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SÉRIES KAMBER ABS® COMPATÍVEL

KAMBER ABS® 
COMPATÍVEL 42

KAMBER ABS® 
COMPATÍVEL 22+10

F16 - UPDATED 5/16

Bem-vinda a Osprey. Orgulhamo-nos em criar os produtos portadores mais 

funcionais, duráveis e inovadores para as suas aventuras. Por favor, consulte 

este manual de usuário para obter informações sobre os recursos do 

produto, uso, manutenção, garantia e serviço ao cliente.
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RESUMO

CAR AC TERÍS TICA S COMPAR TILHADAS
1  Fecho -exterior do corpo da mochila removível, compatível com 

a Unidade de Base ABS® Vario

2  Fecho-J extra grande do painel frontal que acede ao bolso de 
equipamento de segurança avalanche, com manga de pá e sonda

3 Fivelas e zíperes fáceis de utilizar com luvas

4  Tubo/mangueira de hidratação isolado

5  Transporte diagonal de esqui, transporte de snowboard vertical 
do painel frontal

6  Pontos de desgaste reforçados para proteger a mochila da abrasão 
da borda de metal

7  Laço de Utensílio de gelo

8 Bolso de óculos e proteção contra riscos

9 Transporte de capacete rebatível

10  Bolso no cinto de quadril com zíper em tecido

+  Divisão de engrenagem molhada/seca

TECIDO
PRINCIPAL 420HD Pano de mochila Náilon

ÊNFASE 420D Poliamida de Náilon Hex Diamond

BASE 420D Poliamida de Náilon Hex Diamond
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RESUMO

K A MBER A B S® 2 2+10
ESPECIFICAÇÕES  S/M M/L
Polegada cúbica 1770 1953
Litros 29 32
Libras  2,65 3,2
(Apenas mochila) (1,76) (1,76)
Quilogramas 1,45 1,49
(Apenas mochila) (0,8) (0,8)
Polegadas 21a  x  13l  x  11c
Centímetros 54a  x  32l  x  27c

CARGA PARCIAL  25-40 lbs | 12-18 kg

K A MBER A B S® 42
ESPECIFICAÇÕES  S/M M/L
Polegada cúbica 2441 2563
Litros 40 42
Libras  3,79 4,12
(Apenas mochila) (2,65) (2,65)
Quilogramas 1,72 1,87
(Apenas mochila) (1,2) (1,2)
Polegadas 27a  x  12l  x  12c
Centímetros 68a  x  30l  x  30c

CARGA PARCIAL  35-50 lbs | 15-22 kg
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RECURSOS EXCLUSIVOS

1  Carga superior dupla e acesso do painel 
posterior ao compartimento principal

2    Tampa superior com bolso de zíper, manga 
para óculos e transporte de capacete 
integrado

3  Cinta de compressão em corda integrada

4  Quadro de transporte de esqui

RECURSOS EXCLUSIVOS

1  Acesso ao painel com expansão de zíper de 
10L do compartimento seco (22L - 33L)

2 Bolso superior de zíper para óculos
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CINTA DE ESTERNO

ARNÊS

CINTA QUADRIL

QUADRO

PAINEL  
POSTERIOR

SUSPENSÃO

SUSPENSÃO
1 QUADRO / SUSPENSÃO PEAD LIGHT WIRETM

 +  Quadro periférico LightWire™

 + Quadro PEAD 1.2 mm

2  PAINEL POSTERIOR CONFORTÁVEL TERMOFORMADO

 +  Material queda de neve para reduzir  
o acúmulo de gelo/neve

3 ARNÊS EVA CONFORTÁVEL

 +  Pontos de fixação do cinto GPS/rádio

 + Manga de hidratação isolada com zíper

 + Cinta ajustáveis do esterno com apito

4 CINTA QUADRIL EVA FIXA

 +  Fecho de cinta único 38 mm ErgoPull™  
com alas quadril acolchoadas

 + Bolsos de cinta quadril em tecido com zíper

UNIDADE BASE DE COMPATIBILIDADE ABS® VARIO 

UNIDADE BASE DE COMPATIBILIDADE ABS® VARIO 
A Série Compatível ABS Kamber® tem um painel posterior removível-termoformado, 
arnês confortável com manga de tubo de hidratação isolada e uma cinta quadril 
confortável com bolsos de zíper. Esses componentes fecham em conjunto, quando 
o usuário deseja combinar o corpo da mochila com uma Unidade Base de ABS® Vario.

