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MANUAL DE USUÁRIO

SÉRIE SHUTTLE

SHUTTLE 36 SHUTTLE 30

Versáteis, leves e firmes, estas bolsas de viagem com rodas são a referência 

de rendimento de equipamento de transporte de primeiro nível.
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CAR AC TERÍS TIC AS DIVISÕES E X TERIORES
1  Bolso superior com zíper de fácil acesso para líquidos e objetos de valor

2  Compressão StraightJacket™ com laterais acolchoados para fixar 
a bagagem

3 Alças de transporte acolchoadas de perfil baixo superiores e laterais

4  Painel de acesso amplo ao compartimento principal com zíper 
e cadeado

5 Bolso no painel traseiro para revistas com janela para a identificação

6 Múltiples marcos protetores antichoques

7 Grande compartimento inferior reclinável com zíper para separar

8 Fivela de fixação complementar oculta

9  Bolso grande com zíper em painel traseiro com orifício de drenagem 
inferior

10 Quadro HighRoadTM de Osprey de 16"/41 cm

CAR AC TERÍS TIC AS DIVISÕES INTERIORES
+ Bolso interior grande de malha com zíper no painel frontal

+ Cintos de compressão interiores duplos e extra-largas

+ Bolso lateral interior de malha de comprimento completo

+ Bolso lateral interior de tecido de comprimento completo

+ Bolso interior de malha com zíper no painel traseiro

QUADRO HIGHROAD™ DE OSPRE Y DE 16"/41CM
+ Base ABS elevada e moldada por injeção com barra para pés integrada

+ Quadro extra-largo de 16"/41 cm para estabilizar as grandes cargas

+  Rodas extra-grandes de 4.25"/11 cm com rolamentos selados para 
um deslizamento suave em superfícies rugosas

+ Marco de alumínio 6061 leve e resistente

+ Alça retrátil com ErgoGrip™

TECIDOS
PRINCIPAL  Tecido de mochila náilon 420HD

RELIEVE  Náilon balístico 1680D

BASE Náilon balístico 1680D
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RESUMO

SHU T T L E 130
ESPECIFICAÇÕES TAMANHO ÚNICO
Polegadas cúbicas 7933
Litros 130
Libras/Onças 9/2
Quilogramas 4.14
Polegadas 36h  x  16w  x  15d
Centímetros 92  x  41  x  38

SHU T T L E 100
ESPECIFICAÇÕES TAMANHO ÚNICO
Polegadas Cúbicas 6102
Litros 100
Libras/Onças 8/3
Quilogramas 3.7
Polegadas 30h  x  16w  x  14d
Centímetros 77  x  41  x  36

 
CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
+   Tres correas de compresión externas en la 

parte frontal

 
CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
+   Dois cintos de compressão externos na parte 

frontal
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CARACTERÍSTICAS DETALHADAS

SISTEMA DE COMPRESSÃO STRAIGHTJACKET™
36L / 30L 
O sistema de compressão StraightJacket™ de Osprey retém a carga e 
adiciona estabilidade à bolsa. Utilize os cintos de compressão externos  
e as paredes laterais acolchoadas para segurar o conteúdo interior da bolsa.

A  Quando a bolsa estiver cheia, use os cintos de compressão frontais fixos 
às fivelas da borda dianteira da parede lateral para reter a carga.

B  Quando a bolsa tiver uma carga pequena, use as fivelas ocultas na lateral 
direita da bolsa ao lado do painel traseiro.

C  Para cargas mais pequenas, passe os cintos de compressão dianteiros 
ao redor da bolsa, encaixe-as às fivelas ocultas e fixa-as pelas paredes 
laterais.

BOLSO SUPERIOR PARA LÍQUIDOS
36L / 30L 

O bolso para líquidos está situado na parte superior da bagagem. Sua posição 
e seu fechamento de fácil acesso permitem dispor com rapidez do necessaire 
ou outros artigos pequenos. Seu design de fole permite comprimi-la e dar 
volume ao compartimento principal. Quando se usa na sua totalidade tem 
capacidade para uma grande variedade de bolsas de vazamento de 1L/1qt  
ou para a bolsa de viagem Airporter de Osprey e sua capa.

