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Δοκιμάζουμε ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ

Τα ρυμουλκούμενα καρότσια είναι ρυμουλκούμενα ποδηλάτων που χρησιμοποιούνται επίσης ως καρότσια για ψώνια. Έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν πιο εύκολη την αγορά και την μεταφορά
των εμπορευμάτων από το κατάστημα στο σπίτι. Η ευκολία είναι ότι το ρυμουλκούμενο καρότσι μπορεί να μπει σε ένα μαγαζί και να λειτουργήσει σαν το καλάθι ή τις σακούλες του
παντοπωλείου. Με αυτό τον τρόπο δεν χρειάζεται να ξοδεύετε χρόνο φορτώνοντας τα εμπορεύματά σας προς και από τις σακούλες για τα ψώνια σας ή τις τσάντες. Απλά συνδέετε το
ρυμουλκούμενο καρότσι στο ποδήλατό σας και οδηγείτε στο σπίτι σας. Επιπλέον, τα περισσότερα ρυμουλκούμενα καρότσια, διαλύονται ή διπλώνουν εύκολα κι έτσι γίνονται ιδανικά για τις
πόλεις, κωμοπόλεις και για όσους έχουν ελάχιστο χώρο αποθήκευσης. Δοκιμάσαμε τέσσερα από αυτά.

Burley: Travoy

Carry Freedom: City

Winther: Donkey

Μέγεθος: 53.3x46.7x23.3 εκ.
Βάρος: 4.4 κιλά
Χωρητικότητα: 27 λίτρα

Βάρος: 35x65x125 εκ.
Βάρος: 5.5 κιλά
Χωρητικότητα: 45 κιλά / 55 λίτρα

Μέγεθος: 60x38x37 εκ.
Βάρος: 10.5 κιλά
Χωρητικότητα: 40 κιλά/65 λίτρα

Γενικά
Το ρυμουλκούμενο καρότσι Andersen μοιάζει με ένα κλασικό καρότσι
για ψώνια για τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Είναι κατασκευασμένο
από ισχυρά και ανθεκτικά υλικά. Έχει σκληρή επένδυση και είναι
σχεδόν αδιάβροχο. Η τσάντα αποσπάται εύκολα από το πλαίσιο και
γίνεται ένα πρακτικό σακίδιο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Τα ελαστικά
είναι συμπαγή και δεν τρυπάνε.
Με τα πόδια
Με τα πόδια το Andersen πραγματικά διαπρέπει - εύκολο στο
τράβηγμα και πολύ σταθερό. Και επειδή μοιάζει με ένα κανονικό
καρότσι για ψώνια, δεν θα τραβήξει τα βλέμματα στο σούπερ μάρκετ.
Συσκευασία
Η συσκευασία είναι πολύ εύκολη καθώς το ανθεκτικό υλικό κρατά την
τσάντα ανοικτή για να μπορείτε να την φορτώσετε. Η τσάντα είναι
πολύ ευρύχωρη και μικρότερα αντικείμενα θα βρουν εύκολα μια θέση
στις μικρές τσέπες από πλέγμα.
Με ποδήλατο
Με το ποδήλατο, το ρυμουλκούμενο είναι λίγο μπελάς. Λόγω της
απουσίας ελαστικών με αέρα που θα λειτουργούσαν ως ανάρτηση, το
ρυμουλκούμενο έχει την τάση να πηδάει σαν αντιλόπη και πολύ
συχνά σχεδόν να ανατρέπεται. Αυτό είναι πιο έντονο όταν είναι άδειο
και κατά τη διάρκεια ισχυρών πλευρικών ανέμων.
Γάντζος πρόσδεσης
Ο γάντζος πρόσδεσης λειτουργεί εύκολα και είναι αρκετά σταθερός.
Ωστόσο, είναι άσχημος και χοντροκομμένος. Από τα θετικά της
κατασκευής είναι ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σχάρα ακόμη
και όταν το ρυμουλκούμενο είναι συνδεδεμένο με το ποδήλατο.
Στο σπίτι
Στο σπίτι το ρυμουλκούμενο Andersen δεν πιάνει πολύ χώρο. Το
πλαίσιο διπλώνει εύκολα και η τσάντα μπορεί επίσης να συμπιεστεί .
Συμπέρασμα
ΤοAndersen Royal Shopper Plus αποδίδει καλύτερα εκτός ποδηλάτου
και θα ταίριαζε σε μια μικρή οικογένεια που συνήθως περπατά στα
μαγαζιά, αλλά και σε μερικούς που θα το έβρισκαν βολικό για να το
χρησιμοποιήσουν ως ρυμουλκούμενο για μικρά ταξίδια.

