Testăm CĂRUCIOARE PENTRU CUMPĂRĂTURI
Remorcile pentru cumpărături sunt remorci pentru bicicletă care se pot transforma în cărucior de cumpărături. Acestea sunt proiectate pentru a face cumpărături și pentru a transporta produsele de la magazin acasă într-un mod mult mai ușor
pentru consumator. Avantajul este acela că un cărucior de cumpărături poate intra în magazin și poate fi folosit ca și coș de cumpărături sau sacoșă pentru cumpărături. Astfel, nu vei mai pierde timp descărcând și încărcând cumpărăturile în plase
sau coșuri. Pur și simplu atașezi coșul la bicicletă și pornești spre casă. În plus, majoritatea cărucioarelor de cumpărături se strâng foarte ușor făcând ca acestea să fie perfecte pentru oraș sau pentru o persoană care dispune de spațiu minim de
stocare. Am testat patru astfel de remorci.

Andersen
Royal Shopper Plus
Dimensiuni: 35x67x24cm
Greutate: 4.8kg
Capacitate: 50kg / 56l

Generalități
Căruciorul de cumpărături de la Andersen arat ca un cărucior
de cumpărături clasic pentru persoanele vârstnice. Este făcut
din materiale puternice și durabile. Este rezistent și aproape
impermeabil. Geanta se detașează de cadru foarte ușor și
practic în câteva secunde se poate transforma în rucsac. Roțile
sunt solide și nu se vor sparge.
Pe jos
Pe jos, Căruciorul Andersen realmente excelează – ușor de tras
și foarte stabil. Și, datorită faptului că arată ca un cărucior de
cumpărături normal, nu va atrage privirile în supermarketuri.
Ambalare
Ambalarea este foarte ușoară deoarece materialul rezistent
menține geanta deschisă atunci când o încărcați. Geanta este
foarte încăpătoare și obiectele mici pot fi foarte ușor găsite în
buzunarele mici.
Pe bicicletă
Pe bicicletă căruciorul este un dezastru. Absența cauciucurilor
umplute cu aer reduce suspensia și căruciorul are tendința de a
sări ca un arc și destul de des se poate răsturna. Acest dezavantaj este mult mai pronunțat atunci când căruciorul este gol sau
în perioadele cu vânt puternic.
Cuplajul
Cuplajul este ușor de folosit, și destul de stabil. Cu toate
acestea este urât și neatrăgător. Un avantaj ar fi faptul că,
datorită construcției sale, poți folosi partea superioară a
portbagajului chiar și atunci când căruciorul este atașat.
Acasă
Acasă, căruciorul Andersen nu ocupă mult spațiu. Cadrul se
pliază ușor și geanta poate fi și ea strânsă.
Concluzii
Andersen Royal Shopper Plus este cel mai potrivit atunci când
nu este folosit pe bicicletă și se va potrivi unei familii mici care
de obicei merge pe jos la magazine, dar care va considera util
să folosească căruciorul și pentru excursii scurte.
Funcționalitate în magazin:
HHHHH
Funcționalitate pe bicicletă:
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Aspect:
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Preț:
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Burley: Travoy

