Testăm COŞURI

Orice perspectivă romantică asupra plimbărilor cu bicicleta include imagini cu coşuri pline de flori, vin, căţei sau cumpărături sunt imagini pe care orice biciclist romantic. Însă nu
toate coşurile sunt la fel. Ai nevoie de un coş detaşabil? Sau poate de unul foarte stabil? Vrei să transporți obiecte grele şi fragile sau pur şi simplu nişte lucruri vechi? Cum se simte la
atingere și cum arată coşul în magazin? Această testare răspunde la toate aceste întrebări pentru a te ajuta să alegi coşul perfect, în funcţie de necesităţi. Noi am testat cinci dintre
ele.

Baskit

Basil
Cardiff

Catania

Baskit de la Racktime este practic, fără a ieşi
în evidenţă; încăpător şi solid, fără a fi greoi.
Se prinde foarte uşor pe portbagaj cu un
mecanism special cu click realizat de Racktime. Suportul este de departe cel mai bun
suport testat de noi – se prinde şi se dă jos
uşor, este complet sigur şi nu produce
zgomot. Acest sistem unic asigură stabilitate
şi siguranţă şi, având în vedere faptul că
acest coş are o adâncime destul de mare, te
poți bucura de plimbarea de la supermarket
până acasă, fără a-ți face griji pentru siguranţa cumpărăturilor.
Detaşat de pe bicicletă, Baskit e la fel de
funcţional. Mânerul căptuşit este confortabil
şi colţurile rotunjite nu vă vor învineţi
genunchii atunci când îl duceţi în mână.
De asemenea, Baskit este prevăzut cu patru
picioruşe care protejează suportul de prindere când puneţi coşul pe jos.
Deşi nu are neapărat o componentă estetică,
acest coş a fost bine gândit, inspirând încredere. Cu toate acestea, are două dezavantaje:
1) nu îl poți combina cu genţi sau coşuri
prinse pe partea laterală a portbagajului; şi
2) trebuie să achiziţionezi portbagajul cu
care este compatibil coşul (anumite modele
de bicicletă au un portbagaj compatibil
pre-instalat). Dar, de îndată ce toate modificările necesare au fost făcute, Baskit îşi face,
cu adevărat, treaba.

Pentru cei care fac multe cumpărături,
Cardiff este un dar de la Dumnezeu. Este
singurul coş cu prindere laterală supus
acestui test şi poate fi combinat cu alte genţi
şi coşuri (pe cealaltă parte a portbagajului),
cu posibilitatea de transport suplimentar al
altor obiecte pe partea superioară a portbagajului.
Cardiff este un model clasic şi simplu. Nu
este prevăzut cu suporţi; coşul se prinde pur
şi simplu pe partea laterală a portbagajului,
fiind fixat cu ajutorul a două cârlige lungi.
Cârligele sunt suficient de lungi pentru a nu
permite coşului să sară când treci peste vreo
groapă sau bordură. În acelaşi timp, poţi
scoate uşor coşul de pe portbagaj când ai
ajuns la destinaţie. Dacă utilizezi un singur
coş şi îl umpli la maxim, este posibil să
întâmpini probleme de echilibru atunci când
mergi pe lângă bicicletă, însă, deoarece
poziţia acestui coş este atât de joasă, nu vei
avea astfel de probleme atunci când pedalezi.
Cardiff este un coş robust şi extrem de stabil,
însă este îngust şi nu este atât de încăpător
pe cât ar părea. Cu toate acestea, pentru că
permite fixarea altor obiecte pe portbagaj,
Cardiff este alegerea evidentă dacă trebuie să
transporţi şase sticle de vin şi un pachet de
opt role de bucătărie. Una peste alta, Cardiff
este o soluţie practică, ieftină şi foarte
stabilă. Cardiff este câştigătorul detaşat al
acestui test.
Cel mai bun
Funcţionalitate:
HHHHH punctaj
Preţ:
HHHHHobţinut în
cadrul
Aspect:
HHHHH testului

Acest coş pliabil de dimensiuni reduse
poartă numele unui vulcan din Sicilia şi este
şi cel mai „activ” coş supus testului. Coşul se
fixează permanent pe partea laterală a
portbagajului, însă, spre deosebire de alte
coşuri, se poate plia atunci când nu este
folosit. Este, astfel, potrivit pentru cumpărătorii impulsivi şi nu atât de mult pentru cei
care fac multe cumpărături deodată.
Catania are dimensiuni reduse, iar baza
pliabilă nu suportă o greutate prea mare, aşa
că nu pune în coş şase sticle de vin scump.
Principalul avantaj este că se află tot timpul
pe bicicletă şi poate fi folosit, însă, în acelaşi
timp, nu îl poţi lua în magazin.
Avantajele clare sunt că acest coş este compatibil cu orice portbagaj şi poate fi combinat cu alte coşuri şi genţi. Poţi fixa şi alte
bagaje pe partea superioară a portbagajului
şi poți folosi, în acelaşi, timp şi coşul.
Când nu este utilizat, Catania se pliază. Este,
totuşi, vizibil, dar nu ocupă prea mult spaţiu
şi nu-ți va afecta plimbarea, însă nu contribuie prea mult la aspectul bicicletei.
În concluzie, Catania este extrem de util
pentru cumpărătorii spontani care nu au
nevoie să transporte multe lucruri şi care nu
îşi fac griji legate de aspectul bicicletei.
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Bootbag