Γενικά
Το Burley Travoy παραπέμπει στον ινδιάνικο τρόπο μεταφοράς
εμπορευμάτων με άλογο: το σύρσιμο του φορτίου με δύο κοντάρια
δεμένα μεταξύ τους ονομάζεται «travoy". Η σύγχρονη εκδοχή για το
ποδήλατο είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο ποιότητας, ισχυρό
πλαστικό, ελαστικά με αέρα και ανθεκτική νάιλον τσάντα. Δεν είναι
αδιάβροχη αλλά μπορείτε να αγοράσετε ένα κάλυμμα βροχής.
Με τα πόδια
Το Travoy είναι εύκολο στους ελιγμούς και στο τράβηγμα, αλλά δεν
στέκεται καλά και τραβάει την προσοχή μέσα στο κατάστημα.
Συσκευασία
Η συσκευασία είναι πολύ εύκολη, καθώς η τσάντα είναι σαν μια
μεγάλη συρόμενη βαλίτσα. Το νάιλον είναι αρκετά μαλακό, έτσι θέλει
προσπάθεια για να το κρατήσετε ανοιχτό όταν τοποθετείτε τα ψώνια
σας. Υπάρχει μια μικρή τσέπη για τα κλειδιά και το πορτοφόλι και στο
μπροστινό μέρος της τσάντας υπάρχει ένα σύστημα πλέγματος όπου
μπορείτε να στηρίξετε μακριά και ελαφριά αντικείμενα.
Με ποδήλατο
Με το ποδήλατο, το Travoy έλκεται πολύ εύκολα. Είναι ελαφρύ,
σταθερό και ασφαλές, ακόμη και σε απότομες στροφές. Ό,τι και να
κάνεις, δεν πέφτει καθώς το λάστιχο του γάντζου πρόσδεσης δεν
επιτρέπει την περιστροφή.
Γάντζος πρόσδεσης
Ο γάντζος πρόσδεσης είναι μικρός και κομψός. Μπαίνει εύκολα στη
βάση του καθίσματος και είναι πολύ εύκολο να συνδέσει και να
αφαιρέσει το ρυμουλκούμενο. Το μόνο μειονέκτημα είναι ότι δεν
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πίσω σχάρα όταν το
ρυμουλκούμενο καρότσι είναι συνδεδεμένο.
Στο σπίτι
Το Travoy καταλαμβάνει πολύ λίγο χώρο. Το πλαίσιο διπλώνει σε
δευτερόλεπτα και οι τροχοί “σπάζουν” αμέσως. Γίνεται πραγματικά
τόσο μικρό ώστε πλαίσιο και τροχοί χωράνε στη δική τους συρόμενη
τσάντα.
Συμπέρασμα
Για το σούπερ μάρκετ το Travoy δεν είναι ιδανικό και δεν συνδυάζεται
με αποσκευές στη σχάρα, αλλά από κάθε άλλη άποψη το Travoy είναι
ένα μεγάλο και ευέλικτο ρυμουλκούμενο καρότσι.

