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Generelt
”City” fra Carry Freedom er en allround-anhænger. Det er
testens eneste model, der kører lavt og bærer bagagen horisontalt. Anhængeren består af et elegant aluminiumsstel, to gode
hjul og en stor, aftagelig skuldertaske i vandtæt nylon.
Til fods ligner anhængeren en lille trolley-kuffert. Derfor føles
det lidt unaturligt at lægge varer ned i City-tasken, før man har
betalt. Anhængeren er rigtig god at trække, og kun en sjælden
gang kommer den til kort ved meget skarpe sving.
Pakning er let, og med den horisontale taske undgår man
lettere, at varerne maser hinanden. En stor lynlåsåbning gør
det let at overskue indholdet. Øverst sidder elastikker til
enkelte større ting, og der kan fx også stå en kasse øverst.
Koblingen er lille og virkelig god, og anhængeren er nem at
montere. Koblingen sidder lavt, så man skal bukke sig ned – til
gengæld blokerer stangen ikke bagagebæreren.
På cyklen er ”City” i topform – den kører godt, følger let med,
ligger stabilt på vejen og er ikke vindfølsom. Det lave tyngdepunkt minimerer vælterisikoen.
I hjemmet kan stel og hjul foldes sammen. Det gøres hurtigt
og let, og anhængeren kan blive meget lille.

Generelt
Burleys shoppinganhænger er udført i god aluminium og
kraftig plastic. Den har fjedrende gummidæk og en solid
nylontaske. Tasken er ikke vandtæt, men regnovertræk kan
tilkøbes.

Til fods er ”Travoy” en blandet fornøjelse. Den er fin at
trække rundt med og let at manøvrere. Men den står ikke godt.
Og det er svært for andre at afkode, hvad det er for en slags
vogn, man går og putter varer i.
Pakning fungerer fint. Tasken minder om en stor mulepose –
stoffet er ret blødt, så man skal lige holde siderne oppe. I en
lille velcrolomme er der plads til nøgler og pung. På taskens
front sidder et snøresystem til nogle få ekstra genstande.
Koblingen på sadelpinden er lille og elegant. Anhængeren er
let at montere og afmontere, og flere koblinger kan købes
separat, så man kan deles om den. Eneste lille hage: Man kan
ikke bruge toppen af bagagebæreren samtidig.
På cyklen er ”Travoy” en fornøjelse. Den kører godt, er let at
trække og føles stabil og sikker – selv i skarpe sving er den
vælteresistent, fordi koblingen både er stærk og fleksibel.
I hjemmet fylder anhængeren ikke meget. Den kan let foldes
sammen uden værktøj, hjulene kan tages af, og den kan blive
så lille, at den kan ligge i sin egen taske.

Funktion I butikken:
Funktion På cyklen:
Design
Pris:
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Konklusion:
»Travoy« er stærk til transporten på cyklen. Inde i supermarkedet er den ikke optimal. Et godt valg, hvis du skal bruge
anhængeren på flere cykler og ikke har barnesæde på.

STØRRELSE: 35x65x125cm
VÆGT: 5.5kg
KAPACITET: 45kg / 55l

STØRRELSE: 53.3x46.7x23.3cm
VÆGT: 4.4kg
KAPACITET: 27l
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Her er nogle ting at overveje, når du er på udkig efter en
shoppinganhænger:
• Hvor skal du opbevare den, når den ikke er i brug? Hvis du
har rigelig med plads, et skur eller en garage vil være
perfekt. Ellers skal du lede efter en foldbar udgave.
• Hvordan fungerer koblemekanismen? Husk at du vil tit
koble og afkoble den, så den skal fungere let og ubesværet .
• Hvordan er det at trække anhængeren? Optager den
meget plads, står den godt og ville du har det fint med at
hive den rundt i butikkerne?
• Hvad har du brug for at transportere rundt i byen? Er
anhængeren tung? Skarp? Lille? Foretrækker du måske en
taske som kan afmonteres?

Funktion I butikken:
Funktion På cyklen:
Design
Pris:

Konklusion:
City-anhængeren er mere fleksibel end testens øvrige modeller.
En god allround-model, også på cykelferien eller på rejser med
tog eller bus. Praktisk til børnefamilier, fordi barnesæde kan
bruges samtidig. Men ikke en oplagt indkøbsanhænger.

