Testujemy KOSZYKI

Koszyki wypełnione kwiatami, fantazyjnie ułożonymi zakupami, z wystającą butelką wina czy też radosnym pyszczkiem szczeniaka to nieodzowny element miejskiego cyklizmu. Ale
nie wszystkie koszyki są jednakowe. Wolisz odczepiany czy szczególnie stabilny? Chcesz przewieźć rzeczy delikatne jak jajka czy zwyczajne, codzienne klamoty? Jak dany koszyk
prezentuje się w sklepie a jak na rowerze? Poniższy test pięciu rodzajów koszyków pomoże Ci znaleźć ten idealny dla Ciebie.
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Koszyk Baskit firmy Racktime jest praktyczny
i nie rzuca się w oczy. Jest pojemny i stabilny a
przy tym poręczny. Przeznaczony jest do
montowania z tyłu roweru.
Dzięki opatentowanym klipsom łatwo go
zamontować na bagażniku. Jeśli o to chodzi,
jest najlepszy spośród wszystkich testowanych: łatwo go założyć i zdjąć, jest stabilny i
dobrze przylega do roweru. Unikalny system
mocowania zapewnia bezpieczeństwo przewożonych przedmiotów a głębokość koszyka
sprawia, że większe zakupy zrobione po
drodze do domu nie stanowią żadnego problemu.
Także po zdjęciu z roweru Baskit sprawdza się
doskonale. Zaokrąglone kształty i wygodna
rączka sprawiają, że noszenie go to czysta
przyjemność.
Koszyk Baskit posiada też cztery podpórki,
dzięki którym nie ryzykuje się uszkodzenia
klipsów mocujących gdy stawiamy koszyk na
ziemi.
Jeśli chodzi o estetykę, ten koszyk nie jest
może ideałem, ale jest to dobrze przemyślana,
pewna konstrukcja. Niestety, ma dwie zasadnicze wady: nie jest kompatybilny z koszykami
czy sakwami, mocowanymi z boku bagażnika;
nie do każdego typu bagażnika pasuje – przed
zakupem dobrze jest go przymierzyć do
swojego roweru. Jednak jeśli zdecydujemy się
na zakup, Baskit będzie nam służył doskonale.
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Oto koszyk dla lubiących duże zakupy. Jest
to jedyny wśród testowanych koszyk boczny,
który można łączyć z sakwami i jednocześnie
używać górnej powierzchni bagażnika.
Cardiff to model klasyczny, nie posiada
specjalnych mocowań, po prostu wisi z boku
bagażnika na dwóch hakach. Są one
wystarczająco długie, by utrzymać go na
miejscu gdy pokonujesz krawężniki lub kocie
łby. Takie mocowanie zapewnia łatwość
zdejmowania. Przy pełnym obciążeniu
możesz odczuwać lekkie zachwianie
równowagi gdy prowadzisz rower ale gdy na
nie gdy na nim jedziesz – koszyk zwisa na
tyle nisko, by nie przeszkadzać w jeździe.
Koszyk jest duży i bardzo stabilny ale dość
wąski i mieści mniej produktów niż mogłoby
się wydawać na pierwszy rzut oka. Ale dzięki
temu, że nie utrudnia użycia wierzchniej
części bagażnika, będzie idealnym wyborem,
gdy musisz przewieźć zakupy na obiad dla
całej rodziny i jeszcze zgrzewkę wody mineralnej. Podsumowując, Cardiff jest praktyczny, tani i bardzo stabilny – idealny na
zakupy. To zdecydowany zwycięzca tego
testu.

