Тестваме ПАНЕРИ

Как намираш място за папки и лаптоп на велосипеда си? Кои чанти са най-добри за пренасяне на мляко, домати и бяло вино? Някои хора използват кошници, други –
товарни велосипеди. Но когато имаш нужда от повече от кошница, а не е необходим товарен велосипед, панерите са наи доброто решение на проблема. Но на обиколка
ли си тръгнал или просто си караш из града? В какви метеорологични условия ще караш? Ние зададохме тези въпроса и тествахме пет панера.

Arkel: Commuter

Waterproof: No, but very water resistant
Weight: 1,17 kg measure
Volume: 24 l.
PANNIERS.COM

Carradice: A4
Waterproof: yes
Weight: 0,91 kg
Volume: 18 l.
CARRADICE.CO.UK

“най-добър за лаптоп”

Със здравия, водоустойчив найлон и водозащитени
ципове продукта върши повече отколкото е
обещано – наистина е водонепроницаем.
Еластичната закачаща система улеснява затягането
на повечето багажници, закрепва се добре и не се
клати.
Arkel Commuter е най-голямата чанта в този тест.
Тежи 1,17 кг и има вместимост от 24 литра. Има
голямо отделение със специален постамент за
лаптоп или папки с размер А4. Разполага с 4 малки
отделения за ключове, портмоне и др.
Отделението за лаптоп е едно от най-добрите, които
сме виждали. Разположено е на задната част на
чантата за добро предпазване.

Основно за документи.
Както подсказва името, тази чанта е прдназначена
да пренася папки и документи с размер А4 и освен
мрежестия джоб има само един квадратен джоб,
който предпазва документите от намокряне и
прегъване. „ А4” тежи 0.98 кг и побира 18 литра.
Направена е от ‘cotton duck” – устойчива материя
със солидна водоустойчива промазка. Двойното
затваряне осигурява водоустойчиво затваряне. „А4”
се закрепва стабилно за багажника с две куки и така
чантата стои без клатене.
Има широка презрамка, но няма покритие за
куките, така че чантата е неудобна за дълго носене.
Карадис произвеждат панери от 1930 г. и ретро
дизайна е всъщност класически Карадис.
Кожени ленти и метални закопчалки биха
допринесли за ретро визията, но вероятно биха я
оскъпили. А4 е добър, надежден и солиден панер за
пътуващия велосипедист.

Waterproof: No
Weight: 720 gram
Volume: 16 l.
BASIL.NL

Waterproof: No, but very water resistant
Weight: 0,70 kg
Volume: 14 l.
RACKTIME.COM

Елегантен, но непрактичен.

Направеният в Германия Ортлиб е легендарен в
света на панерите за велосипеди. Те са почти
неразвалящи се, а функционалността и дизайна им
работят заедно перфектно ако се избере правилния
модел за съответната употреба. Тази чанта е
перфектна за пазарене, но с тясното си дъно е
кошмар за любителите на папките с размер А4.

„Жада Мирт” е дамска чанта. Дизайна е като на
ръчна чанта и се закача лесно на багажника за
велосипеда. Лесно се носи на ръка ако отиваш на
кафе. За съжаление „Жада Мирт” е далеч от
перфектна за придвижване или пазар.

„Шопър” тежи 0.97 кг и побира 20 литра. Направен
е от високоустойчива пластмаса, 100% водоустойчив
и се затваря със специален водонепромокаем цип,
който запазва съдържанието за цяла вечност.
Еластичната система за закачане, монтирана на
пластмасова релса е много удобна за потребителите.
Чрез повдигане на дръжката двете заключващи
куки се откачат и позволяват лесното вдигане на
иначе стабилно закачената чанта.
Чантата разполага с едно голямо отделение и два
малки джоба. Би могло да има повече, но ‘Шопър”
лесно се опакова и е лесен за претърсване, защото
материала е твърд и не хлътва.

