Elektrické kola Felt

Felt vytvořil novou, výjimečnou řadu elektrických bicyklů, které jsou
zastáncem kvality a poctivosti , jakou od nás očekáváte. Naše bicykly si
udržují stabilní úroveň výkonnosti pokud jde o pevnost, ovládání a nízkou
hmotnost, tak, jak je charakteristickým znakem pro Felt už několik let.
Naši inženýři úzce spolupracovali s německou firmou BOSCH,
známou svojí excelentní prací a precizností , abychom mohli využít
všechny funkce, výhody a technologie na našich nových eBike.
Kombinací našich 23 let zkušeností a výrobou bicyklů nejvyšší
kvality, s odbornými znalostmi lídra na poli elektroprůmysluspolečnosti BOSCH , jsme přesvědčeni , že naše elektronické bicykly
jsou bezkonkurenční.

Nabídka Felt eBike 2014
Od jízdy městem až po terénní dobrodružství jsou naše 2014 E-bicykly
navrženy pro váš život. Tyto bicykly mají moc, aby vás dovezli dál a
rychleji, bez kompromisů v oblasti komfortu a designu.

Kolekce VERZAe
VERZAe je kolekcí fantastických
městských mašinek, vhodných na
komfortní dojíždění do práce,
rekreační turistiku, na nákup, nebo jiné
aktivity.

Kolekce Qxe

Kolekce NINEe

Qxe vás vezme na okružní jízdu městem.
Tento eBIKE je univerzálním městským a
příměstským dopravním prostředkem pro
jízdu do práce, na tahání vozíku, nebo
dopravu děťátka.

Naše kolekce bicyklů NINEe, s výhodou
podpory elektrického pohonu. I po
dosažení vrcholu stoupání budete svěží
jako nikdy předtím. A samozřejmě po
dobu klesání vám umožňuje nabíjet
baterii.

Co je to eBike?

eBike efektivně kombinuje bicykl s pedály s elektrickým
motorem. Ptáte se na co to je dobré? Umožňuje vám to
delší výjezdy s menší únavou , můžete odvést vetší zátěž a
můžete dosahovat větších rychlostí. (zní to dobře, ne?)

Bicykl

Baterie

Motor

Vylepši si den
Někdy můžete potřebovat podporu výkonu. eBike nabízí
možnost použití jen se silou vytvořenou pedály, nebo ho
využijte v kombinaci s motorem, pro přidanou extra
podporu. Nastavte si eBike podle toho, kolik potřebujete
pomoci a jízdu si upravte podle sebe.

BOSCH skombinovali jejich exkluzivní řešení a preciznost,
která je jim vlastní a přenesli do světa cyklistiky. Motor
BOSCH je poháněný 300 nebo 400 wattovou baterií a
poskytuje pět stupňů výkonu, od pozice „Off“, s nulovou
asistencí , až po pozici „Turbo“ , s asistencí 275%.
Dojezd závisí od přepravované hmotnosti , jako i od
charakteru terénu, ale i od odporu větru. Cyklopočítač
Intuvia od BOSCH-u monitoruje údaje o jízdě včetně
dojezdu, délce trati, dojezdem času, rychlosti, životnosti
baterie a další informace. Taktéž je vybaven USB
konektorem pro nabíjení smartphonu , nebo jiných zařízení
i po dobu jízdy.

Základní komponenty
Felt začlenil systém od společnosti BOSCH do
našeho nejnovějšího eBiku s jasným cílem a
elegancí, vytvořit efektivní nástroj pro transport.

BATERIE PowerPack 300 NABÍJEČKA

MOTOR BATERIE PowerPack 400 POČÍTAČ & OVLÁDANÍ

Počítač & ovládaní
Počítač na řídítkách je vybaven samostatným ovládáním pro jednoduché, bezpečné
a intuitivní ovládání. Přehledně vidíte změnu mezi režimem, informace o trati, čase
a rychlosti. Informace z jízdy se uchovávají, i když cyklo počítač odpojíte z řídítek.

OVLÁDÁNÍ NA ŘÍDÍTKÁCH

CYKLO POČÍTAČ

Zvýšení a nebo snížení rychlosti

Vzdálenost, čas, rychlost, kapacita baterie a ještě víc.

HL.VYPÍNAČ

NULOVÁNÍ

RYCHLOST STAV BATERIE

REŽIM PODPORY

PODSVÍCENÍ INFORMACE

INFORMACE
ZVÝŠENÍ RYCHLOSTI

SNÍŽENÍ RYCHLOSTI

KILOMETRY

REŽIMY VÝKONU
Použitím hnacího systému od BOSCH, získává Felt eBike
možnost nastavení výkonu počínající nulovou asistencí při
poloze „Off“ až po asistenci 275% v pozici „Turbo“. Vyberte si
sílu podpory jakou potřebujete pro terén, který jste si vybrali.

MOTOR OFF

ECO

TOUR

SPORT

TURBO

Stejné použití jako na
b ě ž n é m
bicyklu.Ušetří sílu
motoru pro velké
kopce na konci dne.