Ten mały, składany koszyk jest zdecydowanie najbardziej interkatywnym ze wszystkich
poddanych testowi. Jest mocowany na stałe z
boku bagażnika ale w odróżnieniu od pozostałych można go złożyć, gdy nie jest używany. To dobre rozwiązanie na okazjonalne,
choć nie za duże zakupy.
Koszyk Catania jest niewielki a składana
podstawa raczej nie wytrzyma wielkich
obciążeń, więc ostrożnie z sześciopakami
butelkowanego piwa! Mocowanie na stałe
jest jednocześnie zaletą (zawsze gotowy do
użycia) i wadą (nie możesz go zabrać ze sobą
do sklepu).
Zdecydowanie na plus trzeba mu zaliczyć to,
że można go łączyć z sakwami i innymi
koszykami. Górna część bagażnika również
pozostaje dostępna do użytku.
Gdy nie jest używany, koszyk składa się na
płasko. Nie zabiera miejsca i nie przeszkadza
w jeździe, ale trzeba przyznać, że nie dodaje
urody rowerowi.
Catania to wybór dla osób, które nie planują
zakupów i nie wiadomo, kiedy będą potrzebowały dodatkowej przestrzeni na rowerze.
Jest zawsze w pogotowiu.

Zapomnij o wiklinie i metalowej siatce, oto
nadchodzi Nowe – torba Bootbag jest wykonana z gumy i prezentuje nową jakość wśród
rowerowych koszyków. Materiał jest wytrzymały i dostępny w kilku kolorach.
Torba pasuje do większości bagażników,
montaż zajmuje kilka sekund. Przedmioty w
środku są bezpieczne, ale trzeba pamiętać,
by nie umieszczać najcięższych na wierzchu,
gdyż mogą wypaść z elastycznej torby.
Bootbag ma 4 rączki, ale jest dość niewygodna do noszenia, bo uchwyty nie stykają się ze
sobą. Na szczęście torba posiada pasek na
ramię, który rozwiązuje ten problem. Torba
należy do tego typu koszyków, których nie
można łączyć z sakwami bocznymi, co
znacznie zmniejsza ogólną pojemność
roweru.
Wygląda świetnie, nowocześnie i modnie ale
cierpi na tym jej funkcjonalność. Również
cena jest nieco za wysoka w stosunku do
możliwości transportowych.

Wbrew nazwie, ten czarny, metalowy koszyk
trudno skojarzyć z błękitnym niebem i
surfingiem. Pokaźnych rozmiarów koszyk
California mocuje się na bagażniku przy
pomocy czterech zaczepów na sprężynach.
Pasuje do większości modeli. Jego
zasadniczą wadą jest szerokość. Trzeba
uważać na to, jak pakuje się przedmioty, bo
ich nierównomierne rozłożenie może
skończyć się tym, że uchwyty z jednej strony
„puszczą” i wszystko wypadnie.
Koszyk jest dość płytki, przez co istnieje
ryzyko, że twoje zakupy wylądują na ziemi po
przejechaniu przez dziurę w jezdni czy
krawężnik.
Po zdjęciu z roweru koszyk odzyskuje grację.
Ma wygodną rączkę choć trochę przypomina
koszyki sklepowe, przez co nieco niewygodnie się nim manewruje. Podobnie jak w
poprzednim przypadku, Californi nie można
łączyć z sakwami bocznymi.
Podsumowując, nie jest to najlepszy wybór i
z pewnością możesz znaleźć lepszy koszyk
dla swoich celów.
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W ramach projektu CycleLogistics, prowadzonego przez Europejską Federację Cyklistów pod patronatem Unii Europejskiej, duńscy eksperci przeprowadzili wszechstronny
test koszyków rowerowych. W ciągu pięciu dni pięcioro doświadczonych cyklistów oraz przedsiębiorców próbowało przewozić swoje codzienne bagaże z pomocą różnych
rodzajów koszy. Każdy koszyk został oceniony w skali pięciopunktowej, gdzie pięć przyznanych gwiazdek – punktów oznacza najlepszą notę a zero – najgorszą. Oceniano
realną przydatność koszyków w codziennym użytkowaniu.
Gwiazdki przyznawano w następujących kategoriach:
Funkcjonalność: Is the basket sturdy? Will it protect your items or will they fall out? Does it stay stable on the bike? Is it comfortable in your hands off the bike?
Cena: Does the basket’s functionality match its price tag?
Wygląd: Czy koszyk dobrze się prezentuje? Jest kanciasty, nieforemny czy ładny i modny? Czy miło na niego patrzeć każdego dnia?
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