Preizkusili smo KOLESARSKE TORBE

Kako na kolesu zagotoviti prostor za prenosni računalnik, mape in druge stvari? Kakšne torbe se najbolje obnesejo za prevažanje mleka, paradižnikov, belega vina? Nekateri uporabljajo košaro, drugi si omislijo tovorno kolo. Toda, ponavadi je košarica premalo, tovorno kolo pa mnogo preveč, kolesarske torbe so za večino prevozov najboljša izbira. Toda,
kakšne torbe potrebujete? Za na pot ali samo za vsakdanje opravke po mestu? Za kakršnokoli vreme ali samo za sončne dni? Ta vprašanja smo si zastavili, ko smo se lotili
preizkušanja petih modelov kolesarskih torb.

Arkel: Commuter

Nepremočljiva: Ne, vendar le rahlo prepušča vodo
Teža: 1,17 kg
Prostornina: 24 l
PANNIERS.COM

Carradice: A4
Nepremočljiva: Da
Teža: 0,91 kg
Prostornina: 18 l
CARRADICE.CO.UK

“najboljša za
vaš prenosnik”

Ortlieb: Shopper
Nepremočljiva: Da
Teža: 0,97 kg
Prostornina: 20 l
ORTLIEB.DE

Robustni, nepremočljivi najlon in za vodo neprepustne
zadrge zagotavljajo, da ta v to torbo zares ne more.
Nastavljiv sistem za pripenjanje s kavlji vam omogoča,
da lahko torbo pripnete na večino prtljažnikov. Torba
ostane med vožnjo trdno na prtljažniku, se ne premika
in ne ropota.
Arkel Commuter je največja izmed torb, ki smo jih
preizkusili. Tehta 1,17 kg in ima prostornino 24 l. V
njej je en sam večji predelek, v katerem pa je tudi
poseben žep za prenosni računalnik ali mape formata
A4. Ima pa še nekaj dodatnih žepkov in manjših
predelkov, v katere lahko pospravite ključe, denarnico,
itd.
Žep za prenosni računalnik je zares eden boljših, kar
smo jih videli. Nekoliko je dvignjen od dna torbe, zato
bo računalnik v njem dobro zaščiten.
Arkel Commuter je lahko prenašati tudi, ko hodite peš.
Pritrdilni kavlji se skrijejo pod poklopec, ki se zapre z
zadrgo, zato lahko torbo nosite v roki ali na ramenu,
brez strahu, da bi se zataknila za oblačila.
Torba se odpre na široko, kar vam omogoča, da hitro
najdete, kar iščete. A če niste previdni, se lahko kakšen
paradižnik ali limona zlahka odkotali iz torbe, zato
Arkel Commuter ni ravno idealna za nakupovanje. Za
pot v službo ali šolo pa je ta torba naravnost imenitna,
zlasti če cenite predvsem uporabnost in vas ne moti, če
torba ni najlepša.

Uporabnost: HHHHH
Cena:
HHHHH
Dizajn :
HHHHH

Racktime: Buyit

Nepremočljiva: Ne, vendar le rahlo prepušča vodo
Teža: 0,70 kg
Prostornina: 14 l
RACKTIME.COM

Nepremočljiva: Ne
Teža: 0,72 kg
Prostornina: 16 l
BASIL.NL

“najprimernejša
za nakupe”

Dolgočasna, a robustna.
Iščete torbo, ki jo boste lahko uporabljali 20 let? Za to
torbo, izdelano iz močnega najlona, zagotavlja Arkel
doživljenjsko garancijo, že na pogled odlični šivi pa
sporočajo, da jim lahko zaupate. Žal pa se boste morali
sprijazniti z ne najlepšo, dolgočasno sivo barvo.