Carry Freedom: City

Burley: Travoy

Dansk Cyklistforbund har lavet en grundig test af disse shoppinganhængere, på vegne af EU-projektet CycleLogistics
og The European Cycling Federation. Testen blev udført over en periode på fem dage med fem erfarne personer eller
små virksomheder, der cykler dagligt og er uddannet til at vurdere cykelprodukter . De blev simpelthen bedt om at lade
shoppinganhængeren blive en fast del af deres daglige rutine. De vurderet efterfølgende hver shoppinganhænger ud af
fem stjerne. De tilføjet også kommentar og/eller kritik . Anmeldelserne er ærlige og baseret på, hvor godt produkterne
fungerer i det virkelige liv og daglig brug.
Stjerner blev tildelt i disse tre kategorier:
Funktionaliteten i butikken: Hvordan er det at trække den rundt i butikken? Hvordan ser det ud i butikken: store og
klodset eller elegant og diskret? Hvor let er det at læsse varer ind og ude af den?
Funktionaliteten på cyklen: Hvor let er det at koble anhængeren til din cykel? Hvordan er balancen når du cykle med
den? Er den stabil? Er dine varer sikret?
Design: Er produktet designet til at fungere godt? Er den nem og bekvem til hverdagsbrug? Er den æstetisk at se på?
Pris : Er anhængeren prisen værd?

Funktion I butikken:
Funktion På cyklen:
Design
Pris:

Konklusion:
Royal Shopper excellerer, når den er koblet fra. Den egner sig
bedst til den lille familie, der helst spadserer og kun sjældent
har behov for at tage varer med på cyklen.

Til fods er »Royal Shopper« helt i top: God at trække rundt
med og meget stabil. Fordi den ligner en klassisk indkøbstrolley, er den tryg at købe ind i – man føler sig ikke som en tyv.
Pakning er meget let. Det kraftige stof holder tasken åben,
når man pakker den. Tasken er meget rummelig, og mindre
varer kan ligge i de to store frontlommer eller i sidelommerne
af net.
På cyklen er anhængeren desværre en katastrofe. Hjulenes
manglende affjedring går ud over køreegenskaberne, og
anhængeren hopper og danser bagved cyklen. Tit er den tæt på
at vælte. Den mindste sidevind sætter vognen i selvsving –
værst selvfølgelig, når den er tom.
Koblingen er enkel og velfungerende, men det gigantiske
beslag er grimt og klodset. Fordelen er dog, at bagagebæreren
kan bruges samtidig med anhængeren – fx til et barnesæde –
fordi beslaget monteres direkte på baggaflen.
I hjemmet fylder »Royal Shopper« ikke meget. Vognen er ret
lille, stellet kan foldes sammen, og posen trykkes flad.

Generelt
Indkøbsanhængeren fra Andersen ligner en klassisk
indkøbstrolley til seniorer. Den er lavet af gode materialer, er
holdbar og slidstærk, og stoffet er forholdsvis vandtæt. Tasken
kan let afmonteres og forvandles til en rygsæk. Massive dæk
sikrer mod punktering.

STØRRELSE: 35x67x24cm
VÆGT: 4.8kg
KAPACITET: 50kg / 56l

Andersen
Royal Shopper Plus
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Funktion I butikken:
Funktion På cyklen:
Design
Pris:

Konklusion:
”Donkey” er robust og rummelig. Den
er god til store og grove ting og kan kombineres
med et barnesæde eller anden last på bagagebæreren.
På længere cykelture er den larmende kobling
temmelig generende.

Til fods er vognen en drøm. Den ruller helt fantastisk, er let at
dreje og manøvrere rundt med, og den står godt og stabilt. Der
er tilmed parkeringsbremse på hjulet, så vognen ikke stikker
af.
Pakning er uhyre enkelt: Varerne dumpes simpelthen bare
ned i vognen, og du triller af sted. Men små genstande risikerer
at rasle ud gennem nettet eller blive mast i den store åbne
kasse.
På cyklen kører vognen nogenlunde, og den er relativt let at
trække. Man kan dog ikke dreje så skarpt med anhængeren på
cyklen. På lydsiden dumper anhængeren, for den rasler
højlydt.
Koblingen er testens værste – den fastmonterede kobling er
uhyggeligt stor og klodset, og den rasler og støjer under hele
kørslen. Eneste fordel er, at den kan bruges samtidig med et
barnesæde.
I hjemmet kræver anhængeren ret god plads, for den kan
hverken foldes sammen eller skilles ad. Men den kan til
gengæld tåle at stå ude.

Generelt
Winthers »Donkey« er testens eneste åbne anhænger.Der er
ingen taske – i stedet har anhængeren et metalgitter, der
holder varerne på plads. Den robuste, trehjulede anhænger er
bygget af en solid stålramme og en kraftig plasticskal. Et godt
regnovertræk følger med.

STØRRELSE: 60x38x37cm
VÆGT: 10.5kg
KAPACITET: 40kg/65l

Winther: Donkey

En shoppinganhænger kan bruges til mange ting, bl.a. indkøb. De er designet til at gøre shopping og transport af varer lettere for forbrugeren. Nyere modeller gøre det muligt at rulle dem ind i supermarkedet som en indkøbsvogn. På denne måde behøver du ikke at bruge tid på at læsse indkøbsposerne ind og ud af ladcyklen eller panniertaskerne. Du skal blot koble shoppinganhængeren til din
cykel og cykle afsted. Derudover er de fleste moderne anhængere også foldbare. Perfekt til byliv eller en person som ikke har så meget plads. Vi testede fire.

Vi tester shoppinganhængere

