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Toto je pár důležitých věcí, které byste měli zvážit při nákupu
přívěsného nákupního vozíku:
• Kam vozík umístíte, když jej nebudete používat? Pokud máte
dostatek místa třeba v garáži či kůlně, nebude to pro vás problém,
v opačném případě si raději vyberte skládací vozík.
• Jak funguje závěs na vozík? Nezapomeňte, že vozík budete
připojovat a odepínat velice často, takže závěs by měl fungovat
snadno a bez velkého úsilí.
• Jak se vozík chová při chůzi? Kolik zabírá místa, stojí pevně, bude
se s ním dobře pohybovat v obchodu?
• Co potřebujete k jízdě s vozíkem? Je vozík příliš těžký? Má ostré
hrany? Je moc malý? Dali byste přednost odnímatelné tašce?

Funkčnost v obchodu:
Funkčnost při jízdě:
Design:
Cena:

Obecně
Vozík Carry Freedom “City” je všestranným vozíkem. Jako
jediný z testovaných nákupních vozíků převáží náklad nízko a
je umístěný ve vodorovné poloze. Vozík se skládá z elegantního
hliníkového rámu, dvou kvalitních kol a velké oddělitelné
nylonové tašky/batohu.
Při chůzi
Při chůzi vozík Carry Freedom City vypadá jako malý kufr na
kolečkách. Proto se budete cítit při nákupu uvnitř obchodu
trochu divně. Vozík se lehce táhne a má měkké držadlo.
Nakupování
Nakupování je snadné. Tašku snadno naplníte a díky horizontální poloze se zboží uvnitř příliš nepomačká. Na druhou
stranu se ale musíte se při nakládání nákupu dost ohýbat. Na
horní straně tašky je ještě mřížka, kam můžete umístit dlouhé a
lehké předměty.
Při jízdě
S vozíkem se skvěle jezdí. Je lehký, má nízko těžiště a je
stabilní, takže ho při jízdě skoro necítíte. Jen při ostrých
zatáčkách doprava při pomalé rychlosti může způsobit problémy, když se o sebe otřou zadní kolo s konstrukcí vozíku.
Závěs
Je malý a spolehlivý. Snadno se připojí ke kolu a také následné
napojení vozíku na závěs probíhá hladce. Při této operaci se
opět budete muset sehnout dolů. Výhodou ale je, že budete
moci při jízdě používat i svůj nosič.
Doma
Sejmout tašku, složit rám vozíku a vše uložit může být záležitostí několika vteřin.
Shrnutí
Vozík City je nejpohyblivější a nejvšestrannější ze všech
testovaných vozíků. Dobře vám poslouží i na dovolené nebo na
cyklovýletech, kde využíváte kombinaci s vlakem. Je praktický i
pro rodiny, protože můžete zároveň používat i nosič na dětskou
sedačku. Vypadá jen trochu divně při nákupech v obchodu.

Obecně
Burley Travoy vzdává svým jménem poctu indiánskému způsobu
přepravy zboží na koni, pomocí tažení nákladu na dvou svázaných
kládách nazývaných “travoy”. Moderní cyklistická verze je vyrobena z kvalitního hliníku a pevného plastu a je vybavena plášti
nahuštěnými vzduchem a pevnou nylonovou taškou. Vozík sice
není voděodolný, ale můžete si přikoupit obal proti dešti.
Při chůzi
S vozíkem Travoy se snadno manipuluje a lehce se táhne, ale
nestojí příliš pevně a v obchodě vzbudí pozornost.
Nakupování
Nakupování do vozíku je jednoduché, protože taška připomíná
větší nákupní tašku s držadly. Nylon je docela jemný, takže bude
vyžadovat nějaké úsilí držet tašku otevřenou během nakládání
nákupu. Taška má i kapsičku na klíče a peněženku, vpředu najdete
mřížku, kam můžete připojit dlouhé a lehké předměty.
Při jízdě
Jízda na kole s vozíkem Travoy je potěšením. Je lehký, stabilní a
bezpečný i při ostrých zatáčkách. Ať uděláte cokoli, vozík se
nepřevrhne, protože guma na závěsu to nedovolí.
Závěs
Závěs je malý a elegantní. Snadno se připojí na sedlovku a lehce k
němu při/odpojíte samotný vozík. Jedinou nevýhodou je, že
nemůžete během jízdy s vozíkem používat i nosič.
Doma
Vozík Travoy nezabere příliš místa. Rám lze během několika vteřin
složit spolu s kolečky. Vozík je po složení tak malý, že rám i s
kolečky se vejdou do tašky, která je součástí vozíku.
Shrnutí
Vozík Travoy není právě ideální uvnitř supermarketu a při jízdě na
kole nelze současně umístit náklad na nosič, ale v kterémkoliv
jiném ohledu je Travoy skvělý a univerzální výrobek.
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Velikost: 35x65x125cm
Váha: 5.5kg
Kapacita: 45kg / 55l

