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SÉRIE PORTER

PORTER 65 PORTER 46 PORTER 30

Bem-vindo(a) à Osprey. Temos muito orgulho de criar os mais funcionais, 

duráveis e inovadores produtos de carga para suas aventuras. Consulte 

este manual do proprietário para obter informações sobre os recursos,  

o uso, a manutenção, o atendimento ao cliente e a garantia deste produto.
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VISÃO GERAL

RECURSOS EM COMUM
1 O bolso superior com zíper garante fácil acesso a itens de higiene pessoal  
 e líquidos

2 Grande painel com zíper e cadeado para acesso ao compartimento principal

3  Anéis de cordão reforçados para prender uma pequena mochila Osprey Daylite

4  Bolso vertical com zíper no painel frontal para livros, documentos  
de viagem, etc.

5 A compactação StraightJacket™ com asas estofadas e um painel inferior   
 prende e protege roupas e outros itens

6 Bolso de organização no painel frontal para fácil acesso a pequenos itens  
 de viagem

7 As alças almofadadas nas laterais e na parte superior garantem  
 um transporte confortável

8 Compartimento protegido para laptop/tablet com zíper e cadeado no painel  
 traseiro para acesso rápido durante inspeções de segurança ou viagens

9 Arnês de ombro oculto com suspensores de carga ajustáveis, tira para  
 o esterno e apito

10 Anéis em D para fixar uma tira de ombro (vendida separadamente)

11 Cinta de quadril estofada oculta para estabilizar cargas maiores

+ Dois bolsos laterais internos com zíper

 

TECIDO 
PRINCIPAL    Nylon 420HD Packcloth

DETALHES    Nylon Ripstop 420D Wave

FUNDO    Nylon Ripstop 420D Wave
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VISÃO GER AL

P OR T ER 4 6
ESPECIFICAÇÕES  
Polegadas  
cúbicas 2.807  
Litros 46   
Libras 3,40   
Quilos 1,54  
Polegadas 23 (a) x 15 (l) x 13 (d)
Centímetros 59 (a) x 38 (l) x 33 (d) 

P OR T ER 65
ESPECIFICAÇÕES  
Polegadas  
cúbicas 3.967  
Litros 65   
Libras 3,91   
Quilos 1,78   
Polegadas 24 (a) x 14 (l) x 15 (d)
Centímetros 60 (a) x 36 (l) x 37 (d) 
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VISÃO GER AL

P OR T ER 30
ESPECIFICAÇÕES  
Polegadas  
cúbicas 1.831  
Litros 30  
Libras 2,81  
Quilos 1,28  
Polegadas 20 (a) x 13 (l) x 12 (d) 
Centímetros 50 (a) x 33 (l) x 30 (d) 
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TRANSPORTE

2

1

3

4

ARNÊS/CINTA DO QUADRIL OCULTOS

1 SUSPENSÃO POR FOLHA ESTRUTURAL EM HDPE

+ Folha estrutural em HDPE de 1 mm

2 PAINEL TRASEIRO RESISTENTE EM NYLON/ESPUMA

+ Bolsos para guardar o arnês e a cinta do quadril

+ Material resistente aos desgastes das viagens

3  ARNÊS DE MALHA SPACER OCULTO

+ Superfície de contato macia, confortável e respirável

+ Tira do esterno ajustável com apito

+ Os suspensores de carga ajustáveis transferem o peso do arnês  
 para a cinta do quadril

4  CINTA DO QUADRIL ESTOFADA OCULTA

+ Cinta de espuma e tecido de 38 mm, que pode ser guardada
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DE TA L HES DOS R ECUR SOS

CONEXÃO DE MOCHILA
As fivelas com passante nas laterais da Daylite podem  
ser presas aos quatro anéis de cordão localizados na parte 
frontal da Porter. Pressione o fecho deslizante pelo anel  
de cordão inferior e puxe as tiras para prender. 

COMPARTIMENTO PARA LAPTOP E TABLET
O compartimento protegido para laptop/tablet com zíper 
e cadeado no painel traseiro garante acesso rápido  
e fácil durante as viagens.

COMPACTAÇÃO STRAIGHTJACKET™
As duas paredes laterais estofadas com espuma 
trabalham em conjunto com o sistema de compactação 
StraightJacket™ para proteger o conteúdo e estabilizar  
as cargas. As cargas podem ser comprimidas e estabilizadas 
pela tensão das duas tiras StraightJacket™ do painel frontal 
da mochila. Quando a mochila não está completamente 
cheia, as fivelas protegidas do painel lateral direito servem 
como pontos de conexão para as tiras que compactam  
e estabilizam sua carga.

