
Typ / nazwa: plecak turystyczny
Model: Utah
Linia: V-Lite
Producent: Hi-Tec
Waga: 1340g
Materiały: 100% poliester / poszycie wykonane z 
tkaniny Rip-Stop*
Wodoodporność: TAK – impregnacja / + 
pokrowiec
Zintegrowany pokrowiec przeciwdeszczowy: 
TAK 
Kieszeń na pokrowiec przeciwdeszczowy: 
TAK 
Stelaż: usztywniany / profilowane poduszki z 
komorami powietrznymi 
Pojemność: 35 litrów 

Komora główna: 1
Dzielona komora główna: TAK 
System kompresji rozmiarów plecaka: TAK
Pasy piersiowy i biodrowy: TAK / regulowane
Liczba kieszeni: 8

• zewnętrzne:
◦ dwie boczne kieszenie siatkowe
◦ dwie boczne kieszenie na zamki kryte listwą
◦ kieszeń z przodu plecaka zapinana na zamek wodoodporny
◦ kieszeń na klapie zapinana na zamek i kryta listwą

• wewnętrzne:
◦ kieszeń siatkowa pod klapą zapinana na zamek
◦ kieszeń na bukłak / mapy w komorze głównej

Dostęp do komory głównej od przodu: TAK / otwierana dolna część 
Możliwość troczenia: TAK / z boków i przodu pętle na kijki lub czekan / regulowane paski na dnie + 
regulowane paski na klapie głównej dla karimaty, lub śpiwora / paski kompresyjne lub do troczenia odzieży, 
kasku na przodzie plecaka
Camelbak (bukłak): TAK / dowolna kombinacja lewy lub prawy – wyprowadzenie po lewej stronie plecaka 
Klejone szwy: TAK
Wodoodporne zamki: 1 – kieszeń na przodzie / pozostałe NIE (ochrona listwą z tkaniny)
Gwarancja: TAK / 24 miesiące
Wymiary zewnętrzne: 54 x 27 x 12 cm ( wysokość / szerokość / głębokość)
Dostępne warianty kolorystyczne: NIE 
Inne: system regulacji wysokości stelaża nośnego, system regulacji poduszek pasa biodrowego, uchwyt 
transportowy, drobne elementy odblaskowe, wyjmowana płyta usztywnienia pleców z profilowanego 
tworzywa, profilowane szelki, 
zalecenia dotyczące prania: prać ręcznie w temperaturze do 30°C, nie namaczać, nie chlorować, nie 
prasować, nie czyścić chemicznie, nie suszyć mechanicznie, ciemne kolory prać osobno

*Rip-Stop – tkanina wzmacniana siatką z włókien o wysokiej odporności mechanicznej, ograniczającej ewentualne uszkodzenie do jednego pola siatki. Tkanina 
taka ma charakterystyczny wygląd, łatwy do identyfikacji, ze względu na powstałą kratkę włókien wzmacniających. 

Przeznaczenie: 
Lekki plecak, o zwartej budowie i pojemności 35 litrów, do szybkiego przemieszczania w terenie górskim,
podczas jednodniowych wypadów, w każdych warunkach pogodowych. 
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Charakterystyka:
Od dłuższego czasy poszukiwałem plecaka o średniej pojemności, mogące zapełnić niszę w moim sprzęcie
górskim,  tudzież  plecaka  przeznaczonego  na  jednodniowe  wypady  dla  jednej,  maksymalnie  dwóch  osób.
Wydawać by się mogło że wobec takiego kryterium wybór jest nader szeroki, tym nie mniej po przejrzeniu
dostępnych modeli – co ważne w przyzwoitej cenie, nie astronomicznych kwotach jakie dyktują znane marki,
wybór przestał być już tak łatwy... 

Warunki jakie musiał spełniać poszukiwany plecak to dobra odporność mechaniczna, mocne zamki, poprawna
wodoodporność, czy to przez impregnację, czy zintegrowany pokrowiec, oraz coś co z niemałym zdziwieniem
stwierdzam staje się coraz rzadsze – boczne kieszenie siatkowe (lub materiałowe), duża ilość troków, oraz paski
kompresyjne. 

Po  długich  poszukiwaniach  modelu  spełniającego  te  kryteria,  dostępnego  w  przedziale  do  200zł,  można
powiedzieć  że  powróciłem do...  korzeni.  Do  marki  z  której  sprzętu  korzystam od  wielu  lat,  która  wciąż
pozostaje  rozsądną  cenowo,  charakteryzującą  się  stosowaniem  zaawansowanych  tkanin  i  rozwiązań
technologicznych – angielskiej firmy, silnie związanej z polskim rynkiem – Hi-Tec. 

