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Werkpaarden en 
 luxe paarden

Wat wordt jouw ideale rugzak? Op Pad test 11 
grote rugzakken uit drie totaal verschillende 
categorieën en vindt de beste budgetrugzak, 
de beste damesrugzak en de beste rugzak voor 
zware trektochten.

TEST 11 GROTE RUGZAKKEN

TE
ST
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  = slecht
    = matig
    = voldoende
     = goed
      = zeer goed 

BEOORDELING

De buitensportwinkels verkopen minder 
grote rugzakken dan vroeger. Kennelijk 
trekken er minder mensen met tent en 
rugzak de bergen en natuurgebieden in. 
Tegelijkertijd worden de rugzakken, voor 
dezelfde prijs als vroeger, steeds comple-
ter en luxer. Voorbeelden zijn de stan-
daard regenhoes en de ‘dubbele gesp’ op 
de heupband waarmee je de band in één 
beweging precies goed aantrekt.

HOE PAS JE EEN RUGZAK?
Voor het draagcomfort is het van groot 
 belang dat een rugzak aansluit bij jouw 
 fi guur. Om dat te beoordelen heb je het 
advies en de kennis van de verkoper nodig. 
Die kent immers de verschillen tussen de 
frames en constructies én kan noodzake-
lijke aanpassingen verrichten: positioneren 
van de schouderbanden, verwisselen van 
een heupband of kiezen een totaal andere 
framemaat. Maak bij het passen alle 
 banden los en laat daarna de rugzak met 
de heupband eerst goed op het bekken 
steunen. Zorg er dan voor dat de schouder-
banden goed om de schouders lopen. Pas 
gerust een maat groter of kleiner: net als 
bij schoenen weet je dan zeker dat je de 
juiste te pakken hebt. En als je kiezen moet 
tussen ruglengte of volume (bijvoorbeeld 
niet te groot, terwijl je wel lang bent), kies 
dan altijd voor de juiste ruglengte.

DE TESTMETHODE
Op Pad testte drie verschillende, onder-
ling niet vergelijkbare groepen rugzakken:
  2 budgetrugzakken (Active Leisure à 
€ 80,- en The North Face Terra à € 130,-);
  3 damesrugzakken (Vaude à € 150,-, 
Deuter à € 170,- en Bach à € 220,-);
  6 grote trekkingrugzakken (Gregory, 
Lowe Alpine, the North Face, Osprey, 
Millet en Macpac, tussen de € 240,- en 
€ 300,-).

De grote trekkingrugzakken werden getest 
met 20 kg. bagage, de overigen met 15 kg. 
Een team van zeven testers liep gedurende 
twee dagen het Op Pad testparcours rond-
om de Kuil van Drakestyn. Ervaringen wer-

den genoteerd, meningen tegengesproken 
en bijgesteld en uiteindelijk kwamen er 
winnaars en verliezers in iedere categorie.

DRAAGCOMFORT
Het draagcomfort is het belangrijkste test-
criterium: een rugzak kan nog zo veel han-
dige vakjes hebben, als hij niet lekker zit 
voldoet hij niet. Daarom moet hij goed 
aansluiten op de schouders en het gewicht 
goed over brengen op de heupen. Ook de 
bewegingsvrijheid is belangrijk. Op Pad 
 beoordeelde tot slot ook het verstelgemak 
van het draagstel, maar voor de eindbe-
oordeling is dit van ondergeschikt belang.

GEBRUIKSGEMAK
Het hoofdvak moet goed toegankelijk zijn: 
minimaal één extra (onder)ingang is daar-
om zinvol. Of je het hoofdvak in tweeën 
deelt is persoonlijk, maar een gedeeld 
hoofdvak maakt het wel makkelijker om 
zware uitrusting hoger in de rugzak en 
 tegen je rug aan te plaatsen. De klep dient 
zowel in hoogte verstelbaar te zijn (zodat je 
fl exibel met je bagage om kunt gaan) als 
goed op het hoofdvak aan te sluiten als 
dat niet helemaal vol zit. De hoeveelheid 
spanbanden dient functioneel en overzich-
telijk te blijven: je moet de zak er mee 
 kunnen comprimeren, je moet langwerpige 
spullen (tent- of telescoopstokken) aan de 
zijkanten kwijt kunnen en je moet met de 
bandjes op je schouders en heupen (de 
‘loadlifters’) het gewicht naar wens kunnen 
verdelen over schouders en heupen. 
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ACTIVE LEISURE
EQUINOX 55 (BUDGETRUGZAK)
Prijs € 79,95 Gewicht 2340 gram
Inhoud 55 liter  Getest met 15 kg.