Potřebuješ trochu
podpory? Pomožte si
efektivním výkonem,
pro maximální
dojezd.

Re ž i m TO U R
poskytne konstantní
podporu výkonu pro
d l o u h é v ý j e z d y.
Jezdíte s klidem celý
den...tento režim vás
udrží v pohybu.

Když potřebujete
momentálně energii
pro spotovní jízdy, toto
je to pravé nestavení
pro vás.

Tu r b o j e n e j v y š š í
nastavení pro
maximální podporu
výkonu. Je čas dobít
kopec.

*Systém Active (turistické kola)
*Systém Performance (sportovní kola)

Zbavte se auta
Kolekcí eBike se snažíme uspokojit lidskou potřebu
přemisťovat se. Nabízíme bicykly, které vám pomůžou
například při nákupech , nebo dojíždění do práce. Vyměňte
auto za bicykl a eliminujte zbytečné cesty autem na krátké
vzdálenosti. Naše
bicykly také nabízí možnost
jednoduchého uskladnění.

MOTOR
BOSCH motor je plně technicky pohonný systém, který se
používá už pět let k velké spokojenosti spotřebitelů v celé
Evropě. Navržen a precizně vyroben v Evropě. Tento motor
p a t ř í ke š p i č c e v p o m ě r u v ý ko n - h m o t n o s t .

TYP MOTORU systém Active 25 km/h

Typ převodovky - Více rýchlostní náboj / přehazovačka
Nominální výkon 250 W
Krouticí moment 35 - 48 Nm
Podpora šlapání do 25 km/h
Hmotnosť méně než 4 kg
TYP MOTORU systém Performance 25 km/h

Typ převodovky - Více rýchlostní náboj / přehazovačka
Nominální výkon 250 W
Krouticí moment 40 - 60 Nm
Podpora šlapání do 25 km/h
Hmotnosť méně než 4 kg

Rozsah asistence: od pozice „Off“ , s
nulovou asistencí, až po pozici „Turbo“,
s asistencí 275%.

Kvalitně vyrobená věcička
Felt je výrobcem vysoce kvalitních bicyklů už více jak dvě
desetiletí. Kvalita se přenesla i do našich elektrických
bicyklů. Felt eBikes poskytují stabilitu a tuhost rámu, kterou
ostatní výrobci rámů nedosahují. Spoluprácí se společností
BOSCH jsme vytvořili bicykl designovaný a sestrojený v
Evropě, stejně jako jeho motor. Tento produkt jistě obstojí v
testu životnosti. Seznamte se s Felt eBikem.

BATERIE S MONTÁŽÍ NA NOSIČ

ZÁSTRČKA

BATERIE

Úhledně schovaná v zadním nosiči. Toto provedení je
použité při sérii VERTAe. Jednoduše nabíjí s elektrické
zásuvky. Všechny Felt e Bikes jsou vybaveny 400W
baterií. Baterie je možné nabíjet, i když jsou
namontované na bicyklu.

Srdce našich VERZAe kol.

NABÍJEČKA
Rozměr a hmotnost přizpůsobená na cestování

BATERIE MONTOVANÁ NA SPODNÍ RÁMOVOU TRUBKU

ZÁSTRČKA

BATERIE

Baterie je bezpečně a pevně namontovaná podél spodní
rámové trubky, takže při jízdě nezavazí. Je použitá na sérii
Qxe a NINEe. Jednoduše se nabíjí s elektrické zásuvky.
Všechny Felt eBike jsou vybaveny 400 W baterií. Baterie je
možné nabíjet i když jsou namontované na bicyklu.

Srdce našich XQe a NINEe kol.

NABÍJEČKA
Rozměr a hmotnost přizpůsobená na cestování

Levné vození
Nejen , že ježdění na Felt eBicyklech je zábavou, ale jsou i
extrémně šetrné při zatěžování životního prostředí. Emise
jsou níže než 1,9 g CO2/km. To je jedna sedmdesátina (1/70)
z hodnoty produkované Toyotou Prius!
Každé nabití baterie stojí jen 0,42 E. V přepočtu na kolometr
je to každopádně levnější jako jízda autem.

SPECIFIKACE BATERIE
Typ baterie

Baterie na rám / Baterie na nosič

Barva

černá /bíla jenom typ pro nosič)

Napětí(V)

36 V

Kapacita(Ah)

8.2 Ah 11 Ah

Výkon baterie(W)

400 W

Přibližná hmotnosť

2.6 kg

*Hustota energie v jednotlivých buňkách baterie je o 30% vyšší (energetický
obsah). To znamená, že má o 30% větší dosah se stejně vážícími bateriemi.