Velikost: 53.3x46.7x23.3cm
Váha: 4.4kg
Kapacita: 27l

Funkčnost v obchodu:
Funkčnost při jízdě:
Design:
Cena:

Carry Freedom: City

Burley: Travoy

V rámci celoevropského projektu Cyclelogistics, který zastřešila Evropská cyklistická federace, proběhl test nákupních vozíků
prováděný zástupci Dánské cyklistické federace. Během pěti dnů vozíky testovalo pět osob, jež byly buď odborníky na cyklistiku, nebo
šlo o představitele malých společností, které mají zkušenost s testováním cyklopříslušenství. Cílem jednoduše bylo otestovat nákupní
vozíky v každodenní praxi. Každý z recenzentů ohodnotil testovaný vozík počtem hvězdiček od 0 do 5 (maximum pro nejlepší výrobek)
a hodnocení doplnil podrobným komentářem, ať už šlo o pochvalu či kritické poznámky. Hodnocení tak bylo založené na tom, jak který
produkt funguje v každodenním životě.
Hvězdičky byly vždy přiřazeny čtyřem rozdílným aspektům přívěsných nákladních vozíků:
Funkčnost v obchodě: Jak se vozík chová, když jej tlačíte v obchodě? Jak vypadá při nákupu - je objemný a nápadný nebo elegantní a
nenápadný? Jak snadné je nakládání zakoupeného zboží do vozíku a jeho vykládání?
Funkčnost na kole: Jak snadné je připevnit vozík za kolo? Jak drží vozík stabilitu? Zůstane váš nákup uložen bezpečně uvnitř vozíku?
Design: Je vozík konstruován tak, aby sloužil svému účelu? Dá se s ním běžně snadno zacházet? Jak vypadá po estetické stránce?
Cena: Odpovídá cena vozíku jeho hodnotě?

Funkčnost v obchodu:
Funkčnost při jízdě:
Design:
Cena:

Obecně
Nákupní vozík od firmy Andersen vypadá jako klasický nákupní vozík nebo taška pro seniory. Je vyroben z pevných a
odolných materiálů. Unese toho hodně a je téměř nepromokavý. Taška samotná se dá jednoduše oddělit od rámu a dá se
rychle změnit na praktický batoh. Kolečka jsou plná a nelze je
propíchnout.
Při chůzi
Při chůzi je vozík Andersen opravdovým šampionem – snadno
se veze a je velmi stabilní. A protože vypadá jako normální
nákupní taška na kolečkách, v obchodě nevzbudí větší pozornost.
Nakupování
Nakupování do vozíku je velice snadné, protože tuhý materiál
drží tašku při nakládání v otevřené poloze. Taška je velice
prostorná, menší věci navíc pohodlně uložíte do síťových
kapsiček.
Při jízdě
Jízda na kole s tímto vozíkem je ale malým neštěstím. Protože
není vybaven klasickým kolečky s pláštěm a duší, neubráníte se
poskakování na nerovnostech a často je blízko převrhnutí.
Nebezpečí hrozí hlavně, když je vozík prázdný nebo při silném
bočním větru.
Závěs
Závěsem se lehce manipuluje a je dost stabilní. Na druhou
stranu je ošklivý a těžkopádný. Výhodou je, že díky konstrukci
vozíku můžete používat svůj nosič na kole pro další náklad, i
když je vozík připojený.
Doma
Doma vám vozík Andersen nezabere moc místa. Rám se
snadno složí, stejně jako taška.
Shrnutí
Nákupní vozík Andersen Royal Shopper Plus je nejlepším
pomocníkem, když není připojen za kolem. Dobře poslouží
malé rodině, která chodí nakupovat pěšky, ocenit jej mohou
také lidé, kteří mají do obchodu na kole blízko.