COMPARTIMENTO PRINCIPAL
Uma abertura completa frontal com zíper em U garante 
o acesso ao que está guardado, e o trilho rígido do zíper 
firma a estrutura para manter o compartimento principal 
aberto durante o uso. Materiais brilhantes do forro tornam 
mais fácil encontrar os itens grandes e pequenos que estão 
guardados. Para melhorar ainda mais a organização, os 
bolsos laterais sólidos e de malha permitem guardar tudo 
com praticidade e privacidade.

BOLSO PARA ITENS DE HIGIENE PESSOAL
Convenientemente localizado na parte superior da mochila, 
este compartimento com zíper garante acesso rápido  
aos kits de higiene pessoal e outros itens pequenos. O design  
se comprime para maximizar a capacidade de armazenamento 
do compartimento principal. Seu tamanho é perfeito para 
acomodar nécessaires de 1 L/1 qt. ou a capa Osprey Airporter.

COMPARTIMENTO DE ORGANIZAÇÃO NO PAINEL FRONTAL
Um compartimento de organização com zíper e cadeado  
no painel frontal permite organizar melhor e acessar  
sua carga com mais facilidade. 

ARNÊS E CINTA DO QUADRIL OCULTOS
Um compartimento com zíper no painel traseiro  
da Porter garante o acesso ao arnês estofado oculto 
do ombro e à cinta de nylon para o quadril, com asas 
estofadas de espuma para o uso durante o transporte 
como mochila.

1  Remova o arnês do ombro do compartimento 
superior com zíper no painel traseiro e a cinta  
do quadril do compartimento de tecido na base 
do painel traseiro. 

2  Conecte as fivelas do tipo macho localizadas nas 
tiras de nylon do arnês às fivelas do tipo fêmea nas 
asas de tecido da cinta do quadril e aperte-as para 
ajustá-las ao corpo. Faça o processo inverso para 
guardar o arnês e a cinta do quadril. 
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MANUTENÇÃO DA MOCHILA/RESERVATÓRIO

Sua mochila Osprey é um produto extremamente durável, criado para anos de uso.  

No entanto, a manutenção básica da mochila ajudará a garantir que ela dure a vida toda.

Para obter as instruções completas de limpeza da mochila Osprey,  
acesse: ospreypacks.com/PackTech/PackCare.

MOCHIL AS OSPRE Y
MANUTENÇÃO PADRÃO

+  Depois de cada viagem, lembre-se de limpar completamente sua mochila.

+   Limpe os zíperes regularmente usando sabão suave, água morna e uma escova 
macia. Isso ajudará a manter seu funcionamento adequado.

+   Se a mochila estiver molhada, pendure-a para secar protegida da luz solar direta.

+   Afrouxe todas as tiras.

+   Lava a mochila se houver sujeira, suor, sal e manchas nos tecidos, redes ou malhas.  
(Não submerja as mochilas de viagem na água com a armação com rodas HighRoad™.)

LAVAGEM DA MOCHILA

A   Esvazie a mochila, inclusive alimentos, sujeira ou qualquer coisa que tenha sido 
derramada nela.

B   Se o arnês e a cinto do quadril de sua mochila forem removíveis, retire-os do corpo da 
mochila.

C   NÃO coloque a mochila em uma máquina da lavar roupas. Limpe a mochila e seus 
componentes em uma banheira ou pia grande usando um detergente suave e água morna.

D   Agite a mochila com delicadeza. Esfregue a parte interna e externa de todos  
os componentes, inclusive os bolsos, com uma escova macia.

E   Limpe os zíperes usando sabão suave, água morna e uma escova macia. Deixe água 
com sabão escorrer pelas fivelas. Eliminar a sujeira e os detritos dos zíperes  
e fivelas ajudará a manter seu funcionamento adequado.

F   Escoe a água suja da banheira ou pia e encha-a novamente com água fria, limpa  
e sem sabão. Enxágue totalmente a mochila. Repita esta etapa conforme necessário.

G   Pendure a mochila para secar em uma área externa ou bem ventilada, protegida  
dos raios diretos do sol.

BAGAGEM DE VIAGEM COM RODAS

(Não submerja as mochilas de viagem na água com a armação com rodas HighRoad™.)