Carry Freedom: City

Winther: Donkey

Dimensiuni: 53.3x46.7x23.3cm
Greutate: 4.4kg
Capacitate: 27l

Dimensiuni: 35x65x125cm
Greutate: 5.5kg
Capacitate: 45kg / 55l

Dimensiuni: 60x38x37cm
Greutate: 10.5kg
Capacitate: 40kg/65l

Generalități
Burley Travoy este un tribut al modului indian de a transporta
bunuri pe cal: tragerea bunurilor pe două tije conectate,
denumită „travoy”. Versiunea modernă pentru bicicletă este
realizată din aluminium de calitate, din plastic rezistent,
cauciucuri umplute cu aer și o geantă din nailon durabil. Nu
este impermeabil, dar puteți cumpăra o protecție de ploaie.
Pe jos
Travoy este ușor de manevrat și ușor de tras, dar nu este foarte
stabil și va atrage atenția în magazine.
Ambalare
Ambalarea este foarte facilă datorită faptului că este ca o
geantă mare. Nailonul este destul de moale astfel încât trebuie
să depuneți puțin efort să îl deschideți atunci când încărcați
cumpărăturile. Este prevăzut cu un buzunar mic pentru chei și
portofel și în partea din față și dispune de un sistem de fixare
unde puteți atașa lucrurile ușoare dar lungi.
Pe bicicletă
Pe bicicletă Travoy este o adevărată plăcere. Este ușor, stabil și
pare sigur atunci când se iau curbele ascuțite. Indiferent de ce
faceți, nu va cădea deoarece cauciucul cuplajului nu permite
rotația.
Cuplajul
Cuplajul este mic și elegant. Acesta se montează ușor de tija
șeii, iar căruciorul este foarte ușor de atașat și scos. Singurul
inconvenient este că nu poți folosi partea din spate atunci când
căruciorul este atașat.
Acasă
Travoy ocupă foarte puțin spațiu. Cadrul se pliază în câteva
secunde și roțile de scot imediat. Acesta devine atât de mic
încât cadrul și roțile încap chiar în geantă.
Concluzii
În interiorul unui supermarket, Travoy nu este extraordinar și
nu poate fi combinat cu transportarea bagajelor pe portbagaj,
dar privind orice alte aspecte Travoy este extraordinar și
versatil.

Generalități
Carry Freedom City este un cărucior complex. Este singurul
model testat care transportă o încărcătură la nivel jos și pe
orizontală. Acesta constă într-un cadru elegant de aluminiu,
două roți bune și o geantă mare de umăr detașabilă, din nailon.
Pe jos
Pe jos, Carry Freedom City arată ca un cărucior micuț de tip
servietă. De aceea pare puțin ciudat ca acesta să fie luat în
supermarket și încărcat cu cumpărături. Este ușor de tras și are
un mâner moale.
Împachetare
Poate fi împachetat cu ușurință. Geanta se deschide ușor și
este ușor de încărcat datorită alimentării orizontale. Cu toate
acestea, trebuie să sti destul de jos pentru a putea pune bunurile în geantă. În partea superioară a genții există un sistem de
fixare pe care poți atașa lucrurile lungi și ușoare.
Pe bicicletă
Căruciorul este minunat pe bicicletă. Este ușor, jos și stabil,
astfel încât de abia poate fi observat. Doar dacă iei un viraj
strâns la dreapta, cu viteză mică poți avea probleme deoarece
roata din spate poate lovi cadrul.
Cuplajul
Este mic și funcțional. Este ușor de instalat pe bicicletă și
căruciorul se atașează ușor. Va trebui să te apleci pentru a face
acest lucru, dar partea bună este că poți folosi portbagajul
atunci când căruciorul este montat.
Acasă
Geanta poate fi scoasă și cadrul poate fi pliat în câteva secunde,
iar întregul dispozitiv poate fi stocat foarte ușor.
Concluzii
City Trailer este mult mai flexibil și mult mai la îndemână
decât toate celelalte cărucioare testate. Acesta se va descurca
de minune în călătoriile de ciclism sau în excursii atunci când
nu trebuie să iei trenul. Este practic pentru familii deoarece se
poate folosi și scaunul pentru copii atunci când este atașat
căruciorul. Dar pare destul de ciudat în supermarket.

