Nazwa: Średni plecak trekingowy
Producent: Tesco (produkt dla hipermarketów sieci Tesco)
Waga: 1,3 kg
Materiały: Cordura / Ripstop / Poliester 600D
Wodoodporność: TAK (impregnacja) + pokrowiec
Pokrowiec przeciwdeszczowy: TAK / chowany w kieszeni

w dnie plecaka
Stelaż: TAK / stabilizująca szyna z tworzywa sztucznego /
poduszki odciążające kręgosłup i umożliwiające swobodny
obieg powietrza w rejonie pleców
Pojemność: 45 litrów
Komory główne: dwie / górna i dolna przedzielone zamkiem
System regulacji pasków nośnych: TAK
Pasy piersiowy i lędźwiowy: TAK
Boczne kieszenie siatkowe: TAK
Inne kieszenie: w klapie plecaka, oraz dwie po bokach
plecaka (łącznie 3)
Możliwość troczenia: TAK / z boków / oraz z przodu
Klejone szwy: niektóre
Wodoodporne zamki: NIE
Inne: dodatkowy centralny zamek błyskawiczny w komorze głównej umożliwiający natychmiastowy dostęp

do wnętrza plecaka

System nośny dla bukłaka: TAK

Przeznaczenie:

Średni plecak całosezonowy, do lekkich i zaawansowanych trekingów, oraz wspinaczki.
Ogólna charakterystyka:

Pomimo że plecak jest produktem typu „no name”, stworzonym wyłącznie do dystrybucji w sieci
hipermarketów Tesco, nie należy go z góry dyskwalifikować w tym również w bardziej ambitnych
zastosowaniach. Plecak ma świetny stosunek jakości, pojemności, oraz komfortu, do ceny. Model ten jest
średnio dwa razy tańszy od markowych odpowiedników, a dodatkowo posiada unikatowe rozwiązania, których
próżno byłoby wśród produktów markowych szukać. Równocześnie posiada on wszystkie zalety swych drogich
braci, oferując również bardzo wysoką odporność mechaniczną i dość dobrą odporność na wodę (bez
pokrowca).
Omówienie:

Patentem który szczególnie lubię w tym modelu, a który odróżnia go od innych podobnych plecaków, jest
centralny zamek, umieszczony z przodu, wzdłuż głównej komory. Umożliwia on łatwy, błyskawiczny dostęp do
komory głównej plecaka, w tym również do rzeczy które upchaliśmy na spodzie plecaka. Rozwiązanie takie
eliminuję konieczność otwierania za każdym razem górnej klapy, oraz wyciągania wszystkich rzeczy aby
dostać się do tych na dole. Rozwiązanie to docenią również wspinacze, ułatwia ono bardzo dostęp do szpeju i
lin.
Plecak posiada bardzo ergonomiczny i wygodny krój. Bez względu na to czy jest on pełen po brzegi, czy
jedynie częściowo wypełniony, jego system pasków kompresyjnych umożliwia łatwe dopasowanie bryły, tak
aby klapa przez cały czas pozostała sztywno na swym miejscu, nie dyndając na wszystkie strony (jak ma to np.
miejsce w markowym plecaku Campusa Farro Air Flow). Plecak posiada również chowany wewnątrz niewielki
komin zwiększający jego pojemność o około 8 - 10 litrów.
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Stelaż – i tutaj plecak miło zaskakuje, co prawda nie zastosowano w nim żadnych wyszukanych rozwiązań,
zastosowano rozwiązania proste i sprawdzone, dobrze działające się w praktyce. Plecak stabilizuję i wzmacnia
dość twarda listwa z tworzywa sztucznego, wpuszczona w dodatkową kieszeń wewnątrz komory głównej
plecaka, istnieje jednak (w przypadku prania) łatwa możliwość jej wyciągnięcia. Na całości pleców
rozmieszczono w newralgicznych dla komfortu i zdrowia kręgosłupa, grube, zintegrowane z plecakiem,
poduszki – cztery po każdej stronie, rozlokowane od wysokości barków, aż do lędźwi. Ich stosunkowo dość
duża grubość sprawia że powstaje wolna przestrzeń pomiędzy tyłem plecaka a naszymi plecami co bardzo
poprawia wentylację pleców, przeciwdziałając poceniu.
Materiały – kolejna z ważnych zalet modelu. Wszystkie materiały z których wykonano plecak charakteryzują
się bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną na tarcie i rozdarcia. Dół plecaka wykonano z grubej Cordury,
podobnie znaczną część głównej komory, całe plecy, oraz częściowo górną klapę, natomiast pozostałą część
wykonano z Poliestru 600D o wykończeniu typu Ripstop, co oznacza że nawet jeśli mimo wysokiej odporności
plecaka, dojdzie do rozdarcia materiału poszycia, rozdarcie to zatrzyma się wyłącznie w miejscu uszkodzenia,
nie ulegając dalszemu samoczynnemu rozsnuciu, co zapewnia właśnie wykończenie Ripstop.
System nośny – standardowy, w pełni regulowany, wyposażony w wygodny pas lędźwiowy, oraz również
regulowany piersiowy. Zarówno taśmy, jak i klamry wykonane solidnie, nie wykazujące tendencji do samo
rozpinania czy snucia.
Wodoodporność – tutaj plecak znów miło zaskakuje, pomimo że jedynie niektóre z szwów są podklejone,
plecak wykazuję się dość dobrą odpornością na wodę, zbliżoną dla drogich markowych odpowiedników. W
przypadku mocniejszych ulew, czy dłuższego wystawienia na działanie powietrza o wysokiej wilgotności,
plecak wyposażono w zewnętrzny pokrowiec, chowany standardowo w dodatkowej kieszonce w dnie plecaka.
Podsumowanie:

