OBEROENDE LABORATORI ETEST

Dramaten
Shoppingvagnar under 1000 kr

Rolser

Cavalet
Ergo

Shoppingvagn

Rusta

Airbox
AS6

CityXshopper Ergo

Epic

Andersen
Scala Plus

Radarbulle

IKEA

Reisenthel

rolser.nu
1 000

cavalet.se
700

rusta.se
200

clasohlson.se
380

travelinnovation.se
700

andersen-shopper.de
1 000

ikea.se
250

reisenthel.com
1 000
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1,9
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40
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1,5
102 alt. 87
32
38

1,7
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En ﬁcka på utsidan
och två på insidan.

Tre ﬁckor
på utsidan.

Fyra ﬁckor
på utsidan.

En ﬁcka
på utsidan.

En ﬁcka på utsidan
samt en för paraply.

En ﬁcka på insidan.
Hållare för t ex
backar på ramen.

En nätﬁcka
på insidan.

En ﬁcka
på utsidan.

Mycket bra (ja)

Bra (ja)

Begränsad (nej)

Bra (ja)

Begränsad (nej)

Begränsad (nej)

Begränsad (nej)

Begränsad (nej)

RG

Konsumentkontakt
Cirkapris

(kr)

Trolley M

PRODUKTFAKTA
Vikt
(kg)
Handtagets höjd
(cm)
Bredd mellan hjulen
(cm)
Volym (tillverkarens information) (liter)
Fickor, fack och hållare
RESULTAT OCH NOTERINGAR FRÅN TESTET
Utrymme/ lastkapacitet
(klarade förbestämd last; ja/ nej) *
Lastning av varor

Höga väggar gör
Säckliknande beLastutrymmets
Säckliknande beStabila sidor och
Stabila sidor och
lastningen svår men Luckan svår att hålla hållare försvårar lastLuckan håller öppet
hållare som försvårar utformning gör att
öppen
vilket
gör
botten men luckan är botten men luckan är
luckan håller öppet
bra vid lastning.
ningen, men luckan
alla varor kläms ihop.
lastningen.
lastningen svår.
svår att hålla öppen. svår att hålla öppen.
bra.
håller öppet bra.

Köregenskaper, lyfta i trappor

Högt handtag och
hög placering av
behållaren ger sämre Känns tung på grund
av dålig balans.
balans, speciellt för
kortare personer.
Svår att lyfta.

Svårare att luta till
dragläge men stabil
och enkel att dra.

Svårare att luta till
dragläge. Tendens
att tippa åt sidan
med last.

Extra handtag vid
basen som förenklar
lyft av vagnen.

Svårare att luta till
dragläge men stabil
och enkel att dra.

Säcken tenderar
att glida av i sidled.
Enkel att bära
i trappor tack vare
teleskophandtag.

Instabil på ojämnt
underlag på grund
av små hjul och
begränsad frigång.
Enkel att bära
i trappor.

Inga

Inga

Inga

Inga

Hål i botten på grund
Lösa skruvar. Hjulen
av nötning. Plast runt
något svårrullade.
handtaget löst.

Handtaget skadat
och hjulen något
svårrullade.

Slitage på handtag
och stången böjd.

Endast lite vatteninträngning
i huvudutrymmet
via toppen.

Endast lite
vatteninträngning
i huvudutrymmet.

Vatteninträngning
i huvudutrymmet via
toppen och sömmar
i främre ﬁcka.

Kraftig vatteninträngning
i huvudutrymmet.

Vatteninträngning
Vatteninträngning
i huvudutrymmet via
i huvudutrymmet via
toppen och sömmar
sömmar på baksidan.
i botten.

Vatteninträngning.
via sömmarna på
baksidan.

Slitage på handtag
och stången böjd.
Kraftig vatteninträngning
i huvudutrymmet.

Bedömning av konstruktionskvalitet

Bra

Skarpa kanter
i plasten på handtaget. Handtaget
något löst.

Hjulen
kränger något.

Skarpa kanter
i plasten på
handtaget.

Bra kvalitet på
behållaren men
skarpa kanter
i plasten på
handtaget.

Ranglig ram. Dålig
kvalitet på sömmar.
Skarpa kanter
i plasten på
handtaget.

Enkel och svag vagn
med ranglig ram och
dålig kvalitet på
sömmarna.

Dra vagnen med 12 kg last (betyg 1–10)
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Skador efter 25 km hinderbana
och 5 000 lyft med last av 12 kg

Resultat från regntest

Bra kvalitet på
behållaren men
ranglig och vinglig
känsla i ledstången.

DELBETYG 1 –10 DÄR 10 ÄR BÄST (VIKT I TOTALBETYGET INOM PARENTES)
Hanterbarhet
Kvalitet och uthållighet
Konstruktion och detaljer
Vattentäthet
TOTALBETYG 1–10 DÄR 10 ÄR BÄST

Kommentar

(35%)
(35%)
(15%)
(15%)

Bäst i test

Mycket lastutEnkel, liten och nätt
rymme, bra vattenmed relativt bra lasttäthet och uthållig
utrymme. Uthållig
konstruktion.
konstruktion men
Känns tung att dra
något vingliga hjul.
på grund av obalans
Läcker in vatten.
i konstruktionen.

Mycket lastutrymme. Uthållig
konstruktion men
tendens att tippa
åt sidan med last.
Läcker in mycket
vatten.

Enkel att packa
och dra men något
sämre uthållighet
i konstruktionen.

Stabil och enkel att
dra. Sämre
uthållighet
i konstruktionen.
Hållare som
underlättar transport
av backar och dylikt.

*) Lasten bestod av en förutbestämd mängd olika livsmedel och hushållsprodukter som packades optimalt i de olika shoppingvagnarna.

Tendens att tippa
Varorna trycks ihop.
framåt med last.
Tendens att tippa
Säcken tenderar
att glida av i sidled. framåt. Små hjul och
låg frigång försvårar
Ranglig ram och
användning på
sämre uthållighet
ojämnt
underlag.
i konstruktionen.
Läcker in vatten.
Läcker in vatten.
Fakta och bild: Testfakta i januari 2022

