Тестваме РЕМАРКЕТА ЗА ПАЗАРУВАНЕ
Ремаркетата за пазаруване са велосипедни ремаркета, които могат да се използват и като количка за пазаруване. Те са проектирани за пазаруване и за улесняване на превоза на стоки от магазина до вкъщи.
Удобството е, че с ремаркето можете да влезете в магазин и да напазарувате два пъти повече продукти. По този начин няма да ви се наложи да прекарате време в товарене и разтоварване на стоки. Единствено
трябва да закачите ремаркето към вашия велосипед и да се приберете вкъщи. В допълнение, повечето пазарски ремаркета се откачат лесно, което ги прави перфеткни за градски условия. Изпробвахме четири
вида.

Andersen
Royal Shopper Plus
Размер: 35x67x24cm
Тегло: 4.8kg
Капацитет: 50kg / 56l

Общо
Ремаркето марка „Andersen“ прилича на класическите
колички за пазаруване. То е направено от силни и
дълготрайни материали, плътно и почти водоустойчиво е.
Самата чанта се откача от рамката лесно и се превръща
бързо в обикновена чанта.
Пеш
При ходене пеша „Andersen“ наистина превъзхожда –
лесно се тегли и е стабилно. Поради, това че изглежда като
обикновена пазарска количка, не привлича внимание в
магазините.
Товарене
Товаренето става много лесно, тъй като материалът, от
който е изработено запазва чантата отворена. Чантата е
много просторна и малките неща се побират лесно.
На велосипеда
Закачено към велосипед ремаркето е като „бедствие“.
Липсата на изпълнени с въздух гуми повишава
съпротивлението и често са възможни подскачания, които
могат да доведат и до обръщане. Това е най-ясно изразено
при наличие на странични ветрове.
Закопчаване
Със закопчалката се работи лесно и тя е стабилна. Самата
тя е грозна и тромава. Положителна страна е , че поради
дизайна й можете да използвате горната част на чантата,
дори когато ремаркето е закачено.
Вкъщи
Ремаркето не се нуждае от много място. Лесно се сгъва и е
малко.
Заключение
Моделът „Andersen Royal Shopper Plus“ е най-подходящ за
каране без велосипед. Може да послужи на малки
семейства, които пазаруват пеша или като ремарке за
по-кратки пътувания.
Функционалност в магазина:
Функционалност с велосипед:
Дизайн:
Цена:
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Burley: Travoy

Carry Freedom: City

Winther: Donkey

Размер: 53.3x46.7x23.3cm
Тегло: 4.4kg
Капацитет: 27l

Размер: 35x65x125cm
Тегло: 5.5kg
Капацитет: 45kg / 55l

Размер: 60x38x37cm
Тегло: 10.5kg
Капацитет: 40kg/65l

Общо
Модел „Burley Travoy“ е вдъхновен от индийския начин на
транспортиране на стоки с кон: дърпане на товара на две
завързани пръчки. Модерната велосипедна версия е
направена от качествен алуминий, силна пластмаса,
наситени гуми пълни с въздух и трайна найлонова чанта.
Не е водоустойчив, но можете да си закупите покривало за
дъжд.
Пеш
Лесно се маневрира и лесно се дърпа, но не изглежда
добре и би привлякло внимание в магазин.
Товарене
Товаренето става много лесно, защото чантата наподобява
голяма пазарска чанта. Найлонът е мек и трябва да го
държите отворен, когато товарите вашите вещи. Разполага
с малък джоб за ключове и портфейли, а отпред е
разположена решетъчна мрежа, където можете да сложите
и закрепите вашите вещи.
На велосипеда
Закачен към велосипед, моделът „Travoy“ е удоволствие за
дърпане. Ремаркето е леко и стои стабилно, дори и при
остри завои. Каквото и да правите, няма как да се
преобърне, защото закопчалката не предразполага.
Закопчаване
Закопчалката е малка и елегантна. Лесно се побира в
седалката и е много лесно да се прикрепи и премахне от
ремаркето.
Вкъщи
Този модел заема много малко пространство. Рамката и
краката се сгъват за секунди и стават толкова малки, че
могат да се поберат в собствената си чанта.
Заключение
В магазина, „Travoy” не изглежда добре, но във всяко друго
отношение това ремарке е страхотен избор.

