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EDICT
Cross-country (XC) se vyvíjí. Jednotlivé tratě jsou stále rychlejší, technicky
náročnější a konkurence je silnější než kdykoli předtím. Dny, kdy se závodilo
na svazích, po kopcích o velikosti krtince a sjíždělo po nenáročných a hladkých
singletrailech jsou dávno pryč. V současnosti se závodník musí vypořádat s neúprosně strmými stoupáními, zrádnými rock gardenami a adrenalinovými sjezdy.
Ani horské maratony nejsou obyčejnou akcí. Pro mnohé jsou nejvyšším
zhmotněním XC závodů a na vytrvalost zaměřeného deliria.Tyto závody lákají ty
nejhorlivější XC závodníky do nejvzdálenějších koutů, které možná nikdy nebyli
jezděné a ty, kteří hledají svou vlastní deﬁnici vítězství.
Aby byli překonané i potřeby těch nejnáročnějších závodníků na světě, FELT
vytvořil úplně nový Edict, který je samozřejmě ještě lehčí a tužší než předtím. Jeho
tajná ingredience spočívá v efektivní geometrii a patentovaném systému
odpružení, což ve spojení znamená, že kolo rychleji stoupá, má lepší ovládání a
zvyšuje vaše sebevědomí při jakékoli jízdě. Edict je vrcholem desetileté snahy
FELTu o posouvání hranic karbonových technologií. Výsledkem je nejlepší
celoodpružený XC bike v celé naší historii.
Dalšími novinkami, které se uplatnili při stavbě nového kola Edict, jsou Boost
standard, jednopřevodníkové uspořádání pro maximalizaci efektivity, ale i
možnost použití teleskopické sedlovky. Nový Edict má také největší prostor mezi
rámem a zadní pneumatikou ze všech XC biků, které kdy FELT vyrobil. Což
znamená, že Edict můžete vzít kamkoli za hledáním závodní slávy, nebo na
objevné výlety do divočiny. XC se vyvinulo a s ním i náš ultimátní XC stroj.
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Vnitřní vedení bovdenů a hadic
Jednopřevodníková konﬁgurace
Kompatibilita s teleskopickou sedlovkou
Zvýšená průchodnost pneumatik
Boost standard
Výkonnost vítězství

TECHNOLOGIE ODPRUŽENÍ

POKROČILÁ INTEGRACE KOMPONENTŮ

ŠPIČKOVÉ ZNALOSTI V PRÁCI S KARBONEM 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 (jako například InsideOut a MMC –
Modulární monokoková konstrukce), aby zaručili každému modelu Edict tu
nejlepší konstrukci a materiálové složení. Na vrcholu nabídky je Edict FRD, který
je vyroben z TeXtreme karbonového vlákna, které vyrábí švédská společnost
Oxeon. Tento materiál se používá při výrobě vybavení určeného do vesmíru. Jeho
patentovaná Spread Tow pletenina se skládá z plochých pásků a není z pramenů
vláken jako běžný karbon. To znamená, že v materiálu je víc karbonu a méně živce,
což výrazně snižuje váhu celého rámu při současném zvýšení pevnosti celku. Pro
zbytek nabídky inženýři optimalizovali vrstvení karbonu tak, aby vyprodukovali
nesmírně tuhý rám, s ideálním poměrem ﬂexe v klíčových místech, což zaručuje
hladkou jízdu a zároveň perfektní ovladatelnost a efektivitu šlapání. Nový Edict je
o 450 gramů lehčí než jeho předchůdce a zároveň o 15% tužší. Toto je úžasný
úspěch, ze kterého budou závodníci nesmírně těžit díky zlepšené akceleraci,
výkonu ve stoupáních a tím pádem rychlejším časem.

