
Rusta
Afl y

299 kr

1

2

Blixtlåset sprack. Drag-
handtaget gick sönder. 

63 cm

2 hjul. Endast ett bär-
handtag.

Biltema
Voyager

499 kr

3

2

Låset går upp då sidorna 
glipar vid fall. Greppet på 
handtaget lossnar. Hjul 
trasigt vid båda proven. Små 
hjul. Tung, 6 kg. Dålig spärr 
i draghandtaget.

68 cm

4 hjul. Endast ett bär-
handtag. Kombinationslås 
och lås på sidorna.

Cavalet
847-60

599 kr

3

4

Väskan får många och stora 
sprickor under fallprovet. 
Spricker även under rull-
provet.

65 cm

4 hjul. 5 års garanti för 
fabrikationsfel.

Ica Maxi
My wear luggage

699 kr

2

3

Väskan spricker och bitar 
lossnar vid fallprovet. Grep-
pet på handtaget lossnar.

69 cm

2 hjul.

Pop
Epic

899 kr

1

5

Väskan faller isär då den 
klistrade plastremsan som 
fungerar som gångjärn 
lossnar.

62 cm

2 hjul. Kombinationslås och 
TSA-lås. 5 års garanti.

Accent
Travel

995 kr

3

3

Plastremsan som fungerar 
som ”gångjärn” lossnar, en-
dast fodret håller ihop väskan. 
Svaga hjulhus. Skruv lossnade 
på handtaget så att drag-
handtaget fungerar dåligt.

65 cm

4 hjul. Långt draghandtag. 
Kombinationslås och TSA-lås. 
3 års garanti för fabrikationsfel.

Titan
Xenon Plus

1_299 kr

4

5

Liten spricka vid handtaget 
efter fallprovet.

65 cm

2 hjul. Kombinationslås 
och TSA-lås. 5 års garanti 
för fabrikationsfel.

Samsonite
Sky Wheeler

2_379 kr

5

5

Långt och bra draghandtag. 
Rullar tyst. Risk att klämma 
sig på bärhandtagen.

67 cm

4 hjul. Långt och bra drag-
handtag. Kombinationslås. 
10 års begränsad garanti.

Så här testade vi
Resväskorna är testade av Textil & _✔

Läderlaboratoriet Stockholm AB. 
Väskorna fylldes med en barlast _✔

på 20 kg och fi ck rulla 10 km fram 

och tillbaka på en bana. Sedan lät 
vi väskorna falla sammanlagt 80 
gånger från fyra olika höjder upp till 
95 cm med sin barlast. I de fall då 

väskan blev helt obrukbar avbröts 
provningen. 

Väskorna är inköpta i Stockholms-_✔

området under december 2008. 

 Märke/modell

Pris

Falltålighet

Rullprov

Kommentarer

Uppmätt höjd

Övrigt

Totalbetyg

Prisvärd!Sämst! Bäst!


