VYZKOUŠELI JSME

ZAPLETENÁ KOLA

FFWD RYOT44

Společník pro každou příležitost, tak by se dala označit zcela nová
zapletená kola z produkce holandské značky Fast Forward. Ta spoléhá na
technologii LAW Tech (Laminar Airflow Wing), tedy aerodynamickou úpravu
tvaru pro využití zejména se širším obutím, čímž si přímo říkají o pozici
univerzálního souputníka pro silniční i gravel kolo. Testovaná specifikace
nabídla kompatibilitu pro kazetu Shimano a kotouče standardu Center Lock,
při testu jsme zvolili obutí šíře 28 mm. Od prvních chvil se kola projevovala
velmi kvalitním odvalováním. Ostatně co jiného se dalo čekat od setu
s hmotností pod hranicí 1600 gramů. Zejména ve chvílích, kdy jsme zapojili
do spolupráce obvodovou hmotnost a její setrvačníkový efekt, se jízda po
rovinách nebo v lehce zvlněném terénu zdála o poznání lehčí, než jsme měli
v paměti z minulých jízd. Současně jsme však mohli ocenit i celkem vysokou
úroveň boční tuhosti. Profil ráfku s šířkou nedaleko tří centimetrů pozbývající
„ostrou“ hranu v nejvyšším bodě neposkytl příliš prostoru pro boční flexi.
Ostatně i výplety z produkce švýcarského specialisty DT Swiss stejně jako
jeho náboje jsou sázkou na spolehlivost. Díky tomu jsme mohli využívat
při simulovaných nástupech pozice ve spodním úchopu bez pochybností
o absolutní tuhosti sestavy. Kdo by ale myslel, že po předchozích slovech
chvály musí přijít kritika vrchařských ambic, bude zklamán. V členitém
terénu jsme se mohli doslova opřít o bezeztrátový efekt přenosu energie
transportované karbonovou pleteninou ráfků a obutím spolehlivě k zdolání
výškových metrů. Jediné, co jsme tak mohli vnímat jako systémovou
slabinu, je míra komfortu. Na druhou stranu jde o vysoký profil a u toho se
s minimální spoluprací samotného ráfku na mělnění otřesů musí počítat.
Opomenout zde proto nesmíme fakt, že je zde k dispozici konstrukce
umožňující použití bezdušových plášťů. Ty by jistě pohodlí pozitivně ovlivnily.

TECHNOBOX
materiál ráfků karbon LAW Tech
specifikace výška 44 mm, vnitřní šíře 21 mm, vnější šíře 29 mm, výplety DT
Swiss Aerolite Straightpull (2:1), náboje DT Swiss 240 2:1 EXP Straightpull
hmotnost 715/870 g (P/Z – Shimano unašeč)
kompatibilita Shimano, Campagnolo, Sram XDR
cena 39 990 Kč

+

odvalování, tuhost, projev
ve stoupání, využitelnost
pro širší obutí, příprava pro
bezdušové systémy

–

nižší pohodlí
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