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Δοκιμάζουμε ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ

Θέλετε ένα ρυμουλκούμενο μικρό και ευκίνητο ή μεγάλο και ανθεκτικό; Θα το χρησιμοποιήσετε στις διακοπές ή στην γειτονιά σας; Θα χρειαστεί να μεταφέρετε μακριά, βαριά,
μυτερά αντικείμενα ή μεγάλες σακούλες και κουτιά; Κάναμε αυτές τις ερωτήσεις δοκιμάζοντας τα ρυμουλκούμενα ποδηλάτων για να σας διευκολύνουμε να αποφασίσετε ποιό
είναι το καλύτερο για εσάς. Τα ρυμουλκούμενα ποδηλάτων είναι ιδανικά για τον ποδηλάτη που θέλει να μεταφέρει μεγάλα φορτία, αλλά δεν έχει χρήματα, χώρο, ή την ανάγκη
για ένα κανονικό ποδήλατο φορτίου. Είναι επίσης ιδανικά για ποδηλατικό τουρισμό, καθώς οι ποδηλάτες μπορεί να βρίσκονται για μερικές εβδομάδες ή μήνες με τον εξοπλισμό
τους κατά μήκος των EuroVelo διαδρομών. Έτσι, εξετάσαμε πέντε από αυτά, για χρήση σε ένα κέντρο ειδών κήπου ή για ανοιχτό δρόμο.

Burley Nomad

Βάρος: 6,7 kg
Διαστάσεις (ανοιχτό) 82,3 x 67,9 x 57,9 cm
(κλειστό) 82,3 x 54,6 x 16,5 cm
Μεταφορά Βάρους: 45,5 kg
BURLY.COM
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Το Nomad Burley είναι μια εξαιρετική επιλογή
για τον σύγχρονο νομάδα που ταξιδεύει με
ποδήλατο.
Το πλαίσιο αλουμινίου και το νάιλον καλύπτουν
με ασφάλεια όλα τα υπάρχοντά σας κατά τη
διάρκεια των ποδηλατικών σας διακοπών.
Το Nomad είναι ελαφρύ και πολύ εύκολο στο
τράβηγμα. Έχει πολύ περιορισμένη επίδραση
στην οδηγική συμπεριφορά του ποδηλάτου και
είναι τόσο στενό, ώστε να μην χρειάζεται να
ανησυχείτε για χτυπήματα σε πινακίδες ή
κράσπεδα. Όμως, παρά το στενό πλαίσιό του, το
Nomad εξακολουθεί να είναι αρκετά ευρύχωρο
και μπορεί να μεταφέρει 30 κιλά.
Οι γάντζοι πρόσδεσης τοποθετούνται εύκολα
στον άξονα του πίσω τροχού και το
ρυμουλκούμενο ασφαλίζει και απασφαλίζει
εύκολα με την προσθήκη ή την αφαίρεση του
πείρου ασφάλισης. Θα χρειαστεί να σκύψετε
λίγο, αλλά το σύστημα είναι απλό και αξιόπιστο.
Λόγω του χαμηλού βραχίονα ρυμούλκησης το
Nomad είναι δύσκολο και άβολο για να το
τραβάς με το χέρι.
Το Nomad αποδίδει καλύτερα κατά τη διάρκεια
των ποδηλατικών διακοπών. Είναι καλό στην
οδήγηση και οι αποσκευές σας είναι καλά
προστατευμένες κάτω από το κάλυμμα.

Διακοπές:
Ψώνια:
Κέντρο ειδών κήπου:
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Burley Flatbed