INDELING
Hoofdvak Onder- en bovenvak met wegritsbaar 
 tussenschot.
Klep In hoogte verstelbaar, extra ondervak.
Zijvakken Twee forse balgzijvakken.
Extra’s Spanbanden en extra bevestigingsmogelijkheden 
(o.a. telescoopstokken), regenhoes.
VERSTELGEMAK DRAAGSYSTEEM Schouderbanden 
 eenvoudig en snel verstelbaar. Rugzak echter alleen goed 
 instelbaar voor korte ruglengtes.

DRAAGCOMFORT
Schouderbanden Slecht. De rugzak trekt aan de schouders 
en daarbij bieden de schouderbanden onvoldoende 
 draagcomfort.
Heupband Matig. Met de heupband zelf is niet direct iets 
mis, maar door de (te) korte ruglengte steunt hij onvoldoen-
de op de heupen.
Rugpand Redelijk, alhoewel zweterig.
Stabiliteit Matig.
Algeheel draagcomfort Matig. De rugzak draagt bij een 
 gewicht van 15 kg. niet prettig, tenzij je klein van stuk bent 
en de rugzak bij jouw fi guur past.

EINDOORDEEL òòòòò
Voor € 80,- koop je helaas geen rugzak waarmee je trek-
tochten kunt maken waarbij je hele dagen loopt. De Equinox 
55 is, door z’n prijs en degelijkheid, wel geschikt om de af-
stand tussen openbaar vervoer en camping of pension mee 
te overbruggen. Er is ook een Equinox 75 verkrijgbaar 
(€ 90,-) met een iets langere ruglengte.

Informatie van Bergen Sports, (0297) 28 44 00, www.active-leisure.net

+ Goedkoop
+ Degelijk materiaal

- Draagcomfort

+ Vele luxe details

- Geen

BESTE BUDGETRUGZAK

THE NORTH FACE
TERRA 60 (BUDGETRUGZAK)
Prijs € 130,-  Gewicht 2180 gram
Inhoud  60 liter (medium) of Getest met 15 kg.

63 liter (large)

INDELING
Hoofdvak Onder- en bovenvak met verwijderbaar 
 tussenschot, uitgang voor drinksysteem.
Klep Vaste klep, extra binnenvak, beperkt volume.
Zijvakken Twee stretchvakken met ritssluiting.
Extra’s Spanbanden en extra bevestigingsmogelijkheden 
(o.a. telescoopstokken), regenhoes, extra stretchvoorvak.
VERSTELGEMAK DRAAGSYSTEEM Schouderbanden 
 beperkt verstelbaar met behulp van een gesp en 
 klittenband.

DRAAGCOMFORT
Schouderbanden Goed. Verbluffend comfortabel voor deze 
prijsklasse.
Heupband Goed tot 15 kg. Redelijk onder een hoger ge-
wicht.
Rugpand Redelijk. Geeft een ‘opgesloten’ gevoel: sluit als 
een soort harnas om je rug. 
Stabiliteit Goed. De gehele rugzak sluit strak aan op het 
bovenlichaam.
Algeheel draagcomfort Redelijk tot Goed. Ondanks de lage 
prijs geschikt voor het maken van trektochten.

EINDOORDEEL òòòòò
The North Face wil er met deze rugzak voor zorgen dat 
backpackers en ‘fi rst time hikers’ niet afknappen op het 
dragen van hun eerste rugzak. Daarin slagen ze met vlag en 
wimpel. Voor € 130,- zal zelfs de meer ervaren hiker hier 
hele mooie tochten mee kunnen maken.

Informatie CJ Agencies, (035) 542 42 00; www.thenorthface.com
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+  Handige toilettas 
in de klep

+  Zeer goed 
    toegankelijk

+  Degelijk materiaal, 
mooi afgewerkt

+  Slank, stabiel model

- Geen

- Geen

VAUDE CIMONE 55 + 8 
(DAMESRUGZAK)
Prijs € 150,- Gewicht 2410 gram
Inhoud 63 liter  Getest met 15 kg.

