Testăm GENȚI

Cum poți face loc de dosare și laptop pe bicicletă? Care sunt pungile cele mai bune pentru lapte, roșii sau vin alb? Unii folosesc coșuri, alții au biciclete speciale pentru transport de
mărfuri. Însă atunci când ai nevoie de ceva mai mult decât încape într-un coș, dar nu ai nevoie de capacitatea mare a unei biciclete pentru transport de mărfuri, gențile cu prindere
laterală sunt soluția ideală. Însă intenționezi să faci excursii sau vrei doar să te deplasezi prin oraș? Pe ce fel de vreme vei merge cu bicicleta? Am adresat aceste întrebări și am testat
cinci astfel de genți.

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

“Cea mai bună geantă
pentru laptopul tău”

Realizată din nailon rezistent și impermeabil și
prevăzută cu fermoare rezistente la apă, această geantă
face mai mult decât promite: este cu adevărat rezistentă
la apă.
Sistemul pe bază de cârlig flexibil permite fixarea cu
ușurință a genții pe majoritatea portbagajelor. Geanta
este fixată bine și nu zdrăngăne.
Arkel Commuter este cea mai mare geantă din cadrul
acestei testări. Are o greutate de 1,17kg și un volum de
24 de litri. Are un compartiment mare cu un buzunar
special pentru laptop sau dosare A4. De asemenea, este
prevăzută cu mai multe buzunare și compartimente
mici pentru chei, portofel etc.
Buzunarul pentru laptop este unul dintre cele mai bune
pe care le-am văzut. Este poziționat deasupra fundului
genții, oferind o protecție bună.
Această geantă este ușor de transportat și atunci când
nu ești pe bicicletă. Cârligele se depozitează ușor
într-un compartiment prevăzut cu fermoar, astfel încât
să poți ține geanta de mâner sau pe umăr, fără să te
incomodeze.
Deschiderea largă facilitează accesul la conținutul
genții, însă dacă nu ai grijă,roșiile sau lămâile ar putea
să cadă, astfel încât Arkel Commuter nu este alegerea
cea mai potrivită pentru cumpărături. Însă pentru aceia
care fac naveta și preferă funcționalitatea în detrimentul aspectului, geanta Arkel este excelentă.

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

Basil: Jada Mirte

Racktime: Buyit

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

“Cea mai bună geantă
pentru cumpărături”

Plictisitoare dar rezistentă.
Ești în căutarea unei genți pentru navetă care să reziste
o viață? Arkel oferă garanție pe viață pentru această
geantă, realizată din nailon rezistent și ale cărei
cusături fac ca această garanție să fie credibilă. Din
nefericire, va trebui să te obișnuiești cu un gri monoton.

Ortlieb: Shopper

Special pentru documente.
După cum se poate deduce din nume, această geantă
este proiectată special pentru transportarea dosarelor
A4 și a documentelor. Astfel, în afară de un buzunar
mic din plasă, nu are decât un compartiment pătrat
mare, care îți va proteja documentele de apă sau
colțuri îndoite. Modelul A4 are o greutate de 0,98 kg și
un volum de 18 litri. Geanta este realizată din ţesătură
de bumbac – o pânză foarte rezistentă acoperită cu un
strat rezistent și impermeabil din ceară. Închiderea
dublă din partea superioară asigură etanșeitatea.
Modelul A4 se fixează pe portbagaj cu ajutorul a două
cârlige care se prind cu ușurință de grilaj astfel încât
geanta să nu zdrăngăne.
Este prevăzută cu o curea lată pentru umăr, însă nu
există niciun compartiment special pentru cârlige, ceea
ce face ca această geantă să nu fie foarte confortabilă la
transportul pe o perioadă îndelungată de timp.
Carradice produc genți cu prindere laterală încă din
1930 și ceea ce ar putea părea a fi un design retro
reprezintă de fapt modelul clasic Carradice. Curelele
din piele și cataramele din metal în loc de plastic ar
completa stilul retro, însă ar putea duce probabil la
creșterea prețului. A4 este o geantă de calitate, fiabilă
și rezistentă pentru bicicliștii care fac naveta.

Geanta devotată pentru cumpărături .

Elegantă dar nu foarte practică.

Modelul Ortlieb de fabricație germană este legendar în
lumea genților pannier pentru bicicletă. Aceste genți
sunt aproape indestructibile, iar funcționalitatea și
aspectul lor se îmbină perfect dacă alegi modelul
potrivit pentru ce ai tu nevoie. Această geantă este
excelentă pentru cumpărături, însă datorită fundului
foarte îngust, este un coșmar dacă vrei să transporți
dosare A4.

