
Fakta och bild: Testfakta i oktober 2018

PRODUKTINFORMATION

Shoppingväskor
på hjul

Konsumentkontakt
Cirkapris (kronor)

Stänganordning 

Färgutbud

Max packvikt (kg) / Volym (liter)
Hjulens diameter (cm)
Handtagens höjd (cm)

RESULTAT FRÅN ANVÄNDARTEST

KOMMENTAR

Dra på olika underlag
(fullpackad)

Regntest
(ca 30 sekunder i duschen)

Kardborre + lock

Grön, blå, svart, röd

50 / 56
25

82 / 108

senior24.se
1 895

Andersen Royal
shopper hydro

Mycket bra köregen-
skaper och helt vatten-

tät. Lättpackad och 
stadig med många bra 
extrafack och fickor. 
Krok för att hänga på 

kundvagn.

Risk att man packar 
för tungt i denna 
rymliga väska.  

Dyrast. 

Inget vatten läcker in.

Lätt att dra på alla
underlag. Inga problem

med trottoarkanten. 

Snörlås + lock

Fem färger

20 / 64
16
98

cavalet.se
249

Cavalet
320 20

Rymligt extrafack på 
framsidan och bra 

ficka på locket.

Dålig upphägnings-
funktion på chassit

gör att väskan säckar. 
Utlovar mycket 

packutrymme men 
känns mindre.  

Klarar testet men kon-
struktionen ser osäker

ut. Risk för läckage
från sidan.  

Lite svårare på
ojämnt underlag.

Snörlås + lock
Svart, olivgrön, rosa,

glitter
20 / 40

20
78 / 88 / 98 / 108

travelinnovation.se
699

Epic City X shopper
evolution

Mycket bra köregen-
skaper och helt 

vattentät. Fyra lägen 
på handtaget.  

I minsta laget för 
storhandling. Sämre 

kvalitetskänsla. 
Väskan är påsig. 

Inget vatten läcker in.

Välbalanserad och
mycket lätt att dra på
alla underlag. Stadig
över trottarkanten. 

Snörlås + lock

Rutig (svart och vit)

20 / 42
16

77 / 87 / 102

ikea.se
129

IKEA Knalla,
shoppingväska på hjul

Bra och genomtänkt 
design. Bra lock som 

gör väskan helt 
vattentät. Tre 
höjdlägen på 

handtaget. Billig.

Sämre köregen-
skaper. Lätt att 

överlasta då väskan 
rymmer mycket men 

har låg maxvikt. 

Inget vatten läcker in.

Vinglig redan på plant
underlag och ramlar

lätt när den dras
över trottoarkant. 

Snörlås + lock

Röd, blå, gul

30 / 48
15

102

clasohlson.com
349

Gimi
Market

Stadig och rymlig. 
Mycket bra

köregenskaper.

Dåligt lock som varken 
sitter fast eller sluter 

tätt (går inte att dra åt 
dragskon ordentligt). 
Låter mycket när man 

drar den. 

Locket sluter inte
tätt och det läcker
in mycket vatten. 

Stadig och lätt att
dra, även över

trottoarkanten.
Låter mycket. 

Snörlås + lock

Cirka 50 olika färger

50 / 43
14
96

rolser.nu
1 390

Rolser logic
2+2

Bra köregenskaper. 
Tyg och detaljer känns 

rejäla och hållbara. 
Krok för att hänga på 

kundvagn. 

Kardborrefästet kan 
lossna när väskan är 

fullpackad. Klarar 
regn dåligt. Trångt 

ytterfack. Dyr. 

Vatten samlas på
locket och läcker in

vid sidorna. Snörlåset
sluter inte tätt. 

Lätt att dra med
stödhjul som bär upp

väskans vikt. Går
att skjuta framför sig.

Snörlås + lock

Svart och röd

20 / 36
16
93

rusta.se
129

Rusta
Shopping trolley

Funkar bra på planare 
underlag och är hyfsat 

regntålig. Billig.

Vinglig över trottoar-
kanter. Sladdrig 

känsla i tyget. Inget 
fack för extraprylar

på utsidan. 

Locket slutet tätt.
Tyget lite fuktigt

på insidan. 

Bra på plant underlag
men vinglar mycket

när man går över
trottoarkant. 

Dragkedja

Svart

15 / i.u.
14,5

57 / 98

granit.se
379

Vagn
Dramaten

Funkar bra som
vanlig väska. Ganska 
stadig att köra trots 

små hjul. 

Rymmer lite och går 
inte att packa full då  

den stängs med drag-
kedja. Saknar extra-

fack och andra finesser. 
Klarar regn dåligt. 

Vatten läcker in
genom dragkedjan.

Ganska stadig trots
små hjul. Lite

obekvämt handtag. 

Favorit

Prisvärd

Sämst kör-
egenskaper

Sämst
vattentäthet