Carry Freedom Y-frame

Tout Terrain: Mule

Christiania

Σε αυτό το επίπεδο ρυμουλκούμενο μπορείτε να
φορτώσετε αντικείμενα τόσο ψηλά όσο τα χέρια
και η φαντασία σας μπορούν να φτάσουν,
γεγονός που το καθιστά ινικό σύντροφο στο
ταξίδι αν μεταφέρετε μεγάλη σκηνή για τις
ποδηλατικές διακοπές σας. Έχει μια μεγάλη
επιφάνεια φόρτωσης με χωρητικότητα 50 κιλά.
Όσο για τα μεγάλα και μακριά αντικείμενα μόνο
ο νόμος και η ισορροπία μπορούν να το
περιορίσουν.
Ο σχεδιασμός είναι πρακτικός και στιβαρός. Το
πλαίσιο αλουμινίου είναι εξοπλισμένο με
καουτσούκ καλυμμένο με νάιλον για βαριά
χρήση, οι τροχοί διαχωρίζονται από την
επιφάνεια φόρτωσης έτσι ώστε το φορτίο να μην
τρίβεται στις ρόδες. Ο ανοιχτός σχεδιασμός
σημαίνει ότι θα χρειαστείτε ένα κουτί ή τσάντα
και μερικά λουριά για στερέωση αν μεταφέρετε
μικρότερα αντικείμενα.
Ο γάντζος πρόσδεσης τακτοποιείται στον άξονα
του πίσω τροχού και το ρυμουλκούμενο
ασφαλίζει και απασφαλίζει εύκολα με προσθήκη
ή αφαίρεση του πείρου ασφάλισης. . Θα
χρειαστεί να σκύψετε λίγο, αλλά το σύστημα
είναι απλό και αξιόπιστο.
Το ρυμουλκούμενο έχει μικρή επίδραση στην
οδήγηση του ποδηλάτου, αλλά είναι φαρδύτερο
για παράδειγμα από το Nomad, και πρέπει να
είστε προσεκτικοί στην οδήγηση για να μην
χτυπάει σε εμπόδια. Λόγω του χαμηλού βραχίονα
ρυμούλκησης είναι δύσκολο να το τραβάς με το
χέρι.
Το Burley ταιριάζει καλύτερα στις ποδηλατικές
διακοπές για μεταφορά πολλών αποσκευών,
αλλά η ευελιξία του το καθιστά χρήσιμο και σε
άλλες περιπτώσεις.
Διακοπές:
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Το Freedom είναι δυνατό σαν βόδι και το
καλύτερο από όλα τα ρυμουλκούμενα της
δοκιμής. Έχει ανοικτή επιφάνεια φόρτωσης,
κατασκευασμένο από ισχυρό πλαίσιο αλουμινίου
που καλύπτεται από κόντρα πλακέ. Σηκώνει 90
κιλά, βάρος που πιθανόν να μην είναι νόμιμο.
Είναι λίγο μικρότερο από το Burley αλλά αυτό το
καθιστά ευκολότερο στο τράβηγμα και πιο
σταθερό όταν φορτώνεται πολύ.
Ο σχεδιασμός ανοικτός, κομψός και απλός, αλλά
οι τροχοί είναι ακάλυπτοι και πρέπει να
χρησιμοποιήσετε ένα κιβώτιο, τσάντα ή λουριά
για να στερεώσετε το φορτίο σας. Ένα άλλο
πλεονέκτημα είναι το αντιολισθητικό κάλυμμα
στην επιφάνεια που βοηθά να κρατηθούν τα
πράγματα στη θέση τους.
Είναι πραγματικά εύκολο στην έλκυση και δεν
επηρεάζει σχεδόν καθόλου την οδηγική εμπειρία.
Ο γάντζος τοποθετηθείτε εύκολα στον άξονα του
πίσω τροχού. Το ρυμουλκούμενο προσαρμόζεται
καλά στον κοτσαδόρο με μισό κλείδωμα σε
αντίθεση με το σύστημα Burley. Είναι
διακριτικός και θα πρέπει να σκύψετε χαμηλά
για να τον τοποθετήσετε. Με τα πόδια είναι
δύσκολο να τραβηχτεί, αλλά είναι λίγο καλύτερο
από το Burley.
Είναι γενικά μια καλή επιλογή. Ακόμη και με ένα
βαρύ φορτίο είναι πολύ σταθερό και οδηγείται
καλά. Το μειονέκτημα είναι ότι χρειάζεστε
επιπλέον εξοπλισμό - ένα κουτί, τσάντα ή ιμάντες
για να στηρίξετε ότι έχετε φορτώσει Αφού όμως
εξασφαλίσετε αυτά, τότε δεν υπάρχει όριο. Ό,τι
εσείς μπορείτε να τραβήξετε, το Freedom μπορεί
να το μεταφέρει .

Το μοναδικό ρυμουλκούμενο της δοκιμής με ένα
τροχό, συμπεριφέρεται άριστα στις διακοπές με
ελαφρύ εξοπλισμό. Μεταφέρει 30 κιλά ή μια
τσάντα 60 λίτρων.
Η οδήγηση είναι φανταστική. Είναι ελαφρύ και
ακολουθεί το ποδήλατο σαν σκιά. Είναι
συνηθισμένο για τα ρυμουλκούμενα με ένα
τροχό, αλλά το Mule είναι ακόμη καλύτερο από
τα περισσότερα, λόγω της ανάρτησης που
λειτουργεί πολύ καλά, το καλύτερο της δοκιμής
από άποψης ρυμούλκησης.
Ένας τροχός σημαίνει επίσης ότι είναι σχεδόν
αδύνατος ο χειρισμός του όταν αφαιρείται από
το ποδήλατο. Είναι δύσκολο να ελιχτεί και να
ισορροπήσει όταν φορτώνεται. Ευτυχώς έχει ένα
μεγάλο, σταθερό, αποσπώμενο πλαϊνό σταντ που
το στηρίζει όταν είναι σταθμευμένο.
Για προστασία από την βροχή συνοδεύεται από
κάλυμμα που προστατεύει τα πράγματά σας,
ακόμη και αν δεν τα έχετε συσκευάσει σε
στεγανοποιημένη τσάντα. Επιπλέον, ένας
λασπωτήρας περιορίζει την λάσπη από το να
πετάγεται σε εσάς και τα πράγματα σας.
Ο γάντζος πρόσδεσης ταιριάζει εύκολα στον
λαιμό της σέλας του ποδηλάτου και είναι εύκολα
προσβάσιμος. Η τοποθέτηση του εύκολη και
διακριτική αλλά δεν ταιριάζει σε ποδήλατα που
έχουν πολύ χαμηλά τη σέλα. Ο κοτσαδόρος
απαγορεύει την τοποθέτηση φορτίου πάνω στην
σχάρα.
Το Mule είναι για τουρισμό λόγω του σταθερού
πλαισίου από χάλυβα και της αδιάβροχης θήκης
αποσκευών σε συνδυασμό με τα εξαιρετικά
χαρακτηριστικά οδήγησης, μια γρήγορη,
ελαφριά τουριστική απόλαυση.

