
THE PAST IS THE PAST, THE PRESENT 
WON’T LAST, BUT THE FUTURE IS IN 
OUR HANDS...
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EEN KORTE SAMENVATTING VAN RIDLEY'S REVOLUTIONAIRE 
TECHNOLOGIE

Telkens als u het woord 'fast' hoort, gaat uw hart sneller slaan. Snelheid en 
aerodynamica fascineren u, waarschijnlijk bent u zelf gewoon ook een ‘human 
speed machine’, levend aan 100km/u. Dus misschien ontbreekt u nu even de 
tijd om de hele catalogus te doorbladeren . Daarom hieronder alvast een korte 
samenvatting van Ridley’s nieuwe revolutionaire technologie. Met andere woorden: 
de 'fast'-versie van ons FAST-concept.

Bij Ridley beginnen we waar de anderen stoppen. Immers, de meeste fietsmerken 
richten hun aandacht uitsluitend op het stroomlijnen van de fiets met druppelvormige 
buizen. Voor ons is dit slechts het begin. Een perfect gestroomlijnde fiets is bij 
Ridley enkel de basis, vanwaaruit naar verdere perfectie wordt gewerkt.

Onze ingenieurs hebben, in hun voortdurende streven om de snelste fiets ter 
wereld te ontwikkelen, de aerodynamica tot op het bot geanalyseerd. Aan de 
hand van jarenlange windtunneltests hebben zij 3 belangrijke factoren ontdekt 
die luchtweerstand veroorzaken en dus de snelheid beperken die een fiets kan 
bereiken. Voor elk van deze factoren hebben zij een oplossing gevonden. Resultaat: 
het FAST-concept. Een drieledig concept met 3 revolutionaire technologieën. 

F-Splitfork™: vlijmscherpe geïntegreerde luchtgleuven in de vorkbenen van de 
voorvork en de staande achterbrug, neutraliseren de rond de wielen gegenereerde 
turbulentie. En creëren een vacuum waardoor de wielen voor een stuk in het 
luchtledige draaien. Resultaat: snelheid!

F-Brake™: de eerste volledig geïntegreerde rem! De eerste rem die u sneller laat 
rijden…

F-Surface™: Een gestructureerde deklaag op strategische plaatsen van het 
frame die de lucht vlot rond het frame doet bewegen, zodat de lucht het frame 
niet loslaat en er geen luchtweerstand ontstaat.

Wilt u meer weten over deze innovatie die de toekomst van de fietstechnologie zal 
vormgeven? Lees dan zeker verder …
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Kent u de “Heilige Drievuldigheid” van de fietsindustrie? Gewicht, stijfheid en 
snelheid. Dit zijn de drie belangrijkste factoren waarmee fabrikanten rekening 
moeten houden bij het ontwikkelen van een fiets. Daarom heeft Ridley in 
de loop der jaren zijn drie grote gamma’s op basis van deze drie-eenheid 
ontwikkeld: het “strength”-gamma (gericht op duurzaamheid en slagvastheid), 
het “stiffness-to-weight”-gamma en het “aero”-gamma. 

Om de juiste vormen voor deze verschillende gamma's te bepalen, heeft Ridley 
altijd een van de gulden regels van de natuur, en de architectuur, gevolgd: 
“form follows function”. Eenvoudig gesteld: de vorm van een voorwerp wordt 
bepaald op grond van de beoogde functie van het voorwerp. De natuur, met 
haar kunst om alles via de menselijke evolutie te optimaliseren, is het mooiste 
voorbeeld van dat principe. Het is dan ook met deze gulden regel, “form follows 
function”, in gedachten dat Ridley in de loop der jaren zijn gamma ontwikkeld 
heeft. Met andere woorden: we hebben voorbeelden uit de evolutie van de 
natuur gebruikt om de huidige en toekomstige evolutie van de fietsindustrie 
vorm te geven.