REŽIM

DOJEZD POWERPACK 400

Dobré podmínky (cca – 30% pro sub optimální podmínky a + 36% pro ideální podmínky)
*Průměr ze stejného použití všech čtyřech režimů

Navržen jako městská mašina. Nový Felt VERZAe je komfortní
a za vhodného počasí vás odveze do práce, na vycházku do
parku, nebo na oddychovou jízdy po městě.
VERZa kombinuje BOSCH systém s NuVinci N360
automatickým , nebo mechanickým řazením. Bicykly Felt
procházejí množstvím opakovaných přísných testů. Bicykl má
stabilní geometrii, elegantní design a moderní komponenty,
které můžete najít jen na opravdu kvalitních bicyklech.
VERZAe je vybavená unikátním zadním nosičem , ve kterém je
uložená baterie, tak aby jste stále měli dostatek místa pro
cyklo tašky, nebo jinou výbavu, či náklad. Náš tým se rozhodl
vytvářet bicykly nejvyšší kvality, které vyhovují potřebám
vašeho života.

BATERIE
400W typ na nosič

MOTOR
model Active 250W

RÁM AL 6061 double butted DISPLEJ & KONTROLA
zobrazení údajú a
nízká hmotnost a odolnost
stavu baterie

DIZAJN PRO JEDNODUCHÉ
NASTUPOVÁNÍ NA BICYKL

KÓNICKÁ HLAVOVÁ TRUBKA
zvýšená stabilita a odolnost

STARÁ ŠKOLA SE SETKALA S NOVOU
Felt vytvořil novou sérii VERZAe jako fúzi dvou světů. Je
kombinací romantiky klasické podoby bicyklu s novodobou
technologií eBicyklu.
S malou výškou pro praktické nastupování a praktickými
doplňky, ho budete milovat při každodenní cestě do práce.

Je expanzí existující série QX. Sportovní elektro-kolo Qxe, je
perfektní pro městské ježdění. Specificky pánský a dámský
design s aktivní geometrií a prostorem pro náklad, pro vaše
každodenní potřeby.
QXe je obohacen motorem BOSCH Active Line. Rám je
zhotoven z hliníku 6061 technologií double-butted,
minimální hmotnost, i díky hydro-tvarování rámových
trubek, což mu dodává i zvýšenou pevnost. Celá kabeláž je
vedená vnitřně, takže je chráněná od venkovních vlivů a
prospívá to i hladkému , čistému vzhledu bicyklu.
Rozumný výběr komponentů a celková geometrie byli
starostlivě zvoleny pro podporu lehké sportovní jízdy v
nenáročném terénu. S agresivnějším ovládáním oproti
VERZAe, je Qxe spotrovně-komfortním elektro-kolem.

UNIVERZÁLNÍ JE TEĎ JEŠTĚ UNIVERZÁLNĚJŠÍ
Je úplně jedno jaký druh tratě preferujete. Jestli už denně dojíždíte
do práce , nebo rekreačně jezdíte, Qxe vám poskytne skutečnou
sportovní zkušenost - výkon, který jste před tím považovali za
nemožný.
Běžná nedělní jízda s rodinou, pohodlné dojíždění do práce, a nebo
lokální výjezd na Felt QXe znamená, o jedno auto méně na cestě a to
je další důvod, proč budete milovat jízdu na tomhle kole.

RÁM AL 6061 double butted
nízká hmotnost a odolnost

MOTOR
model Active 250W

BATERIE
400W typ na rám

DISPLEJ & KONTROLA
zobrazení údajú a
stavu baterie

KÓNICKÁ HLAVOVÁ TRUBKA
zvýšená stabilita a odolnost

NINEe je postaven na základě pevných XC bicyklech Felt NINE.
Využívá osvědčenou geometrii a dědictví MTB závodů. NINEe
je vzrušujícím přírůstkem do naší celkové nabídky.
Díky špičkovému rámu a super jízdním vlastnostem, by NINEe
mohl být jasnou volbou mnohých profesionálních XC jezdců Feltu. Má ovládání přesné jako žiletka, poskytuje závodní výkon,
který charakterizuje každý závodní bicykl se jménem Felt.
Kontruovaný s hlavovou trubkou ControlTaper, technologií
hydroforming a double-betted je tento elektro-bicykl
předurčený na dobrodružství v přírodě. Jestli jste sezónní
maratónský jezdec, XC jezdec, víkendový bojovník, nebo
cyklista, je tu NINEe, který je ušitý přímo pro vás.

UDĚLEJTE Z KOPCŮ OBYČEJNÉ KRTINCE
Nemějte strach. Vaše síla a vytrvalost je podpořená motorem
NINEe BOSCH, takže se můžete vypravit na jakýkoliv kopec
chcete a přijet na vrchol stoupání svěží.
Nový felt NINE elektro-bicykl je přepravným prostředkem
optimálním pro váš dobrodružný životní styl. Jezděte dál,
rychleji, jezděte NINEe.

RÁM AL 6061 double butted
nízká hmotnost, určen pro
MTB ježdení

MOTOR
model Performance 250W

BATERIE
400W typ na rám

DISPLEJ & KONTROLA
zobrazení údajú a
stavu baterie

ODPRUŽENÁ VIDLICE
RockShox se zdvihem 100mm