COMPARTIMENTO PRINCIPAL COM ACESSO AMPLO
36L / 30L 
O compartimento principal com acesso amplo tem uma abertura completa 
com zíper em forma de U no painel frontal que permite o acesso total 
à bagagem. O canal rígido do zíper apresenta estrutura para manter 
o compartimento principal completamente aberto enquanto fazemos 
e desfazemos a bagagem. O forro interior brilhante faz com que seja fácil 
encontrar artigos pequenos, que de outro modo seriam difíceis de encontrar 
em um compartimento grande. Para organizar esses pequenos artigos 
é melhor utilizar os bolsos com zíper interiores.

ALÇAS DE TRANSPORTE DE PERFIL BAIXO NA PARTE SUPERIOR E LATERAIS
36L / 30L 

Shuttle tem alças de perfil baixo nos quatro lados para que seja fácil 
de agarrar, arrastar e transportar. Com um tecido resistente na parte 
superior e um material suave acolchoado por baixo, as alças da parte 
superior e de ambas as laterais da bolsa são fáceis de agarrar e cômodas 
de usar. A quarta asa está moldada diretamente na parte frontal do quadro 
HighRoad™ para que sirva tanto de asa como de amortecedor dianteiro.

PÁRA-CHOQUES PROTETORES
36L / 30L 
Como nos especializamos em bagagem pesada, Osprey 
espera que nossos Shuttles andem por todo o mundo 
e sejam experimentadas. Os pára-choques protetores 
ao longo do painel traseiro ajudam a proteger os pontos 
de maior desgaste potencial do marco. Os tecidos super 
resistentes de Osprey, as paredes laterais acolchoadas 
e os pára-choques estrategicamente situados provam 
que esta bolsa durará toda a vida.
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C A R A C T ER ÍS T IC A S DE TA L H A D A S

CREMALLERA CON CANDADO DEL COMPARTIMENTO 
PRINCIPAL
36L / 30L 
O zíper com cadeado do compartimento principal está 
projetado para que se possa usar com os cadeados de 
viagem aprovados pela TSA e para proteger a bagagem 
contra o roubo. O robusto zíper anti-roubo previne 
a abertura da bolsa e impede o acesso à mesma.

CINTOS DE COMPRESSÃO INTERIORES
36L / 30L 

Para maximizar e estabilizar completamente a carga dentro do 
compartimento principal de Shuttle, os cintos de compressão interiores se 
conetam diretamente ao painel traseiro para fixar a bagagem. Quando fizer 
a bagagem, desabroche e afrouxe completamente os cintos de compressão 
interiores e coloque-as para as laterais da bolsa para que não incomodem. 
Quando terminar, aperte as fivelas para comprimir a roupa e a própria 
bagagem. Isto previne que a carga se mova e mantém o conteúdo protegido 
e organizado para maximizar o espaço.

COMPARTIMENTO INFERIOR GRANDE DOBRÁVEL
36L / 30L 

O compartimento inferior grande dobrável 
e independente é perfeito para guardar roupa 
úmida, botas de esqui, ferramentas ou outros 
artigos que se guardam melhor separados dos 
artigos frágeis. Uma divisória de tecido estilo 
fole recai sobre o compartimento principal para 
que não exista perda de espaço aproveitável, 
independentemente da forma e do tamanho 
daquilo que se carregue neste bolso.

BOLSO COM ABA NO PAINEL TRASEIRO
36L / 30L 
O bolso com aba do painel traseiro é perfeito para 
guardar revistas e inclui uma janela fácilmente 
acessível para o cartão de identificação. Uma 
aba de tecido com um gancho e um laço fazem 
com que seja simples aceder aos documentos de 
viagem, livros ou revistas. A capa integrada para 
a identificação faz com que seja simples encontrar 
a informação de contato caso a bolsa se perca, mas 
também evita que fique à vista.

BOLSO AMPLO COM ZÍPER NO PAINEL TRASEIRO
36L / 30L 
O amplo bolso com zíper do painel traseiro é outra 
opção adicional para guardar artigos como roupa suja, 
um casaco ou calçado. Situado na cavidade do quadro 
HighRoad™, protege o conteúdo do bolso dos artigos do 
compartimento principal. Inclui um pequeno orifício de 
drenagem de malha na parte inferior para permitir que 
a úmidade e qualquer outro possível odor saiam.