Hoe zijn de drie grote Ridley-gamma’s ontstaan uit dit “form follows function” 
principe?

Strength: In 2002 hebben we ons carbon strength-gamma opgestart. We 
hebben het oversized balhoofd (nu een industriestandaard) geïntroduceerd, 
alsook onze karakteristieke Sharp Edge Design diamant-vormige buizen.

Stiffness to weight: Om een hoge stijfheid met minimaal gewicht te bereiken 
en een perfect evenwicht tussen prestaties en comfort te creëren, zijn ronde 
buizen en een dunne schokabsorberende achtervork het antwoord van de 
natuur.

Aero: Om de aerodynamica te optimaliseren, heeft de natuur het perfecte 
antwoord in de vorm van de bekende druppel. Daarom zijn de buizen van onze 
aero-frames ontworpen met de druppelvorm in gedachten. De druppelvorm 
zo goed mogelijk proberen na te bootsen was echter maar het begin. De 
ingenieurs van Ridley gingen zelfs een stapje verder in hun zoektocht naar 
revolutionaire vernieuwing. Hun ambitie om de snelste fiets ter wereld te 
ontwikkelen heeft hen ertoe geleid om de aerodynamica van de fiets tot op 
het bot te analyseren.

Resultaat: het FAST-concept, een revolutionaire innovatie die de toekomstige 
aerotechnologie van de fietsindustrie zal vormgeven.

RIDLEY: “FORM FOLLOWS FUNCTION”.
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DE SNELSTE FIETS TER WERELD: MISSION IMPOSSIBLE?

Waarom hecht Ridley zoveel aandacht aan aerodynamica? 

Gedurende vele jaren is het gewicht van de fiets de focus geweest van het merendeel der 
fietsfabrikanten. Echter, wat hier kon gerealiseerd worden, is intussen gerealiseerd. Het gewicht 
van een fiets nog lichter maken zou enkel de veiligheid van de fietser in het gedrang brengen. 
Daarom stipuleert de UCI ondermeer dat het minimumgewicht van een professionele racefiets 
6,8 kg dient te zijn. Gezien het gewicht van de fiets een aspect is dat tot zijn optimum potentieel 
is ontwikkeld, dienden we verder te kijken voor verdere perfectionering van de fietsperformantie.

De stijfheid van de fiets dan? Ook hier geldt: wat kon gedaan worden, is gedaan. Als we fietsen 
nog stijver zouden maken, zouden ze absoluut oncomfortabel zijn en zou het lichaam van de 
renner het zeer hard te verduren krijgen. Dus ook dit aspect is tot zijn volste potentieel ontwikkeld.

Hetgeen ons bij de snelheid van de fiets brengt. Voor ons is dit zonder twijfel het belangrijkste 
aspect. Met onze hoofdmissie – het ontwikkelen van de snelste fiets ter wereld- in gedachten, 

analyseerden we aerodynamica tot op het bot. De aerodynamica van een fiets heeft immers 
een heel grote invloed op de snelheid die een fiets kan bereiken! In tegenstelling tot stijfheid 
en gewicht biedt het gebied van de aerodynamica gelukkig nog heel wat mogelijkheden voor 
verbetering. 

Aerodynamica is het gebied waar de toekomstige fietstechnologie verder zal worden 
geperfectioneerd! 

Daarom is de aandacht van Ridley de afgelopen zes jaar naar de aerodynamica uitgegaan. In 
2006 zijn we ons aero-gamma beginnen te ontwikkelen, dat in de Ronde van Frankrijk van 2008 
gelanceerd werd. Resultaat: een tijdritzege, een overwinning in een sprintetappe en een tweede 
plaats in het algemene klassement. 