California

Uitaţi de orice împletituri cu note romantice
şi plase metalice, Bootbag este realizat din
cauciuc turnat şi oferă o perspectivă nouă
asupra coşurilor pentru biciclete. Cauciucul
folosit pentru a realiza acest coş pătrat
Bootbag este relativ stabil şi are o gamă largă
de culori.
Coşul se prinde pe partea superioară a
portbagajului cu un suport universal care
este compatibil cu majoritatea portbagajelor
de bicicletă. Montarea durează doar câteva
secunde şi este destul de sigură în timpul
plimbării cu bicicleta. Cu toate acestea,
laturile coşului Bootbag nu sunt foarte
stabile aşa că, dacă încarci obiecte grele
aproape de marginea coşului, există riscul de
a le pierde pe drum.
Bootbag are patru mânere, însă, chiar şi cu
ele, este niţel dificil de cărat deoarece mânerele nu se întâlnesc exact în mijloc. Este
disponibilă o curea pentru umăr, care rezolvă rapid problema. Ca majoritatea coşurilor
cu montare pe partea superioară, Bootbag
nu poate fi combinat cu coşuri şi genţi
laterale, ceea ce limitează capacitatea per
ansamblu.
Este frumos, fără îndoială, însă nivelul de
funcţionalitate este mediu, iar preţul este
puţin piperat.

În ciuda numelui său, acest coş din plasă de
culoare neagră nu are legătură cu surfing-ul
sau soarele Californiei. Coşul lat, lung şi, în
general, destul de încăpător se montează pe
partea superioară a portbagajului cu un
suport cu arc prevăzut cu patru cârlige mici
şi este compatibil cu majoritatea portbagajelor. Pe de altă parte, stabilitatea nu este
garantată. Portbagajele înguste pun probleme deoarece arcurile nu sunt suficient de
tari şi ansamblul devine instabil şi, chiar şi
în cazul portbagajelor late, tot trebuie să ai
grijă să echilibrezi sarcina. Dacă supraîncarci o parte, arcurile se desprind şi întregul
conţinut se va revărsa din coş.
Coşul California nu este foarte adânc, ceea ce
te va face să te temi permanent că pur şi
simplu cumpărăturile vor zbura din coş când
treci peste o groapă sau o denivelare.
Când este utilizat în afara bicicletei, cele
două mânere conferă coşului California o
uşurinţă şi stabilitate surprinzătoare, fiind
stabil atunci când este așezat pe jos, deşi
puţin dificil de manevrat în supermarket. Ca
şi în cazul altor coşuri cu montare în partea
superioară, nu se pot monta alte coşuri sau
genţi pe partea laterală a portbagajului
atunci când este montat un coş California.
Per ansamblu, cel mai probabil, vei găsi un
coş mai bun pentru orice ai de gând.
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Experții din cadrul Federației Daneze a Bicicliștilor a organizat și supravegheat, în numele proiectului european Cyclelogistics și al Federației Europene a Bicicliștilor,
o testare amănunțită a acestor coşuri. Testările au fost realizate pe parcursul unei perioade de cinci zile de către cinci companii mici sau persoane cu experienţă care merg
zilnic cu bicicleta şi care sunt instruite pentru evaluarea accesoriilor pentru biciclete. Li s-a spus doar să includă acest obiect în programul lor de zi cu zi. La sfârșit, au acordat
un punctaj fiecărui coş, de la 0 la 5, cinci puncte reprezentând cel mai bun punctaj şi zero puncte punctajul cel mai slab, pe lângă alte comentarii şi observaţii. Evaluările sunt
sincere şi au la bază funcţionalitatea reală a acestor produse în viaţa de zi cu zi.
S-au acordat puncte în funcţie de următoarele categorii:
Funktion: Este solid? Poate proteja obiectele transportate sau există posibilitatea ca acestea să cadă din coş? Are stabilitate pe bicicletă? E confortabil atunci când este utilizat în afara bicicletei?
Preis: Există o corelare între funcţionalitatea şi preţul acestui coş?
Design: Cum arată coşul? Arată ciudat şi este voluminos sau este modern şi elegant? Vei fi bucuros(oasă) să îl vezi zilnic pe bicicleta ta?
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