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Δοκιμάσαμε ΤΣΑΝΤΕΣ

Πώς μπορείτε να κάνετε χώρο για τους φακέλους και τον φορητό υπολογιστή για την βόλτα σας; Ποιες τσάντες είναι καλύτερες για να μεταφέρουμε γάλα,
ντομάτες και λευκό κρασί; Μερικοί άνθρωποι χρησιμοποιούν καλάθια και άλλοι ποδήλατα φορτίου. Αλλά όταν θα πρέπει να μεταφέρετε περισσότερα από
όσα χωράει ένα καλάθι, αλλά δεν απαιτείται η μεγάλη μεταφορική ικανότητα ενός ποδηλάτου φορτίου, οι τσάντες είναι η λύση το πρόβλημά σας. Θα
ταξιδέψετε ή απλά θα κινηθείτε στην πόλη; Τι καιρικές συνθήκες περιμένετε να συναντήσετε; Θέσαμε αυτά τα ερωτήματα και δοκιμάσαμε πέντε τσάντες.

Arkel: Commuter

Αδιάβροχη: Όχι, αλλά πολύ ανθεκτική
Βάρος: 1,17 kg measure
‘Ογκος: 24 l.
PANNIERS.COM

Carradice: A4
Αδιάβροχη: Ναι
Βάρος: 0,91 kg
Όγκος: 18 l.
CARRADICE.CO.UK

"Η καλύτερη για το
φορητό υπολογιστή σας"
Βαρετή, αλλά ισχυρή.
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Αδιάβροχη: Ναι
Βάρος: 0,97 kg
Όγκος: 20 l.
ORTLIEB.DE

Basil: Jada Mirte

Racktime: Buyit

Τακτική αλλά όχι πρακτική.

Καλή για τα μικρά ψώνια

Η Jada Mirte είναι η τσάντα μιας κυρίας. Είναι
σχεδιασμένη σαν μια τσάντα χειρός που
αγκιστρώνεται εύκολα στην σχάρα του ποδηλάτου
σας. Είναι εύκολο να την μεταφέρετε στον ώμο σας αν
μπαίνετε σε μια καφετέρια. Δυστυχώς , η Jada Mirte
είναι λιγότερο από τέλεια τσάντα ταξιδιού ή τσάντα
για ψώνια .
Χωράει 16 λίτρα . Υπάρχει ένα μεγάλος χώρος και μια
μικρή τσέπη για μικρά αντικείμενα, όπως κλειδιά ,
κραγιόν κλπ.
Το υλικό κατασκευής απωθεί το νερό αλλά δυστυχώς
το φερμουάρ δεν είναι επιτρέποντας στο νερό να
στάζει μέσα. Το υλικό δεν είναι τόσο ανθεκτικό και
εκτιμούμε ότι θα διαρκέσει και θα φαίνεται ωραία για
περίπου ένα χρόνο αν την χρησιμοποιείτε καθημερινά.
Το σύστημα των αγκίστρων είναι το φτωχότερο που
δοκιμάσαμε. Τα άγκιστρα δεν μπορούν να μετακινηθεί
για να ταιριάξουν στην σχάρα και είναι η μοναδική
τσάντα που δοκιμάσαμε που αναπήδησε από το
ποδήλατο κατά την οδήγηση. Προειδοποιητικά, μην
βάζετε εύθραυστα αντικείμενα αξίας σε αυτήν την
τσάντα .
Μακράν το καλύτερο σε αυτήν την τσάντα είναι ο
σχεδιασμός. Τα άγκιστρα κρύβονται μακριά γρήγορα
και εύκολα πίσω από ένα φερμουάρ καθιστώντας την
τσάντα ωραία για το περπάτημα.
Η Jada Mirte είναι μια ελαφριά και φθηνή γυναικεία
ποδηλατική τσάντα, αλλά για σκληρή καθημερινή
χρήση θα ήταν καλύτερα να επιλέξετε κάποια πιο
γερή.

