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DOCTRINE
ULTIMÁTNÍ XC ZBRAŇ
V nepřetržitě se měnícím světě XC závodů na horských kolech se zachovala jedna
pravda: nejvýkonnější závodníci požadují nejefektivnější a nejvýkonnější
vybavení. Na počátku závodů v horské cyklistice se akce konaly na otevřených
svazích, zvlněných kopcích a na okruzích v lyžařských střediscích. Dnešní závodní
tratě jsou postaveny a zaměřeny na krátké a strmé stoupání, technicky náročné
sjezdy i rychlé a plynulé sekce. Zatímco celoodpružené závodní stroje mají své
místo v technických závodech, v rychlých podmínkách sedlají nejschopnější
závodníci stále pevná kola. Tento účelově navržený stroj je zrozen pro jedinou věc:
dostat jezdce na cílovou čáru v co nejkratším možném čase.
Seznamte se s úplně novou modelovou řadou Doctrine, nejnovějším provedením
pevného závodního kola. Díky našim mnohaletým zkušenostem a inovacím ve
zpracování karbonu, je tento stroj lehčí a tužší než jakékoli jiné kolo předtím.
Disponuje nejlepším poměrem tuhosti k hmotnosti v historii Felt-u. Jeho efektivní
geometrie umožňuje rychlejší stoupání, jednodušší ovládání a sjezd s větší
kontrolou a jistotou než kdykoliv předtím.
Mezi další nové prvky použité při stavbě Doctrine, patří populární standard Boost,
středové složení BB92 a nejpokrokovější vnitřní vedení kabelů pro horská kola FELT.
Nová kolekce Doctrine také poskytuje větší prostor mezi rámem a pneumatikou,
což umožňuje závodníkům svobodu výběru té nejvhodnější pneumatiky v den
závodů. Toho bylo dosaženo rozsáhlými konstrukčními návrhy a testováními. Byla
zachována výborné trakce zadního kola, jakož i ovládání. Pozitivní změny byly
dosaženy i díky novému standardu středu a novým řetězovým vzpěrám. Tak jak se
vyvíjelo XC, vyvinul se i tento nejlepší závodní XC stroj.
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ŠPIČKOVÉ ZNALOSTI ZPRACOVÁNÍ KARBONU V OBORU
Na základě dekád zkušeností v oblasti práce s karbonovými vlákny, FELT
vyzkoušel nespočet variací vrstvení karbonu, spolu s vlastními konstrukčními
metodami, které patří ke špičce v oboru (např insideout a MMC - Modulární
monokoková konstrukce), aby zaručil každému modelu Doctrine tu nejlepší
konstrukci a materiálové složení. Tyto unikátní a patentované konstrukční
technologie, nás dovedli k rámu s přesným množstvím karbonu bez přebytečného materiálu, stejně i menším množstvím pryskyřice pro celkově snadnější
a výkonnější sestavu. Inženýři společnosti FELT optimalizovali vrstvení karbonu
pro každou velikost rámu, aby vytvořili neuvěřitelně tuhý rám s ideální hodnotou
pružnosti v klíčových sekcích a tím zajistili plynulou jízdu, jakož i skvělé jízdní
vlastnosti a efektivitu šlapání pro všechny. Nový rám Doctrine je o 60 gramů lehčí
než jeho předchůdce, a zároveň o 12% tužší. To je úžasný úspěch, ze kterého budou
závodníci nesmírně těžit zejména díky zlepšené akceleraci, zlepšenému výkonu ve
stoupáních a tím pádem rychlejším časem.

V DESIGNU RÁMU ZAKOMPONOVANÉ ODPRUŽENÍ

STŘEDOVÉ SLOŽENÍ BB92
Na trhu existuje více norem středových složení, než dokážete spočítat na prstech.
Proč tedy nová kolekce Doctrine přijala za svůj standard střed BB92? Jednoduše
řečeno: je nejlepší pro udržování rychlosti, bleskové zrychlení a zajištění toho, že
veškerá síla, kterou jezdec vynaloží bude využita naplno. Střed BB92 má totiž
design, ve kterém se ložisko nachází v misce, která je nalisovaná do vnitřního
pouzdra rámu s šířkou 92mm. Tato sestava poskytuje větší plochu a následnou
volnost konstrukce, která umožnila konstruktérům zvýšit tuhost středové části
rámu a zadních řetězových vzpěr, aby dosáhli větší účinnosti přenosu energie při
šlapání. Inženýři společnosti FELT se také rozhodli vybavit Doctrine středem
BB92 z důvodu, že maximalizuje prostor mezi vzpěrami pro zadní pneumatiku.
Toto všechno řadí Doctrine mezi světovou třídu závodních strojů.

