Тестваме КОШНИЦИ

Кошници пълни с цветя, вино, кученца или покупки са все неща, които си представяме като кажем романтично каране на велосипед.Но не всички кошници са еднакви.
Искате ли кошницата ви да се откача? Да е по-стабилна? Тежки и чупливи предмети ли ще носите, или обикновени стари вещи? Как я усещате в ръцете си, и как изглежда в
магазина? Това са все въпроси, на които този тест отговаря с цел да ви помогне да намерите най-удобната за вас кошница. Ние тествахме пет.

Baskit
Baskit от Racktime е практична, без да е помпозна; голяма и здрава, без да е неудобна.
Много лесно се закача за рамката със
специален клик механизъм произведен от
Racktime.
Кошницата е най-добрата тествана до сега,
лесна за поставяне и сваляне, напълно
сигурна без никакви вибрации. Тази
уникална система придава стабилност и
сигурност и тъй като е доста дълбока,
можете спокойно да се насладите на пътуването от супермаркета до вкъщи без да се
тревожите за сигурността на покупките си.
Откачена от велосипеда, кошницата ви
върши също толкова добра работа колкото
и на него. Дръжката е доста удобна и
заоблените ъгли не ви оставят драскотини
по коленете докато я носите.
Baskit има също и четири малки крачета,
които пазят закопчаващия механизъм при
поставяне на земята.
Въпреки че не е естетически красива, тя е
умно измислена и вдъхва самочувствието на
потребителя. И все пак, тя има два недостатъка : 1) не може да бъде комбинирана с
дисаги или кошници висящи отстрани на
багажника; 2) ще трябва да си вземете
багажник на който кошницата да може да
се закача (на някои велосипеди ще трябва
да се сложи нов багажник). Но след като
веднъж направите нужните адаптации,
кошницата наистина работи.
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Basil
Cardiff

Catania

За хората, които пазаруват много, тази
кошница е прекрасна. Това е единствената едностранна кошница в теста, която
може да бъде комбинирана с други дисаги
и кошници (от другата страна на багажника) като за допълнение можете да
слагате други предмети върху багажника.
Cardiff-ът е класически и семпъл модел.
Няма скоби; кошницата просто се държи
за багажника подсигурена с две дълги
куки. Куките са достатъчно дълги, за да
подсигурят кошницата да не отскочи,
когато качвате бордюр или минете през
дупка. В същото време е лесна за откачане. Ако използвате само една кошница и я
напълните до горе, може да усетите лек
дисбаланс на колелото докато го бутате,
но тъй като кошницата е ниско, тежестта
няма да повлияе на баланса докато
карате.
Cardiff-ът в много здрава и стабилна
кошница, но е тясна и няма да побере
толкова колкото ви изглежда на пръв
поглед. Но тъй като можете да слагате
предмети и на рамката, Cardiff-ът е
прекрасен избор ако трябва да занесете
вкъщи шест бутилки вино и опаковка от
осем кухненски хартиени ролки.На
кратко Cardiff-ът е практично, евтино и
много добро решение за пазаруване. Тя
печели теста.

Тази малка сгъваща се кошница споделя
името си със сицилиянски вулкан и е
също най-"активната" кошница в теста. Тя
се поставя перманентно за страната на
багажника, но за разлика от другите
кошници, тя може да се сгъва, когато не е
в употреба. Това я прави практична за
импулсивния купувач и не толкова за
този, който пазарува много.
Катания е малка и сгъващия механизъм
не може да удържи големи тежести, така
че не слагайте шест бутилки от скъпо вино
вътре. Предимството й е, че винаги е на
колелото, но в същото време е неудобно,
че не можете да я вземете в магазина със
себе си.
Някои определени предимства са, че
Катания пасва на всеки багажник и може
да бъде комбинирана с други кошници и
дисаги. Също така можете да слагате
багаж и върху самия багажник докато
използвате кошницата.
Когато не се използва Катания се сгъва.
Все пак се вижда, но не пречи и не влияе
по никакъв начин на карането ви, но не
допринася много към визията на велосипеда ви.
Накратко Катания е най-полезна за спонтанния потребител, на когото не му се
налага да пазарува много и за когото не е
от значение как изглежда велосипеда му.
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Bootbag

California

Забравете романтичните плетени кошници и грапавите метални решетки. Буутбаг
е направена от гумена отливка и въвежда
нов начин на мислене за вело кошниците.
Гумата използвана в квадратната Буутбаг
е относително стабилна и се предлага в
палитра от цветове.
Кошницата се поставя върху багажника
ви и е с универсален механизъм който
става на почти всички велосипедни
багажници. Само за секунди се закача и е
доста сигурна по време на пътуването.
Въпреки това страните на Буутбаг-а не са
много стабилни, така че ако я напълните
с тежки предмети, които са близо до
отвора, рискувате да ги загубите.
Буутбаг-а има четири дръжки и въпреки
това е малко неудобна за носене тъй като
дръжките не се достигат по средата. Има
дръжка за рамото която бързо разрешава
проблема. Като повечето кошници за над
багажника, така и с Буутбаг-а е невъзможно да се комбинира със странични
кошници и дисаги.
Изглежда добре, но функционалността е
посредствена. И цената е малко висока.

Въпреки името, няма много сърфиране
или слънце в тази черна метална кошница. Дългата и широка кошница се поставя
върху багажника ви с пружина с четири
малки кукички и пасва на повечето
багажници. От друга страна, стабилността
не е гарантирана. Тесните багажници са
проблем, тъй като пружините не се обтягат достатъчно. Не са достатъчно стегнати
и цялата кошница започва да се клати и
дори и с широки багажници трябва да се
внимава с баланса на товара. Ако пренатоварите едната страна, пружините ще се
отпуснат и съдържанието ще падне.
Калифорния не е много дълбока, което е
проблем тъй като ще сте в постоянен
страх, че покупките ви ще изскочат като
минете през бордюр или дупка.
Отделена от колелото, двете дръжки
правят Калифорния изненадващо лесна и
стабилна за носене и стабилна на земята,
въпреки че е малко трудна за носене из
магазина. Като други кошници за над
багажника и за тази е невъзможно комбинирането със странични кошници и
дисаги, когато тя е поставена на багажника.
Като цяло, бихте могли да намерите
по-добра кошница.
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Експертите от Датската велосипедна федерация организираха и ръководеха от името на Европейския проект CycleLogistics и Европейската велосипедна
федерация, цялостен тест на тези кошници. Тестовете бяха проведени в период от пет дни, от пет опитни специалиста или представители на малки фирми, които
ежедневно карат велосипед и са тренирани да тестват велосипедни продукти. На тях им беше казано просто да вкарат кошницата в нормалното си ежедневие. Те
оцениха всяка кошница с оценка от нула до пет звезди (като пет е максималната оценка, а нула – минималната) и в допълнение да направят коментари и критики.
Тестовете са честни и са базирани на това доколко продуктите функционират в действителност и в ежедневието.
Оценките бяха поставени според следните три категории:
Функционалност: Кошницата здрава ли е? Ще пази ли вашите неща или те ще паднат? Стабилно ли е закрепена на велосипеда? Удобна ли ви е за носене на ръка?
Цена: Качеството на кошницата съответства ли с цената й?
Дизайн: Как изглежда кошницата? Необичайна и обемна ли е или е модерна и лъскава? Ще ви е приятно ли да я виждате на велосипеда си всеки ден?
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