INDELING
Hoofdvak Onder- en bovenvak met wegritsbaar 
 tussenschot, aan de voorkant royale extra ingang tot 
hoofdvak, uitgang voor drinksysteem.
Klep In hoogte verstelbaar, afneembaar, tevens fraaie 
 toilettas (met spiegel).
Zijvakken Twee balgzijvakken.
Extra’s Spanbanden en extra bevestigingsmogelijkheden 
(voor o.a. telescoopstokken), regenhoes, extra vakindeling 
in klep van ondervak.
VERSTELGEMAK DRAAGSYSTEEM Goed (veel klittenband).

DRAAGCOMFORT
Schouderbanden Goed. Vallen aangenaam over de 
 schouders en rug.
Heupband Goed. Zacht, voldoende steun.
Rugpand Redelijk. Sommige testers voelen drukpunten 
 tijdens het lopen. Beetje zweterig.
Stabiliteit Goed. De hele rugzak beweegt prima met je 
 lichaam mee.
Algeheel draagcomfort Goed. Je beseft niet echt dat je 15 
kilo meedraagt.

EINDOORDEEL òòòòò
Prima trekkingrugzak voor een prima prijs. Of de klep als 
toilettas evenals de extra vakjes jou aanspreken, blijft 
 natuurlijk een persoonlijke zaak, maar de rugzak 
 onderscheidt zichzelf daarmee absoluut van de rest.

Informatie Vaude Nederland, (0172) 23 23 38, www.vaude.nl

DEUTER 50+10 AIRCONTACT SL
(DAMESRUGZAK)
Prijs € 169,95  Gewicht 2370 gram
Inhoud  maximaal 64 liter Getest met 15 kg.

INDELING
Hoofdvak Onder- en bovenvak met wegritsbaar 
 tussenschot.
Klep In hoogte verstelbaar, beperkt volume, extra ondervak.
Zijvakken Twee balgzijvakken waarvan één met uitgang 
voor drinksysteem.
Extra’s Spanbanden en extra bevestigingsmogelijkheden 
(o.a. telescoopstokken), regenhoes.
VERSTELGEMAK DRAAGSYSTEEM Schouderbanden 
 eenvoudig en snel verstelbaar.

DRAAGCOMFORT
Schouderbanden Redelijk tot goed. Ze vallen relatief smal: 
bij het passen in de winkel checken of dat bij jouw fi guur 
past. Te smal? Probeer dan de Deuter Aircontact 55+10.
Heupband Uitstekend. Lekker breed, valt goed, gewicht 
wordt mooi verdeeld. 
Rugpand Goed: geen klachten of opmerkingen.
Stabiliteit Goed. Beweegt goed mee met het lichaam.
Algeheel draagcomfort Goed.

EINDOORDEEL  òòòòò
De Deuter 50+10 Aircontact SL is een relatief lange, smal 
gesneden trekkingrugzak voor dames. Mits de schouder-
banden bij jouw fi guur passen, is dit een perfecte rugzak 
voor het dragen van lasten tot 15 kg. Geen overbodige 
 fratsen, puur functioneel en gericht op draagcomfort. 
 Bovendien niet duur.

Informatie www.deuter.nl
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BACH LITE MARE LADY FA 55 
(DAMESRUGZAK))
Prijs € 219,95  Gewicht 2360 gram
Inhoud 55 liter  Getest met 15 kg.

INDELING
Hoofdvak Onder- en bovenvak met wegritsbaar 
 tussenschot, aan de voorkant extra ingang tot hoofdvak, 
spanband in hoofdvak.
Klep In hoogte verstelbaar, royaal en goed toegankelijk, 
extra ondervak.
Zijvakken Geen.
Extra’s Spanbanden en extra bevestigingsmogelijkheden 
(o.a. telescoopstokken), voorvak, bidonhouder.
VERSTELGEMAK DRAAGSYSTEEM n.v.t. (vaste rugmaat).

DRAAGCOMFORT
Schouderbanden Redelijk. 
Heupband Goed. Breed en nergens pijn.
Rugpand Goed. Zacht en comfortabel, wel zweterig.
Stabiliteit Goed. De zak sluit goed aan en beweegt goed 
mee met het lichaam.
Algeheel draagcomfort Goed. Een no-nonsense zak die 
prima draagt.

EINDOORDEEL òòòòò
De Lite Mare Lady FA 55 is een damesrugzak die precies 
doet wat hij moet doen: lasten tot 15 kg. op een comforta-
bele manier vervoeren. Het rugpand is wat zweterig en de 
bidonhouder en de extra ingang naar het hoofdvak zijn de 
enige luxe die Bach de dames te bieden heeft.

