Stortest: Termoser
Slik er testen
utført
Temperaturmålingene er
gjennomført i et vanlig kjøl/
fryseskap. Frysetesten er
gjennomført ved at termosene
er forvarmet i ti minutter
med varmt vann fra springen
(55 grader). Deretter ble de
fylt med kokende vann og
plassert i en fryseboks med
temperatur på -18 grader.
Termosene lå vannrett i fryseboksen. Det var ikke kontakt
mellom termosene, og de lå
på et underlag av celleplast
for å redusere tap av varme
gjennom ledning fra underlaget. Temperaturen på vannet
ble målt etter 3, 6 og 12 timer.
De dårligste i testen holdt 60
grader etter seks timer, mens
den beste holdt 75 grader.
Når felttesting er blitt
mindre vektlagt i denne
testen, skyldes det at mye av
slitasjen på termoser kommer
i form av bulker som forårsakes av tilfeldige slag og fall,
med andre ord faktorer det er
vanskelig å kontrollere i en
testsituasjon, dvs. at vi ikke
har avdekket svakheter som
først viser seg etter lang tids
bruk. For termoser innebærer
dette gjerne pakninger som
blir dårlige og begynner å
lekke eller faller av.

Vi tester
12 termoser

Termosen er nærmest obligatorisk i
sekken, i alle fall på turer i den kjølige
årstiden. Vi har testet noen av de mest
aktuelle modellene på markedet.
Tekst/foto: Anders Kristiansen
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denne testen har vi tatt for oss
termoser på ca. 1 liter, men de
fleste modellene finnes i mindre varianter, noen også i større. Vi har bare testet termoser
fra kurante leverandører. Et av kriteriene har vært at de skal være tilgjengelige på markedet. Selv om et par av
modellene ikke akkurat imponerer, er
ingen av dem katastrofalt dårlige.
De dårligste termosene finner man
etter vår erfaring blant de umerkede
modellene som gjerne gis bort som firmagaver og profileringsprodukter eller selges for en slikk og ingenting etter
store partikjøp. Særlig modellene som
har korker med åpne- og lukkemekanismer er det grunn til å styre unna.
På korte turer rekker ikke temperaturen å synke så mye, og de fleste
termoser vil i utgangspunktet kunne
gjøre jobben tilfredsstillende. Vi har
testet termosene i -18 grader som tross
alt er en temmelig lav utetemperatur.
Når det er varmere i været, vil termosen naturligvis holde lenger på varmen.
Noe som alltid er viktig, er imidlertid
at termosen er grei å helle av, og ikke
minst at korken holder skikkelig tett.
Av sistnevnte grunn holder vi en knapp
på enkle skrukorker framfor korker

som har en eller annen mekanisme for
å åpne og lukke. Foruten bedre sikkerhet mot lekkasjer, er de enkle korkene
lettere å rengjøre skikkelig. Dette er
ikke minst en fordel hvis termosen brukes til kakao, suppe eller annet innhold
som surner hvis det blir stående.
Et annet forhold som kan være av
betydning, er fasongen på termosen.
Hvis sekken i utgangspunktet er rimelig full, vil det være lettere å få plass til
en slank termos med glatt overflate
enn en tykkere modell med håndtak
og beskyttelsesringer.
Uknuselig, men skjør

Ståltermoser omtales gjerne som uknuselige, og det er de jo for så vidt. Likevel
skal det ikke så mye til før de får seg en
bulk, med redusert isolasjonsevne som
resultat. Slike bulker oppstår lett hvis
termosen ligger i en sekk som utsettes
for litt uvøren håndtering, eller hvis den
faller i bakken og lander litt uheldig.
For å unngå det førstnevnte kan det
være greit å tulle termosen inn i en ullgenser eller noe annet mykt. Det bidrar
til at innholdet i termosen holder seg
varmt. Men pass for all del på at korken
er tett og skrudd skikkelig på. Hvis du
vet at termosen kommer til å få juling,

f.eks. hvis den ligger i pulken på en skitur, kan du tape en bit liggeunderlag
rundt som polstring.
Hva er bra nok?

En termos, selv de dyreste modellene,
utgjør en ganske beskjeden investering.
Samtidig har flere av de rimeligere modellene vist seg å være overraskende
gode. Hva du selv trenger er det egentlig bare du selv som kan avgjøre. Rundt
70 grader er passe drikketemperatur.
De to termosene som kom best ut i testen, holdt henholdsvis 72 og 76 grader
etter tolv timer. Med unntak av de to
dårligste, holdt de andre termosene et
sted mellom 70 og 80 grader etter seks
timer. For å konkretisere litt; hvis du fyller termosen ved frokostbordet klokka
åtte, bør du med andre ord ha fin drikketemperatur til godt over klokka to,
gitt at temperaturforholdene er sammenlignbare med vår test.
Vedlikehold og oppbevaring

Termosen bør skylles og eventuelt vaskes etter bruk. Produsentene anbefaler
stort sett ikke å vaske termosen i oppvaskmaskin. Videre bør termosen oppbevares med korken av, slik at den får
tørket skikkelig.

