
MANUAL DO PROPRIETÁRIO

BOLSA ESPORTIVA COM RODAS  
TRANSPORTER

BOLSA ESPORTIVA COM RODAS 

TRANSPORTER 120

BOLSA ESPORTIVA COM RODAS 

TRANSPORTER 90

BOLSA ESPORTIVA COM RODAS 

TRANSPORTER 40

Bem-vindo 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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BOLSA ESPORTIVA COM RODAS TRANSPORTER 2

VISÃO GERAL

RECURSOS EM COMUM
1   Acesso fácil ao compartimento principal com abertura lateral ampla, com 

zíperes YKK #10 de dupla proteção e resistente a intempéries, com fechos 
deslizantes com cadeado

2  Amplo bolso externo que mantém itens menores acessíveis

3  Cinco alças acolchoadas facilitam o transporte em qualquer ângulo

4   Seis tiras adicionais garantem o transporte seguro no bagageiro de teto ou em 
animal de carga

5   Dois grandes bolsos internos de malha com zíper facilitam a organização dos 
itens* 

6  Duas tiras internas de compactação seguram a carga

7  Visor de identificação protegida no painel traseiro

+  Tira destacável

* um bolso na de 40L

ROLLING TRANSPORTER 120/90L
+   chassis com 16" de largura

ROLLING TRANSPORTER 40L
+    tamanho Bagagem de mão

TECIDO 
PRINCIPAL     Nylon TPU 840D com revestimento duplo

DETALHES     Nylon TPU 400/400D com revestimento duplo

FUNDO     Pack Cloth em Nylon 1000D
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BOLSA ESPORTIVA COM RODAS TRANSPORTER 3

VISÃO GERAL

BOLSA ESPORTIVA 
COM RODAS 
TRANSPORTER 90
ESPECIFICAÇÕES
Polegadas cúbicas 5.492
Litros 90 
Libras 7,77
Quilos 3,53
Polegadas 31 (a) x 17 (l) x 14 (d)
Centímetros 80 (a) x 44 (l) x 35 (d)

BOLSA ESPORTIVA  
COM RODAS 
TRANSPORTER 120
ESPECIFICAÇÕES
Polegadas cúbicas 7.323
Litros 120
Libras 8,49
Quilos 3,85
Polegadas 38 (a) x 22 (l) x 15 (d)
Centímetros 97 (a) x 57 (l) x 38 (d)

BAGAGEM DE MÃO
Sim

BOLSA ESPORTIVA  
COM RODAS 
TRANSPORTER 40
ESPECIFICAÇÕES
Polegadas cúbicas 2.441
Litros 40
Libras 6,03
Quilos 2,74
Polegadas 22 (a) x 14 (l) x 9 (d)
Centímetros 55 (a) x 36 (l) x 23 (d)
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TRANSPORTE

1   A estrutura de alumínio leve proporciona força, 
as rodas de grandes dimensões com rolamentos 
vedados deslizam suavemente em superfícies 
ásperas para desempenho duradouro, a alça 
extensível facilita o transporte.

2   Rodas com rolamentos vedados de 130 mm 
deslizam facilmente em superfícies complicadas.
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BOLSA ESPORTIVA COM RODAS TRANSPORTER 5

DETALHES DOS RECURSOS

120L | 90L | 40L

Acesso fácil ao compartimento principal com abertura lateral ampla, com zíperes 
YKK #10 de dupla proteção e resistente a intempéries, com fechos deslizantes com 
cadeado. Nós recomendamos o uso de cadeados aprovados pela TSA.

120L | 90L | 40L

Cinco alças acolchoadas facilitam o transporte em qualquer ângulo

120L | 90L | 40L

Amplo bolso externo que mantém itens menores acessíveis

120L | 90L | 40L

Seis tiras adicionais garantem o transporte seguro no bagageiro de teto ou em 
animal de carga



BOLSA ESPORTIVA COM RODAS TRANSPORTER 6

DETALHES DOS RECURSOS

TIRA DESTACÁVEL

A tira destacável pode ser usada para anexar uma bolsa adicional.

120L | 90L | 40L

DUAS TIRAS INTERNAS DE COMPACTAÇÃO SEGURAM A CARGA

Antes de colocar roupas e equipamentos, solte as tiras duplas de compactação e 
coloque-as sobre as laterais. Depois de colocar os itens, volte a apertar as duas tiras 
de compactação e ajuste de maneira uniforme.

120L | 90L | 40L

Visor de identificação protegida no painel traseiro

120L | 90L | 40L

A Abra o gancho e o anel de lapela localizados 
 abaixo da alça superior

B Desencaixe a fivela

C Aperte a cinta de tecido através da alça da bolsa 
 adicional e prenda a fivela

120L | 90L | 40L

Dois grandes bolsos internos de malha com zíper facilitam a organização dos itens*

* um bolso na de 40L



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 osprey.com.
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