Generalități
Singurul cărucior deschis supus testării. Nu există nicio geantă,
dar plasele din metal țin cumpărăturile fixe. Plasele din metal
se dublează ca un raft (a se vedea imaginea). Căruciorul cu trei
roți robuste este construit pe un cadru puternic din oțel și are o
carcasă de plastic. Acesta dispune și de o husă de protecție la
ploaie.
Pe jos
Pe jos, Winther este un vis. Este foarte ușor de manevrat atunci
când se folosește roata cea mică. Este foarte stabil și frâna de
parcare îl împiedică să se deplaseze singur. Datorită
construcției sale deschise pare destul de în regulă să fie luat în
supermarket pentru a face cumpărăturile direct în el, deoarece
nu pare că încerci să ascunzi ceva.
Împachetare
Împachetarea este foarte simplă, doar puneți lucrurile în coș.
Dar trebuie să fiți foarte atenți deoarece produsele mici pot
scăpa prin plasă, iar produsele fragile trebuie protejate.
Pe bicicletă
Călătoria este în regulă. Winther Donkey este destul de ușor de
tras, însă cuplajul împiedică luarea unor viraje strânse. Din
nefericire, cuplajul este destul de enervant în călătoriile lungi.
Cuplajul
Cuplajul este de același tip ca și Andersen Royal Shopper. Este
mare și urât. Dar, ca și la Andersen, puteți folosi portbagajul și
scaunul de copii atunci când aveți atașat căruciorul.
Acasă
Nu se pliază, deci va ocupa destul spațiu în casă. Sau poate fi
lăsat afară deoarece este rezistent la condițiile de mediu.
Concluzii
Un cărucior robust și care ocupă puțin spațiu adecvat pentru
cumpărăturile mari și pentru călătorii. Așa că dacă suporți
zgomotul, este foarte folositor.
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Experții din cadrul Federației Daneze a Bicicliștilor a organizat și supravegheat, în numele proiectului european Cyclelogistics și al
Federației Europene a Bicicliștilor, o testare amănunțită a acestor cărucioare de cumpărături. Testările au fost realizate pe parcursul unei
perioade de cinci zile de către cinci companii mici sau persoane cu experienţă care merg zilnic cu bicicleta şi care sunt instruite pentru
evaluarea accesoriilor pentru biciclete. Li s-a spus doar să includă acest obiect în programul lor de zi cu zi. La sfârșit, au acordat un
punctaj fiecărui coş, de la 0 la 5, cinci puncte reprezentând cel mai bun punctaj şi zero puncte punctajul cel mai slab, pe lângă alte
comentarii şi observaţii. Evaluările sunt sincere şi au la bază funcţionalitatea reală a acestor produse în viaţa de zi cu zi.
S-au acordat puncte pentru diferite aspecte ale Căruciorului de cumpărături:
Funcționalitatea în magazin: Cum poate fi manevrat prin magazin? Cum arată în magazin, mare și evident sau subțire și greu de
observat? Cât de accesibil este la încărcarea și descărcarea cumpărăturilor?
Funcționalitate pe bicicletă: Cât de ușor se poate atașa căruciorul la bicicletă? Cât de echilibrate sunt roțile? Este căruciorul stabil?
Bunurile tale vor fi în siguranță?
Proiectare: Este produsul proiectat pentru a funcționa bine? Este ușor de folosit zilnic? Cum arată din punct de vedere estetic?
Preț: Căruciorul își merită prețul?
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Iată câteva lucruri care trebuie luate în considerare atunci când se
caută un cărucior de cumpărături:
• Unde îl pui atunci când nu îl folosești? Dacă ai mult spațiu, o
cămară sau un garaj, atunci nu vei avea nici un fel probleme. În caz
contrar, trebuie să cauți modelul care se pliază.
• Cum funcționează cuplarea? Ține minte, vei atașa și detașa un
cărucior de cumpărături destul de des, astfel cuplajul trebuie să
funcționeze ușor și fără efort.
• Cum funcționează căruciorul atunci când mergi cu el? Ocupă mult
spațiu, este stabil și crezi că îl poți lua în magazin?
• De ce ai nevoie pentru transport? Este greu? Este ascuțit? Este
mic? Ai prefera o geantă detașabilă?
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