test shoppingvagnar
modell & märke

❯❯ Shoppingvagn
Clas Ohlson

Shoppingvagn
Boutique Eden

Upptäcka
Ikea

Polo
Cavalet

Shoppingvagn
Designtorget

Ghepard
Titan

pris

❯❯ 98 kr

99 kr

229kr

249 kr

450 kr

495 kr

trapptålig

❯❯ 1

5

3

1

4

5

2
+ Lätt ta av hjulen.
- Risk att väskan går
mot hjulen om man
packar fel.

4

3
- Draghandtaget inte
ordentligt fastsatt i
hjulchassit, lossnade
vid trapprovet.

3
+ Lätt.
- Ingen ficka. Botten
sjunker ihop något.

2
+ Skönt draghandtag. Litet handtag
på markstödet att
lyfta i.

Snodd med dragsko,
lock med knappar.
En ytterficka och en
innerficka med blixtlås.

Snodd med dragsko,
löst lock.
En ytterficka med
blixtlås.

Lock med kardborre.

Snodd med dragsko,
löst lock.
En ytterficka med
blixtlås.

1,5 kg
95/41

väskans slitstyrka ❯❯ 1
plus & minus
❯❯ - Högt gnisslande
hjul. Dåligt väskspänne som lätt går
sönder.

PRISVÄ

SÄMST!
väskan stängs med ❯❯ Rem med spänne.
Tre ytterfickor, varav
en med lock.

RD!

Rem med spänne.
Tre ytterfickor, varav
en med blixtlås

fickor

❯❯

vikt

❯❯ 1,8 kg
❯❯ 96/34

2,4 kg
93/37

2,2 kg
98/41

2,3 kg
97/37

❯❯ Biggy
AB Lars Sjöholm

Puccini
B & M Design

Euro Shopper Opal
Pepita, Andersen

Shoppingvagn i
Zibidie, 10-gruppen

höjd/bredd cm

modell & märke

Inga.

2,4 kg
95/39

‰ tips

för bästa köpet

pris

❯❯ 749 kr

749 kr

850 kr

890 kr

trapptålig

❯❯ 5

2

2

3

väskans slitstyrka ❯❯ 3
plus & minus
❯❯ + Vikbart draghandtag. Stora hjul.
Dubbla bärhandtag
på väskan. Adresslapp.
- Tung.
BÄST!

5
+ Vikbart draghandtag. Stora hjul.

3
- Små hjul.

väskan stängs med ❯❯ Lock med blixtlås.

Lock med blixtlås.

2
+ Steglöst inskjutbart
draghandtag. Stora
hjul som är lätta att
ta av. Båge för transport av back. Många
finesser som mobilficka och adresslapp.
- Tung.
Lock med blixtlås.

fickor

vikt
höjd/bredd cm
ICA-KURIREN XX/05

❯❯

Tre ytterfickor, varav
två med blixtlås. En
innerficka med blixtlås.

❯❯ 3,3 kg
❯❯ 106/47

En inner- och en ytterficka med blixtlås.

2,6 kg
106/47

Tre ytterfickor, varav
en med blixtlås. En
innerficka med blixtlås.
3,3 kg
104/49

Snodd med dragsko.
Löst lock.
En liten innerficka.

2,2 kg
104/39

● Provkör i butiken. Stoppa gärna i
något tungt i vagnen.
● Kolla draghandtaget: Sitter det på
en bekväm höjd för dig? Ligger
handtaget bra i handen? En vagn
med ett fällbart handtag är lättare
att lyfta/bära.
● Kolla hjulen. En vagn med stora
hjul rullar jämnare, tar sig lättare
upp- och nedför kanter och genom
snöslask.
● Kolla fickorna och öppna/stäng
väskan. Det är praktiskt om vagnen
har flera fickor, varav minst en med
blixtlås och gärna en innerficka.
Väskan ska vara enkel att öppna och
stänga.
● Kolla vikten. En från början tung
vagn gör att den blir onödigt tung
när matkassarna stoppas i.

Läs alla tidigare tester
på www.icakuriren.se
1

