
V říjnu roku 2015 FELT představil svůj zcela nový trail bike nazvaný Decree. Díky 
množství vývojových a designových variací a náročnému testování i ladění 
nejmenších detailů, mohl FELT představit tento lehký, pevný a nesmírně schopný 
trail bike světu. Inženýři z Felt-u jsou nyní hrdí, že mohou představit druhou 
generaci tohoto jedinečného trail biku.
  
Ve snaze vylepšit tuto populární a schopnou platformu, si tým inženýrů dal za cíl 
ještě více snížit celkovou váhu, zvýšit tuhost a vylepšit hravost a schopnosti kola 
při jízdě z kopce. Díky vysokému počtu prototypů byli inženýři schopni určit že tyto 
cíle nejlépe naplní, pokud zachovají a vylepší vlastní FELT platformu odpružení
s názvem FAST, tedy Felt Active Stay Technology. Ten ve své podstatě nabízí 
jednodušší design pérování, jehož výsledkem je méně pohyblivých částí. To přináší 
lepší odolnost, menší nutnost péče, vyšší tuhost a nižší váhu.

 DLOUHÁ, NÍZKÁ A POLOŽENÁ GEOMETRIE

Taková geometrie zahrnuje dlouhou přední část kola, níže umístěný střed a položený 
hlavový úhel pro maximální kontrolu ve vysokých rychlostech a strmých pasážích. 
Taková geometrie přináší stabilitu a budí sebedůvěru ve vysokých rychlostech.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI



 SNÍŽENÍ ČEPU NA SEDLOVÉ TRUBCE 

Čep, který se nachází na sedlové trubce byl umístěn oproti předešlým modelům
o 10mm níže, což umožňuje hlubší zasunutí sedlovky, hlavně na menších 
velikostech rámů. S touto změnou rám sedí jako ulitý většímu spektru jezdců.

 FLIP CHIP

Geometrie rámu může být vyladěna pomocí otočení excentrických vložek 
umístěných na spojnici vahadla a zadní stavby odpružení. Změnou orientace 
vložek, je možné zvýšit nebo snížit výšku středu o 10mm a zároveň položit nebo 
postavit hlavový úhel o 1 stupeň. Měnitelná geometrie umožňuje jezdcům 
personalizovat si Decree tak, aby vyhovoval jejich jedinečnému jezdeckému stylu.

 VNITŘNÍ VEDENÍ BOVDENŮ A HADIC

Všechny bovdeny a hadice mají vnitřní vedení se vstupem do rámu na hlavové 
trubce a výstupem na spodní části středu kola s tím, že hadice pro zadní brzdu a 
bovden zadního řazení následně vstupují do zadních řetězových vzpěr. Obě strany 
vnitřního vedení mají koncovky, které jsou vyměnitelné tak, aby byly kompatibilní 
pro Di2 systém, mechanické řazení i hydraulické hadice, takže si je jezdec může 
přizpůsobit podle své potřeby. Umožňuje to vytvořit čistý design bez prvků, které 
by se někde zachycovaly.



 BOOST

Je to moderní standard nábojů pro vysoce výkonné rámy a kola, který 
designérům rámů dává větší svobodu při zlepšování jízdních vlastností v několika 
klíčových oblastech. Boost umožňuje použití širších osek jako předešlé 
standardy pro kola, což přináší pevnější celek pro lepší trakci, ovládání
a efektivitu. Boost také umožnil inženýrům Felt-u vysunout převodník více 
směrem ven. To jim oproti první generaci Decree umožnilo zvětšit prostor mezi 
rámem a zadní pneumatikou a také vylepšit celkové jízdní vlastnosti rámu
a akceleraci i během jízdy do kopce. To vše bylo dosaženo při současném zlepšení 
celkové tuhosti rámu a přenosu výkonu.