Para anexar uma Unidade Base de ABS® Vario à mochila Série Compatível Kamber ABS®:
1  Localize a guarda periférica de tecido elástico com zíper sobre o painel posterior 

da mochila e dobre-o ao redor do mesmo para tornar visível o zíper do acessório.
2  Encontre o zíper na parte inferior do painel posterior da mochila e descompacte 

o painel posterior Kamber do corpo principal da mesma na sua totalidade.
3  Agora pode abrir a sua Unidade Kamber ABS® Vario para obter o máximo de 

segurança nos elementos de esportes de neve. Reverta este processo para 
recolocar o painel posterior Kamber.

DIMENSIONAMENTO / ADAPTAÇÃO

AJUSTE DO ARNÊS
As cintas do arnês devem envolver totalmente em torno dos seus ombros, 
sem intervalos entre a mochila e as suas costas. A parte acolchoada das 
cintas do arnês devem terminar 1"/2,5cm- 2"/5cm abaixo das axilas e da 
cinta do esterno, ajustada a aproximadamente 2"/5cm abaixo da clavícula.
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CARACTERÍSTICAS DETALHADAS

COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA AVALANCHE 
42L /  22+10L
Fecho-J, acesso extra-grande ao painel frontal para 
um compartimento de segurança dedicado à avalanche, 
com sonda separada, mangas de alças para pá e 
armazenamento principal da pá, que fornece organização 
e acesso rápido a equipamento de segurança da neve.

ACESSO AO PAINEL POSTERIOR 
42L /  22+10L
Dupla entrada do painel posterior com zíper no 
compartimento principal da Kamber, fornece acesso 
rápido e conveniente ao conteúdo interno e a um 
compartimento costurados de hidratação, com uma 
porta de acesso à manga de hidratação do arnês 
isolada.

CINTA QUADRIL ERGOPULL™ 
42L /  22+10L
Todas as mochilas da Série Lamber usam o nosso 
design exclusivo da cinta quadril ErgoPull™. Para 
operar a ErgoPull™, alivie o cinto suficientemente 
de forma a poder conectar com a fivela central. 
Em seguida, segure as pontas soltas do cinto em 
ambos os lados e puxe-o uniformemente, cruzando 
ambas as mãos.

SUPORTE DE CAPACETE
42L /  22+10L
Os sistemas de suporte de capacete dedicados, em 
ambas as mochilas Kamber ABS® 42 e 22+10, fornecem 
um transporte estável e seguro de capacetes.

Para o suporte de capacete Kamber ABS® Compatível 
22 +10:
1  Localize o bolso exterior com zíper no painel frontal 

da mochila e estenda a aba de transporte de 
capacete rebatível para o exterior do bolso.

2  Conecte a correia do capacete através do laço de 
náilon com o ícone do capacete na parte superior da 
mochila e estenda a aba de transporte dp capacete 
sobre o mesmo, anexando as duas fivelas masculinas 
na aba de transporte, às duas costuras nas fivelas 
femininas na parte superior da mochila e criando 
tensão na própria correia para fixar. Reverta esse 
processo para remover o capacete e destalingar a 
aba de transporte do mesmo.

Para o suporte de capacete Kamber ABS® Compatível 42:
1  Localize o compartimento superior com zíper do bolso 

superior da mochila e descompacte para aceder ao 
sistema de transporte integrado do capacete.

2  Desaperte as duas alças de transporte integrado do 
capacete e conecte a correia do capacete através do 
laço de náilon com o ícone do capacete localizado na 
frente do bolso superior.

3  Re-afivelar as correias de transporte de náilon sobre 
o capacete e criar tensão para fixar. Reverta esse 
processo para remover o capacete.

HIDRATAÇÃO ISOLADA
42L /  22+10L
Uma manga interna costurada de hidratação, com gancho 
de reservatório e um roteador de arnês com zíper duplo 
totalmente isolado, com um espaço de estiramento hipo-
alergénicos que proporciona hidratação livre de gelo.

Ao utilizar o sistema ABS, carregue o seu reservatório de 
hidratação na manga de reservatório costurada, através 
da entrada do painel posterior e encaminhe a mangueira 
através da porta e zíper de hidratação dedicado na parte 
superior da mochila, para garantir o funcionamento 
adequado do sistema ABS.