Informatie Outdoor Dreams, (0032) 486 392 425; www.bachpacks.com

GREGORY BALTORO 70 
(ZWARE RUGZAK)
Prijs € 240,- Gewicht 2570 gram
Inhoud 70 liter Getest met  20 kg.

INDELING
Hoofdvak Onder- en bovenvak met wegklapbaar 
 tussenschot, aan de voorkant extra ingang tot hoofdvak, 
verwijderbaar binnenvak voor drinksysteem.
Klep In hoogte verstelbaar, royaal, goed toegankelijk.
Zijvakken Twee met ritssluiting.
Extra’s Spanbanden en extra bevestigingsmogelijkheden 
(o.a. telescoopstokken), voorvak, bidonhouder.
VERSTELGEMAK DRAAGSYSTEEM n.v.t. (in verschillende 
ruglengtes verkrijgbaar).

DRAAGCOMFORT
Schouderbanden Redelijk tot goed. Na een paar uur wordt 
het comfort minder.
Heupband Goed. Beweegt comfortabel mee met de 
heupen.
Rugpand Goed (beetje zweterig). Past ook bredere 
posturen.
Stabiliteit Goed. De rugzak beweegt, ondanks dat hij 
relatief kort en bol is, goed met het lichaam mee.
Algeheel draagcomfort Goed.

EINDOORDEEL òòòòò
De Baltoro 70 is de goedkoopste rugzak die voor zware las-
ten geschikt is. Minpunten qua draagcomfort zijn er niet en 
wie veel details op prijs stelt heeft er een goede koop aan.

Informatie LV Equipment, (0166) 66 20 45; www.gregorypacks.com

+  Fijn: extra voor-
ingang naar het 
hoofdvak.

+  Grote, degelijke 
ritsen.

+  Goedkoopste v/d 
zware rugzakken.

+  Veel bruikbare 
details.

-  Veelheid aan bandjes en 
gespen die op elkaar lijken.

-  Soms hangt de klep er een 
beetje bij, of voel je een gesp 
in het midden in je nek.

- Geen
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LOWE ALPINE TFX CERRO TOR-
RE 75 + 20 (ZWARE RUGZAK)
Prijs € 249,-  Gewicht 3040 gram
Inhoud 95 liter  Getest met 20 kg.

INDELING
Hoofdvak Onder- en bovenvak met wegritsbaar tussen-
schot, uitgang voor drinksysteem, aan de voorkant extra 
 ingang tot hoofdvak, spanbanden in hoofdvak. Uitsparing 
voor het achterhoofd.
Klep In hoogte verstelbaar, goed toegankelijk, extra 
 ondervak.
Zijvakken Geen.
Extra’s Spanbanden en extra bevestigingsmogelijkheden 
(o.a. telescoopstokken), binnenvak, regenhoes, 
bidonhouder, gps-houder.
VERSTELGEMAK DRAAGSYSTEEM Royaal en simpel ver-
stelbaar.

DRAAGCOMFORT
Schouderbanden Goed. Tot 20 kg. geen enkel probleem.
Heupband Uitstekend tot goed. Formidabele heupband 
voor zware lasten.
Rugpand Redelijk. 
Stabiliteit Goed. 
Algeheel draagcomfort Goed.

EINDOORDEEL òòòòò
De Cerro Torre, die langer bestaat dan de 25 jaar dat Op Pad 
rugzakken test, is nog altijd een absolute toprugzak die met 
z’n tijd is meegegaan. Z’n hoge eigengewicht betaalt hij bij 
zwaardere lasten terug in draagcomfort. De prijs is concur-
rerend. Niet bedoeld voor lasten onder de 20 kg.

Informatie Lowe Alpine Nederland, (033) 434 04 54, 

www.lowealpine.com en www.rugzak.nl

OSPREY ARGON 70 
(ZWARE RUGZAK)
Prijs € 260,-  Gewicht 2810 gram
Inhoud 73 liter (Large) Getest met 20 kg.

INDELING
Hoofdvak Onder- en bovenvak met wegvouwbaar tussen-
schot, aan de voorkant extra ingang tot hoofdvak, verwij-
derbaar binnenvak voor drinksysteem. Uitsparing voor het 
achterhoofd.
Klep In hoogte verstelbaar, royaal, goed toegankelijk, extra 
bovenvak. Afneembaar als heuptas.
Zijvakken Geen.
Extra’s Spanbanden en extra bevestigingsmogelijkheden 
(o.a. telescoopstokken), voorvak van stretchstof, twee zij-
vakjes.
VERSTELGEMAK DRAAGSYSTEEM n.v.t. Frame in verschil-
lende lengtematen en met verschillende heupbanden.

