GRACO Nautilus

kinderzitjestest 2012

Beoordeling

Redelijk presterend zitje met lichte tekortkomingen op het gebied van veiligheid. Hoewel voor het zitje
een relatief lange gebruiksperiode is aangegeven, biedt het grotere kinderen weinig plaats. In een aantal
gevallen kan de stabiliteit van het kinderzitje verbeterd worden door de hoofdsteun van de autostoel te
verwijderen of om te draaien.

Beschrijving

ECE-groep: I/II/III , voor kinderen van 9-36 kg (ongeveer 1 tot 12 jaar)
Zitschaal met 5-puntsgordel en centrale gordel-spaninrichting
Zit- en ligpositie, gewicht zitje: 8,7 kg

Montage in de auto

in rijrichting met 3-punts autogordel, van 9-18 kg met 5-puntsgordel of vanaf 15 kg zonder 5-puntsgordel

Pluspunten

Veiligheid

•
•
•
•
•
•
•

Gebruik
Ergonomie

Reiniging &
afwerking

•

Schadelijke
stoffen

Kans op bedieningsfouten is klein
Handleiding en waarschuwingen zijn heel duidelijk
Goede ondersteuning van de benen
Het kind heeft goed zicht naar buiten
Gunstige zithouding
Benodigde ruimte zitje is acceptabel
De bekleding is eenvoudig te verwijderen en kan in
de wasmachine worden gereinigd
Goede afwerking

Minpunten
• Verhoogde belastingswaarden in de frontale
botsing
• Gemiddelde belastingswaarden in de zijdelingse
botsing
• Gordelloop ongunstig
• Het zitje laat zich niet zonder speling in de auto
vastzetten
• Monteren van het zitje en vastgespen van het
kind is bewerkelijk
• Polstering van het zitje is hard
• Heel smal zitje

•

Licht verhoogde concentratie schadelijke stoffen

ANWB kinderzitjestest 2012, beoordeling per testonderdeel

Reiniging van het zitje

Afwerking en kwaliteit

Schadelijke stoffen
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Reiniging en afwerking
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Comfort
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Zithouding kind in zitje
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Ruimte beslag in de auto
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Ruimte in het zitje

Handleiding
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Aanpassen lichaamslengte

Gebruik & Ergonomie
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Monteren van het zitje

Stabiliteit op de auto zitting
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Vastzetten van het kind

Gordelloop
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Eindoordeel
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zeer goed
goed
redelijk
matig
slecht
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Het eindoordeel wordt bepaald door en kan niet hoger zijn
dan de afzonderlijke beoordelingen voor 'Veiligheid' en
'Gebruik & Ergonomie'. Alleen score 'Schadelijke stoffen'
kan eindoordeel nog negatief beïnvloeden
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Ergonomie
(Kans op) onjuist gebruik

Bescherming zijbotsing

Bescherming frontale botsing

Veiligheid

Gebruik

O
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www.anwb.nl/auto