De daaropvolgende jaren zijn onze ingenieurs de aerodynamica tot op het bot blijven analyseren 
en verfijnen. Hun opdracht: de snelste fiets ter wereld ontwikkelen.
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Het F.A.S.t.-concept: AerodynAmicA geperFectioneerd

Wist u dat wanneer een wielrenner 40 km/u rijdt, twee derde van het totale 
geproduceerde vermogen verloren gaat door luchtweerstand? Nodeloos om 
zeggen dat de aerodynamica van een fiets dus een heel grote invloed heeft op de 
snelheid die een fiets kan bereiken!

Ridley was een van de eerste fietsenfabrikanten die het belang van aerodynamica 
inzag en zijn eigen aerotechnologieën begon te ontwikkelen. De afgelopen jaren 
hebben we verschillende beproefde en geoctrooieerde technologieën ontwikkeld.  

Misschien denkt u nu wel: “OK, maar de andere merken doen toch net hetzelfde?” 
Inderdaad, veel fietsmerken hebben het vandaag de dag over aerodynamica. 
Iedereen is er zich van bewust geworden dat dit inderdaad het gebied is waar de 
toekomstige fietstechnologie vorm zal krijgen.

De meeste merken werken echter allemaal op dezelfde manier: zij richten hun 
aandacht uitsluitend op het stroomlijnen van het product. Dit stroomlijnen is 
uiteraard belangrijk. Het is immers het begin voor de ontwikkeling van een aerofiets. 
Maar dat is het : het stroomlijnen is enkel het begin. Helaas stoppen de meeste 
merken daar ook.

Bij Ridley beginnen we waar de andere merken stoppen. Stroomlijnen is maar het 
begin van het verder herdefiniëren van aerodynamica!
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de toeKomSt VormgeVen door te Beginnen WAAr 
Anderen Stoppen…

Ons uitgangspunt: een perfect gestroomlijnde fiets met optimale stijfheid.

Met deze perfect gestroomlijnde fiets in handen zijn onze ingenieurs op 
zoek gegaan naar de echte problemen die luchtweerstand veroorzaken, 
en aldus de fiets vertragen. Als u solo rijdt, besteedt u ongeveer 70 % van 
uw energie aan het overwinnen van deze weerstand! 

Bij het testen van onze fietsen in de windtunnel hebben onze ingenieurs 
3 grote problemen ontdekt die de luchtweerstand verhogen. Om de fiets 
sneller te maken, moeten deze problemen aangepakt worden.

Resultaat: het FAST-concept. 

Een drieledig concept bestaande uit drie revolutionaire technologieën, elk 
inwerkend op een specifiek deel van de fiets. Voeg deze drie technologieën 
samen en je krijgt de snelste fiets ter wereld!
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F-Splitfork™: vlijmscherpe geïntegreerde luchtgleuven in de vorkbenen van de 
voorvork en de staande achterbrug, neutraliseren de rond de wielen gegenereerde 
turbulentie. En creëren een vacuum waardoor de wielen voor een stuk in het 
luchtledige draaien. Resultaat: snelheid!

F-Brake™: de eerste volledig geïntegreerde rem! De eerste rem die u sneller 
laat rijden…

F-Surface™: Een gestructureerde deklaag op strategische plaatsen van het 
frame die de lucht vlot rond het frame doet bewegen, zodat de lucht het frame 
niet loslaat en er geen luchtweerstand ontstaat.



De meeste turbulentie bij het fietsen wordt door de wielen (en de spaken) veroorzaakt. 
Aan de bovenkant van de wielen bewegen de spaken voorwaarts en stoten zij op de 
kopwind. Dit veroorzaakt grote turbulentie, waardoor luchtweerstand ontstaat en de 
fiets vertraagt. Dankzij onze F-splitfork™ leiden we de kopwind van de spaken weg en 
zorgen we zo voor een luchtstroom weg van de wielen. De invloed van de luchtstroom 
op de spaken wordt verminderd met minder turbulentie en luchtweerstand tot gevolg.