DRAAGCOMFORT
Schouderbanden Goed. Geen problemen, ook niet na een 
paar uur lopen.
Heupband Uitstekend. De speciale ‘Bioform’-heupband 
wordt in de winkel voor jou op je heupmaat gebakken in een 
heuse oven, en het werkt nog ook!
Rugpand Goed. Even wennen aan de vorm, maar uiteinde-
lijk prima.
Stabiliteit Goed.
Algeheel draagcomfort Goed tot uitstekend. Hèt pluspunt 
is dat zelfs na een paar uur lopen de rugzak nog net zo 
comfortabel op je rug zit als in het begin.

EINDOORDEEL òòòò  
Dit is de Op Pad Testwinnaar 2008 in de categorie trekking-
rugzakken voor lasten van 20 kg. of meer!

Informatie Outware Trading, (078) 620 04 86, www.ospreypacks.com

- Veelheid aan 
bandjes en gespen 
die op elkaar lijken.

+  Zeer geschikt 
voor extreme 
lasten. 

+  Veel details 
 zonder overkill.

-  Goed passen: korte/slanke 
fi guren ‘vullen’ het draagstel 
niet en moeten wellicht 
 uitwijken naar de kleinere 
Cerro Torre 65+15

+  Dubbele loadlifters 
(spanbandjes) op 
de heupen.

+  Gewicht zit iets 
verder van je rug 
af, zonder dat dit 
ten koste gaat van 
de stabiliteit.

TESTWIN
NAAR
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THE NORTH FACE PRIMERO 70 
(ZWARE RUGZAK)
Prijs € 260,- Gewicht 2390 gram
Inhoud 70 liter Getest met 20 kg.

INDELING
Hoofdvak Onder- en bovenvak met wegvouwbaar tussen-
schot, aan de zijkant extra ingang tot hoofdvak, uitgang 
voor drinksysteem. Waterdichte onderkant, uitsparing voor 
het achterhoofd.
Klep In hoogte verstelbaar, royaal, goed toegankelijk en wa-
terdicht. Extra vak binnenin.
Zijvakken Geen.
Extra’s Spanbanden en extra bevestigingsmogelijkheden 
(o.a. telescoopstokken), voorvak van stretchstof, bidonhou-
ders.
VERSTELGEMAK DRAAGSYSTEEM Iets in hoogte verstel-
bare schouderbanden, 2 framematen en verwisselbare 
heupband.

DRAAGCOMFORT
Schouderbanden Redelijk tot goed. Na verloop van tijd 
neemt de druk op de schouders toe.
Heupband Goed. Breed en stevig, valt royaal om het bekken.
Rugpand Redelijk tot goed. De EVA-schuimvlakken bezor-
gen deze grote rugzak het minst zwetende rugpand uit de 
test. Wel soms drukpunten in de onderrug.
Stabiliteit Goed. De rugzak zit een beetje als een harnas 
om je heen.
Algeheel draagcomfort Goed. 

EINDOORDEEL òòòòò
Lichte, niet zweterige en stabiele rugzak voor lasten t/m 20 
kg. Sleep je meer mee dan neemt het comfort van de 
schouderbanden af.

Informatie CJ Agencies, (035) 542 42 00; www.thenorthface.com

MILLET TREKLITE 60 + 10
(ZWARE RUGZAK)
Prijs € 269,90 Gewicht 2200 gram
Inhoud 70 liter Getest met 20 kg.

INDELING
Hoofdvak Eén groot hoofdvak bereikbaar via bovenkant en 
royale ritsopening aan de voorkant. Uitgang drinksysteem.
Klep In hoogte verstelbaar, royaal hoofdvak, extra ondervak.
Zijvakken Twee, maar alleen voor platte bagage.
Extra’s Spanbanden en extra bevestigingsmogelijkheden 
(o.a. telescoopstokken), regenhoes. Groot, volledig 
 afritsbaar voorvak, tevens toilettas of keukenorganiser.
VERSTELGEMAK DRAAGSYSTEEM Hoogte schouder-
banden eenvoudig verstelbaar.

DRAAGCOMFORT
Schouderbanden Slecht (snijden in de schouders).
Heupband Matig. Door gerek aan schouderbandencomfort 
komt veel gewicht op de heupband terecht.
Rugpand Goed.
Stabiliteit Redelijk, mits het gewicht hoog en dicht tegen 
de rug aan geplaatst wordt.
Algeheel draagcomfort Matig tot redelijk. Hij ‘hangt’ bij 
zware lasten aan je rug, en de schouderbanden zijn niet 
comfortabel genoeg.

