedlovky a Calpac odkládacího a hydratačního systému.

Přehled
IA:
I
Integrovaná aero řídítka
Tenké aerodynamické základní řídítka jsou integrována spolu s nízko profilovým představcem.
Aero trubky s ohledem na všechny aspekty aero odporu.
Spodní a sedlová trubka a spojovací sekce jsou navrženy tak, aby nejen snižovaly odpor vzduchu pro běžné spektrum úhlu
vychýlení, ale i generovali vztlak pro snížení úsilí potřebného na zrychlení a udržení rychlosti.
BatPac
Integrovaný vnitřní prostor pro Di2 baterie.
Aerodynamická oblasť okolo středu
Používáme středové složení BB30 pro jeho užší rozměr, který pomáhá snižovat součinitel aerodynamického odporu.
CalPac
Integrovaný horizontální odkládací prostot pro energetické gely, energetické tyčinky a jinou závodní výbavu.
Snížené sedlově vzpěry
Téměř horizontální konstrukce podsedlových vspěr, zlepšuje aerodynamiku snížením odporu. Jízdní komfort je zlepšený
efektem listové pružiny na sedlové trubce, zatím co boční tuhost se zvýšila díky malému trojúhelníku zadní stavby.
Integrovaný design vidlice
Integrovaná přední vidlice umožňuje vytvořit užší hlavovou trubku, která minimalizuje součinitel odporu a zvyšuje
aerodynamický výkon.
Přední aero brzda
Aero optimalizovaný kryt přední brzdy snižuje odpor vzduchu. Kryt se dá snadno demontovat pro bezproblémový servis brzdy.
Integrovaná zadní brzda
Zadní brzda je strategicky umístěna na spodní straně řetězových vzpěr pro optimální aerodynamický výkon. Odnímatelný kryt
pro jednoduchý servis brzdy.
Vnitřní upínací systém sedlovky
Optimální rozložení upínacích sil na aerodynamickou sedlovku. Upnutí sedlovky je bezpečné a stabilní. Jednoduchá montáž a
demontáž v případě cestování.
Vnitřní vedení kabeláže
Plně integrované vedení lanek řazení a brzd, nebo elektronických kabelů vnitřkem rámu, optimalizuje aerodynamik, výkon
komponentů a provozuschopnost.
Aero hlavová trubka
Agresivne tvarovaná aero hlavová trubka, umožňuje značně snížit koeficient odporu vzduchu.
Stabilní držák přesmykače
Nový držák přesmykače zlepšuje jeho výkon, elektronický nebo mechanický, hlavne při přeřazování z malého na velký
převodník.
VariMount sedlovka
Unikátní systém zajišťuje bezpečné upnutí sedla a umožňuje maximální rozsah nastavení jedním šroubem.
VR sedlovka
Komfort bez kompromisů na výkonu. Konstrukce VR sedlovky redukuje vibrace a tím dosahuje požadovaný komfort.

* VR sedlovka snižující vibrace je nabízena jako
alternativa k sedlovce VM na některých IA modelech.

