
Úplně nový Bayonet 4 byl navržen a vyroben tak, aby splnil všechny předpisy a nařízení UCI.Tato speciální aero vidlice v 
kombinaci s profesionálními bicykly pro triatlon a časovku DA/TT, nabízí aerodynamičtější přední část, než kdy předtím. 
Naši technici strávili mnoho hodin analýzou a tvorbou koncepčních modelů vytvořených v programu CFD, aby je 
následně otestovali v aerodynamickém tunelu a také v reálném prostředí ve spolupráci s našimi Felt profi sportovci.
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VLASTNOSTI BAYONET 4
Díky zvyšující se popularitě elektronického 
řazení mezi triatlonisty a časovkáři, vývojový 
tým vytvořil řešení pro integraci drátů a 
kabelů. Prostor, který je integrovaný do 
představce, umožňuje tyto položky skrýt a 
chránit je před větrem a tím snížit aero 
odpor.

1. Bayonet 4 představec
2. Vnitřní osa otáčení řízení 
3. Aero kryt přední brzdy
4. Externí sloupek vidlice
5. Korunka vidlice
6. Aero nohy vidlice
7. Koncovky vidlice z karbonu
8. Integrovaný prostor na el.kabeláž 



Jedním ze způsobů, jak sledovat průběh nejmodernějších 
aerodynamických technologií v posledních několika letech, 
je přezkoumat vývoj systému Bayonet od Felt-u. Bayonet je 
ústřední součástí bicyklu Felt DA, který vyhrál Ironmana, 
zlatou olympijskou medaili a mnoho dalších závodů s 
časem. Prezentuje to nejmodernější myšlení v 
aerodynamice bicyklů.

Nyní Felt představuje úplně nový Bayonet 4. Tento nový 
systém, je plně integrovaný s existujícími bicykly Felt DA, což 
se potvrdilo za pomocí testů v aerodynamickém tunelu. 
Bayonet 4 je nejrychlejší přední vidlicí s integrovaným 
představcem, pokud jde o aerodynamický výkon.

Hlavními změnami na novém Bayonet 4 jsou, přední 
kryt brzdy, která je nyní úplně skrytá před větrem, nový 
prostor v představci na uložení kabeláže a vodičů 
elektrického řazení a přepracované nohy vidlice, které 
ještě více snižují aerodynamický odpor.

Každý z těchto nových prvků byl vytvořen 
prostřednictvím vyčerpávajícího vývojového procesu.
A výsledky jsou zřejmé: Bayonet 4 pomáhá Felt-u DA 
být, vůbec nejaerodynamičtějším UCI- schváleným 
bicyklem pro časovku / triatlon.

Stejně jako předcházející Bayonet systémy, i tento nový, 
spojuje rám a vidlici a je postaven okolo externí hlavové 
trubky. Aerodynamická náběhová hrana vidlice, v 
kombinaci s hlavovou trubkou v jejím zákrytu, vytváří 
účinný profil křídla, který výrazně snižuje odpor 
vzduchu. Bayonet 4 není jen aerodynamický, ale je i 
tužší než tradiční hlavové trubky. To znamená ostřejší a 
přesnější ovládání a dobré jízdní vlastnosti na cestě.



Bayonet 4 zvyšuje tuhost nejen vidlice, ale i celého rámu. Pomocí vnitřní osy se závitem je možné nastavení ložisek 
hlavového složení. Inženýři mohli použít hlavové ložiska s průměrem jen 19mm, díky čemuž je hlavová trubka velmi 
úzká po celé délce a ne jen ve střední části. Vzhledem k celkové pevnosti a stabilitě této konstrukce, je možné použít 
méně karbonu v této sekci, což dělá rám ještě lehčím.

Nejviditelnější změnou oproti předcházející generaci Bayonet, je kompletní integrace brzdy a vidlice. Aerodynamický 
odpor přední části vidlice je snížený krytem přední brzdy a tak vytváří lepší proudění vzduchu a úplně skryje brzdu před 
větrem. Tento design sehrává významnou úlohu při snižování celkového součinitele odporu v porovnání s 
předcházejícími verzemi Bayonet systému.

Vzhledem k tomu, že Bayonet 4 byl 
navržen pro časovku a kratší triatlonové 
trasy, byl větší důraz kladen na nižší úhel 
vychýlení větru od osy pohybu, který se 
obvykle vyskytuje při vyšších rychlostech. 
A jaký je výsledek? V testech v 
aerodynamickém tunelu, se Bayonet 4 
ukázal rychlejší než Bayonet 3, ve všech 
úhlech vychýlení. Přitom nejlepší výsledky 
má při nižších úhlech vychýlení, které jsou 
běžné při vyšších rychlostech. Takže čím 
rychleji jedete, tím víc vám pomáhá.