Resultaten van de windtunneltest: 

We begonnen onze windtunneltest met staande wielen, en kwamen tot de conclusie 
dat een standaardvork minder weerstand had dan onze F-splitfork™. Maar dit was 
een resultaat met ‘stilstaande’ wielen, dus totaal irrelevant gezien de wielen uiteraard 
draaien als men fietst. Dus voerden we een tweede test uit, met draaiende wielen:

Finale conclusie:
Bij draaiende wielen ligt de weerstand bij de F-Splitfork™ significant lager dan bij 
een standaard vork. De F-splitfork™ ondervindt 7,44% minder weerstand dan de 
concurrerende standaard vork. De testresultaten tonen derhalve aan dat de performantie 
van de F-splitfork™ de performantie van een standaardvork ruimschoots overtreft.
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De eerste echt geïntegreerde rem: een revolutionaire innovatie! 

Framebouwers hebben de neiging om de remmen op tijdritfietsen zo 
goed mogelijk te verbergen. Met de F-Brake lopen we enkele stappen 
vooruit op deze trend…

Er bestaat geen twijfel over de noodzaak van een rem op een fiets, 
maar dit fietsonderdeel veroorzaakt ook turbulentie en verhoogt de 
luchtweerstand van de fiets. Wij kunnen het aerodynamische gedrag 
van het frame en de vork op onze manier verbeteren, maar hebben 
minder invloed op de andere fietsonderdelen. Daarom begonnen we 
onze eigen remmen te ontwerpen en hebben we deze vervolgens 
in het frame en de vork geïntegreerd. Het resultaat hiervan is op het 
eerste gezicht misschien een ongebruikelijk idee: de eerste volledig 
geïntegreerde rem en bovendien... de eerste rem ter wereld die u 
sneller maakt!!!

U hoeft maar een blik te werpen op dit unieke remsysteem om het 
aerodynamische voordeel ervan in te zien. Normale remmen, die uiteraard 
ongewenste obstakels in de luchtstroom zijn, creëren turbulentie. De 
positie en de vorm van onze F-brake™ beperken de luchtweerstand 
echter tot een minimum. Dankzij deze remmen kunnen we bovendien 
de F-splitfork™ van pat tot vorkkroon langer maken, waardoor de fiets 
nog meer voordeel haalt uit de F-splitfork™ technologie.
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Noah Hellium road bike Verschil in %

Duur 234 sec 237 sec

14,11 Watt 4,66%

Gemiddelde snelheid 40,2365 Km/h 39,82103 Km/h

Gemiddelde output Watt 293,5903 Watt 299,3928 Watt

Gecorrigeerde snelheid 40 Km/h 40 Km/h

Gecorrigeerde snelheid Watt 288,8602 Watt 302,9721 Watt

Gemiddelde hartslag 139,9514 bpm 143,5264 bpm 3,57 bpm 2,49%

Pistetest

Volgende tests zijn uitgevoerd op een gesloten piste, zodat we een vergelijk kunnen 
maken tussen onze windtunneItest en deze ‘rijdende’ test. Gedurende deze test hield 
een professionele renner continu dezelfde snelheid aan. We maten vervolgens telkens 
het aantal Watt nodig om deze snelheid te bereiken, alsook de hartslag van de renner.

Noah vs roadbikes Track Test

Conclusie :
Met de Ridley Noah dien je 14,11 Watt minder te trappen dan op een normale 
road bike om een snelheid van 40km/h te behalen. Bovendien daalt je hartslag met 
2,49%, hetgeen 3 à 4 slagen per minuut was voor onze professionele testrijder.

Noah vs Noah FB (Fast Brake): pistetest

Conclusie :
Op de Ridley Noah FB (Fast Brake), met geintegreerde rem, dien je 6,08 Watt minder 
te trappen dan op een standard Noah om een snelheid van 40km/h te behalen.
Bovendien daalt je hartslag met 2,64%, hetgeen 3 slagen per minuut was voor onze 
professionele testrijder.