Velikost: 35x67x24cm
Váha: 4.8kg
Kapacita: 50kg / 56l

Andersen
Royal Shopper Plus
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Funkčnost v obchodu:
Funkčnost při jízdě:
Design:
Cena:

Obecně
Donkey je mezi testovanými produkty jediný otevřený vozík. Nemá
žádnou tašku, nákup drží pohromadě drátěné pletivo. Kovová mříž
zároveň rozděluje prostor jako polička (foto). Tato robustní
tříkolka je vyztužena masivním ocelovým rámem s korbou ze
silného plastu. Dodává se s dobře padnoucím krytem proti dešti.
Při chůzi
Chůze s vozíkem Winther je doslova pohádka. Velmi dobře se s
ním manévruje díky třetímu malému kolečku. Vozík je schopen
stabilně stát, proti pohybu je zajištěný malou brzdou. Díky tomu,
že je do něj vidět, je možné jej vzít do obchodu a nákup umísťovat
přímo do něj bez podezření z krádeže.
Nakupování
Nakupování je velice jednoduché; prostě naházejte zboží do
vozíku. Opatrnost je ale na místě - malé předměty by mohly
vypadnout drátěnou přepážkou ven a křehké předměty je potřeba
dobře zabalit.
Při jízdě
Jízda s vozíkem je v pořádku. Vozík Winther Donkey se dá relativně lehce táhnout za kolem, ale díky konstrukci závěsu nebudete
schopni dělat ostré zatáčky. Naneštěstí dělá závěs při jízdě rámus,
který vás bude otravovat při delších cestách.
Závěs
Konstrukce závěsu je stejná jako u vozíku Andersen Royal
Shopper. Je velký a ošklivý. Ale podobně jako u vozíku od společnosti Andersen máte možnost při jízdě s vozíkem použít pro
převoz nákladu zároveň i nosič nebo dětskou cyklosedačku.
Doma
Vozík se nedá složit, takže vám doma bude zabírat prostor.
Případně je možné jen nechat i venku, díky použitým materiálům
je ”počasí vzdorný”.
Shrnutí
Velice bytelný a prostorný vozík, který se dobře hodí na větší
nákupy či pro cestu na nákup do železářství. Takže pokud se
smíříte na rámus při jízdě, pak je vozík dobrým pomocníkem.

Velikost: 60x38x37cm
Váha: 10.5kg
Kapacita: 40kg/65l

Winther: Donkey

Nákupní přívěsný vozík se připojuje za kolo a zároveň může sloužit i jako nákupní vozík. Vozíky jsou vyrobené tak, aby vám usnadnily jak samotný nákup, tak jeho odvoz domů na kole. Výhodou je, že takovýto
vozík si můžete vzít s sebou do obchodu a použít jej jako nákupní košík a zároveň jako tašku. Ušetříte čas s nakládáním a vykládáním zboží jak do nákupní tašky nebo do cyklistické brašny. Jednoduše připojíte
vozík za kolo a jedete. Navíc se většina přívěsných nákupních vozíků dá lehce složit, což oceníte hlavně ve městě nebo pokud nemáte doma velký skladovací prostor. Testovali jsme čtyři vozíky.

Testujeme NÁKUPNÍ PŘÍVĚSNÉ VOZÍKY