Γενικά
Το μοναδικό ανοικτό ρυμουλκούμενο καρότσι στην δοκιμή. Δεν
υπάρχει κάποια τσάντα, αλλά ένα μεταλλικό πλέγμα κρατά τα ψώνια
σας στη θέση τους. Το μεταλλικό πλέγμα λειτουργεί επίσης σαν ένα
ράφι (φωτογραφία). Αυτό το δυνατό τρίκυκλο ρυμουλκούμενο
καρότσι είναι κατασκευασμένο πάνω σε ένα ανθεκτικό μεταλλικό
σκελετό και ένα ισχυρό πλαστικό περίβλημα. Συνοδεύεται από ένα
άνετο στην τοποθέτηση κάλυμμα βροχής.
Με τα πόδια
Με τα πόδια το Winther είναι ένα όνειρο. Είναι πολύ ευέλικτο, όταν
στηρίζεται πάνω στη μικρή ρόδα. Στέκεται σταθερά και ένα μικρό
χειρόφρενο το κρατά από το να κυλήσει μακριά. Με την ανοικτή
διάταξη είναι μια χαρά να το πάρετε στο σούπερ μάρκετ και να
ψωνίζετε κατευθείαν μέσα σε αυτό καθώς δεν μοιάζει ότι μπορείτε να
κρύψετε κάτι εκεί μέσα.
Συσκευασία
Η συσκευασία είναι πολύ απλή, πετάξτε απλά τα πράγματά σας στον
τενεκέ. Αλλά πρέπει να είστε προσεκτικοί, μικρά αντικείμενα μπορεί να
χαθούν μέσα από το δίχτυ και εύθραυστα αντικείμενα χρειάζονται
μαξιλάρι.
Με ποδήλατο
Η οδήγηση είναι εντάξει. Το Donkey Winther είναι σχετικά εύκολο στο
τράβηγμα, αλλά ο γάντζος πρόσδεσης σας εμποδίζει να κάνετε
απότομες στροφές. Δυστυχώς, ο γάντζος πρόσδεσης παρουσιάζει ένα
τρίξιμο πραγματικά ενοχλητικό σε μεγάλες διαδρομές.
Γάντζος πρόσδεσης
Ο γάντζος πρόσδεσης είναι του ίδιου στυλ με το Shopper Andersen
Royal, μεγάλος και άσχημος. Αλλά όπως και στην περίπτωση Andersen, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σχάρα αποσκευών και ένα
παιδικό κάθισμα ακόμη και όταν το ρυμουλκούμενο καρότσι είναι
συνδεδεμένο με το ποδήλατο.
Στο σπίτι
Δε διπλώνει γι’ αυτό θα πάρει λίγο χώρο στο σπίτι σας. Μπορεί να
μείνει έξω από το σπίτι καθώς είναι "παντός καιρού".
Συμπέρασμα
Ένα πολύ δυνατό και ευρύχωρο ρυμουλκούμενο καρότσι κατάλληλο
για μεγάλα και ογκώδη ψώνια και για τις βόλτες στα καταστήματα
σιδηρικών. Έτσι, εάν μπορείτε να αντέξετε το τρίξιμο, είναι πολύ
χρήσιμο.

Λειτουργία στο κατάστημα:
Λειτουργία με το ποδήλατο:
Σχεδιασμός:
Τιμή:

Λειτουργία στο κατάστημα:
Λειτουργία με το ποδήλατο:
Σχεδιασμός:
Τιμή:

Γενικά
Το Carry Freedom City είναι ένα πολύπλευρο ρυμουλκούμενο καρότσι.
Είναι το μοναδικό μοντέλο στη δοκιμή που μεταφέρει το φορτίο
χαμηλά και οριζόντια. Αποτελείται από ένα κομψό πλαίσιο από
αλουμίνιο, δύο καλές ρόδες και μια μεγάλη αποσπώμενη νάιλον
τσάντα ώμου.
Με τα πόδια
Με τα πόδια στην πόλη το Carry Freedom City μοιάζει με μια μικρή
βαλίτσα τύπου τρόλεϊ. Γι' αυτό αισθάνεσαι λίγο περίεργα να το πάρεις
στο σούπερ μάρκετ και να το γεμίσεις με ψώνια. Είναι εύκολο στο
τράβηγμα, με μια μαλακή λαβή.
Συσκευασία
Η συσκευασία είναι εύκολη. Το άνοιγμα της τσάντας κάνει εύκολο το
φόρτωμα και επειδή τα προϊόντα είναι οριζόντια δεν στριμώχνονται
τόσο πολύ. Θα πρέπει να σκύψετε αρκετά χαμηλά για να βάλετε τα
ψώνια σας στην τσάντα. Στην κορυφή της τσάντας υπάρχει ένα
σύστημα πλέγματος, όπου μπορείτε να στηρίξετε μακριά ή ελαφριά
αντικείμενα.
Με ποδήλατο
Η οδήγηση με το ρυμουλκούμενο καρότσι είναι εξαιρετική. Είναι
ελαφρύ, χαμηλό και σταθερό έτσι ώστε μετά βίας να το παίρνετε
είδηση. Μόνο αν κάνετε μια απότομη δεξιά στροφή με χαμηλή
ταχύτητα μπορεί να μπείτε σε μπελάδες καθώς ο πίσω τροχός θα
μπορούσε να χτυπήσει την δοκό έλκυσης.
Γάντζος πρόσδεσης
Είναι μικρός και λειτουργικός. Συνδέεται εύκολα στο ποδήλατο και
εύκολα αφαιρείται το ρυμουλκούμενο καρότσι. Θα πρέπει να σκύψετε
χαμηλά για να το κάνετε, αλλά η θετική πλευρά είναι ότι μπορείτε
ακόμα να χρησιμοποιήσετε τη σχάρα όταν τραβάτε το
ρυμουλκούμενο καρότσι.
Στο σπίτι
Ο σάκος μπορεί να αφαιρεθεί και το πλαίσιο διπλώνει σε
δευτερόλεπτα και όλο μαζί αποθηκεύεται εύκολα και γρήγορα.
Συμπέρασμα
Το Carry Freedom City είναι το πιο ευέλικτο και πολύπλευρο από όλα
τα άλλα ρυμουλκούμενα καρότσια της δοκιμής. Τα πάει μια χαρά στις
ποδηλατικές διακοπές ή στα ταξίδια με τρένο. Είναι πρακτικό για
οικογένειες, επειδή μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε ένα παιδικό
κάθισμα όταν το ρυμουλκούμενο καρότσι είναι συνδεδεμένο. Αλλά θα
αισθανθείτε λίγο περίεργα στο σούπερ μάρκετ.

