
Nazwa: turystyczna kuchenka gazowa 
Producent: GoSystem
Model: Trail Classic GS2100
Moc palnika: 3750 W
Czas gotowania 1l wody*: 3 minuty i 30
Wydajność (zużycie gazu): 150 g / h
Wymiary: 84 x 84 x 105mm
Zapalnik: brak
Rodzaj kartuszy: gwintowane
Opakowanie: pudełko z tworzywa sztucznego
Dodatkowe wyposażenie: zestaw serwisowy
(uszczelka, klucz do wymiany dyszy, dysza, sprężynka
do regulatora)
Waga: 145 g
Przeznaczenie: całoroczna łatwa turystyka górska

*Czas gotowania 1 litra wody od 20°C do 100°C w warunkach laboratoryjnych, podany przez producenta. 

Ogólna charakterystyka:
Bardzo  lekka,  niezwykle  kompaktowa,  kuchenka  gazowa,  przystosowana  do  pracy  z  gwintowanymi
(nakręcanymi) kartuszami gazowymi. Prócz wymienionych zalet, kuchenka oferuję dzięki swojej maksymalnie
prostej  budowie,  wysoka niezawodność i  wydajność.  Jej  składane nóżki  pod menażkę,  posiadają  specjalne
profilowane zakończenia, których ząbki utrudniają naczyniom ześlizgnięcie się z palnika podczas gotowania. 

Dodatkową  zaletą,  która  dotyczy  wszystkich  kuchenek  na  kartusze  gwintowane  jest  fakt  że  nie  musimy
zużywać napoczętego naboju gazowego do końca, lecz możemy go bez obawy odkręcić i używać kilka razy, za
każdym razem nakręcając na palnik. Jest to ogromna zaleta i przewaga nad kuchenkami przystosowanymi do
współpracy z kartuszami przebijanymi, które raz założone do palnika muszą zostać w pełni zużyte przed ich
demontażem.

Model  Trail  Classic  GS2100 sprzedawany  jest  w  poręcznym  plastykowym  etui,  w  którego  wieczku
znajdziemy  dodatkowo  mini  zestaw  naprawczy,  z  newralgicznymi  częściami  zapasowymi,  takimi  jak:
uszczelka,  dysza  gazowa,  oraz  sprężynka,  zestaw wyposażony jest  również  w płaski  klucz  umożliwiający
szybką wymianę zapchanej, lub zniszczonej dyszy na nową. 

Kuchenka oferuje jak na tak mały palnik zaskakująco dużą wydajność, nominalna moc panika wynosi aż 3750
W, oczywiście na rzeczywistą wydajność, jak i czas gotowania wody, wpływa wiele czynników zewnętrznych
(jak  temperatura  otoczenia,  temperatura  samej  cieczy,  wilgotność,  wysokość  n.p.m.,  wiatr).  Z  własnych
doświadczeń mogę stwierdzić że kuchenka jest bardzo szybka i wydajna. Używałem jej w zróżnicowanych
warunkach, od jesiennych słot, po letnie upały, w górach typu beskidzkiego, w każdych sprawdzała się w 100%
i jak dotychczas pozostała bezawaryjna. 
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Podsumowanie:
Model ten jest jednym z podstawowych w tym segmencie sprzętowym, którego stosunkowo niska cena, w
połączeniu z prostotą i bezawaryjnością, sprawia że jest ona doskonałym wyborem dla osób uprawiających
spokojną całoroczną turystykę w górach niskich i średnich.
 
Zalety:

• niska waga
• kompaktowa budowa
• wyposażenie w zestaw naprawczy
• wysoka wydajność panika
• małe zużycie gazu w stosunku do wydajności
• wysoka bezawaryjność
• przystosowanie do pracy z nakręcanymi (gwintowanymi) kartuszami gazowymi 
• niskie koszty eksploatacji 
• łatwa dostępność kartuszy gazowych

Wady:
• nie stwierdzono

Data zakupu: lato 2009
Cena w chwili zakupu: 76,50 zł
Średnia cena na dzień 15.05.2011: 79 – 99 zł

Przydatne linki:
• GoSystem

• Polska strona internetowa: http://gosystem.pl/ 

opracowanie i zdjęcia: 
Sebastian Nikiel

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