Vår poengskala:
10. TOPPKLASSE: Unikt produkt i absolutte toppklasse. Vrient å toppe med dagens teknologi.
9. F REMRAGENDE: Fremragende kvalitet og funksjon. Oppfyller selv høye forventninger.
8. MEGET GODT: Meget godt produkt. Ingen klare mangler/svakheter. Langt over snittet.
7. GODT: Godt produkt med gode egenskaper, men med noe forbedringspotensial.
6. TILFREDSSTILLENDE: Tilfredsstillende produkt, men det er noen mangler/svakheter.
5. FUNGERER: Produktet fungerer, men det har vesentlige mangler/svakheter.
4. L ITE TILFREDSSTILLENDE: Lite tilfredsstillende produkt med dårlig funksjon og betydelige mangler.
3. STYR UNNA: Styr unna dette produktet – dårlig egnet til krevende feltbruk. Langt under snittet.
2. HÅPLØST: Håpløst produkt som ikke fungerer som forventet, og med omfattende og alvorlige mangler.
1. UEGNET: Uegnet til feltbruk. Kan være direkte farlig, og tilfredsstiller få av de krav som bør stilles.

slik leser du tabellen
Isolasjonsevne: Hvor godt holder termosen på varmen? Vektlagt med 50 %.
Vekt: Her har vi vurdert vekten i forhold til volumet. Vektlagt med 15 %.
Soliditet og generell kvalitet: Generell kvalitet på alle bestanddelene er vurdert. Vektlagt med 20 %.
Praktisk bruk: Her har vi vurdert om termosen er god å helle med og om det er enkelt å få skrudd korken skikkelig tett.
Trekk for lekkasje. Vektlagt med 15 %.
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Rast Ståltermos
Gresvig AS,
www.gresvig.no, tlf. 69 81 65 00
Pris: kr 199,Volum: 0,9 liter
Vekt: 560 gram
Temperatur etter 6 timer: 78 grader
Relativt rimelig termos som holder varmen godt.
Korken er lett å få til å sitte tett og gir en fin hellestråle. Koppen er litt liten, ellers har vi lite å
utsette på denne modellen.

Kayoba ståltermos
Jula AS www.jula.no
Pris: kr 129,Volum: 1,05 liter
Vekt: 580 gram
Temperatur etter 6 timer: 60 grader

Isolasjonsevne
Vekt
Soliditet
Praktisk bruk
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Etter 12 timer var temperaturen helt
nede i 45 grader. Korken ligner veldig
på Thermos Light & Compact, dvs.
med en trykknapp for å åpne uten
å skru opp. Hellestrålen er fin, men
etter helling ligger det noen dråper
igjen i mekanismen som kan lekke
ut eller fryse fast. Mekanismen kan
åpnes for rengjøring, men er ikke
like enkel å holde ren som en enkel
skrukork.
Isolasjonsevne
Vekt
Soliditet
Praktisk bruk

8

Totalt

Nr. 3 2015

Thermos Work
F & H of Scandinavia AS,
tlf. 40 00 59 88, www.fh-as.no
Veil.pris: kr 499,Volum: 1 liter
Vekt: 820 gram
Temperatur etter 6 timer: 84 grader
Testens beste på isolasjon med hele
62 grader etter 24 timer! Gir et robust
inntrykk med gummibeskyttelse oppe,
nede og under. Gummibeskyttelsen og
bærehåndtaket gjør at Thermos Work
er testens mest omfangsrike og ikke
spesielt pakkvennlig. Korken er enkel å
få tett, lett å rengjøre og grei å helle med
så lenge den ikke åpnes for mye eller
termosen legges for mye over på siden.
Isolasjonsevne
Vekt
Soliditet
Praktisk bruk

8

Totalt
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Hammarplast Sarek Vacuum Flask
Hammarplast Consumer AB
www.hammarplast.no, tlf. 23 17 04 00

Eagle products ståltermos
Eagle products AS
www.eagleproducts.no,
tlf. 22 13 66 00

Pris: kr 229,Volum: 1,1 liter
Vekt: 620 gram
Temperatur etter 6 timer: 76 grader

Pris: kr 398,Volum: 1,05 liter
Vekt: 700 gram
Temperatur etter 6 timer: 81 grader
Gir et solid inntrykk. Dobbel skrukork som gir grei
hellestråle og er enkel å få tett. Stor, god kopp. Etter vår mening kanskje det beste kompromisset når
du ønsker maks isolasjonsevne og en viss pakkevennlighet. Stort pluss for at Eagle Products sender
ny kork dersom korken blir ødelagt eller mistes.
Isolasjonsevne
Vekt
Soliditet
Praktisk bruk
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Totalt