Celowo tutaj nie wymieniłem jakości jako zalet marki, gdyż w ostatnich latach, szczególnie w odniesieniu do
szytej w Polsce odzieży jakość ta pozostawia wiele do życzenia. Cechą nagminną są wystające nitki, niedbałe
wykończenie, podwójne przeszycia, niezakończone, prujące się ściegi... stąd nieco z obawą podchodziłem do
zakupy plecaka marki Hi-Tec, jednak był to jedyny model spełniający z nawiązką moje oczekiwania, w dodatku
w bardzo przyjaznej cenie. I tak po owym powrocie do korzeni, nabyłem plecak firmy Hi-Tec, model Utah o
pojemności nominalnej 35 litrów, zakupiony w sklepie internetowym za 127zł. Model Utah pochodzi sprzed
kilku lat, dzięki czemu zapewne ma on w chwili obecnej tak dobrą cenę, wahającą się średnio od 120 do 200zł,
jest to więc idealny moment na jego zakup. 

Budowa i wygląd...
Pierwszą rzeczą która rzuca się w oczy jest zwarta budowa plecaka, nawiązująca do modeli wspinaczkowych,
przeznaczonych do szybkiego i komfortowego przemieszczania w terenie górskim. Przeznaczenie to zdają się
dodatkowo potwierdzać takie dodatki jak pętle na czekany, na których wyszyto ich wizerunek. Drugą rzeczą,
którą przyjąłem z dużą ulgą, jest fakt że jest on nader starannie wykonany, nie wystają żadne nitki, nic się nie
pruje, ani nie zostało niechlujnie wykończone. Jest to być może zasługa tego że plecak nie został uszyty w
naszym kraju, ale pochodzi z eksportu,  co notabene nie świadczy zbyt dobrze o rodzimych produktach tej
marki... 

Plecak Utah Hi-Tec posiada smukłą komorę główną, dzieloną na pół,  za  pomocą zaciąganej,  materiałowej
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przegrody wewnątrz. Klasycznie przewidziano dostęp do dolnej części komory głównej przez podwójny zamek
z przodu, rozwiązanie nader praktyczne, umożliwiające łatwy i szybki dostęp do wnętrza, bez konieczności
rozgrzebywania całego plecak by wyjąć coś ze spodu komory głównej. 

Komorę wyposażono w wyciągany komin, zwiększający jego pojemność o kilka litrów, oraz podwójny zaciąg
ze  sznurka  i  stoperów (jeden  na  kominie,  jeden na  rancie  komory).  Z  boku modelu  natrafimy na  równie
praktyczne, kieszenie siatkowe, oraz troki / paski kompresyjne pozwalająca na minimalizowanie jego objętości,
jak i troczenie kijków, czy statywu fotograficznego (bez którego w teren nie wyruszam, a którego właśnie nie
sposób przypiąć do modeli takich troków nie posiadających). Również po bokach natrafimy na dwie zamykane
na zamki i zabezpieczone szeroką listwą kieszenie. Zamki zostały przesunięte nieco do przodu, co ułatwia ich
otwarcie, jeśli mamy coś w bocznych kieszeniach siatkowych. 

Z przodu plecaka powyżej zamków dolnej części komory głównej, w jego osi,  natrafimy na wodoodporny,
laminowany zamek, skrywający dużą kieszeń, zajmującą całe czoło modelu, kończącą się tuż pod klapą. W
kieszeni tej z łatwością schowamy dokumenty, mapy, czy inne najpotrzebniejsze rzeczy. Klapa przykrywająca
plecak  posiada  przemyślaną  konstrukcję,  jest  doskonale  spasowana  z  komorą  główną,  wyposażona  w
elastyczne ściągacze, co pozwala na jej dopasowanie do wypełnienia komory. Klapa posiada podwójną kieszeń,
od wewnątrz  kieszeń siatkową,  zapinaną  zamkiem,  oraz wyjątkowo obszerną  kieszeń zewnętrzną,  również
zapinaną zamkiem, zabezpieczoną szeroką listwą z tkaniny poszycia. 