Όπως και η Jada Mirte, η Buyit είναι μεταμφιεσμένη
σε συνηθισμένη τσάντα αλλά εκεί τελειώνουν οι
ομοιότητες. Ποιοτική τσάντα βρίσκεται σε
διαφορετική κατηγορία αφού είναι σχεδιασμένη
ειδικά για ψώνια.
Η Buyit ζυγίζει 0.7kg και με 14 λίτρα χωρητικότητα
είναι σχεδιασμένη για μικρότερα ψώνια. Η τσάντα
είναι κατασκευασμένη από νάιλον καλής ποιότητας.
Το φερμουάρ είναι αδιάβροχο, οπότε στις
περισσότερες περιπτώσεις, η τσάντα είναι αρκετά
αδιάβροχη τις συνήθεις ημέρες και τα ανακλαστικά
στις ραφές προσδίδουν ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα.
Το σύστημα γάντζου είναι σαν όλα τα άγκιστρα
Ortleib, που σημαίνει ότι λειτουργεί εύκολα και κρατά
την τσάντα με ασφάλεια σε οποιαδήποτε κατάσταση.
Για να αφαιρέσετε την τσάντα, σηκώνετε απλά το
χερούλι, απελευθερώνοντας έτσι το μηχανισμό
κλειδώματος.
Όταν είστε με τα πόδια, τα άγκιστρα κρύβονται
εύκολα κάτω από ένα φερμουάρ. Αλλά δεν την
συνιστούμε για μεγάλες βόλτες, καθώς η χειρολαβή
της είναι αρκετά αιχμηρή και άβολη. Η Buyit είναι
επίσημα unisex , αλλά ο σχεδιασμός της είναι αρκετά
θηλυκός ενώ τα χρώματα φαίνονται αρρενωπά.
Ωστόσο, αυτό το περίεργο μείγμα δεν επισκιάζει τις
πολλές καλές ποιότητες που έχει αυτή η τσάντα. Για τα
καθημερινά και ελαφριά ψώνια, η Buyit είναι μια
εξαιρετική επιλογή .
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Αδιάβροχη: Όχι
Βάρος: 720 gram
Όγκος: 16 l.
BASIL.NL

Waterproof: Όχι, αλλά πολύ ανθεκτική
Βάρος: 0,70 kg
Όγκος: 14 l.
RACKTIME.COM

"Καλύτερη για ψώνια"

Κυρίως για τα έγγραφα

Ψάχνετε για μια τσάντα για τις μετακινήσεις σας για
μια ζωή; Η Arkel έχει εγγύηση διάρκειας μιας ζωής
για μια τσάντα που είναι κατασκευασμένη από
ανθεκτικό νάιλον και οι ραφές της κάνουν την
εγγύηση να φαίνεται αξιόπιστη. Δυστυχώς θα πρέπει
συμβιβαστείτε με ένα όχι και τόσο όμορφο θαμπό
γκριζωπό χρώμα. Με ισχυρό νάιλον που απομακρύνει
το νερό και αδιάβροχα φερμουάρ, κάνει περισσότερα
από ό, τι υπόσχεται, είναι στα σοβαρά αδιάβροχη.
Το ευέλικτο σύστημα γάντζου την καθιστά εύκολη για
να στερεώσετε την τσάντα στις περισσότερες σχάρες.
Τοποθετείται με ασφάλεια και δεν τρίζει.
Η Arkel Commuter είναι η μεγαλύτερη τσάντα σε αυτό
το τεστ. Ζυγίζει 1.17 κιλά και χωράει 24 λίτρα. Υπάρχει
ένα μεγάλο διαμέρισμα με ειδική θήκη για φορητό
υπολογιστή ή φακέλους Α4 . Διαθέτει επίσης πολλές
μικρές τσέπες και θήκες για τα κλειδιά σας, το
πορτοφόλι κλπ. Η θήκη του φορητού υπολογιστή είναι
μια από τις καλύτερες που έχουμε δει. Κάθεται πάνω
από τον πυθμένα του σάκου παρέχοντας καλή
προστασία.
Με τα πόδια η τσάντα είναι εύκολη στη μεταφορά. Τα
άγκιστρα τοποθετούνται με φερμουάρ κάτω από ένα
κάλυμμα , έτσι ώστε να μπορείτε να μεταφέρετε την
τσάντα με τη χειρολαβή ή στον ώμο, χωρίς το κίνδυνο
να σκαλώσει.
Το βαθύ άνοιγμα καθιστά την πρόσβαση και την
αναζήτηση για το περιεχόμενο εύκολο, αλλά οι
ντομάτες και τα λεμόνια μπορούν να κυλήσουν έξω αν
δεν είστε προσεκτικοί , έτσι ώστε η Arkel Commuter
να μην είναι ιδανική για ψώνια. Αλλά για αυτόν που
μετακινείται και ψάχνει για λειτουργία παρά για
σχέδια, η Arkel είναι εξαιρετική.

Όπως υποδηλώνει το όνομα, αυτή η τσάντα έχει
σχεδιαστεί για να μεταφέρει φακέλους και έγγραφα
μεγέθους Α4 έτσι, εκτός από μια μικρή τσέπη
πλέγματος έχει μόνο μια μεγάλη τετράγωνη τσέπη που
θα προστατεύει τα χαρτιά σας από φθορά από νερό
και λυγισμένες γωνίες. Το Α4 ζυγίζει 0.98 κιλά και
χωράει 18 λίτρα . Είναι κατασκευασμένη από
"βαμβάκι πάπιας" - ένα καμβά για βαριά χρήση με ένα
στερεό αδιάβροχο κέρωμα. Το διπλό κλείσιμο στην
κορυφή παρέχει μια υδατοστεγή σφράγιση. Το Α4
χωράει στη σχάρα με δύο άγκιστρα που κάθονται
εύκολα στις ράγες έτσι ώστε η τσάντα να κάθεται με
ασφάλεια χωρίς τρίξιμο. Συνοδεύεται από ένα φαρδύ
λουρί ώμου, αλλά δεν υπάρχει κάλυψη για τα
άγκιστρα, έτσι ώστε η τσάντα να μην είναι άνετη για
μεταφορά για μεγάλο χρονικό διάστημα.
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Ortlieb: Shopper

