
suma wagi 30.53
Limit wagi bagażu rejestrowanego: 23.000 22.872 z rowerem, w plandece

limit wagi bagażu podręcznego 55x45x23 8.000 7.2 na sobie - nie wlicza się w bagaż

w razie potrzeby "torebka męska" 40x30x12 - jeszcze niegotowe

byłoby fajnie, ale jednak nie zabiorę

Rower 20.417 Spanie 2.038
Rower: bez tylnego błotnika, narzędziownika i nóżki 15.700 śpiwór 1.313
plandeka+sznurek+zipy+ trochę foli bąbelkowej 0.990 Poduszka dmuchana 0.076
Torba z narzędziami na ramę: dętka, łatki, łyżki, 
pompka, trytytki, wąskie kombinerki, imbusy ze 
skuwaczem, szprychy, pompka do amora (48g), 
spray typu wd40 1.260

karimata dmuchana (ewentualnie w zamian 
piankowa 216g, ale to się trochę kłóci z namiotem na 
bagażniku)

0.623
reszta drobiazgów naprawczych, w sakwie 0.193 karimatka malutka 0.026
opona zapasowa 29x2.2 593g 0.000 ? Bivvy - worek docieplający na śpiwór 502g 0.000 ?
druga dętka zapasowa, w sakwie 0.236 ?
sakwy Crosso Expert bez kieszeni i klap 1.490
zapięcie - łańcuszek 110cm 0.327
expander do mocowania namiotu na bagażniku 0.065
uchwyty kieszeni zewnetrznych sakw - na butelki 0.156

Elektronika 1.280 Higiena i zdrowie 1.290
Latarka+ogniwo 0.124 Ręcznik 0.148
Lampki tylne 2szt (cateye mocowane do siodełka + 
wall-e na bagażnik)

0.138

Kosmetyczka: mydło, szczoteczka, maszynka, pasta, 
dezodorant, szampon, patyczki, wykałaczki, nitka, 
sznurek na pranie 8g 0.352

Czołówka 0.086 Chusteczki smarkatki 100szt 0.279
Aparat foto 0.166 Papier toaletowy 0.127
Panel słoneczny 10W 0.290 Apteczka 0.305
Powerbank 5Ah + kabelek 0.124 Krem przeciwsłoneczny 0.079
ładowarka sieciowa 0.038 Chusteczki mokre 67g ?
powerbank/ładowarka ogniw a w nim 2 ogniwa 3.4Ah 0.165
ogniwa 3.4Ah luzem 2szt 0.091
topeak drybag: pokrowiec na komórkę 0.058

Ubranie 3.604 Jedzenie 1.789
Koszulki rowerowe 3szt 0.571 Palnik gazowy + zapalniczka + futerał 0.117
Krótkie spodenki 2szt 0.457 Menażka 0.180
Długie spodnie (+na sobie 446g) 0.254 Nóż (opinel mały) 0.045
Koszulki bawełniane 1szt (do spania) 0.214 Kubek duży 0.107
kalesony 0.203 worek 10l na wodę + sitko prysznicowe 0.154
Majtki 4, skarpetki 3, opakowanie 0.329 Isostar 0.366
Buff + na kask 0.046 Bidony 0.177
Skarpetki neoprenowe - ocieplenie sandałów na śnieg 0.099 Spork 0.007
Kurtka DryVent 0.413 Herbata dobra 0.065
Wiatrowka rowerowa 0.100 ? herbata szczury 0.039
Polar rozpinany (na sobie) 391g 0.000 Filtr do wody + nakrętka z dziurką 7mm (do płukania) 0.040
polar cienki 0.196 Ryż + sól + woreczek 0.115
Bluza rowerowa cienka 0.450 Kasza gryczna + sól 0.110
Kamizelka odblaskowa 0.063 sól ekstra 0.010
Okulary przeciwsłoneczne/ochronne 2szt + futerał 0.140 Pieprz ziołowy (w pieprzniczce) 0.012
Rękawiczki rowerowe 0.041 Słodycze 0.245
rękawiczki polarowe cienkie 0.028
kask (na sobie) 0.000

Extra 0.116
Plecak składany 50l 427g 0.000
Worki/reklamówki 27g x3 +10g 0.091
klapa sakwy 1szt 203g 0.000
pasek do noszenia sakwy 0.025
Plecak składany 10l 0.061



Wnioski:
koszulki rowerowe wystarczyłyby spokojnie 2szt
koszulki bawełniane miałem w końcu dwie (spanie + samolot), spokojnie wystarczyłaby jedna, albo nawet bez
warto mieć rzeczy lepiej pogrupowane (w kilka opakowań)
trzeba było mieć więcej soli (gotowanie grupowe)
w plecaczku składanym warto trzymać rzeczy do brania ze sobą na przejazdy busami (powerbank, itp)
chusteczki z alkoholem w apteczce powinny być większe
śpiwór potrzebuje worka kompresyjnego zmniejszającego średnicę walca a nie jego długość; ewentualnie kupno puchowego (kaczy puch mnie nie uczula?)
nóżka jest potrzebna!