CINTO COMPLEMENTAR OCULTO
36L / 30L 
As grandes aventuras podem necessitar de muita 
bagagem. O cinto complementar oculto permite acoplar 
uma mochila de atividades diárias ou uma bolsa de 
roupa para deixar as costas livres e para que possa levar 
outra carga. Oculta na parte superior da bolsa ao lado da 
alça, existe um bolso oculto com gancho e laço, dentro 
encontrará um laço de rede ajustável com uma fivela 
lateral que se solta para fixar e pendurar uma bolsa do 
painel frontal. Os cintos de compressão frontais segurarão 
a bolsa adicional ao corpo principal de Shuttle. Assim terá 
espaço para levar outra mochila Osprey.

A  Para proteger a bagagem, simplesmente feche o compartimento 
principal, fazendo coincidir os dois ilhoses com seu zíper duplo. 

B Encaixe os dois zípers com o cadeado de viagem.
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CUIDADOS DA MOCHILA / RESERVA DE HIDRATAÇÃO

Sua mochila Osprey é um produto extremamente resistente e está concebida para durar 

muitos anos. No entanto, alguns cuidados básicos ajudarão a que dure toda a vida.

Para obter instruções completas sobre o cuidado da mochila Osprey, visite: 
ospreypacks.com/PackTech/PackCare.

MOCHIL AS OSPRE Y
MANUTENÇÃO PADRÃO

+  Depois de cada viagem, certifique-se de limpar a mochila profundamente.

+   Limpe os zípers de forma regular usando um sabão médio, água morna e uma 
escova suave. Isto ajudará a que se mantenha em estado perfeito.

+   Se a mochila está molhada, pendura-a para que seque longe da luz direta.

+  Afrouxa todos os cintos.

+   Lave a mochila caso tenha terra, suor, sal e manchas nos tecidos, cintos ou na 
malha.  
(Não submergir em água as bolsas de viagem com o quadro HighRoad™ com rodas.)

LAVAGEM DA MOCHILA

A   Esvazie a mochila de restos de comida, sujidade ou conteúdo que se derramou.

B   Se a mochila tem arnês e cinto para a cintura, tire-os do corpo da mochila.

C   NÃO lave a mochila na máquina de lavar. Limpe a mochila e seus componentes 
na banheira ou em um lavatório amplo com detergente médio e água morna.

D   Sacuda a mochila ligeiramente. Esfregue o interior e o exterior de todos 
os compartimentos e também os bolsos com uma escova suave.

E   Limpe os zípers com um sabão médio, água morna e uma escova suave. 
Verta água e sabão através das fivelas. Limpar a sujidade e os resíduos  
dos zípers e das fivelas ajudará a mantê-las em estado perfeito.

F   Esvazie a água suja da banheira ou do lavatório e volte a encher com água 
fria e sem sabão. Aclara a mochila por completo. Repita este passo caso seja 
necessário.

G   Pendure a mochila ao ar livre ou em uma zona bem ventilada e longe da luz 
direta do sol.

BAGAGEM DE VIAGEM COM RODAS

(Não submergir em água as bolsas de viagem com o quadro HighRoad™ com rodas.)

A  Depois de cada viagem, esvazie a mochila de restos de comida, sujidade  
ou conteúdo que se derramou.

B   Limpe os zípers de forma regular usando um sabão médio, água morna  
e uma escova suave. Isto ajudará a que se mantenha em estado perfeito.

C  Limpe o exterior do quadro com um pano úmido ou com uma esponja.

D  Limpe o tecido da bolsa esfregando as manchas com água morna, detergente 
médio e uma escova suave ou uma esponja. 

E  Usa uma toalha molhada em água sem sabão para tirar os restos de sabão.

F   Pendure a bolsa ao ar libre ou em uma zona bem ventilada e longe da luz direta 
do sol.

PRODUTOS DE LIMPEZA RECOMENDADOS  
Osprey recomenda produtos Nikwax® para o cuidado das mochilas. 
Certifique-se de ler cuidadosamente as instruções da etiqueta antes 
de aplicar qualquer produto na mochila.

Tech Wash® - Usar com água morna para lavar e limpar as mochilas ou 
bolsas de viagem.

Tent & Gear Solar Proof® - Usar este spray para proteger as mochilas da exposição 
aos raios UV e melhorar a impermeabilidade.

