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Test av hårda resväskor

Gör resan smidigare – med en bra väska. Utbudet på marknaden är stort och det är
svårt att veta vilken man ska satsa på. WiseGuide har testat sex hårda resväskor och
utser Cavalet Boston till Bästa Budgetval.

Så gjorde vi testet
Testföretaget WiseGuide har jämfört sex
hårda resväskor i mediumstorlek. Vi har
bland annat jämfört rullning på olika
underlag, invändiga funktioner samt
upplevd hållbarhet. Under testet har
väskorna packats med samma packning
om cirka 15 kilo. Väskorna har främst fått
rulla på plant underlag som asfalt och
stengolv, men även uppför stentrappor
och trottoarkanter. Samtliga väskor har
TSA-lås (tresiffrigt kombinationslås) och
teleskophandtag. Bedömningskriterierna
har varit kvalitet, kapacitet och
användning. Maxbetyg är 5 poäng.

Modeller i testet

Cavalet Bostonbästa budgetval

Modellen från Cavalet har fyra stora dubbelhjul och
väskan rullar mjukt och smidigt på olika underlag,
nästan i klass med vinnaren. Väskan levererar på
flera plan och utses till bästa budgetval. Den går
att rulla både vinklad och upprätt och är relativt
tystgående. Väskan har två förvaringsfickor och
en expanderfunktion som gör att den kan bli fem
centimeter djupare. Denna funktion innebär att
väskan har en extra dragkedja.
+ Stora dubbelhjul
+ Mycket enkel att rulla och styra
+ Prisvärd

1. Rimowa Salsa Multiwheel, 5/5
2. Cavalet Boston, 4/5
3. Samsonite Cosmolite, 4/5
4. Clas Ohlson Asaklitt, 3/5
5. American Tourister Pasadena, 3/5
6. Delsey Initiale, 2/5

Produktfakta
Cavalet Boston
Betyg: 4/5
Kommentar: Bästa budgetval
Mått: 70x48x28 cm
Vikt: 4,1 kg
Volym: 70–80 l
Antal hjul: 4 (dubbelhjul)
Yttre material: PC (Polykarbonat)
Invändiga funktioner: En ficka, en
täckande mellanvägg med ficka samt två
kryss-spännen.
Färger: Vinröd, silver/grå och grafitgrå
Cirkapris: 1 550 kr
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