Basil: Jada Mirte

Lepa, toda ne prav uporabna.
V prvi vrsti za dokumente.
Kot pove že njeno ime, je ta torba namenjena predvsem shranjevanju in prenašanju map in dokumentov
formata A4, zato ima poleg majhnega mrežastega žepa
le en večji žep pravokotne oblike, v katerem bodo vaši
dokumenti zaščiteni pred dežjem in ne bodo dobili
oslovskih ušes. A4 tehta 0,98 kg in ima prostornino 18
l. Izdelana je iz trpežne, impregnirane, nepremočljive
jadrovine. Dvojno zapiranje zagotavlja, da je torba
zares nepremočljiva. A4 se pripne na prtljažnik z
dvema kavljema, ki zagotavljata, da ostane torba med
vožnjo trdno na prtljažniku, se ne premika in ne
ropota.
Torba ima tudi pas, s katerim si jo lahko obesite na
ramo, a ker nima poklopca, pod katerega bi se skrili
pritrdilni kavlji, jo je nerodno prenašati na ramenu
dalj časa.
Carradice izdeluje kolesarske torbe že od leta 1930 in
kar se zdi kot retro dizajn, je v resnici le klasični
Carradice. Če bi torba le imela namesto plastičnih
usnjene jermene in kovinske zaponke, bi bil retro videz
popoln, verjetno pa bi bila torba zaradi tega dražja. A4
je trpežna, čvrsta in zanesljiva kolesarska torba,
primerna za kolesarjenje v službo ali šolo skozi vse
leto.

Zanesljiva nakupovalna torba.
V Nemčiji izdelane torbe znamke Ortlieb so legenda med
kolesarskimi torbami. Torbe so skorajda neuničljive,
njihova uporabnost in oblika se dopolnjujeta, le izbrati
morate pravo torbo za pravi namen. Shopper je idealen za
nakupe, toda s svojim ozkim dnom je nočna mora
ljubiteljev formata A4.
Torba tehta 0.97 kg in ima prostornino 20 l. Izdelana je iz
trpežnega plastičnega materiala, zadrga pa tudi ne
prepušča vode, zato je torba povsem nepremočljiva.
Pritrdilni mehanizem s kljukicami je zelo preprost za
uporabo. Torbo snamete s prtljažnika preprosto tako, da
jo potegnete za ročaj, s čimer se kljukice odprejo, torbo pa
lahko dvignete.
Torba ima en velik predelek in dva manjša žepa. To je
dovolj, saj lahko v torbo z lahkoto naložite vse, kar želite in
po njej brskate, saj se zaradi trdnega materiala torba ne
pregiba in ne zapira sama od sebe.
Oba naramna pasova sta nastavljiva, ne da pa se ju sneti s
torbe. A če ju premaknete proti prednji strani torbe, vam
med vožnjo ne bosta v napoto.
Videz pa je stvar okusa. Ortlieb Shopper je naš zmagovalec, čeprav surov, industrijski dizajn marsikoga nekoliko
odbija.
To ni majhna ali lična torba, a težko boste našli kolesarsko
nakupovalno torbo, ki bi bila bolj čvrsta, zanesljiva,
robustna, trpežna in uporabna.

Uporabnost: HHHHH
Cena:
HHHHH
Dizajn :
HHHHH

Uporabnost: HHHHH
Cena:
HHHHH
Dizajn :
HHHHH

Jada Mirte je damska torba. Dizajnirana je kot ročna
torbica in se z lahkoto pripne na prtljažnik. Zlahka jo
odnesete s seboj v kavarno, medtem ko za pot v službo
ali šolo ali pa za nakupovanje ni prav primerna.
Njena prostornina je 16 l. Ima en večji predelek, poleg
tega pa še manjši žep za ključe, ličila, itd.
Material, iz katerega je narejena torba, ne prepušča
vode, kar pa ne velja za zadrgo, zato lahko voda
skoznjo veselo pronica v notranjost. Material ni prav
trpežen, ocenjujemo, da torba po enem letu vsakodnevne uporabe ne bo več tako zelo lepa.
Ta torba ima veliko slabši sistem za pripenjanje na
prtljažnik kot ostale, ki smo jih preizkusili. Kljukic se
ne da premakniti tako, da bi se kar najbolj prilegale
prtljažniku in ta torba je edina med preizkušenimi, ki
med vožnjo poskakuje po prtljažniku. Zato v tej torbi
nikar ne vozite krhkih, dragocenejših stvari.
Najboljša stvar pri tej torbi je dizajn. Pritrdilne
kljukice lahko, da vam niso v napoto, hitro in preprosto skrijete pod poklopec, ki ga zaprete z zadrgo, zato je
torbo prav prijetno prenašati peš.