RESERVAS DE HIDR ATAÇÃO OSPRE Y
MANUTENÇÃO PADRÃO DAS RESERVAS DE HIDRATAÇÃO

+   Nossa fórmula antimicrobiana previne o crescimento da maioria de bolores 
e bactérias nas reservas de hidratação.

+   Aclare a reserva depois de usá-la para mantê-la fresca, especialmente quando 
usar misturas de bebidas açucaradas.

+   Usa periodicamente as pastilhas de limpeza Hydraulics™ de Osprey para limpá-la.

+   As pastilhas de iodo ou outras pastilhas purificantes não afetarão na qualidade 
da reserva. No entanto, esas pastilhas podem deixar manchas com o tempo. 

+   Congelar a reserva não afetará a sua qualidade. No entanto, se estiver cheia de 
água, lembre-se que a água se dilata quando se congela e pode danificá-la caso 
se encha demasiado.

+  NÃO verter água fervendo na reserva. Isto pode danificá-la e anular a garantía.

+   Veja o vídeo “Limpeza de Reservas de Hidratação Hydraulics™ de Osprey” 
na página de YouTube® de Osprey.

LIMPEZA DA RESERVA  (COM PASTILHAS DE LIMPEZA HYDRAULICS™ DE OSPREY)

A Encha a reserva com água morna. Não use lixívia nem agua fervendo.

B  Adicione uma pastilha de limpeza e feche a tampa. 

C  Deixe que a pastilha se dissolva durante 5 minutos com a reserva tombada.

D  Agite a reserva durante 30 segundos para misturar e repartir a solução.

E   Segure o bocal e aperte a reserva para tirar o ar e encher o tubo e o bocal com 
a solução.

F  Deixe que repouse durante 15 minutos e depois esvazie a solução.

G  Aclara a reserva e o tubo com água limpa e fria.

H Pendure a reserva para que seque em uma zona bem ventilada.

LIMPEZA PROFUNDA DA RESERVA  (COM O KIT DE LIMPEZA HYDRAULICS ™ DE OSPREY)

1   Aclare a reserva e enche-a com água morna e um detergente médio para 
lavagem manual. Não use lixívia nem água fervendo.

2   Com a escova longa do Kit de Limpeza Hydraulics™ de Osprey, limpa o interior 
da reserva.

3   Tire o tubo e o bocal e usa a escova pequena do Kit de Limpeza Hydraulics™ 
para limpar o interior do tubo.

4  Tire a tampa de silicone do bocal e limpe ambas com água morna e sabão.

5  Aclare o interior e o exterior da reserva, o tubo e as partes do bocal com água 
fria.

6  Deixe que o tubo e o bocal sequem em uma zona bem ventilada.

7   Introduza o rack de secagem do Kit de Limpeza Hydraulics™ de Osprey dentro 
da reserva e pendure-a em uma zona bem ventilada.

Para obter instruções completas sobre a limpeza da reserva de Osprey veja 
o vídeo “Limpeza da Reserva de Hidratação Hydraulics™ de Osprey” em  
youtube.com/ospreypacks.
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ACESSÓRIOS OSPRE Y
Personalize e proteja sua mochila com a linha completa de acessórios 
de Osprey. Para conhecer toda a gama, visite seu distribuidor local de 
Osprey ou pressione a seguinte ligação: ospreypacks.com.

CARGA DA MOCHIL A
Carregar a mochila corretamente faz com que seja mais cómodo  
levá-la. Para obter informação completa sobre este assunto, visite: 
ospreypacks.com/PackTech/HowToPackYourPack

GAR ANTIA 
Em Osprey, a sustentabilidade foi integrada nas nossas mochilas, 
fabricadas para durar toda a vida e apoiadas por uma garantia  
excelente, sem ter em conta a dureza com que irás tratar  
o equipamento. Para mais detalhes, visite ospreypacks.com

TEM ALGUMA PERGUNTA?
Entre em contato com o Serviço de Apoio ao Cliente de Osprey.  
Ajuda real de gente real. Navegue pela guia de Serviço de Apoio  
ao Cliente de ospreypacks.com

OSPREY PACKS, INC.  
115 PROGRESS CIRCLE   
CORTEZ, CO 81321 USA         
866-284-7830
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