Quando o sistema ABS não estiver a ser usado, 
carregue o seu reservatório de hidratação na manga de 
reservatório costurada, através da entrada do painel 
posterior e encaminhe a mangueira através da porta, 
para o arnês direito do ombro isolado, usando o acessório 
de velcro para fixar.
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CARACTERÍSTICAS DETALHADAS

BOLSO SUPERIOR 
42L
O bolso superior duplo do compartimento figura 
um bolso térmico em relevo para óculos à prova 
de riscos e armazenamento amplo de engrenagem 
pequena no compartimento inferior com zíper e um 
sistema de transporte de capacete integrado no 
compartimento superior com zíper. Por favor veja 
a secção de Transporte de Capacete acima, para 
utilizar corretamente o Sistema do mesmo de  
Lamber ABS® Compatível 42.

CINTA DE COMPRESSÃO DE CORDA
42L
Uma cinta de compressão de corda integrada, 
costurada na parte de baixo do bolso superior, permite 
um transporte de corda, estável e seguro entre o bolso 
superior e o corpo principal da mochila.

Para utilizar:
1  Desaperte as duas correias de retenção do bolso 

superior e inverta o mesmo para expor a cinta de 
compressão de corda laranja.

2  Com a mochila carregada, coloque a corda 
enrolada através da cinta de compressão e ajuste 
o necessário, usando a fivela deslizante.

3  Com a corda drapejada sobre o corpo principal da 
mochila, reconecte o bolso superior e ajuste os 
cintos de retenção do bolso conforme necessário 
para estabilizar. Além disso, as alças de transporte/
compressão laterais do quadro, podem ser 
utilizadas para aumentar a tensão, firmemente, 
nas extremidades da corda enrolada, quando os 
esquis não estão a ser executados.

ACESSO DE CARGA SUPERIOR
42L 
A Lamber ABS® Compatível 42 apresenta tanto o acesso 
ao painel posterior, como o acesso de carga superior ao 
corpo principal da mochila, proporcionando facilidade 
de carregamento e acesso rápido aos itens necessários. 
Você pode transportar carga superior, desligando as 
correias de retenção do bolso superior e invertendo 
o mesmo para ter acesso através do fecho de cordão 
resistente e obter acesso ao painel posterior através dos 
zíperes duplos, encontrados sobre o mesmo.

EXPANSÃO COM ZÍPER
22+10L
Você pode ganhar uma capacidade de armazenamento 
adicional de 10 litros, utilizando a expansão com zíper. 
Para utilizar:
1  Localize a pega da expansão com zíper no painel 

lateral esquerdo da mochila, perto da costura no 
dimensionamento da marca.

2  Descompacte o zíper ao longo de todo o corpo da 
mochila, até o zíper terminar mais uma vez no painel 
lateral esquerdo, perto da base da mochila. Reverta 
este processo para contrair o bolso de expansão.

BOLSO PARA ÓCULOS COM ZÍPER
22+10L
Um bolso superior para óculos óculos de proteção com 
zíper, térmico e à prova de riscos em tecido, fornece 
um transporte protetor e seguro, bem como recursos 
adicionais de armazenamento.

ACESSO DE CARGA DO PAINEL
22+10L
A Kamber ABS® Compatível 22+10 apresenta acesso 
tanto ao painel posterior, como ao armazenamento do 
painel no corpo principal da mochila, proporcionando 
facilidade de carregamento e acesso rápido aos itens 
necessários. Você pode aceder à carga do painel, 
através da entrada com zíper duplo, encontrada no 
painel frontal, e ganhar acesso ao painel posterior a 
partir dos zíperes duplos encontrado sobre o mesmo.
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CARACTERÍSTICAS DETALHADAS

TRANSPORTE DE SNOWBOARD VERTICAL
Alças duplas superior e inferior reforçadas no 
painel frontal de tecido reforçado de Kamber, 
fornecem um transporte de snowboard 
vertical estável.

1  Solte completamente a cinta de correia 
inferior através da fivela deslizante, coloque 
as ligações do snowboard sob a ligação 
traseira e aperte firmemente no lugar correto.

