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P rvé aero cesťáky od 
Feltu boli solídnymi 
kúskami, no ich 
tenučké aerodyna-

micky tvarované rúrky sa pod 
silou nôh krútili o trochu viac 
než bolo vhodné. S novou gene-
ráciou bikov AR sa však akýkoľ-
vek nedostatok tuhosti stal 
minulosťou. Nový AR je v sku-
točnosti rovnako tuhý ako pre-
tekárske bicykle zo série F 
a cítiť to už od prvého šliapnu-
tia do pedálov. Pod nohami je 
pevný, pod rukami obratný – 
rovnako ako F-ká od Feltu. 
A tentoraz sa už schopnosti 
oklamať vietor neobetovala 
žiadna z jazdných vlastností. Je 
ľahký, skvelo stúpa do kopca, 
rýchlo akceleruje a stále si pýta 
ešte o niečo viac prišliapnuť do 
pedálov. Je dostatočne rýchly 
na časovku a dostatočne poho-

dlný na vytrvalostné preteky. 
Komfort má z veľkej časti na 
svedomí nová sedlovka 
Varimount, ktorá sedlo drží 
pomocou jedinej skrutky 
a dokáže pohltiť veľké množ-
stvo vibrácií. Dá sa okrem toho 
otočiť zo štandardných cestár-
skych 72,5 stupňa na časovkár-
skych 78. Chýbajú vám tak už 
len nadstavce a máte dva 
bicykle v jednom. Zadná brzda 
je umiestnená pod zadnou stav-
bou a chýba jej istá dávka citli-
vosti. Jej nastavovanie je zloži-
tejšie ako pri štandardnom 
umiestnení. Ak sa vám podarí 
trochu vyosiť koleso, nemô-
žete sa jednoducho načiah-
nuť dozadu a povoliť čeľuste 
brzdy, aby nešúchali 
o ohnutý ráfik. To sa uká-
zalo ako problém pri testo-
vaní, pri ktorom sa nám 
podarilo ohnúť jedno z pred-
produkčných kolies, s ktorými 
k nám AR5 prišiel. Kokpit je 
celý z hliníka a veľmi sa nám 
páčil. Oválne hrubé riadidlá 
boli veľmi pohodlné pri hor-
nom úchope a ich kompaktný 
tvar zase nabádal chytiť sa za 

D E TA I LY

HMOTNOSŤ
8,1 kg (58 cm)

RÁM
karbón 

VIDLICA
karbón 

POHON
Shimano 105 

KOLESÁ
Felt Aero R3 

BRZDY
Shimano 105 

ZVYŠOK VÝBAVY
Kľuky FSA Omega 

50/34, riadidlá 
Felt Aero, 

predstavec Felt 
Superlite, 

sedlovka Felt 
Varimount, sedlo 
Prologo Zero 2,0, 

plášte Vittoria 
Rubino Pro

1 970 € Aerodynamický bike novej generácie.
Felt AR5

spodok. Odhliadnuc od spo-
mínaných múch je nový AR 
naozaj vynikajúci, a najmä 

skutočne všestranný bicykel.
www.feltbicykle.sk

KÚPTE 
SI HO, AK...

...chcete bike, na ktorom 
je zábava jazdiť, ktorý 
okamžite akceleruje 
a ešte ochotnejšie 

mení smer.

Je ľahký, skvele stúpa do 
kopca a stále si pýta ešte 

o niečo viac prišliapnuť do 
pedálov.

H O D N O T E N I E

Vynikajúci cestný bicykel 
s aerodynamikou, ktorá je už len 
čerešničkou na torte.
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