EFEKTIVNÍ XC GEOMETRIE
Na základě odezvy od nejlepších jezdců světa má Doctrine dokonale efektivní XC
geometrii. Strmější úhel sedla posouvá jezdce do polohy více vpřed, čímž zlepšuje
schopnost stoupat a maximalizuje jezdcův wattový výkon ve stoupání. Hlavový
úhel Doctrine je o celé dva stupně položenější než tomu bylo u jeho předchůdce. To
dává jezdci větší kontrolu a jistotu v rychlejších sjezdech a technických
singletrailech. Řetězové vzpěry jsou o 10 mm kratší než na předchozích FELT
karbonových hardtailech. To nabízí jezdci živější zadek pro rychlejší akceleraci a
intuitivnější ovládání. Důsledkem toho se zlepšuje akcelerace a bike se intuitivněji
ovládá. Shrnuto: geometrie nového Doctrine poskytuje jezdci pozici, která mu
umožňuje maximalizovat jeho wattový výkon a zlepšuje ovládání stroje.

Rám Doctrine se vyznačuje vysokým poměrem tuhosti a hmotnosti, díky
bohatým zkušenostem Felt se zpracováním karbonových vláken. Téměř každý
výrobce dokáže vyrobit neuvěřitelně tuhý karbonový rám. Avšak nejvyšší výzvou
pro inženýry v cyklo průmyslu je vytvořit rám s dokonale vyladěnými jízdními
vlastnostmi, které se liší v závislosti na tom, k čemu je kolo určeno. Pro nejrychlejší
cross-country závodní tratě je klíčová maximální efektivita šlapání. Dobré kolo
však musí vykazovat přesně deﬁnované množství pružnosti daných sekcí rámu,
aby bylo dosaženo dokonalé kontroly a účinnosti při šlapání. Prostřednictvím
procesu FRD (Felt Racing Development) inženýři společnosti FELT,
zakomponovali do rámů Doctrine ideální množství ﬂexibility, které zmírňuje vliv
malých nerovností, ale zároveň udržuje záď kola na svém místě pro maximální
trakci. To dává kolekci Doctrine nezaměnitelnou živost a nízkou hmotnost
pevného biku, s dostatečným pérováním zadní části, která soupeří s komfortem
mnoha soutěžních celo-odpružených závodních strojů.

GEOMETRIE

ZADNÍ STAVBA KRATŠÍ O 10MM
REACH SE ZVĚTŠIL O 9MM
HLAVOVÝ ÚHEL POLOŽENEJŠÍ O 2°

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 používá širší rozměr osek než předešlé standardy, což
přináší pevnější celek pro lepší trakci, ovládání a efektivitu. Boost také umožnil
inženýrům Felt-u vysunout převodník více směrem ven. To jim oproti předchozímu
modelu umožnilo zvětšit prostor mezi rámem a zadní pneumatikou a také
vylepšit celkové jízdní vlastnosti rámu a akceleraci. To vše bylo dosaženo při současném zlepšení celkové tuhosti rámu a přenosu výkonu.

ZVÝŠENÁ PRŮCHODNOST PNEUMATIK
Dnešní závodníci chtějí využívat to nejlepší vybavení, které je dostupné pro
jakoukoliv událost a to včetně výběru optimálních pneumatik pro daný závod
nebo trénink. Nový Doctrine má dostatek prostoru až pro pneumatiky o rozměru
29 x 2,35 "(podle normy ISO), což je výrazný nárůst oproti jeho předchůdci. To dává
každému jezdci více možností a svobody výběru než kdykoliv předtím, ať už si den
vyžaduje jakékoliv obutí.

VNITŘNÍ VEDENÍ A ČISTÉ USPOŘÁDÁNÍ
BOVDENŮ A HADIC
Doctrine má pokročilý systém vnútorného vedenia bovdenov a hadíc, ktorý je
kompatibilný s akýmkoľvek súčasným systémom radenia a bŕzd. Či už máte
elektronické alebo mechanické radenie, teleskopickú sedlovku s vnútorným
vedení, všetko má svoje miesto. Toto vnútorné vedenie poskytuje jednouché
nastavenie pre akýkoľvek systém a zároveň zjednodušuje starostlivosť o bicykel
a zlepšuje funkčnosť. Vnútorne vedenie poskytuje ochranu pred vonkajším
poškodením a zároveň zlepšuje vzhľad bicykla.

