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Test - 8 cykelpumpar

Högtryck ger skönast cykeltur
100603 | Cykeln är ett perfekt färdmedel till jobbet eller för utflykter och
avkoppling. Med rätt lufttryck i däcken får du en bekväm och lättrullad cykel. Vi
testar åtta cykelpumpar med olika pumpteknik och storlek.
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Så gjorde vi
Cykelpumparna är
testade och jämförda av
Stefan Höglund från
testföretaget Smartson
på de tre vanligaste
typerna av ventiler.
Modellerna är betygsatta
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utifrån design
(ergonomi/användarvänlighe
kvalitet, kapacitet
(luftflöde), funktioner och
prisvärde. Maxbetyg är
25 poäng.

Topeak Joe Blow Max II

21

300

Bäst i test

Quicker X-Treme
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180

Effektiv

Sjösala stålpump

19

60

Klassiker

Zefal Air 3
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350

Tydlig tryckmätare

Zefal Jet T

18

90

Bästa budgetval

Mosa kolsyrepump

18

200

Snabb

Köpinfo

Jula 639075

16

80

Lättanvänd

Beto 34-2173

13

200

Låg arbetsställning

Topeak Joe Blow Max II
Cyclecomponents
054-688690
Länk

Sverige är verkligen anpassat för cykling med vacker och omväxlande natur och
många bra cykelvägar. Den längsta cykelleden mäter 950 mil och går genom hela
landet. Innan du ger dig iväg på en tur bör du se till att ha tillräckligt med luft i däcken.
Fyller du däcken hemma är det enklast med en större fotpump. Den hålls stabilt mot
golvet med fötterna och du får bra kraft med båda händerna. En manometer
(tryckmätare) visar uppnått tryck i däcket. För längre turer är det praktiskt med en
portabel minipump som tar liten plats i packningen och i vissa fall även kan fästas på
ramen. Tänk dock på att pumpen kan vara stöldbegärlig om den lämnas kvar på
cykeln. En variant av riktigt små pumpar är kolsyrepumpar där luften trycks in i däcket
med hjälp av gaspatron. Passar om du vill ha lätt packning men ändå en trygghet om
olyckan är framme.
Pumpens utformning
En fotpump är utan tvekan mest effektiv och mest bekväm att använda. Modellen från
Topeak är både stadig och ger bra arbetshöjd. Dock är den för skrymmande för att
vara ett alternativ på cykelturen. Där är Quicker X-Treme ett mycket bra val som
erbjuder både skönt grepp och högt luftflöde i förhållande till sin storlek.
Kolsyrepumpen är ett intressant alternativ för enstaka tillfällen eftersom den ryms i
fickan och snabbt fyller däcket efter lagning.
Christoffer Flink, som driver Flinks Cykel & Sport i Sollentuna, säger att den vanligaste
orsaken till punktering är att däcket inte varit tillräckligt pumpat. På varje däck står
rekommenderat lufttryck och en fotpump med tryckmätare kan visa när rätt tryck är
uppnått. I konkurrens med moderna cykelpumpar är ändå den klassiska stålpumpen
en favorit för Christoffer Flink som tycker den är mest lättanvänd och pålitlig.
Tips inför köpet:
- Se till att pumpen passar till cykelns ventil.
- Bestäm om den skall förvaras hemma eller vara portabel.
- Ju mindre pump, desto mer muskelkraft behövs generellt.
- Testa i butiken så får du ett första intryck av hur den är att använda.
Däck och ventiler
Det finns i huvudsak tre olika typer av ventiler. En för racercykel (Presta), mountainbike
(Schrader) samt standardcykel (Dunlop). De flesta cykelpumpar är kompatibla med
samtliga sorters ventiler även om det finns undantag. Tänk på att en cykelpump också
kan användas för att pumpa däcken på till exempel barnvagn, rullator, skottkärra och
pirra.