Opisany powyżej plecak służy mi już od dwóch i pół roku. Należy od do moich ulubionych średnich plecaków,
przez co jest też najczęściej użytkowany. Niezwykle komfortowy, lekki, wytrzymały, nie wymagający
specjalistycznych środków do konserwacji, co sprawia że jest on łatwy i tani w praniu, pojemny, oraz dający
dużą możliwość dodatkowego troczenia sprzętu. Używałem go w skrajnie zróżnicowanych warunkach, od
srogiej zimy, przez rzęsiste deszcze, po upały w warunkach zarówno beskidzkich jak i tatrzańskich. Jego
przemyślaną konstrukcją ułatwiająca dostęp do wnętrza, dodatkowo podnosi komfort korzystania z niego.
Model ten jest świetnym przykładem że nie tylko markowe produkty mogą być trwałe, komfortowe i
bezpieczne. Plecak ten jest doskonałą alternatywą nie tylko użytkową, ale przede wszystkim cenową, wobec o
wiele droższych markowych odpowiedników.
Zalety:

•
•
•
•
•
•
•
•

niska waga
bardzo wysoka odporność mechaniczna
trwałość materiałów i szwów
komfortowy stelaż
system centralnego zamka w komorze głównej
pokrowiec przeciwdeszczowy
system air back (bukłak)
ergonomiczność kroju i formy plecaka

Wady:

•
•

dość ciasne kieszenie boczne
brak wodoodpornych zamków
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•
•
•
•

Data zakupu: czerwiec 2009
Cena w chwili zakupu: 89 zł
Średnia cena na dzień 21.07.2011.: 129,99 zł* (info: katalog produktów Tesco)
Dostępność plecaka: model dostępny w sieci sklepów Tesco
Linki: http://www.tesco.pl/

*cena sprzedaży regularnej (katalogowej) w poszczególnych sklepach Tesco, cena może być inna, również niższa.

Tekst, opracowanie i zdjęcia:

Sebastian Nikiel

www.zyciepisanegorami.pl
e-mail: s.nikiel.mojegory@gmail.com

3
CC - Attribution Non-Commercialm Share Alike by Sebastian Nikiel
Informacja prawna – zgodnie z przepisami prawa, wszystkie wyrażane na łamach niniejszej strony opinie, są wyłącznie moją osobistą opinią na temat danego sprzętu, odzieży, czy akcesorium, wynikającą z posiadanego
doświadczenia, nabytego w trakcie jego użytkowania, oraz dotyczącą wyłącznie testowanego egzemplarza, a nie całościowo danego modelu produktu.

