
Material
Max lastvikt / boxens vikt (kg)
Volym (liter)
Öppning

Konsumentkontakt
Cirkapris (kronor)

Kommentar

PRODUKTINFORMATION

NÅGRA UTVALDA MÄTVÄRDEN FRÅN TESTET

Krock 30 km/h

Krock 40 km/h

Hantering

DELBETYG 1–10 DÄR 10 ÄR BÄST (VIKT AV TOTALBETYGET INOM PARENTES)

Krocksäkerhet – 30 km/h
Krocksäkerhet – 40 km/h
Hanterbarhet

(30%)
(30%)
(40%)

TOTALBETYG 1–10 DÄR 10 ÄR BÄST

Text och bild: Testfakta i februari 2021

Takboxar 
O B E R O E N D E  L A B O R A T O R I E T E S T

10,0
10,0
8,5

Glasfiber
75 / 29

430
Bakre delen lyfts upp

packline.se
14 500

9,4

NX Premium
Packline 

Bäst i test. Klarar alla 
krocktester utan 

anmärkning. Kraftigare box 
i glasfiber. Relativt tung.

10,0
8,7
8,8

Plast
75 / 24

450
Bakre delen lyfts upp

packline.se
10 500

9,1

NX Twin XL
Packline

Klarar krocktesterna mycket 
bra. Enkel att hantera.

8,7
8,7
8,3

Plast
75 / 23,5

500
Båda sidor

thule.se
7 700

8,5

Motion XT XL 
Thule

Klarar krocktesterna bra. 
Genomgående bra resultat 

men något svårare att 
stänga boxen.

8,7
8,7
6,5

Glasfiber
75 / 35

500
Bakre delen lyfts upp

skiguard.no
12 500

7,8

860 Touring
Skiguard

Klarar krocktesterna bra. 
Kraftig box i glasfiber, 

tung och svår att hantera. 
Takräcke monteras

på boxen innan
placering på taket.

10,0
5,1
6,9

Plast 
50 / 13

390
En sida

jula.se
2 500

7,3

Takbox 390 l (010833)
Hamron (Jula)

Klarar inte krock i den högre 
hastigheten. Lättaste

och minsta boxen.
Endast 50 kg maxlast.

Svår att montera och svårt 
att spänna fast lasten.

3,7
3,7
8,9

Plast 
75 / 21,5

450
Båda sidor

montblancgroup.com
5 600

5,8

 Altitude 450
Mont Blanc

Klarar inte krocktesterna. 
Enklast att hantera.

2,4
2,4
8,5

Plast
75 / 25

500
Båda sidor

calixroofbox.com
7 000

4,8

H22
Calix

Klarar inte krocktesterna. 
Enkel att hantera men något 

otydlig instruktion.

Lasten kvar och
boxen utan skador.

Lasten kvar och
boxen utan skador.

Lasten kvar men främre 
spännbandet gick av.

I övrigt hel.

En av skidorna sticker ut 
något. Främre spännbandet 

gick av. I övrigt hel.

Lasten kvar och
boxen utan skador.

Främre väskan åkte ut helt. 
Halva skidorna sticker ut. 
Samtliga tre spännband

gick av.

Främre väskan åkte ut helt 
och halva skidorna sticker 
ut. Samtliga tre spännband 

gick av och ett stag till 
boxens öppningsmekanism 

lossnade.

Lasten kvar och
boxen utan skador.

Skidorna sticker ut och en 
mindre plastbit från boxen 

lossnade. I övrigt hel.

Väskan sticker ut.
Främre och bakre 

spännbandet gick av.

En av skidorna sticker ut. 
Främre och bakre 

spännbandet gick av.
I övrigt hel.

Lasten kvar men ett
stag från boxens öppnings-

mekanism lossnade.
I övrigt hel.

Allt utom bakre väskan
åkte ur boxen. Samtliga tre 

spännband gick av.

Allt innehåll åkte ur boxen. 
Samtliga tre spännband gick 

av och ett stag till boxens 
öppningsmekanism 

lossnade.

Inga vassa kanter. Tung och 
svår att lyfta upp. Lätt att 

öppna men svårare att 
stänga. Lätt att säkra lasten. 

Tydliga instruktioner.

Inga vassa kanter.
Lätt att öppna och enkelt

att säkra lasten.

Bra instruktioner, lätt att 
montera och lätta att lasta.

Tung och svår att lyfta på 
plats och otydliga 

instruktioner.
Svår att stänga men enkelt 

att säkra lasten.

Låg vikt och lätt att lyfta på 
plats men svår att montera.

Mycket enkel att montera 
och hantera. Tydliga 

instruktioner.

Lätt att lyfta upp. Enkel att 
montera och hantera. Enkelt 

att lasta och säkra lasten.

3,7
2,4
7,4

Plast
50 / 16

400
Båda sidor

biltema.se
2 600

4,8

Takbox 400 l
Biltema

Klarar inte krocktesterna. 
Lätt och liten box. Endast 50 

kg maxlast. Svår att 
montera och svårt att 

komma åt och lasta i boxen.

Skidorna sticker ut. En stor 
bit av boxens botten samt 

en skyddsplåt lossnade och 
spännbanden gick av.

Allt innehåll åkte ur boxen. 
Spännbanden gick av och 

fronten på boxen lossnade.

Lätt att lyfta upp. Otydlig 
instruktion och ganska svår 

att montera och packa.


