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Skidboxar

Teknisk data

Testresultat

Cirkapris i kronor
Kundkontakt

Thule Atlantis 780

18 kg
75 kg
480 l

3 bälten
båda

5

5

5

5,0

Bäst i test – överlägsen
testvinnare.

4 900
www.thulegroup.com

Mycket enkel att montera 
med hjälp av quick 

snap-systemet. Fungerar på 
alla typer av takräcken. 

Boxen öppnades men 
gick ej sönder. En skida 

stack ut något. Alla bälten 
klarade sig. 

Helt vattentät

MontBlanc Triton 450

18 kg
75 kg
430 l

2 bälten
höger

4

2

4

3,6
Lätthanterlig och relativt

krocksäker.
Läckte dock in vatten.

4 000–4 550
www.montblanc.se

Enkel att montera. Endast en 
mutter att dra åt. Enkelt att 

avlägsna boxen.

Boxen öppnades men 
gick ej sönder. Skidorna 

stack ut något. Båda 
bälten gick av. 

Stor mängd vatten trängde 
in genom fronten.

Packline 80 Avantgarde

24 kg
75 kg
430 l

2 bälten
bak

2

4

4

3,4
Svår att montera

och packa. Relativt
krocksäker.

5 400
www.packline.se

Svårmonterad och dålig 
kvalitet på fästanordning. 

Svår att packa.

Boxens underdel gick 
sönder vid fästet och 

skidorna stack ut något. 
Båda bälten gick av.

Vattentät under testet. Men 
då luckan öppnades trängde 

vatten in.  

Jetbag Apollo 700

16 kg
80 kg
440 l

2 bälten
höger

3

5

3

3,4

Höll tätt men sämre
krocksäkerhet.

2 800
www.thulegroup.com

Relativt lätt att montera och 
packa. Hyfsad kvalitet på 

fästanordning.

Boxen öppnades men gick ej 
sönder. Skidorna stack ut 

och en pjäxa åkte ur boxen. 
Alla bältfästen gick sönder.

Helt vattentät

G3 Cargo 6

15 kg
50 kg
500 l

2 bälten
höger

2

2

2

2,0
Dålig krocksäkerhet,
släpper in vatten och

svår att montera.

1 900
www.jula.se

Svår att montera. Dålig 
kvalitet på fästanordningen. 

Boxens underdel gick sönder. 
Skidorna åkte ut och en pjäxa 

ramlade ur. Bälten höll inte 
kvar lasten och gick sönder.

Relativt mycket vatten 
trängde in genom fronten 

och via monteringshål.

Biltema Skibox 370 l

13 kg
75 kg
370 l

Inget bälte
höger

1

1

1

1,0
Mycket dålig krock-

säkerhet. Sämst i samtliga
testmoment.

1 600
www.biltema.com

Omständlig och svår att 
montera. Kräver extra fäst-

anordning (som ej medföljer) 
för vissa takräcken.

Både under- och överdel 
skadades kraftigt och 
ramen deformerades. 
Lasten flög ur boxen.

Stor mängd vatten trängde in 
via fästanordningen i fronten.
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