EFEKTÍVNÍ XC GEOMETRIE
Na základě podnětů od nejlepších jezdců světa má nový Edict dokonale efektivní
geometrie. Tato nová geometrie je navržená tak, aby dramaticky vylepšila
všechny aspekty výkonu a kvality jízdy nového FELT Edict oproti jeho předchůdci.
Úhel sedlové trubky je o 1,3 stupně strmější, což jezdce dává do efektivnější
pozice pro šlapání. O 1,5 stupně položenější hlavový úhel, zase přináší větší
kontrolu a stabilitu při sjezdech. Delší horní rámová trubka má za následek nárůst
„reach“ o 15mm. To umožňuje jezdci použít kratší představec, který má za následek lepší ovládání v technicky náročném terénu. Nový Edict má o 14mm kratší
zadní stavbu než jeho předchůdce (i přes nárůst průchodnosti pneumatik).
Důsledkem toho lépe akceleruje a intuitivněji se ovládá. Ve zkratce: geometrie
nového Edict-u poskytuje jezdci pozici, která mu umožňuje maximalizovat jeho
wattový výkon a zlepšuje ovládání stroje.

ZADNÍ STAVBA
KRATŠÍ O 14MM

HLAVOVÝ ÚHEL
POLOŽENEJŠÍ O 1,5°

SEDLOVÝ ÚHEL
STRMĚJŠÍ O 1,3°

REACH DELŠÍ
O 15MM

PATENTOVANÝ SYSTÉM ODPRUŽENÍ FAST
Na základě mnoholetých zkušeností se zpracováním karbonových vláken,
inženýři z FELTu vytvořili vlastní systém odpružení F.A.S.T. (Felt Active Stay
Technology). S využitím jedinečných vlastností karbonu se zadní stavba chová
jako listová pružina a systém odpružení tak potřebuje jen jeden čep. FAST
eliminuje nechtěné pohyby pružení a maximalizuje efektivitu šlapání, zaručuje
skvělou trakci, úplnou kontrolu, lepší valení kol a to vše v nejlehčím možném
provedení.

SAG NASTAVEN PŘÍMO V KONSTRUKCI RÁMU
Za pomoci schopnosti využít speciﬁckých vlastností karbonu, byli FELT inženýři
schopni navrhnout systém odpružení FAST, který využívá i Edict. Díky našim
velkým zkušenostem se zpracováním karbonu má Edict zadní stavbu, kde je
jeden z čepů nahrazen ﬂexí karbonu. Jedinečnou vlastností této konstrukce je, že
zadní stavba se do své neutrální pozice dostává, až když je jezdec na kole a
pružení je v takzvaném SAG bodě. Tento design eliminuje nadbytečnou váhu a
vylepšuje efektivitu při šlapání a zlepšuje trakci zadního kola.

PATENTOVANÝ SYSTÉM ODPRUŽENÍ FAST
Efektivní přenos síly z pedálů: Aby bylo možné poskytnout co nejlepší efektivitu
přenosu síly, využívá systém FAST nastavení, které omezuje pohupování a
zanořování tlumiče vlivem sil působících od pedálů, jakož i ﬂexi karbonu zadní stavby.
V momentě, kdy se odpružení chce pohnout ze SAG bodu (stisk tlumiče způsobené
hmotností jezdce) jedním nebo druhým směrem, se vytváří 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.

POZICE PRUŽENÍ

plný zdvih
tlumič je
nestlačený

Velké rázy: Opora pro zpracování velkých rázů a skoků je poskytována dvěma
způsoby: měnícím se pákovým poměrem a ﬂexí karbonových vláken zadní stavby.
Snižování pákového poměru v průběhu 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. Toto
efektivně redukuje velikost síly, která je potřebná ke stlačení tlumiče na začátku jeho
zdvihu. Navíc tím, že efektivita šlapání a zpracování velkých rázů je řešena
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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se roztahuje

Při 30 % zanoření
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Proces stlačení
tlumiče zároveň
roztahuje zadní
stavbu

PÁKOVÝ POMĚR

NOVÝ EDICT
STARÝ EDICT

VYLEPŠENÝ PRŮBĚH ZDVIHU

ZADNÍ ZDVIH (MM)

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 karbonem, ale také na základě podnětů od našich profesionálních jezdců, našli inženýři
pověstný grál a zkonstruovali ideální systém odpružení pro XC ježdění, což
novému Edict-u dodává senzitivitu na malé nerovnosti, progresivitu při velkých
rázech a nejefektivnější platformu šlapání v celé historii značky FELT.