Odlična za male nakupe
Kot Jada Mirte, je tudi Buyit videti kot popolnoma
običajna torba, toda tu se vsakršna podobnost tudi
konča. Po kvaliteti sodi ta torba v prvo ligo in je prav
posebej zasnovana za nakupe.
Buyit tehta 0,7kg in je, s prostornino 14 l, ravno
pravšnja za manjše nakupe. Izdelana je iz kvalitetnega
najlona. Zadrga ne prepušča vode, zato je v večini
primerov torba v zadostni meri vodotesna za vsakodnevne nakupe. Odsevni šivi pa so prav lep dodatek.
Sistem za pripenjanje torbe je podoben kot pri
Ortliebovih torbah, kar pomeni, da je preprost za
uporabo in zagotavlja, da ostane torba med vožnjo, ne
glede na to, kaj se zgodi, trdno na prtljažniku. Torbo
snamete s prtljažnika tako, da preprosto dvignete ročaj
in tako sprostite pritrdilni mehanizem.
Ko hodite peš, lahko pritrdilne kljukice preprosto
skrijete pod poklopec, ki ga zaprete z zadrgo. Vendar
vam daljšo hojo s torbo v roki odsvetujemo, saj je ročaj
neudoben in ima ostre robove.

Jada Mirte je lahka in poceni damska kolesarska torba,
a če nameravate torbo uporabljati intenzivno, vsakodnevno, vam priporočamo, da si izberete kakšno drugo,
trpežnejšo torbo.

Buyit je uradno namenjena tako ženskam kot moškim,
a dizajn torbe je precej ženstven, barve pa se zdijo bolj
moške. A ta čudna kombinacija ne zasenči dobrih
lastnosti torbe. Za vsakodnevne manjše nakupe je
Buyit odlična izbira

Uporabnost: HHHHH
Cena:
HHHHH
Dizajn :
HHHHH

Uporabnost: HHHHH
Cena:
HHHHH
Dizajn :
HHHHH

Strokovnjaki Danske kolesarske zveze so v okviru EU projekta CycleLogistics in ob podpori Evropske kolesarske zveze poskrbeli za celovit preizkus teh kolesarskih torb. Preizkušanje je potekalo pet dni, izvedlo pa ga je, samostojno ali v okviru manjših podjetij, pet izkušenih kolesarjev, ki redno uporabljajo kolo in
so posebej usposobljeni za ocenjevanje kolesarskih izdelkov. Torbe so preprosto uporabljali pri svojih vsakodnevnih vožnjah in opravkih. Vsako so ocenili z
zvezdicami od nič do pet ter dodali še opisno oceno. Ocene so realne in odražajo stopnjo zadovoljstva ob vsakodnevni uporabi kolesarske torbe.
Uporabnost: Je stvari težko ali preprosto naložiti v torbo? Je tovor v torbi dobro zaščiten? Je torba nepremočljiva?
Dizajn: Kako domišljen je dizajn? Ali dizajn pripomore k večji uporabnosti torbe? Kako kakovostni so uporabljeni materiali?
Cena: Je cena torbe primerna, glede na to, kako uporabna je?

Sofinancirano s strani programa Evropske
unije Inteligentna energija - Evropa
Za vsebino te publikacije v celoti odgovarjajo avtorji. Vsebina ne izraža nujno
stališča Evropske unije. Niti EACI niti Evropska komisija ne odgovarjata za
morebitno uporabo informacij iz te publikacije.