Побира 16 литра. Има едно голямо отделение и
малък джоб за ключове, червило и др.
Материалът е водоустойчив, но за съжаление ципът
не е, което позволява водата да прониква от там.
Материалът не е много устойчив и предполагаме, че
ще издържи около година ако се използва ежедневно.
Закачващата система е най-слабата от тестваните.
Механизмът не се премества в зависимост от
багажника и е единствената чанта от тестваните,
която подскача при каране. Така че, не бива да се
носят чупливи неща.
Най-хубавото на този панер е дизайнът. Куките се
скриват лесно, позволявайки удобно носене на ръка.
„Жада Мирт” е лека и евтина дамска чанта, но за
ежедневна употреба би трябвало да се избере
по-здрав модел.

Идеален за малки покупки.
Както „Жада Мирт” , ”Бай-ит” е проектирана като
обикновена чанта, но приликите свършват дотам.
Тази чанта е специално проектирана за пазаруване.
”Бай-ит” тежи 0,7 кг, побира 14 литра и е предназначена за по-дребно пазаруване.
Направена е от доброкачествен найлон. Ципът е
водоустойчив, така че в повечето случаи чантата е
суха в обичайните дни, а светлоотразителните ленти
на шевовете са добро решение.
Системата за закачане е като тази на Ортлиб, което
значи, че се ползва лесно и държи чантата сигурно
във всяка ситуация. За откачане – само се повдига
дръжката, която отключва механизма.
Когато се носи на ръка, механизма се скрива лесно.
Но не съветваме дълги разходки, защото дръжката е
доста остра и неудобна.
”Бай-ит” е унисекс, но дизайнът е доста дамски
докато цветовете са мъжки. Тази странна смесица не
засенчва добрите качества на чантата. За ежедневно
и дребно пазаруване”Бай-ит” е отличен избор.

Външният вид е въпрос на вкус. Ортлиб е нашият
фаворит, но не всеки намира индустриалния му
дизайн за привлекателен.

Дълбокият отвор улеснява търсенето, но лимони или
домати могат де се изтъркалят ако не си внимателен.
Не е идеалният вариант за пазаруване. Но за
пътуващия, който се интересува повече от
функционалност отколкото дизайн Аркел е
страхотен.

HHHHH
HHHHH
HHHHH

Racktime: Buyit

Надеждна чанта за пазар .

Двете презрамки се регулират, но не могат да се
откачат. Но ако се поставят в предната част на
чантата по време на каране те не пречат.

Чантата се носи лесно на ръка. Куките лесно се
отварят, така лесно се носи с презрамка без да е
неудобно.

Функционалност:
Цена:
Дизайн:

Waterproof: Yes
Weight: 0,97 kg
Volume: 20 l.
ORTLIEB.DE

Basil: Jada Mirte

“най-добър
за пазаруване”

Скучен, но здрав.
Интересуваш ли се от чанта за придвижване за цял
живот? Аркел има доживотна гаранция за тази
чанта, направена от устойчив найлон и шевовете
изглеждат надежни. За съжаление ще трябва да
приемеш не толкова хубавия сивкав цвят.

Ortlieb: Shopper

Това не е малка и симпатична чанта, но ще е трудно
да се намери по-водонепроницаема, надеждна,
здрава, устойчива и полезна чанта за пазаруване.

Функционалност:
Цена:
Дизайн:
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Функционалност:
Цена:
Дизайн:
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Функционалност:
Цена:
Дизайн:
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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 панери. Тестовете бяха проведени в период от пет дни, от пет опитни специалиста или представители на малки фирми, които
карат ежедневно велосипед и са тренирани да тестват велосипедни продукти. На тях им беше казано просто да вкарат панера в нормалното си ежедневие. Те
оцениха всеки панер с оценка от нула до пет звезди (като пет е максималната оценка, а нула – минималната) и в допълнение направиха коментари и критики.
Тестовете са честни и са базирани на това до колко продуктите функционират в действителност и в ежедневието.
Функционалност: Панерите лесни ли са за товарене и разтоварване? Товара ви запазен ли е отътре? Защитен ли е от влага?
Дизайн: Конструкцията добре ли е проектирана? Подобрява ли функционалността? Материалите висококачествени ли са?
Цена: Цената подходяща ли е за функционалността?

Функционалност:
Цена:
Дизайн:
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