Łącznie pomimo tak zwartej budowy, niewielkich rozmiarów, plecak Utah oferuje użytkownikowi aż siedem
kieszeni, plus dodatkową wewnętrzną na bukłak. Wylot systemu hydro znajduje się po lewej stronie modelu,
ale system oczek pozwala przeprowadzić i przypiąć rurkę po lewej, lub prawej stronie. 
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Troki, materiał poszycia i wodoodporność...
Prawdziwą perłą plecaka Utah, która jak już nadmieniałem była jednym z imperatywów zakupu tego modelu,
jest  jego nadzwyczaj  bogaty i  przemyślany system troków i  pasków. Z boku natrafimy na klasyczne pasy
kompresyjne,  acz pozwalające też na troczenie,  z przodu  w górnej części plecaka,  znajdują się specjalnie
oznakowane rzepy, oraz pętle na jego spodzie, przewidziane dla czekanów, lub kijków trekingowych. Prócz
tych znanych rozwiązań dodano szerokie patki z przodu plecaka, zamykane regulowanymi taśmami i klamrami.
Zostały one przewidziane dla kasku wspinaczkowego, acz nic nie stoi na przeszkodzie by wykorzystać je do
troczenia  odzieży.  To  nadal  jeszcze  nie  wszystko,  w  dolnej  części  plecaka  znajdziemy  kolejne  taśmy  z
klamrami pozwalające dopiąć karimatę, lub śpiwór, takie same taśmy znajdziemy na klapie głównej. 

Model w całości wykonano z tkaniny z tkaniny Rip-Stop, która pomimo względnie małej grubości, zapewnia
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wysoką  odporność  mechaniczną,  co  zawdzięcza  swej  budowie.  Tkanina  tego  typu  posiada  siatkę  z
syntetycznych, odpornych na uszkodzenia włókien.  Dzięki  temu nawet  w przypadku uszkodzenia poszycia
plecaka, rozdarcie ograniczone zostanie do miejsca w którym nastąpiło, tkanin Rip-Stop nie dopuści do jego
powiększenia.  Tkanina została  zaimpregnowana co teoretycznie powinno zminimalizować jej  przemakanie,
oczywistością  jednak  jest  że  nie  ma  tkanin  w  100%  nieprzepuszczalnych  dla  wody  (chyba  że  mówimy
o...gumie)  dlatego  miłym  dodatkiem jest  ulokowana  w  dnie  plecaka  zapinana  na  rzep  kieszeń,  a  w  niej
zintegrowany z plecakiem za pomocą taśmy i klamry (można go odpiąć) pokrowiec przeciwdeszczowy. Na
uwagę zasługuje  również  fakt  że  wszystkie  newralgiczne szwy zostały podklejone.  Taki  podwójny system
ochrony przed deszczem z pewnością dobrze rokuje dla zawartości naszego plecaka.

Komfort i system nośny...
Plecak Utah wyposażono w klasyczny system nośny oparty na zestawie elastycznych poduszek. Dwie z nich,
profilowane,  o  średniej  grubości,  biegną  wzdłuż  pleców,  aż  do  odcinka  lędźwiowego.  Poduszki  posiadają
poprzeczne rowki, ułatwiające transport nadmiaru ciepła i wilgoci. Poduszki zostały obszyte czarną, o grubym
splocie siatką, która w połączeniu z porowatym i sprężystym wypełnieniem z pianki, pozwala na zachowanie
optymalnego komfortu termicznego w rejonie kręgosłupa. U dołu umieszczono  grubą, prostokątną poduszkę
chroniącą odcinek lędźwiowy, o budowie identycznej jak wyżej opisane. 

Wprost z rantów poduszki lędźwiowej wyprowadzono szeroki, podbity pianką i obszyty siatką od wewnątrz,
pas biodrowy. Po zewnętrznej stronie pas wyposażono w taśmy pozwalające na regulację jego szerokości i
punktu początkowego opięcia talii. Cały pas zapinany jest klasycznie grubą taśma i klamrą. Osobiście zabrakło
mi w tym nader wygodnym i przemyślanym pasie, dodatkowych kieszonek, co zważając na jego względnie
dużą szerokość, oraz grubość, nie powinno stanowić problemu konstrukcyjnego. 
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Model Utah wyposażono w szerokie, dobrze profilowane szelki, od zewnątrz wykonane z tkaniny Rip-Stop i
utrzymane w ogólnej kolorystyce modelu, od wewnątrz tak samo jak stelaż podszyte czarną siaką i wypełnione
sprężystą pianką. Szelki wyposażono w taśmy umożliwiające ich lepsze dopasowanie (dociągnięcie) do pleców
i  zmianę  punktu  wysokości  plecaka.  Standardowo  całości  dopełnia  pas  piersiowy,  taśmy  z  klamrami
umożliwiające regulację wielkości szelek, oraz jak już było wspomniane pętle z gumki dla systemu hydro. 