Nr. 3 2015

Gir et solid inntrykk. Enkel kork som gir
ok hellestråle, så lenge man ikke holder
termosen for mye over på siden. Stor og god
kopp. Fyller mer i sekken enn de lengre,
smalere variantene. Enkel, grei og solid
termos.
Isolasjonsevne
Vekt
Soliditet
Praktisk bruk

Mckinley ståltermos
Gresvig AS, www.gresvig.no,
tlf. 69 81 65 00

8

Totalt

7

Pris: kr 59,Volum 0,75 liter
Vekt: 480 gram
Temperatur etter 6 timer: 61 grader
Denne er litt mindre enn de andre
modellene i testen. Vi valgte likevel å
ta den med, da dette en rimelig modell
som er tilgjengelig i veldig mange butikker. Isolasjonsevnen er på linje med
Kayoba. Etter tre timer er temperaturen
73 grader, som er fin drikketemperatur,
men allerede etter seks timer er den
nede i 45 grader. Enkel skrukork som
er lett å få tett og stort sett gir en ryddig hellestråle. Rimelig og helt kurant
termos med unntak av isolasjonsevnen.
Ok på korte turer.
Isolasjonsevne
Vekt
Soliditet
Praktisk bruk

Totalt

5
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Thermos Light & Compact
F & H of Scandinavia AS,
tlf. 40 00 59 88, www.fh-as.no

Nr. 3 2015

Veil.pris: kr 399,Volum: 1 liter
Vekt: 500 gram
Temperatur etter 6 timer: 78 grader

Biltema Termos
Biltema AS www.biltema.no,
tlf. 815 32 815
Veil pris: kr 79,90
Volum: 0,9 liter
Vekt: 480 gram
Temperatur etter 6 timer: 77 grader

Primus C & H Vacuum Bottle

Den eneste i testen med to kopper, riktignok temmelig små. Biltemas termos
scorer jevnt over bra. En irriterende
detalj er korken som kan være vanskelig å få til å treffe gjengene rett. Når den
først er skrudd til, sitter den tett og fint
og hellestrålen er ryddig og grei.
Isolasjonsevne
Vekt
Soliditet
Praktisk bruk

Totalt

7

Fenix outdoor Norge AS
www.primusshop.no, tlf. 61 22 22 25
Veil. pris: 349 kroner
Volum: 1 liter
Vekt: 500 gram
Temperatur etter 6 timer: 76 grader
Denne termosen scorer jevnt over bra
på alt. Den eneste i testen som leveres
med to korker, én kork med trykknapp
for åpning og en enkel kork som må
skrus opp for å helle. Skjenkestrålen er best med førstnevnte. Med
skrukorken er den ok, men litt tynn.
Vi har ikke opplevd lekkasjer med
noen av korkene, men på langtur ville
vi satset på den enkle. Solid inntrykk
og en brukbart pakkevennlig fasong.
Grepsvennlig og behagelig overflate.
Iflg. leverandøren kommer det snart en
ny modell.
Isolasjonsevne
Vekt
Soliditet
Praktisk bruk

Totalt
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En av testens letteste. Isolasjonsevnen er svært
god, sett i forhold til vekt. Korken ser nesten helt
lik ut som Kayobas men pakningene skiller seg
litt og vi opplevde at korken på Thermos Light &
Compact ga mindre problemer med is og lekkasjer
i kulda. Men også her kan det samle seg noen
dråper i mekanismen som kan lekke videre ut.
Strålen er jevn og fin.
Isolasjonsevne
Vekt
Soliditet
Praktisk bruk

Totalt

8
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■ effektiv reveja
kt

Isolasjonsevne
Vekt
Soliditet
Praktisk bruk

■ sHot sHow 2015

Enkel skrukork som er litt vrien å få
helt rett i gjengene. Ingen lekkasje
når korken først er på. Også koppen
kan være litt plundrete å få på. Ellers mye termos for pengene.

jakt nr. 2 - 2015

Clas Ohlson AS www.clasohlson.
com, tlf. 23 21 40 00
Veil.pris: kr 139,
Volum: 1 liter
Vekt: 500 gram
Temperatur etter 6 timer: 75 grader
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Stanley Adventure
Adventure Gear AS, tlf. 22 16 44 85,
www.adveturegear.no
Veil.pris: kr 399,Volum: 1,05 liter
Vekt: 640 gram
Temperatur etter 6 timer: 79 grader
Ikke blant de slankeste, men har en
enkel og «glatt» design som er ganske
pakkevennlig likevel. Helt grei vekt
kombinert med stilig design, robust
konstruksjon og bra isolasjonsevne.
Isolasjonsevne
Vekt
Soliditet
Praktisk bruk

Totalt
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