Jada Mirte este o geantă de damă. Este proiectată ca o
geantă obișnuită și se fixează ușor de portbagajul
bicicletei. Poate fi purtată cu ușurință pe umăr atunci
când intri în cafenea. Din nefericire, Jada Mirte este
mai puțin potrivită pentru navetă sau cumpărături.

Geanta Shopper are o greutate de 0,97kg și un volum
de 20 de litri. Este realizată din material plastic
rezistent, este 100% impermeabilă și se închide cu un
fermoar special rezistent la apă, care sigilează perfect
conținutul.
Sistemul de prindere cu cârlig flexibil, montat pe o
șină din plastic este foarte prietenos. Nu trebuie decât
să ridici mânerul și cele două cârlige se deblochează,
permițând ridicarea de pe portbagaj după ce geanta
Shopper a fost fixată în siguranță.
Geanta are un compartiment mare și două buzunare
mai mici. Ar putea avea mai multe, însă această geantă
este ușor de împachetat și transportat deoarece
materialul este rigid și geanta nu se îndoaie.
Cele două curele pentru umăr sunt reglabile, dar nu
pot fi scoase. Cu toate acestea, nu te incomodează dacă
le muți în fața genții atunci când mergi pe bicicletă.
Aspectul este o problemă ce ține de gust. Ortilieb
Shopper este preferata noastră, însă nu toată lumea
este atrasă de aspectul său industrial și nefinisat.

Are un volum de 16 litri și este prevăzută cu un
compartiment mare și un mic buzunar pentru lucruri
mărunte, precum chei, ruj etc.
Materialul este impermeabil, însă nu și fermoarul, care
poate permite pătrunderea apei în interior. Materialul
nu este extrem de solid și estimăm că va rezista și va
arăta bine timp de aproximativ un an în cazul unei
folosiri zilnice.
Sistemul de fixare pe bază de cârlige este cel mai slab
dintre cele testate. Cârligele nu pot fi mutate pentru a
se potrivi tipului de portbagaj și este singura geantă
testată care a sărit de pe bicicletă în timpul mersului.
Din motive de precauție,vă recomandăm să nu țineți
lucruri de valoare în această geantă.
Cel mai bun lucru la această geantă este de departe
aspectul său. Cârligele se ascund rapid și ușor într-un
compartiment cu fermoar, ceea ce face ca această
geantă să fie comodă atunci când nu mergi cu bicicleta.
Jada Mirte este o geantă de bicicletă ușoară și
accesibilă, de damă, însă pentru utilizare intensă zi de
zi ar fi mai bine să alegi un model mai rezistent.

Nu este o geantă mică și nici elegantă, însă cu greu vei
găsi o geantă pentru cumpărături mai impermeabilă,
mai fiabilă, mai rezistentă și mai utilă.
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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 genți. 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 și 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 observaţi. Evaluările
sunt sincere şi au la bază funcţionalitatea reală a acestor produse în viaţa de zi cu zi.
Funcționalitate: Gențile sunt ușor de montat sau de scos? Bunurile tale din interior sunt protejate? Gențile sunt impermeabile?
Aspect: Modul de concepere a produsului este bine gândit? Se potrivește cu funcționalitatea sa? Materialele sunt de înaltă calitate?
Preț: Prețul este corespunzător funcționalității?

Excelentă pentru mici cumpărături.
Ca și Jada Mirte, geanta Buyit este deghizată într-o
geantă obișnuită, însă aici se termină asemănările
dintre aceste două modele. Fiind un model de înaltă
calitate, această geantă este într-o altă ligă și este
proiectată special pentru cumpărături.
Buyit, cu o greutate de 0,7kg și o capacitate de 14 litri,
este concepută pentru cumpărături mai mici. Geanta
este realizată din nailon de înaltă calitate. Fermoarul
este impermeabil, ceea ce face ca această geantă să fie
suficient de rezistentă la apă pentru o zi obișnuită, iar
elementele reflectorizante de la cusături conferă un
plus de eleganță.
Sistemul de fixare este asemănător cârligelor Ortleib,
ceea ce înseamnă că se utilizează ușor și poate menține
geanta fixată în poziție în orice situație. Pentru a
scoate geanta, nu trebuie decât să ridici mânerul și
mecanismul de fixare se va debloca.
Atunci când nu ești pe bicicletă, cârligele se ascund cu
ușurință într-un compartiment cu fermoar. Însă vă
sfătuim să nu purtați geanta în plimbări lungi,
deoarece mânerul are marginile dure și este relativ
incomod.
Oficial, modelul Buyit este unisex, însă aspectul este
oarecum feminin, în timp ce culorile par masculine. Cu
toate acestea, acest mix ciudat nu umbrește multele
calități pe care le are această geantă. Pentru
cumpărături ușoare zi de zi, Buyit este o alegere
excelentă.
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