 DESIGN RÁMU URČENÝ PRO JEDNOPŘEVODNÍK
   A VÍCE MÍSTA PRO ŠIRŠÍ PNEUMATIKY 

Inženýři z Felt-u vytvořili pro druhou generaci Decree zcela novou zadní stavbu 
rámu, což jim umožnilo optimalizovat celý rám pro použití  j  ednopřevodníku. Tato 
převodová ústrojí využívají jeden převodník ve spojení s kazetou s velkým 
rozsahem. Nový tvar a formování zadních řetězových vzpěr umožnil zvětšit prostor 
mezi pláštěm a zadní stavbou, ve srovnání s jeho předchůdcem. Decree je nyní 
kompatibilní s 26 palcovými plášti a zároveň schopen splnit ISO standard. Tyto 
změny dávají jezdcům naprostou volnost při výběru optimálních plášťů pro jejich 
specifické jezdecké podmínky a potřeby.



 KARBONOVÁ VAHADLA 

Na základě desetiletí zkušeností společnosti FELT s prací s karbonovými vlákny
a na poli technologických inovacích chtěli naši inženýři vylepšit nejnovější 
generaci Decree vzrušujícím a neočekávaným způsobem. Ve snaze snížit 
celkovou váhu rámu, vytvořili karbonová vahadla, která nahrazují hliníkovou verzi 
z předešlé generace Decree.

 TRUNNION TLUMIČ 

Trunnion je nový standard propojení rámu kola a tlumiče, kde se na vrchní části 
vzduchové komory nacházejí dva externí úchyty, které se přímo propojí s vahadly. 
Trunnion uchycení umožňuje použití delšího tlumiče v rámci daného prostoru, což 
poskytuje lepší pružení a tím zlepšuje kvalitu jízdy a přináší systém odpružení, 
který je schopnější vypořádat se s náročným terénem. Toto je přínosné pro jezdce, 
kteří chtějí maximalizovat efektivitu nastavení odpružení, ale také pro menší 
jezdce, protože menší velikosti rámů profitují z Trunnion konfigurace nejvýrazněji.

 F.A.S.T.

FAST nebo Felt Active Stay Technology, je použit na tomto rámu, aby poskytoval 
efektivní šlapání, nižší váhu a zvýšenou tuhost.
Efektivní přenos síly z pedálů: Aby bylo možné poskytnout co nejlepší efektivitu 
přenosu síly, systém FAST využívá anti-squat nastavení (nastavení které omezuje 
pohupování a zanoření tlumiče vlivem sil působících od pedálů) jakož i flexi 
karbonu zadní stavby. V momentě kdy se odpružení chce pohnout z SAG bodu 
(stisk tlumiče způsobené hmotností jezdce) jedním nebo druhým směrem, vytváří 
se síla, která chce zmáčknout nebo roztáhnout zadní stavbu. Tato síla působí
na tlumič a napomáhá jeho návratu do SAG bodu, což poskytuje stabilní a 
vnímavou platformu pro šlapání.
Velké rázy: Opora pro zpracování velkých rázů a skoků je poskytována dvěma 
způsoby: měnícím se pákovým poměrem a flexí karbonových vláken zadní stavby. 
Zmenšování pákového poměru během zdvihu znamená, že pružení je progresivní 
a s rostoucím zdvihem se hůře stlačuje. Inženýry naprogramovaná flexe zadní 
karbonové stavby k tomu přidává další síly zvyšující progresivitu pružení.
Senzitivita na malé nerovnosti: na začátku zdvihu tlumiče je zadní stavba
ve stlačené poloze, což vytváří sílu, která tlačí tlumič směrem k SAG bodu. 
To efektivně redukuje velikost síly, která je potřebná na stlačení tlumiče na 
začátku jeho zdvihu. Navíc to, že efektivita šlapání a zpracování velkých rázů jsou 
řešeny prostřednictvím konstrukce zadního pérování, může tlumič pracovat s 
minimálním nastavením komprese pružení. Díky tomu je chod tlumiče v určitém 
rozsahu zdvihu aktivnější a dokáže absorbovat i ty nejmenší nerovnosti.
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 TESTOVACÍ METODY POUŽITÉ PŘI VÝVOJI DECREE