2  Solte as correias de transporte superior 
através da fivela fácil de usar com luvas, 
sob o laço de tecido de proteção e coloque a 
porção superior do snowboard por baixo da 
área reforçada da cinta oposta e reanexe a 
fivela, apertando a correia do lado contrário 
ao place across the snowboard e usando 
a fivela de came deslizaste de bloqueio 
(transporte lateral de esqui), para criar 
tensão e conseguir um transporte estável.

3 Reverta para remover.

TRANSPORTE DE ESQUI DIAGONAL
Transporte de esqui diagonal utiliza um lado do 
cinto inferior do painel frontal e segura-se do lado 
oposto do cinto superior do painel frontal.
 
1  Afrouxe a correia inferior através da fivela 

deslizante, deslize as tábuas de esqui na 
posição abaixo da área reforçada da alça e da 
segurança de re-tensão da mesma.

2  Solte as correias de transporte superior através 
da fivela fácil de usar com luva, sob o laço de 
tecido de proteção, e coloque a porção superior 
do esqui por baixo da área reforçada da cinta 
oposta, re-anexando a fivela.

3   Use a fivela e correia de came deslizante de 
bloqueio, na lateral da mochila, para criar 
tensão aos esquis no lugar correto, de forma 
a proporcionar um transporte estável. Reverta 
para remover os esquis da mochila.

TRANSPORTE DE ESQUI LATERAL (APENAS 42 L)
Laços de transporte de esqui inferiores duplos 
reforçados e cintas superiores de transporte/
compressão reforçadas, combinam um estilo 
de armação de transporte de esqui numa 
mochila de ABS® compatível.  

1  Deslize as tábuas de esqui através dos 
laços de transporte de esqui inferiores 
reforçados para cima.

2  Prenda as alças de transporte/
compressão superiores ao redor dos 
esquis. 

3  Reative as fivelas e crie tensão nas alças 
ao redor dos esquis para um transporte 
lateral estável. 

4  Reverta o processo para remover 
os esquis.

AVISO: O Sistema Airbag ABS NÃO 
aciona, enquanto estiver a usar o 
transporte de snowboard horizontal
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ABS tem sido o líder na indústria de airbag de avalanche desde 
1985. A corpo da mochila Kode ABS Compatível 42 e Kode ABS 
Compatível 22 + 10 separa e abre facilmente a Unidade Base de 
ABS Vario, de forma a melhorar segurança e paz de espírito na 
própria envolvente. 

BOTIJA DE GÁS NITROGÉNIO ABS 
Os cartuchos contêm apenas gases não perigosos, 
não-inflamáveis, encontrados na atmosfera. O cartucho 
cheio de nitrogênio destina-se a temperaturas entre 
-40 °F (-40 °C) e 122 °F (50 °C). Os cartuchos vazios 
apenas podem ser reenchidos por ABS. As trocas para 
um cartucho completo apenas podem ser feitas com um 
distribuidor de ABS.

PEGA PNEUMÁTICA
ABS utiliza a tecnologia mais confiável de ativação: 
ativação de pirotecnia-pneumática. A tração pneumática 
ABS® garante a ativação mais rápida, mais confiável 
e de longe, a mais fácil para a sua segurança pessoal. 
Um puxão rápido com pouca força e o sistema infecciona 
irreversivelmente à velocidade do som. Dentro de dois 
a três segundos, o ABS TwinBags infla.

RECURSOS

ABS, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA DESDE 1991, AUMENTA 
DRAMATICAMENTE A TAXA DE SOBREVIVENTES DE VÍTIMAS DE AVAL ANCHE.

SIS TEMA AIRBAG ABS®
SEGURANÇA ENVOLVENTE
ESPECIFICAÇÕES   S L
Lbs/Gramas*  5/8  5/8
Quilogramas*  2,5  2,5
* peso inclui botija de aço

O SISTEMA AIRBAG ABS É ADQUIRIDO SEPARADAMENTE DOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE ABS®

Fonte SLF, acidentes de avalanche documentados com airbag ABS®, Agosto de 2010

% MORTOS

VÍTIMAS DE AVAL ANCHE

sem ABS

43%

com ABS

3%

com ABS

% SOBREVIVENTES

75%

sem ABS

97%



Para obter mais informações sobre este produto e outros, cuidados da mochila, como 

arrumar a mochila, nossa garantia vitalícia, ou para entrar em contato com o serviço ao 

cliente de Osprey, visite ospreypacks.com.
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