VNITŘNÍ VEDENÍ A ČISTÉ USPOŘÁDÁNÍ
BOVDENŮ A HADIC
Edict poskytuje pokročilý systém vnitřního vedení bovdenů a hadic, který je
kompatibilní s jakýmkoli současným systémem řazení a brzd. Ať už máte
elektronické nebo mechanické řazení, teleskopickou sedlovku s vnitřním
vedením, vše má své místo. Toto vnitřní vedení poskytuje jednouché nastavení
pro jakýkoliv systém a zároveň zjednodušuje péči o kolo a zlepšuje funkčnost.
Vnitřní vedení poskytuje ochranu před vnějším poškozením a zároveň zlepšuje
vzhled kola.

METRICKÝ TLUMIČ S UCHYCENÍM NA LOŽISKA
Designéři horských kol desetiletí experimentovali s různými tvary, velikostmi a
umístěním uchycení tlumiče v rámu. To vše proto, aby docílili co nejlepší kvality
jízdy. Standardním komponentem nutným k funkčnosti uchycení tlumiče, bylo
dlouhá léta kluzné pouzdro. Nový Edicr ale opouští tuto starou technologii ve
prospěch ložisek. Ložiska vytvářejí menší odpor než kluzné pouzdro a tím pádem
se výrazně zvyšuje citlivost a efektivita celého systému. Nový Edict byl také
optimalizován pro metrický tlumič, což je nový standard výrobců tlumičů pro
vysoce výkonné ježdění. Tento standard přinesl přesnější a efektivnější spojení
mezi tlumičem a rámem, což přináší také prodloužení servisních intervalů.

DESIGN OPTIMALIZOVANÝ PRO JEDNOPŘEVODNÍK
Současný závodník požaduje co nejefektivnější výbavu, proto inženýři Felt
optimalizovali nový Edict pro jednopřevodníkové sady, což je převodový systém,
který používají vpředu pouze jeden převodník. Aby byl nový Edict schopen pokrýt
všechny rozsahy převodů potřebných pro XC tratě, je kompatibilní s 38 zubovým
převodníkem a menším. To zaručuje, že každý závodník dokáže zvládnout i ta
nejprudší stoupání i rychlé sekce s příslušným převodem.

BOOST
Je to moderní standard nábojů pro vysoce výkonně rámy a kola, který designérům
rámů dává větší svobodu při zlepšování jízdních vlastností v několika klíčových
oblastech. Boost umožňuje použití širších osek než předešlé standardy pro kola,
což přináší pevnější celek pro lepší trakci, ovládání a efektivitu. Boost také umožnil
inženýrům Felt vysunout převodník více směrem ven. To jim, oproti první generaci
Edictů, 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.

KOMPATIBILITA S TELESKOPICKOU SEDLOVKOU
Na strmých a technicky náročných sjezdech mohou jezdci využít teleskopickou
sedlovku, aby zvětšily svůj prostor pro manipulaci s kolem a díky tomu se mohli cítit
sebejistěji. Nový Edict je schopen pojmout teleskopickou sedlovku se zdvihem
100-125mm, jejíž dálkové ovládání je možné vést vnitřně.

LEPŠÍ 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 Edict má dostatek prostoru až pro pneumatiky rozměru
29 x 2,4 "(podle normy ISO), což je výrazný nárůst oproti jeho předchůdci. To dává
každému jezdci více možností než kdykoli předtím, ať si den vyžaduje jakékoliv
obutí.

VÝKONNOST VÍTĚZE
Tak jako všechny závodní platformy FELT i Edict byl vytvořen za pomoci FRD
(Felt Racing Development) procesů. Znamená to, že prototypy i první vzorky kol
byly zaslány našim profesionálním jezdcům na testování na nejvyšších závodech
světa. Nový Edict byl testován na Cape Epic 2017 - osmidenním etapovém
závodě v Jihoafrické republice, kde švýcarský jezdec Nicola Rohrbach dovezl
prototyp Edict-u na třetí místo v kategorii Muži elite. Během sezóny 2017
jezdkyně týmu Twenty20 Sho-Air, Larissa Connors dovezla FELT Edict k mnohým
vítězstvím na prestižních maratonských akcích jako například Aspen Fifty, Park
City P2P a celosvětově známém Leadville 100.

SROVNÁVACÍ LABORATÓRNÍ TEST
Pevnost zadní
části Nm/mm
Pevnost hlavové
části Nm/mm