Функционалност в магазина:
Функционалност с велосипед:
Дизайн:
Цена:
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Експерти от Датската Велосипедна Федерация, с подкрепата на проект CycleLogistics и Европейската Велосипедна Федерация,
направиха тест на ремаркета. Тестовете бяха направени в рамките на 5 дневен период от 5 човека, които карат велосипеди
всекидневно и са обучени да тестват вело продукти. На всяко ремарке бе дадена оценка до 5 звезди – 5 звезди за най-добрите
и 0 за най-лошите, а в допълнение експертите бяха помолени да споделят допълнителни коментари. Резултатите са реални и
отразяват колко добре продуктите функционират в реални дневни задачи.
Звезди се дават по 4 различни показателя:
Функционалност в магазина: Как върви из магазина, при условие, че го бутате? Как изглежда в магазина, обемист и видим или
грациозен и незабележим? Колко лесно се товари и разтоварва?
Функционалност на велосипеда: Колко лесно става закачването на ремаркето към велосипеда? Колко са балансирани
колелата? Стабилно ли е ремаркето? Добре предпазени ли са вашите вещи?
Дизайн: Добре ли функционира ремаркето? Удобно ли е да се използва всекидневно? Как изглежда естетически?
Цена: Заслужава ли ремаркето цената си?

Общо
Моделът „Carry freedom City” e ремарке за всякакви
пътувания. То е единственият модел, който тествахме и
който може да пренася товари, както хоризонтално, така и
вертикално. Състои се от елегантна алуминиева рамка, две
колела и голяма разглобяема найлонова чанта.
Пеш
При бутане, този модел прилича на малък куфар. Поради
тази причина е малко странно да го вземете в магазина и
да го напълните с пазаруване. Лесно е за дърпане и
притежава мека дръжка.
Товарене
Товаренето е лесно. Отварянето и товаренето на чантата
стават лесно, а хоризонталното положение позволява на
вашите вещи да не се смачкат. Ще се наложи да се
навеждате до много ниско ниво, за да успеете да сложите
нещата в чантата. Чантата разполага с решетъчна мрежа,
където можете да поставяте допълнителни неща.
На велосипеда
Ремаркето е идеално за каране с велосипед. Леко, стабилно
и почти незабележимо. Само когато правите остър десен
завой на ниска скорост може да ударите бордюра със
страничното колело.
Закопчаване
Закопчалката е малка и работи. Самото закопчаване на
ремаркето също става лесно, но ще се налага да се
навеждате почти до долу.
Вкъщи
Чантата има възможност да се премахва, а рамката може
да се сгъне лесно за секунди.
Заключение
Този модел е по-гъвкав и може да се използва за всякакви
пътувания в сравнение с другите, които пробвахме.
Моделът би бил добър избор за пътувания с велосипед и
при пътувания с влак. Добър избор е за семейства, защото
можете да използвате детска седалка, ако ремаркето е
оборудвано. Чувството с ремаркето в супермаркета е
странно.
Функционалност в магазина: HHHHH
Функционалност с велосипед: HHHHH
Дизайн:
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Цена:
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Някои съвети преди да вземете ремарке за пазаруване :
• Къде го държите, когато не е в употреба? Ако разполагате със
свободно пространство или гараж не бихте имали никакви
проблеми, във всеки друг случай ще трябва да търсите място.
• Как става закопчаването? Запомнете, че ще закачате и
откачате ремаркето за пазаруване често, затова ви е
необходима закопчалка, която работи лесно.
• Как работи ремаркето, когато го бутате? Заема ли много
място, стои ли добре в изправено положение, комфортно ли ще
ви е да го вземете в магазин?
• Какво точно желаете да превозвате? Тежко ли е? Остро ли е ?
Малко ли е? Бихте ли предпочели подвижна чанта?

Общо
Единственото отворено ремарке по време на тестовете.
При него липсва чанта, а метална мрежа поддържаща
напазаруваното на едно място. Металната мрежа може да
се превърне на рафт. Ремаркето е с три колела и е
направено от здрава стоманена рамка и силна пластмасова
обвивка. Ремаркето идва с дъждобран.
Пеш
При ходене пеша този модел е страхотен. Лесно се
маневрира, стои стабилно, а малка паркинг спирачка го
предпазва от търкаляне. Можете лесно да го вземете в
магазин, поради отворения дизайн и можете да поставяте
директно в чантата без да се опасявате, че сте си помислят,
че криете нещо.
Товарене
Товаренето става лесно: просто поставяте нещата в
контейнера. Трябва само да внимавате да не изпадне нещо
от мрежата, а чупливите неща трябва да бъдат омекотени.
На велосипеда
Самото каране е добро, бутането става лесно, но
закопчаването пречи за правенето на по-остри завои. За
съжаление закопчалката издава дрънкане, което е
неприятно при дълги пътувания.
Закопчаване
Закопчалката е както при модела „Andersen Royal Shopper“ – голяма е и изглежда грозна. Но и тук, както и при
“Andersen” можете да сложите седалка за дете.
Вкъщи
Не се сгъва добре и би заело място във вашия дом. Може
да бъде оставено и навън, поради това, че е климатично
устойчиво.
Заключение
Много здраво и просторно ремарке, много подходящо за
големи и обемисти неща. Само остава да успеете да се
примирите с тракането.
Функционалност в магазина:
Функционалност с велосипед:
Дизайн:
Цена:
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