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Friluftsladdare

1 300 +130/patron
Naturkompaniet

Brunton
Hydrogen Reactor

Långsam laddning. 
Bränslepatron räcker inte 
till så många laddningar 

som utlovas. Hög kostnad 
per laddning.

Bränslecellsladdare 
som gör el med hjälp av 

väte och syre. 
Laddar telefonen eller 

annan utrustning direkt. 

Enkel att använda.

146 g + 96 g

850
Naturkompaniet

Brunton
Explorer 5

Kräver sol. Moln ger 
långsam och svajig 

laddning.

Laddar bra och ganska 
snabbt i sol. 

Enkel att använda. Billig.

420 g

powertraveller.com 
uhrweder.se

1 700
outnorth.se mfl

Powertraveller
Powermonkey extreme

Kräver sol. Liten panel. 
(långsammare laddning.)

Bra med tillhörande 
extrabatteri som 
rymmer mycket.

460 g

1 500
XXL

Power Practical
Power Pot

Hinner inte ladda 
så mycket under 

normal matlagningstid. 
Liten kastrull.

Bra att ta vara på 
energi när man ändå 

lagar mat. 

340 g (sladdar 56 g)

Kastrull med speciell 
botten omvandlar värme 

till el när du kokar 
din mat på stormkök 

eller dylikt.

1 270 + 45/puck

Bränslecellsladdare som 
gör el med hjälp av 
vatten och puckar 
med ett sorts salt. 

Kan ladda telefonen 
direkt eller först ladda 

upp ett inbyggt 
batteri (3 800 mAh).

MyFC
Powertrekk 2.0

Funkar sämre att ladda 
telefonens batteri direkt. 
Hög kostnad per laddning.

Bra med inbyggt batteri 
som laddas bra både 
från vägguttag och 

bränslepuckar.

270 g + 30 g
conrad.se mfl

935 g

1 600
XXL

Biolite
Camp Stove

Kräver tillgång på torr 
ved/pinnar. Tar mycket 

plats i packningen.

Hög mysfaktor. 
Lägereld, kök och 

laddare i ett. 
Laddar bra så länge 
elden brinner bra.

Portabel vedspis. 
Du eldar med pinnar 

i behållaren. 
En liten fläkt ökar 

förbränningen. 
Värmen omvandlas 
till el. Du kan också 

koka vatten eller laga 
mat på elden.

Solcellsladdare (3watt) 
i hårt fodral med 

tillhörande 
uppladdningsbart 

batteri på 9 000 mAh.

Solcellsladdare (5 watt) 
som kan vikas ihop.

System för laddning

Deklarerad vikt

Cirkapris (kronor)
Försäljningsställe
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