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Chariot Cougar 1 utnämnd till bästa cykelvagnen i 
Råd&Röns senaste test 
 
Den välrenommerade konsumenttidningen Råd&Rön utnämner i sitt senaste nummer 
den multifunktionella cykelvagnen Chariot Cougar 1 till Bäst i Test. Med klar marginal 
vinner Chariot Cougar testet som en säker, lättmanövrerad och lätthanterad vagn som 
också uppfyller alla säkerhetskrav. 
 
I sitt senast nummer (nr 6, 2013) testar Sveriges Konsumenters tidningar Råd&Rön de i Sverige allt 
mer populära cykelvagnarna. Säkerhet och komfort testas, såväl som enkelhet i hantering och 
montering på cykeln. 
 
Chariot har under närmare 20 år varit synonymt med marknadsledande och innovativa multi-
funktionella barnvagnar. Cykelvagnen som Råd&Rön testat, Chariot Cougar 1, kan i ett enkelt 
handgrepp och några tillbehör byggas om till en joggingvagn, en vagn för användning vid promenad, 
en vagn att dra efter sig vid längre vandring eller promenad eller en vagn med medar då man åker 
längdskidor. 
 
Råd&Rön har låtit en panel med fem vuxna och tre barn testköra vagnarna under en längre tid. 
Testerna har utförts på olika underlag med olika cyklar. De vuxna fick bedöma hur lätt vagnen var att 
koppla på och köra med, barnen fick säga om de satt bra, om selarna var mjuka och sköna att ha på 
sig. Utöver detta fälttest har vagnarnas säkerhet och hållbarhet omsorgsfullt testats i testanläggning.  
 
Chariot Cougar 1 kommer ut som en klar vinnare med omdömet – ’en säker och lättmanövrerad och 
lätthanterad vagn, som också uppfyller alla säkerhetskrav’. För två av vagnarna i testet utfärdar 
Råd&Rön en säkerhetsvarning. 
 
Klicka för mer information om Råd&Röns test. 
 
Klicka för mer information om Chariots produkter 
 
 
För ytterligare frågor och kommentarer, kontakta: 
Fredrik Erlandsson, Kommunikationschef, Thule Group  
Telefon: 0703 090 021, e-mail: fredrik.erlandsson@thule.com 
 

För högupplösta bilder och övrigt material besök Thule Groups pressrum: 
http://www.thulegroup.com/press 

 

 
Om Chariot 

Varumärket Chariot har under närmare 20 år varit synonymt med marknadsledande och innovativa 
multi-funktionella transportlösningar för barn. Chariots cykelvagnar, babyjoggers och barnvagnar säljs 
över hela världen till föräldrar som prioriterar kvalitet, funktion och design när de vill leva ett aktivt liv 
tillsammans med sina barn. 
Chariot är sedan 2011 en del av Thule Group. 
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