Finale conclusie :
Met de Noah FB (Fast Brake) met geintegreerde rem, spaar je meer dan 20 
Watt ( 14,11 Watt + 6,08 Watt) vergeleken met een normale road bike. Dit 
terwijl je hartslag met meer dan 4% daalt! Met andere woorden: de pistetest 
bevestigt onze windtunnelresultaten: het FAST-concept maakt professionele 
rijders sneller en spaart kostbare energie.

Noah Noah FB(Fast Brake) Difference in %

Duur 234 sec 233 sec

6,08 Watt 2,10%

Gemiddelde snelheid 40,2365 Km/h 39,86221 Km/h

Gemiddelde output Watt 293,5903 Watt 280,026 Watt

Gecorrigeerde snelheid 40 Km/h 40 Km/h

Gecorrigeerde snelheid Watt 288,8602 Watt 282,7817 Watt

Gemiddelde hartslag 139,9514 bpm 136,2597 bpm 3,69 bpm 2,64%
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Onze geïntegreerde rem heeft 5 belangrijke voordelen: 

Betere aerodynamica:

 De balhoofdbuis aan de voorkant van de fiets staat in direct 
contact met de kopwind zonder een grote remklauw aan de 
voorkant, die een obstakel vormt en turbulentie veroorzaakt.

  De door de geïntegreerde remarmen veroorzaakte turbulentie is 
minimaal dankzij de aerodynamische vorm en de positie achter de 
vorkkroon.

  Het beproefde voordeel van de F-splitfork™ wordt groter, omdat 
het gespleten deel in de vork van pat tot vorkkroon verlengd kan 
worden.

Gewichtbesparing: De gemiddelde remklauw van aluminiumlegering 
uit het topgamma weegt ongeveer 300 g, terwijl deze rem van carbon 
gemaakt is en deel uitmaakt van het frame/vork.

Betere remprestaties: De rem maakt deel uit van de framestructuur 
en is geen remklauw die op een vork geschroefd is. Twee aan elkaar 
geschroefde delen hebben altijd een beetje speling. Onze geïntegreerde 
rem heeft echter bijna geen speling en biedt daardoor een heel constante 
remkracht zonder aan "bewegingskracht" in te boeten.

Minder onderhoud nodig.

Eenvoudiger af te stellen: U kunt uw remmen op het stuur "openen".
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De kopwind moet langs de buizen van de fiets stromen en zo zijn richting 
wijzigen om het profiel van de fiets te volgen. Om het voor de luchtstroom 
eenvoudiger te maken het profiel van de fiets te volgen en dicht bij de 
fiets te blijven, zijn de buizen in een druppelvorm ontworpen. Zelfs dan 
is het echter niet mogelijk om de luchtstroom op elke plaats in aanraking 
met het frame te houden. De luchtstroom kan het frame plots loslaten 
en op deze plaatsen een zog creëren dat de luchtweerstand verhoogt. 
Daarom hebben we uitvoerige windtunneltesten en olievisualisaties 
uitgevoerd om de plaatsen te lokaliseren waar de wind het frame loslaat. 
Om te vermijden dat de luchtstroom het frame op deze plaatsen loslaat, 
brengen we op specifieke plaatsen een gestructureerd oppervlak aan 
om de wind dicht bij het frame te houden en de luchtweerstand te 
verminderen (hetzelfde principe als de kuiltjes in een golfbal).

Windtunnel testresultaten:  

www.fast-concept.com

snelheid
 [kph]

50
55
60
65
70

standaardverf
resistentie [N]

5.96
7.04
8.47
9.96
11.33

F-Surface™
resistentie [N]

5.72
6.81
8.06
9.53
10.84

verschil

4.03%
3.27%
4.84%
4.32%
4.32%
4.16%gemiddeld:

Conclusie : Ridley’s F-Surface™ reduceert weerstand, bij om het even 
welke snelheid, dit met een gemiddelde van meer dan 4%.

STANDAARDLAK

F-SURFACE™
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