EINDOORDEEL òò òò
Een origineel ontwerp. Helaas schiet het draagcomfort te kort 
voor lasten van 20 kg. of meer. Deze Treklite werd recent ook 
getest door onze Amerikaanse collega’s van het tijdschrift 
Backpacker. Zij oordeelden juist opvallend positief: ‘Technisch 
hoogstaande toploader met veel draagcomfort’. Hij zat vol-
gens slechts één tester stabiel - het lopen ging prima dankzij 
de draaiende heupband en nooit heeft hij geen last gehad van 
z’n schouders. Het testteam van Op Pad blijft bij z’n mening, 
hoewel die over deze rugzak dus uiteen kan lopen.
REACTIE MILLET: Er is helaas een fabriekssample getest, waar-
aan voor productie nog veel veranderingen zijn  aangebracht.

Informatie Lafuma Groep Nederland, (033) 432 04 99; www.millet.com

- Geen

+  Laag gewicht!
+  Waterdichte klep 

en bodem.

+  Origineel voorvak: 
tevens toilettas of 
keukenorganiser.

+  Hoofdvak zeer 
goed bereikbaar.

-  Hoofdvak niet in 
tweeën te delen

-  De loadlifters op 
de schouders kun 
je ongelijk aantrek-
ken of tussen de 
gespen trekken.

OP04_Testrugzakken   70 16-05-2008   15:09:57



714 - 2008

De Testwinnaars
De The North Face Terra 60 is een budgetrugzak van 
slechts € 130,- die z’n prijs op alle fronten waarmaakt. Een 
aanvulling voor alle winkels en geschikt voor zowel backpac-
kers als liefhebbers van een echte trektocht (vulgewicht tot 
15 kg.). De drie damesrugzakken (Vaude, Deuter en Bach) 
liggen zo dicht bij elkaar dat het aanwijzen van een test-
winnaar de anderen te kort zou doen. Bach is het soberst 
en is iets prijziger, Vaude is het meest vrouwelijk in de uit-
voering en Deuter scoort op draagcomfort net iets hoger 
door de fi jne heupband. Pasvorm en persoonlijke voorkeur 
moeten in de winkel uiteindelijk jouw testwinnaar bepalen.
In de zwaarste categorie zijn de verschillen tussen de ge-
renommeerde merken eveneens gering: een miskoop is 
eigenlijk niet mogelijk. Desondanks is de absolute test-
winnaar de Argon 70 van Osprey. Na uren lopen is het 
draagcomfort van deze rugzak, bij lasten van minimaal 20 
kg, zonder meer het hoogst.  

IN DE ZWARE CATEGORIE 

IS EEN MISKOOP EIGEN-

LIJK NIET MOGELIJK

MACPAC CASCADE 75 FL
(ZWARE RUGZAK)
Prijs € 299,- Gewicht 3230 gram
Inhoud 80 liter (maat3) Getest met 20 kg.

INDELING
Hoofdvak Onder- en bovenvak met wegritsbaar 
tussenschot. Extra spanbanden in hoofdvak.
Klep Beperkt in hoogte verstelbaar, royaal.
Zijvakken Geen.
Extra’s Spanbanden en bevestigingsmogelijkheden voor 
pickel of telescoopstokken. Groot voorvak, uitklapbare zij-
vakjes waarvan één bidonhouder.
VERSTELGEMAK DRAAGSYSTEEM Schouderbanden lastig 
verstelbaar. Het Liberator draagsysteem wordt in 3 frame-
maten geleverd.

DRAAGCOMFORT
Schouderbanden Goed. tot 20 kg. geen enkel probleem.
Heupband Uitstekend tot goed. Formidabele heupband 
voor zware lasten.
Rugpand Goed. Een beetje zweterig.
Stabiliteit Goed.
Algeheel draagcomfort Goed.

EINDOORDEEL òò òò
Meest robuuste allround trekkingrugzak uit de test. Zeer 
hoog draagcomfort bij lasten boven de 20 kg, wat het hoge 
eigengewicht compenseert. Geen minpunten, wel een forse 
aanschafprijs.

Informatie Ideavelop, (0547) 35 27 27, www.macpac.co.nz

-  Geen

+  Prachtige, zeer wa-
terafstotende stof.
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