Το κλασικό ρυμουλκούμενο από την Christanina
είναι με διαφορά το ρυμουλκούμενο για την πιο
βαριά χρήση από όσα δοκιμάσαμε. Πρόκειται για
μια σοβαρή κινητήριος δύναμη. Με ένα δυνατό
και βαρύ πλαίσιο από χάλυβα σε συνδυασμό με
ένα κιβώτιο από κόντρα πλακέ αυτό το
ρυμουλκούμενο μπορεί να μεταφέρει οτιδήποτε
βαρύ, μυτερό και κοφτερό που μπορεί να
χωρέσει εκεί μέσα. Το ρυμουλκούμενο είναι
εύκολο να φορτωθεί, απλά βάλτε τα πράγματά
σας στο κουτί και είστε έτοιμοι, αλλά προσέξτε
να μην αφήνετε μικρά εύθραυστα πράγματα να
τρίζουν.
Η οδήγηση είναι ικανοποιητική, αλλά είναι βαρύ
και δεν μπορείτε να οδηγείτε γρήγορα. Είναι
πιθανό να ανατραπεί αν πάρετε τις στροφές
πολύ γρήγορα. Ο γάντζος πρόσδεσης πιάνει στον
λαιμό της σέλας και είναι εύκολος και απλός στη
χρήση. Αλλά όπως και με το Mule, ο γάντζος
πρόσδεσης δεν θα ταιριάζει αν η σέλα είναι πολύ
χαμηλά.
Με τα πόδια το Christianina είναι το καλύτερο
από όλα τα ρυμουλκούμενα. Έχει ένα καλό ύψος
έλξης, είναι καλά ισορροπημένο και έχει σταντ
που το κρατά σταθερό.
Το Christianina είναι το καλύτερο για ένα
σκληρά εργαζόμενο ή για ένα άνετο ταξίδι. Είναι
ιδανικό για το κέντρο ειδών κήπου ή για την
ανακύκλωση, αλλά θα λειτουργήσει καλά και
κατά την διάρκεια των διακοπών, αν έχετε να
μεταφέρετε πολλά πράγματα και δεν βιάζεστε
ιδιαίτερα.

Βάρος: 6,5 kg
Διαστάσεις: (ανοιχτό) 93,0 x 78,5 x 40,9 cm
(κλειστό) 94,0 x 66,7 x 10,9 cm
Μεταφορά Βάρους: 45,5 kg
BURLY.COM

Βάρος: 7 kg
Διαστάσεις: 70 x 50 cm
Μεταφορά Βάρους: 90 kg
CARRYFREEDOM.COM
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Διακοπές:
Ψώνια:
Κέντρο ειδών κήπου:
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Βάρος: 6,7 kg.
Διαστάσεις: 73 x 40 x 17 cm,
Μεταφορά Βάρους: 50 L/40kg
EN.TOUT-TERRAIN.DE

Διακοπές:
Ψώνια:
Κέντρο ειδών κήπου:
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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. Οι δοκιμές διεξήχθησαν σε διάστημα πέντε ημερών από πέντε έμπειρα άτομα (ή μικρές
εταιρείες) που ποδηλατούν καθημερινά και είναι εκπαιδευμένα 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 τρεις διαφορετικές πτυχές του ρυμουλκούμενου.
Διακοπές: Πώς συμπεριφέρεται το ρυμουλκούμενο στον ποδηλατικό τουρισμό;
Ψώνια: Πώς συμπεριφέρεται το ρυμουλκούμενο στην διαδρομή για τα καθημερινά ψώνια;
Εμπορικό κέντρο κήπου: Πώς συμπεριφέρεται το ρυμουλκούμενο κατά τη διάρκεια διαδρομών σε ένα κέντρο ειδών κήπου;

Βάρος: 17,5 kg
Διαστάσεις: 88 x 48 x 35 cm
Μεταφορά Βάρους: 100 kg
CHRISTIANIABIKES.COM

Διακοπές:
Ψώνια:
Κέντρο ειδών κήπου:
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