Topeak Joe Blow - Bäst i test

Quicker X-Treme
Intersport
031-7278700
Länk
Sjösala stålpump
Team Sportia
031-3551000
Länk
Zefal Air 3
Duells
031-7276300
Länk
Zefal Jet T
Clas Ohlson
0247-44500
Länk
Mosa kolsyrepump
Duells
031-7276300
Länk
Jula 639075
Jula
0511-342000
Länk
Beto 34-2173
Clas Ohlson
0247-44500
Länk

Populär läsning

Test - 8 cykelpumpar

Test - 12 sportglasögon

Typ: Fotpump
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Vikt: 1350 gram
Längd: 68 cm
Övrigt: Tryckmätare
Omdöme:
+ Bekväm arbetsställning med bra pumphöjd. Enkelt att montera
munstycket på ventilen. Bra upphängning av pumpslang.
- Svåravläst tryckmätare som är lågt placerad med små siffror.
Cirkapris: 300 kronor
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Se upp för skräpcyklar

Test - 8 cykellås

Nyhet - Flyjumper

Quicker X-Treme - Effektiv
Typ: Minipump
Vikt: 184 gram
Längd: 25 cm
Övrigt: Ramfäste
Omdöme:
+ Robust och tålig. Gummerat handtag med
bra grepp. Effektiv med luftflöde i både inoch utgående rörelse.
- Krångligt att byta mellan olika munstycken.
Saknar skydd för munstycket.
Cirkapris: 180 kronor

Sjösala stålpump - Klassiker
Typ: Stålpump
Vikt: 195 gram
Längd: 40 cm
Övrigt: Passar inte Schraderventil
Omdöme:
+ Tillverkad i hållbart stål. Enkel att använda.
Fungerar både hemma och i packningen.
- Svår att hålla stadig och svårt att hitta bekväm
arbetsställning.
Cirkapris: 60 kronor

Zefal Air 3 - Tydlig tryckmätare
Typ: Fotpump
Vikt: 858 gram
Längd: 63 cm
Övrigt: Tryckmätare
Omdöme:
+ Bra luftflöde i pumpning. Tydlig tryckmätare.
Enkel att ställa in efter typ av ventil.
- Fotstödets utformning gör pumpen något
instabil. Låg arbetsställning.
Cirkapris: 350 kronor
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Zefal Jet T - Bästa budgetval

Typ: Minipump
Vikt: 141 gram
Längd: 29 cm
Övrigt: Ramfäste
Omdöme:
+Sitter säkert förvarat i ramfästet. Handtaget är
stadigt i utfällt läge. Bra skydd för munstycket.
- Det är svårt att öppna och stänga
låsfunktionen som fixerar handtaget i utfällt läge.
Cirkapris: 90 kronor

Mosa kolsyrepump - Snabb
Typ: Kolsyrepump
Vikt: 69 gram
Längd: 12 cm
Övrigt: Extra kolsyrepatron
Omdöme:
+ Tar minimalt med plats och fyller däcket
snabbt. Spännande alternativ för enstaka
tillfällen.
- Svårt att kontrollera fyllnadsmängden. En
patron räcker bara till max två hela fyllningar.
Cirkapris: 200 kronor

Jula 639075 - Lättanvänd
Typ: Minipump
Vikt: 162 gram
Längd: 29 cm
Övrigt: Ramfäste
Omdöme:
+ Bra flexibilitet för olika ventiler. Pumpen
sitter stadigt i snabbfästet och handtaget
är enkelt att fälla fram.
- Handtaget är instabilt och ger inget
bekvämt grepp.
Cirkapris: 80 kronor

Beto 34-2173 - Låg arbetsställning
Typ: Fotpump
Vikt: 1053 gram
Längd: 55 cm
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Övrigt: Tryckmätare
Omdöme:
+Munstycket monteras enkelt och sitter stadigt. Bra upphängning av
slangen.
- Låg arbetsställning och svåravläst tryckmätare i plastigt utförande.
Cirkapris: 200 kronor

