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DOGMAN, ALUMINIUMBUR
Cirkapris: 2 559 kr. L/B/H: 77,5/50/65 cm (L). Storlek: Finns i S-XLx2.

VARIOCAGE ORIGINAL ENKEL
Cirkapris: 4 695 kr. L/B/H: 73/55/59 cm (XS). Storlek: XS, L, XL.

+ +Praktiska tillbehör ingår.
- -Något krånglig montering.

+ +Känns rejäl och säker.
- -Tung, väger 16 kg.

En viss vana vid att montera Ikeamöbler är en stor fördel när denna
bur ska sättas ihop. Inte jättesvårt
att klura ut, men behåll buntbanden på. Jag tog bort några av dessa
vilket skapade något som skulle
kunna liknas vid plockepinn.
Kan spännas fast med remmar i
till exempel ett lastgaller. Plus även

för halvmatta i gummi vilket gör
det stabilt för hunden.
Skramlar inte under färd och har
en evakueringslucka fram. Koppelkrok ingår också.
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Det här är testets dyrgrip, men
smakar det så kostar det. Buren är
mycket robust och gedigen. Den
är också låsbar och har en evakueringslucka fram.
Buren spänns fast med remmar
i till exempel ett lastgaller. Den har
en bra gummimatta som gör det
stabilt för hunden. Är en tung pjäs

som trivs bäst i bilen, någon sa att
det var ett Hobbitfängelse.
Den är tyst under gång och går
att få med som utrustningspaket
hos bland annat Skoda.
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Bura in din bästis
I dag är det en självklarhet att barn sitter bältade i bilen. Dessvärre har inte
samma utveckling skett för våra fyrfotade vänner och det kan även vara ett
lagbrott. Vi har testat fyra hundburar i olika prisklasser och utförande.

Hund i bil

Om du transporterar enstaka hundar i
personutrymmet i din bil ska du se till att de
transporteras på ett säkert sätt. Du kan också
transportera hunden i kombiutrymmet på din
bil om du har god uppsikt över den under hela
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ARTFEX
Cirkapris: 2 895 kr. L/B/H: 67/42,3/50 cm (S). Storlek: S-L samt
dubbel.

transporten. Hunden ska inte riskera att bli skadad eller lida i samband med transporten.
Du måste se till att hunden är säkrad vid
inbromsning till exempel genom att använda
transportbur eller säkerhetsbälte som är

anpassat för hundar. Ditt fordon ska vara lämpligt
för att transportera hunden. Om du transporterar
hunden i en bur eller liknande ska denna vara
utformad och placerad på ett sådant sätt att hunden får skugga och god ventilation.

En svensktillverkad bur som
testats i storlek liten (small). Är
låsbar med nyckel och har ett
gummerat golv som ger bra halkskydd. Takskivan kan användas
som avlastningsbord om man är
på hundutställning eller jakt.
Luckan öppnas uppåt och har
en gasdämpare för att ge en mjuk

DOGMAN, HOPFÄLLBAR STÅLBUR
Cirkapris: 699 kr. L/B/H: 77,5/48,5/57 cm (L). Storlek: Finns i S-XXXL.

+ +Många storleksalternativ, hoppfällbar.
- -I skramligaste laget.

+ +Går att köpa till smarta tillbehör…
- -… synd att de inte ingår.
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FAKTA:

BILLIG

gång. Går att få i många olika varianter för att den ska passa om just
din bilmodell har till exempel lasttröskel. Evakueringslucka framtill.
Mycket tyst under färd.
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Är mer av en transportbur än
utpräglad bilbur. Mycket lätt att
montera och fälla ihop. En lucka
på kortsidan och en på långsidan.
Plastbotten går att lyfta ur och rengöra. Vid transport i bil så skramlar
den en del så det kan vara en idé
att se till att den kilas fast med hjälp
av övrig packning eller förankras
på tillbörligt vis. Då dämpas oljudet

väsentligt. Mycket bra att använda
som viloplats för hunden om du är
och hälsar på någon som inte vill
att hunden springer runt och slickar
av bord och stolar. Låsbar tillsammans med ett hänglås.
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