A  Depois de cada viagem, esvazie a mochila, inclusive alimentos, sujeira ou qualquer 
coisa que tenha sido derramada nela.

B   Limpe os zíperes regularmente usando sabão suave, água morna e uma escova 
macia. Isso ajudará a manter seu funcionamento adequado.

C   Limpe a parte externa da armação com um pano úmido ou esponja.

D  Limpe o tecido da mochila esfregando as manchas e a sujeira com água morna, 
detergente suave e uma escova ou esponja macia.

E   Use uma toalha molhada em água limpa sem sabão para tirar qualquer resíduo  
de sabão da mochila.

F   Pendure a mochila para secar em uma área externa ou bem ventilada, protegida  
dos raios diretos do sol.

PRODUTOS DE LIMPEZA RECOMENDADOS  
A Osprey recomenda os produtos Nikwax® para os cuidados da mochila. Lembre-
se de ler atentamente as instruções das embalagens antes de aplicar 
qualquer produto em sua mochila.

Tech Wash® – Use-o com água morna para lavar e limpar suas mochilas 
ou malas.

Tent & Gear Solar Proof® – Use este produto em spray para proteger as mochilas 
contra a exposição aos raios UV e para deixá-la mais impermeável à agua.

RESERVATÓRIOS OSPRE Y
MANUTENÇÃO PADRÃO DO RESERVATÓRIO

+   Enxaguar o reservatório após cada uso ajudará a mantê-lo fresco, 
especialmente quando você utilizar bebidas com açúcar.

+   Use periodicamente os tabletes de limpeza para Hydraulics™ da Osprey  
a fim de limpar o reservatório.

+   Tabletes com iodo ou outros ingredientes usados no reservatório não  
afetarão a qualidade do mesmo. No entanto, esses tabletes podem manchar  
o reservatório ao longo do tempo.

+   Congelar o reservatório não afetará a qualidade do mesmo. No entanto, 
lembre-se de que a água se expande quando congela, o que poderá danificar  
o reservatório se ele estiver totalmente cheio.

+   NÃO encha o reservatório com água fervente. Isso pode danificá-lo, além  
de anular sua garantia.

+   Assista ao vídeo “Cleaning an Osprey Hydraulics™ Reservoir™” na página  
das mochilas Osprey no YouTube®

LIMPEZA DO RESERVATÓRIO (COM TABLETES DE LIMPEZA PARA OSPREY HYDRAULICS™)

A  Encha o reservatório com água morna. Não use alvejante nem água fervente.

B   Adicione um tablete de limpeza ao reservatório e feche a tampa.

C   Deixe o tablete se dissolver por cinco minutos com o reservatório deitado  
de costas.

D   Agite o reservatório por 30 segundos para misturar e espalhar a solução.

E   Aperte a válvula da boca e esprema o reservatório para remover o ar e encher  
a mangueira e a válvula do reservatório com a solução.

F   Aguarde 15 minutos e, então, despeje a solução.

G   Enxágue o reservatório e o tubo com água fria e limpa.

H Pendure o reservatório para secar em uma área bem ventilada.

LIMPEZA PROFUNDA DO RESERVATÓRIO    (COM O KIT DE LIMPEZA PARA OSPREY 
HYDRAULICS™)

1   Enxágue o reservatório e encha-o com água morna e detergente suave.  
Não use alvejante nem água fervente.

2   Com a grande escova do kit de limpeza para Hydraulics™ da Osprey, esfregue  
o interior do reservatório.

3   Remova a mangueira do reservatório e a válvula da boca da mangueira e use  
a escova pequena do kit de limpeza para Hydraulics™ da Osprey para esfregar  
o interior da mangueira.

4   Remova a tampa de silicone da válvula e limpe a tampa e a válvula com água 
morna e sabão.

5  Enxágue o interior e exterior do reservatório, além da mangueira e peças 
 da válvula, com água limpa e fria.

6   Deixe a mangueira e a válvula secarem em uma área bem ventilada.

7   Insira a armação de secagem do kit de limpeza para Hydraulics™ da Osprey  
no reservatório e pendure-o para secar em uma área bem ventilada.

Para obter as instruções completas de limpeza do reservatório da Osprey,  
assista “Cleaning an Osprey Hydraulics™ Reservoir”  
em youtube.com/ospreypacks.



Para obter mais informações sobre este e outros produtos, cuidados com a mochila,  
como guardar itens na mochila, nossa garantia ilimitada ou para contatar o atendimento  
ao cliente da Osprey, acesse ospreypacks.com.
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