Co charakterizuje skvělé horské kolo? Odpověď je většinou velmi subjektivní
a založená na pocitech jezdce, což znamená, že od jezdce k jezdci se liší. Jezdec
se většinou soustředí na efektivitu šlapání, komfort nebo charakter chování kola. 
Různý terén a podmínky, které jsou s horskou cyklistikou spojené, představují 
výzvu při porovnávání dvou designů a určování, který z nich je lepší. Pro vyrovnání 
se s obrovským množstvím proměnných je testovací proces FELT rozdělen na dvě 
části: objektivní (měření) a subjektivní (založená na pocitu).

Co se týče horských kol, Felt věří, že nejdůležitější aspekty, které se dají měřit 
(objektivní) jsou váha a tuhost rámu. Nízká váha je potřebná pro nižší úsilí 
potřebné ke stoupání a vyšší obratnost kola. Tuhost rámu je důležitý indikátor
a nejlepší předpoklad pro výborné chování horského kola. Tuhost také zvyšuje 
efektivitu šlapání tím, že se snižuje ohýbání rámu po vodorovné ose, které vzniká v 
důsledku šlapání.

Ostatní aspekty jako geometrie rámu a kinematika odpružení jsou velmi důležité, 
ale je velmi náročné jejich důsledky měřit. Design nového rámu představuje 
mnoho veličin, které jsou natolik propojené, že nejlepším způsobem jak ohodnotit 
všechny aspekty rámu je testování v reálném světě, tedy jízdou. Do takového 
testování FELT zapojuje profesionální jezdce, své produktové manažery a inženýry. 
Profesionální jezdci testovali Decree na mnoha místech a v různých podmínkách 
jako například technicky náročné sjezdy v Tahoe, sypké traily na Pacifickém 
severozápadě USA a na pradávných horských stezkách v Mexiku.

Když skončí testování na trailech, získané výsledky a připomínky se hned přenesou 
do nové verze rámu a proces se opakuje. Tento cyklus je nejdůležitější část celého 
vývoje rámu.

 VYLEPŠENÝ PRŮBĚH ZDVIHU

Vzdálenost, kterou překoná osa zadního kola k poměru o kolik se stlačí tlumič, 
nazýváme pákový poměr. Protože odpružení na kole je nesmírně dynamické, efekt 
těchto neustále se měnících poměrů si nejlépe uvědomíme, pokud je zmapujeme
a vyjádřeme křivkou v grafu. Takto vyprodukovaný vizuální nástroj se nazývá 
křivka zdvihu. Díky bohatým zkušenostem s tvorbou odpružení a práce s karbo-
nem, ale také na základě podnětů od našich profesionálních jezdců, našli inženýři 
pověstný grál a zkonstruovali ideální systém odpružení, který dodává Decree 
senzitivitu na malé nerovnosti, progresivitu při velkých rázech a nejefektivnější 
platformu šlapání v celé historii značky FELT.



VÝVOJOVÝ CYKLUS DECREE

"Verdict" byl prvním prototypem, který inženýři vyrobili při tvorbě tohoto trail biku. 
Byl to způsob a nástroj k objevování tehdy příchozí nové velikosti 27,5 palcových 
kol. Vznikl z existujícího hliníkového rámu FELT Edict 29, který byl modifikován tak, 
aby mu seděla menší kola. A toto celé vyústilo do vzniku kola, které mělo 
jednočepový přepákovaný systém pružení s 27,5 palcovými koly a geometrií velmi 
podobnou finálnímu Decree. Inženýři dali tomuto rámu přezdívku "Verdict" 
protože to byl rám založen na Edict platformě, ale byl podobnější modelu Virtue 
(29 "FELT trail bike).