Andersen
Royal Shopper Plus
Μέγεθος: 35x67x24 εκ.
Βάρος: 4.8 κιλά
Χωρητικότητα: 50 κιλά / 56 λίτρα
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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 στα ρυμουλκούμενα καρότσια. Οι δοκιμές
διεξήχθησαν σε διάστημα πέντε ημερών από πέντε έμπειρα άτομα (ή μικρές εταιρείες) καθημερινούς ποδηλάτες εκπαιδευμένους να δοκιμάζουν
προϊόντα για ποδήλατα. Απλά, έπρεπε το συγκεκριμένο προϊόν να αποτελέσει μέρος της καθημερινής ρουτίνας τους. Στη συνέχεια, έδωσαν σε
κάθε ρυμουλκούμενο μια βαθμολογία πέντε αστεριών με τα πέντε αστέρια στο καλύτερο και μηδέν αστέρια στο χειρότερο, με περαιτέρω σχόλια
και κριτικές. Τα σχόλια είναι ειλικρινή και βασίζονται στο πόσο καλά τα προϊόντα λειτουργούν στην καθημερινή χρήση. Τα αστέρια απονεμήθηκαν
για τέσσερις διαφορετικές πτυχές του ρυμουλκούμενου καροτσιού.
Λειτουργία στο κατάστημα: Πώς κυλάει στο κατάστημα όταν το έχετε στο χέρι σας; Πώς φαίνεται στο κατάστημα, ογκώδες και εμφανές,
κομψό και διακριτικό; Πόσο εύκολο είναι να φορτωθούν και να ξεφορτωθούν τα εμπορεύματα;
Λειτουργία με το ποδήλατο: Πόσο εύκολο είναι να συνδέσετε το ρυμουλκούμενο στο ποδήλατό σας; Πόσο ισορροπημένοι είναι οι τροχοί; Είναι
το ρυμουλκούμενο σταθερό; Τα αγαθά σας παραμένουν ασφαλή;
Σχεδιασμός: Είναι το προϊόν σχεδιασμένο για να λειτουργεί καλά; Είναι εύκολο για καθημερινή χρήση; Πώς είναι αισθητικά;
Τιμή: Το ρυμουλκούμενο αξίζει την τιμή του;

Λειτουργία στο κατάστημα:
Λειτουργία με το ποδήλατο:
Σχεδιασμός:
Τιμή:
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Λειτουργία στο κατάστημα:
Λειτουργία με το ποδήλατο:
Σχεδιασμός:
Τιμή:

HHHHH
HHHHH
HHHHH
HHHHH

Τι πρέπει να εξετάσετε όταν ψάχνετε για ένα ρυμουλκούμενο
αγορών
* Που το τοποθετείτε όταν δεν το χρησιμοποιείτε; Εάν έχετε άφθονο
χώρο, μια αποθήκη ή γκαράζ, τότε δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα
αλλιώς θα πρέπει να κοιτάξετε για έναν τύπο που διπλώνει.
* Πώς λειτουργεί ο γάντζος πρόσδεσης; Θυμηθείτε, θα συνδέετε και θα
αφαιρείτε το ρυμουλκούμενο καρότσι αρκετά συχνά, γι’ αυτό ο γάντζος
πρόσδεσης πρέπει να δουλεύει εύκολα και αβίαστα.
* Πώς λειτουργεί το ρυμουλκούμενο όταν περπατάτε; Μήπως πιάνει
πολύ χώρο, στέκεται καλά, θα αισθανόσασταν καλά να το πάρετε μέσα
σε ένα κατάστημα;
* Τι χρειάζεται να μεταφέρετε; Είναι βαρύ; Είναι αιχμηρό; Είναι μικρό;
Θα προτιμούσατε μια αποσπώμενη τσάντα;
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