Η Carradice κατασκευάζει τσάντες από το 1930 και
αυτό που μπορεί να φαίνεται σαν ρετρό σχεδιασμός
είναι στην πραγματικότητα μια απλά κλασική Carradice. Δερμάτινα λουράκια και μεταλλικές αγκράφες
και όχι πλαστικά θα ολοκληρώσουν την ρετρό
εμφάνιση, αλλά ίσως επίσης αυξήσουν την τιμή. Η Α4
είναι μια καλή, αξιόπιστη και σταθερή τσάντα για τον
ποδηλάτη που μετακινείται.
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Αξιόπιστη τσάντα για ψώνια
Η γερμανικής κατασκευής Ortlieb είναι μια θρυλική
εταιρεία στον κόσμο της τσάντας για το ποδήλατο.
Είναι σχεδόν άφθαρτες και η λειτουργία και ο
σχεδιασμό τους συνεργάζονται τέλεια, αν έχετε
επιλέξει το σωστό μοντέλο για το σκοπό σας. Αυτή η
τσάντα είναι εξαιρετική για ψώνια, αλλά με στενή
βάση που είναι ένας εφιάλτης για κάθε λάτρη των
φακέλων Α4.
Η Shopper ζυγίζει 0.97 κιλά και χωράει 20 λίτρα. Είναι
κατασκευασμένη από πλαστικό υλικό για βαριά
χρήση, είναι 100 % αδιάβροχη και κλείνει με ένα
ειδικό υδατοστεγές φερμουάρ που σφραγίζει το
περιεχόμενο στο εσωτερικό για μια αιωνιότητα.
Το ευέλικτο σύστημα γάντζου τοποθετημένο σε μια
πλαστική ράγα είναι πολύ φιλικό προς το χρήστη.
Απλά σηκώστε τη λαβή και τα δύο κλειδωμένα
άγκιστρα θα ανοίξουν επιτρέποντάς σας να σηκώσετε
την τσάντα από την σχάρα όπου η Shopper ήταν καλά
στερεωμένη.
Η τσάντα έχει ένα μεγάλο διαμέρισμα και δύο μικρές
τσέπες. Θα μπορούσε να έχει περισσότερο αλλά η
Shopper φορτώνεται και ψάχνεται εύκολα επειδή το
υλικό είναι σκληρό και ο σάκος δεν κρεμάει.
Οι δύο ιμάντες ώμου είναι ρυθμιζόμενοι, αλλά δεν
μπορούν να αφαιρεθούν. Ωστόσο, εάν τους
μετακινήσετε στο μπροστινό μέρος του σάκου δεν θα
σας εμποδίζουν κατά την διάρκεια της ποδηλασίας.
Η εμφάνιση είναι θέμα γούστου. Η Shopper Ortilieb
είναι η αγαπημένη μας, αλλά δεν βρίσκουν όλοι την
βιομηχανική εμφάνιση τόσο ελκυστική.
Δεν είναι μια μικρή τσάντα ή μια σκέτη τσάντα, αλλά
θα είναι δύσκολο να βρείτε μια πιο αδιάβροχη,
αξιόπιστη, ισχυρή, ανθεκτική και χρήσιμη τσάντα για
ψώνια.
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Οι εμπειρογνώμονες της Ομοσπονδίας Ποδηλατών της Δανίας οργάνωσαν και επέβλεψαν για λογαριασμό του έργου Cyclelogistics της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδηλατών, μια διεξοδική εξέταση στις τσάντες. Οι δοκιμές διεξήχθησαν σε διάστημα πέντε ημερών από πέντε έμπειρα άτομα ή
μικρές εταιρείες που ποδηλατούν καθημερινά και είναι εκπαιδευμένοι να δοκιμάζουν προϊόντα για ποδήλατα. Απλά, έπρεπε τα συγκεκριμένο προϊόν να αποτελέσει
μέρος της καθημερινής ρουτίνας τους. Στη συνέχεια, έδωσαν σε κάθε τσάντα μια βαθμολόγια πέντε αστεριών με τα πέντε αστέρια η καλύτερη και μηδέν αστέρια η
χειρότερη και περαιτέρω σχόλια και κριτικές. Τα σχόλια είναι ειλικρινή και βασίζονται στο πόσο καλά τα προϊόντα λειτουργούν στην χρήση της καθημερινής ζωής.
Λειτουργία: Είναι οι τσάντες εύκολο να φορτωθούν και να εκφορτωθούν; Τα προϊόντα σας προστατεύονται στο εσωτερικό; Είναι αδιάβροχες;
Σχεδιασμός: είναι η κατασκευή του προϊόντος μελετημένη σε βάθος; Βοηθάει στη λειτουργία; Είναι τα υλικά υψηλής ποιότητας;
Τιμή: Η τιμή συμβαδίζει με τη λειτουργικότητα;
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