Inženýrský tým byl nadšen z efektivity rámu při šlapání. Inženýři se definitivně 
rozhodli použít systém odpružení FAST, aby pro tento trail bike dosáhli všech 
stanovených cílů. Po tomto úspěchu dali rámu oficiální jméno "Decree".

Hliníkový prototyp Decree byl použit pro testování celé Decree platformy. Byl 
navržen a vyroben přímo FELT inženýry. V první fázi byl vyroben z trubek, které se 
používaly na již existujících rámech a doplněn o nové CNC frézované díly.

Účelem tohoto prototypu bylo ověřit si fixní body, jako geometrii a pozici čepů. 
Rám byl testován zaměstnanci Felt a také zaslán profesionálním jezdcům pro 
shromáždění připomínek / zpětné vazby. Rám byl svařen s položenějším hlavovým 
úhlem než se plánovalo (67 ° oproti původně plánovaným 68 °). Výsledek přinesl 
pozitivní hodnocení od všech testovacích jezdců a designéři se následně rozhodli, 
že nový rám bude svírat úhel 67°.

I když vzorek vyroben na 3D tiskárně není jízdy schopen, je vždy velmi důležitým 
krokem ve vývoji. Umožní inženýrům namontovat reálné součástky, jako na reálný 
rám. Někdy je velmi náročně odhalit nedostatky vzájemné kompatibility v CAD 
programu. 3D model umožňuje odhalit nedostatky, které dříve nebyly viditelné
a inženýři mohou udělat potřebné změny ještě před tím, než vyrobí formy pro 
karbonovou verzi.



Na prvním karbonovém prototypu mohli inženýři poprvé vyzkoušet kompletní 
výkonnost jejich návrhu. Inženýři provedli testy tuhosti rámu a také jízdní testy.
A tuhost rámu byla na stejné úrovni jako nejtužší rámy, které byly předtím 
testovány pomocí těchto standardizovaných testů.

V téže době začal tým FELT inženýrů spolupráci s RockShox-em na specifickém 
vyladění zadního tlumiče pro Decree. Inženýři strávili několik dní testováním
na trailech nedaleko kaňonu Laguna, aby našli nastavení, které by nejlépe 
doplňovalo charakter rámu. Potom co bylo nalezeno ideální nastavení všech 
parametrů pružení, byla nová, kompletní kola poslána profesionálním jezdcům 
Felt v Kalifornii, Oregonu a Evropě, aby potvrdili skvělé charakteristiky nastavení 
tlumiče. Decree tedy dostal do vínku tlumič, který je charakteristický nízkým 
množstvím kompresního tlumení a velkou vzduchovou komorou. V kombinaci
s progresivní povahou zadní stavby a flexí karbonu to znamená, že výsledné kolo 
je extrémně efektivní při šlapání, dokáže si poradit s velkými rázy a přitom 
zůstává velmi aktivní a absorbuje všechny malé nerovnosti.

I když druhý karbonový vzorek vypadá téměř identicky, obsahuje několik malých 
změn, které ještě vylepšili charakteristiku rámu: nezvyklé flip chips, možná 
hloubka zasunutí sedlovky je prodloužena, upravené a vyhlazené přechody mezi 
trubkami a ještě dokonalejší vrstvení karbonu. Tyto relativně malé změny mají 
za následek o 10% tužší rám, což přináší ještě vyšší stabilitu jízdy a velmi jisté 
ovládání stroje i v náročných situacích.

Po tom, jak bylo testování druhého karbonového prototypu dokončeno, byl 
Decree ve své finální podobě připraven do produkce. Finální produkt má všechny 
charakteristické znaky, které byly na počátku stanoveny. Je tuhý, lehký, agilní a 
oplývá inspirující sebedůvěrou. Decree je nejlepší trail bike s měnitelnou 
geometrií, je schopen jízdy v jakýchkoliv podmínkách a celkově nabízí výjimečné 
jízdní vlastnosti.
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