W miejscu tym pozwolę sobie jeszcze na chwilkę powrócić, zdawałoby się do takie małego detalu jak pas
piersiowy... ma on mimo swej niepozorności duży wpływ na właściwie przyleganie plecaka, a więc komfort
użytkowy  i  tutaj  natrafiamy  na  jedną  z  nielicznych  ujawnionych  wad  modelu...  pasek  ten  jest  bowiem
wyjątkowo  krótki.  Mam  około  112cm  obwodu  w  klatce,  nawet  w  samej  koszulce  z  ledwością  i  to  po
przesunięciu paska skrajnie do góry udało mi się go dopiąć. Wada nader drobna i irytująca, na szczęście dająca
się łatwo skorygować poprzez wymianę taśmy na dłuższą. 

Stelaż plecaka jest usztywniany za pomocą profilowanej płyty z tworzywa sztucznego, oraz szyny, schowanej
w tunelu na  wymienionej  płycie.  Rozwiązanie  proste  i  niezawodne,  połączone z  klasycznym i  wygodnym
systemem poduszek na plecach udostępnia duży komfort podczas marszu. Podczas wielogodzinnych marszów z
plecakiem w pełni zapakowanym, o wadzę około 12 – 15kg nie odczułem skutków jego noszenia, nic nie
uwierało, zachowana została również dobra cyrkulacja powietrza w rejonie kręgosłupa. Płytę usztywniającą
można wyjąć z plecaka na czas jego prania. 
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Testy terenowe - podsumowanie...
Plecak trafił do mnie początkiem lutego 2015 roku, niedługo potem, wciąż jeszcze w zimowej aurze dane mi
było wybrać się z nim na wypad w Beskid Śląski, a następnie w kwietniu, już we wczesnowiosennej aurze
odbyły się kolejne dwa wypady, po których pozytywna opinia o plecaku firmy Hi-Tec, model Utah uległa tylko
ugruntowaniu. 

Plecak  jest  wygodny,  stanowi  zwartą  i  starannie  przemyślaną  konstrukcję,  odróżniającą  się  na  tle  innych
modeli, w których z niewiadomych przyczyn producenci minimalizują tak ważne wyposażenie jak troki, paski
kompresyjne, czy boczne kieszenie. Pot tym względem model Utah jest wzorem do naśladowania, jego duża
ilość troków, oraz pasków sprawia że jest to konstrukcja bardzo elastyczna, pozwalająca dopasować plecak do
zróżnicowanych zadań. Biorąc pod uwagę dodatkowo atrakcyjną cenę modelu Utah, z całą pewnością jeśli
tylko  poszukujecie  plecaka  o  średniej  pojemności,  przeznaczonego  do  zróżnicowanego  typu  działalności
górskiej warto rozważyć jego zakup.
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Zalety:
• stosunek cena / jakość
• atrakcyjny nowoczesny design 
• przemyślana konstrukcja
• bogaty system kompresji i troczenia
• dzielona komora główna
• dostęp do komory głównej od przodu
• boczne kieszenie siatkowe
• wygodne regulowane, profilowane i wyściełane szelki
• ergonomiczny i wygodny stelaż nośny
• odporna na uszkodzenia tkanina poszycia Rip-Stop
• podklejane newralgiczne szwy
• niska waga
• duża liczba kieszeni
• kieszeń na pokrowiec
• zintegrowany z plecakiem pokrowiec
• staranne wykończenie
• 24 miesiące gwarancji

Wady:

• za krótka taśma pasa piersiowego

Data zakupu: luty 2015
Cena w chwili zakupu: 127 zł
Zakupiono w: sklep Sklep CERTE Sport - http://test.certesport.pl/ 

Przydatne linki:
• opis tkaniny Rip-Stop: http://pl.wikipedia.org/wiki/Rip-stop 
• Hi-Tec Polska: http://hi-tec.com.pl/ 
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Opracowanie:

Sebastian Nikiel
Zdjęcia:

za wyjątkiem zdjęcia w nagłówku:

Sebastian Nikiel
25.04.2015

www.zyciepisanegorami.pl
e-mail: s.nikiel.mojegory@gmail.com
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