Senast uppdaterad: 2010 06 03
Av: Stefan Höglund
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Familj & fritid Sport & fritid Test - 8 cykelpumpar

Familj & fritid Sport & fritid Test - 12 sportglasögon

Test - 8 cykelpumpar

Test - 12 sportglasögon

Cykeln är ett perfekt färdmedel till jobbet eller för utflykter
och avkoppling. Med rätt lufttryck i däcken får du en
bekväm och lättrullad cykel. Vi testar åtta cykelpumpar med
olika pumpteknik och storlek.

Genom att skydda ögonen kan du höja prestationen i
träningen. Det är inte bara solljus som kan irritera utan även
regn, pollen, flygfän, blänk från asfalt och vinddrag.

Test - 8 cykellås
Med sommaren runt hörnet
är det hög tid att plocka fram
cykeln. Störst…

Test - 10 skidhandskar
Smartson har rest till
Funäsdalen för att testa 10
av årets skidhandskar.…

Topp 5 - utflykt
Att bege sig ut i naturen kan
vara både avslappnande
och uppfriskande. Det…

Välj rätt box för ditt biltak
Svenska Vi bilägare har
testat tre kategorier av
takboxar för alla som ska…

Nyhet - Flyjumper
Smartsons redaktion har
spanat in ett alternativ till
trästyltor.…

Topp 5 Kabinväskor
Värdet av en riktigt bra
kabinväska är svårslaget.
Här listar vi de 5…

Nytt träningsredskap
TRX är en ny träningsform
där man använder den egna
kroppstyngden för att…

18 pannlampor i stort test
Då och då finns behovet av
en riktigt bra pannlampa och
Vi bilägare har…
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Bil Storbilar Test - Saab 9-5 2010

Ljud & Bild Tv Test - Panasonic TX-P50VT20E

Test - Saab 9-5 2010

Test - Panasonic TXP50VT20E

Saab lanserar nya 9-5 med förnyat självförtroende och
mycket höga ambitioner, två år efter att modellen först
presenterades. Det är en bra bil, men frågan är om den kan
rädda hela Saab?

Panasonic är en av få tillverkare idag som ännu inte
övergivit plasmatekniken och de är inte sena med att
modernisera och utveckla den genom att kombinera den
med spännande 3d-teknik.

Nya Saab 9-5 –
Direktrapport
Smartsons Marcus Bergh är
en av utvalda
motorjournalister som fått…

Harman Kardon AVR 160
Denna receiver får pluspoäng
för utseende och
filmprestanda, men när…
Samsung UE46C8705
Detta är en bra representant
för den nya 3d-generationan
av…

Test - Volvo V70 Drive 2010
V70 Drive med dieselmotor
på 1,6 liter har blivit ännu
snålare, i…

Datorer & tillbehör Bärbara datorer Dell Studio 17

Telefoni & gps Mobiltelefoner Nokia 7230

Dell Studio 17

Nokia 7230

Dell Studio 17 är en kraftfull maskin med riktigt bra
bildkvalitet. Dessutom är den en av få bärbara datorer som
erbjuder touchskärm.

Nokia 7230 är en mobil som täcker basbehovet. Bra
ljudkvalitet, enkel sms-funktion och användarvänligt
gränssnitt. Men utöver det basala finns inget att hämta.
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Foto Videokamera Samsung HMX-R10

Familj & fritid Barn Guide över 10 gravidförsäkringar

Samsung HMX-R10

Guide över 10
gravidförsäkringar

Testarna uppskattar det vinklade objektivet som förenklar
filmande med Samsung HMX-R10. Stillbilder blir riktigt bra
och video är helt okej med tanke på prisklassen.

Visst är det härligt att vara gravid med allt vad det innebär.
Tänk dock på att en försäkring under gravidititen är viktig
för både dig som mamma och för ditt barn.
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