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Inilah Tips Memilih Tas Punggung Militer
Panduan sebelum membeli tas punggung militer
By S Priyo S

Tas punggung militer sekarang ini seperti sudah
menjadi tren karena di samping tasnya yang dikenal
sangat kuat, tas yang biasa di gunakan oleh tentara ini
juga sangat awet. Sudah banyak orang yang
menggunakan dan membuktikan pengalamannya
menggunakan tas ini. Selain itu, tas untuk militer ini
punya kelebihan yaitu mudah sekali dalam membawa
barang dan manajemen beban yang lebih baik serta
bisa mencegah terjadinya cidera pada otot bahu.
Di pasaran, kamu bisa menjumpai banyak jenis tas
militer yang bisa kamu dapatkan. Namun, ada banyak
hal yang harus kamu ketahui sebelum akhirnya
membelinya karena kalau tidak jeli maka kamu akan
salah pilih sehingga bisa saja kamu akan dapat tas
punggung tentara yang kualitasnya asal-asalan.
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Jangan tergiur produk import
Sebelum kamu melihatnya sendiri secara langsung,
hati-hatilah sebelum membeli karena bisa saja itu
ternyata memang benar produk impor tapi yang
kualitasnya rendahan. Tidak semua tas import itu
bagus dan berkualitas karena tas import hanyalah
istilah tas yang di datangkan dari luar negeri yang di
jual di sini. Kualitasnya? Sama saja dengan di negara
kita. Ada yang kualitasnya baik dan ada juga yang
sebaliknya, bukan?

Jangan tergiur harga murah, telitilah
sebelum membeli

Pilihlah tas ransel dengan ruang
yang di sesuaikan dengan
kebutuhan Anda.

Jangan sampai tergiur harga yang murah karena bisa
saja kamu salah membeli dan ternyata mendapat tas
impor yang kualitasnya tidak sama dengan yang kamu
harapkan. Hati-hati,ya. Tidak sedikit pembeli yang
kecewa setelah membeli tas importnya dan ternyata
sudah rusak setelah di pakai dalam waktu tertentu.
Sekarang ini, produk dalam negeri tidak kalah
bagusnya dengan produk import bila kamu bisa
mengenalinya. Tas-tas militer yang terbukti kualitasnya
yang biasa di pakai di TNI dari dulu hingga sekarang
ini tentu saja juga merupakan produk dalam negeri dan
bukan produk import. Hanya saja, kamu harus jeli
dalam memilihnya. Kamu bisa mencari tips-tips
memilih tas ransel militer agar tidak menyesal di
kemudian hari.

Kenali Ciri Tas Yang Baik
Salah satu ciri tas militer yang baik adalah bisa di lihat
dari desainnya, bahan yang di pakai, jahitan, asesoris
yang di gunakan dan lain sebagainya. Terkadang ada
beberapa tas yang menggunakan salah satu bahannya
bagus namun bahan lainnya tidak bagus sehingga
setelah di pakai hanya salah satu bagian saja yang
awet dan tidak untuk yang lainnya. Carilah info
sebanyak-banyaknya mengenai tas tentara yang baik
dan bagaimana ciri-cirinya yang bisa kita dapatkan
di media ofline maupun online.

Bahan Baku Kain Berkualitas
Tas punggung militer yang bagus pastilah
menggunakan semua bahan yang benar-benar bagus
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pula. Salah satunya kain yang di gunakan adalah kain
polyster coating. Bahan jenis ini tidak mudah
menyerap air dan ringan sehingga tidak menambah
beban bagi
penggunanya.
Jenis kain
sangatlah kuat
dan tidak
mudah robek
meski di pakai
dalam waktu
yang lama dan
kain ini juga
sangat pas
untuk di pakai
di berbagai
medan
lapangan.
Meskipun
tidak
waterproof,
kain ini
mampu
melindung isi
tas dari
percikan air
yang masuk
dari luar seperti hujan dan lain sebagainya. Kelebihan
dari kain seperti ini adalah meski mampu menahan
sementara dari air dari luar, tas ini juga mudah di cuci
sehingga perawatannya pun juga lebih mudah.
Bahkan, menurut artikel Tips Memilih Tas
Ransel diRefreshop, kain yang di gunakan haruslah
yang berkualitas yang bisa di lihat dari tebal tipisnya
kain, kekuatan tarik, ketahanan warna terhadap
pencucian, mempuyai ketahanan terhadap keringat
asam/basa, gosokan keringat/basah, atau bahkan
memiliki ketahanan yang cukup terhadap sinar
matahari. Selain itu, kain haruslah mempunyai daya
tolak air uji siram yang cukup dan mempunyai daya
tembus air yang bisa di uji tekan hidrotastik serta
tahan hujan baik penyerapannya maupun mempunyai
daya tahan perembesan yang cukup.

Benang Jahit Nylon
Tas ransel militer tentu saja berbeda dengan tas ransel
yang biasa. Agar lebih kuat, tas militer di jahit dengan
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menggunakan
benang nylon dan
bukan benang katun
biasa. Bila di jahit
dengan benang nylon
biasa, jahitan akan
cepat rusak karena
benang biasa tidak
cocok untuk jahitan
yang akan menahan
beban yang berat.
Maka dari itu, pilihlah
tas ransel punggung
militer yang di jahit
dengan benang nylon
yang berkualitas.

Asesoris Yang Kuat
Resleting, webing, atau ceklock merupakan asesoris
yang penting dalam sebuah tas ransel tentara. Tas
yang berkualitas, tentu saja juga menggunakan
asesoris yang berkualitas pula. Pilih tas ransel yang
menggunakan dua resleting sehingga bila salah
satunya rusak maka masih ada satu cadangan untuk
bisa kita gunakan. Semakin besar ukuran resleting
tidak menjamin resleting lebih awet. Malahan, resleting
yang besar bila salah satu relnya rusak maka resleting
sudah tidak bisa di rekatkan atau tidak bisa di pakai
lagi. Berbeda halnya dengan yang kecil yang saat
rusak masih bisa di rekatkan dengan baik. Lihat merek
resleting yang di gunakan. Biasanya, merek resleting
yang bagus adalah merek YKK yang sudah terbukti
akan kualitasnya.

Lihat Feedback/Testimoni Pembeli
Memang kita harus melihatnya secara langsung agar
benar-benar tahu akan hal-hal tersebut. Akan tetapi,
bila kita membeli secara online, maka
kamu mengetahui dari deskripsi yang di tulis di tas
tersebut atau kita bisa melihat dari feedback dan
testimoni yang di berikan pembeli yang telah membeli
tas tersebut. Feedback positif atau negatif ini ada di
toko online seperti Bukalapak, Tokopedia atau website
perlengkapan militer yang memang sudah memiliki
fasilitas untuk itu.
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Demikian informasi dan tips memilih tas punggung
militer dari IOIES buat kamu-kamu semuanya. Semoga
bermanfaat dan bisa membantu kamu sebelum
memutuskan mana tas ransel yang kamu pilih. (sp)

Cari Tas Ransel Militer? Di sini
Toko Online Tas Punggung
Yang Anda Cari.
Aneka tas ransel militer bisa Anda dapatkan di
http://www.ioies.com Anda bisa membeli secara
eceran maupun grosir disini. Informasi dan
pemesanan silahkan telp/sms/wa di 0811 233 989.
Potongan harga khusus akan di berikan untuk
pemesanan dalam jumlah banyak.
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