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SÉRIES KAMBER RACE

KAMBER RACE

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
1  O sistema rápido de transporte de esqui diagonal funciona sem 

tirar a mochila

2  Rápido acesso ao bolso de trecho de pele

3  Único acessório de ferramenta de gelo ToolLockTM sem 
laço elástico

4  Rápido acesso ao bolso de crampons

5 Bolsos do arnês frontal com malha extensora

6 Laço de reboque

TECIDO  
PRINCIPAL   30D Poliamida de Náilon

ÊNFASE     100D Náilon Dobby

BASE     30D Poliamida de Náilon
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RESUMO

K A MBER R A CE 
ESPECIFICAÇÕES TAMANHO ÚNICO
Polegada cúbica 1098
Litros 18
Libras  0,84
Quilogramas 0,38 
Polegadas 19a  x  11l  x  9c
Centímetros 47a  x  28l  x  22c
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CINTA DE ESTERNO

ARNÊS

CINTA QUADRIL

PAINEL POSTERIOR

TRANSPORTE

TR ANSPOR TE 
1. MALHA EXTENSORA / PAINEL POSTERIOR DE ESPUMA RECORTADO

 +  Superfície lisa, respirável, sobre um recortado de espuma

2. ARNÊS DE CONTORNO CORPORAL BIOSTRETCH™

 +  Cinta de esterno ajustável e removível

 +  Bolsos com malha extensora do arnês frontal

 +   Envoltório de malha respirável com superfície macia, livre de irritação

3. CINTA QUADRIL DE CORREIAS ERGOPULL™ MODIFICADAS DE 15 MM
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CARACTERÍSTICAS DETALHADAS
ARNÊS DE CONTORNO CORPORAL BIOSTRETCH™
O arnês de envoltório corporal BioStretch™ cobre a 
caixa torácica para um ajuste confortável e estável. Os 
bolsos de tecido costurado extensor, em ambos os lados 
do arnês, fornecem o acesso rápido à comida e outros 
equipamentos, sem ter que remover a mochila. Uma 
cinta de esterno ajustável, de rápido acesso, fornece 
uma variedade de posições de ajuste e proporciona a 
estabilidade torsional necessária durante o movimento 
dinâmico. Para retirar a cinta de esterno do arnês, puxe 
a aba de tecido encontrada em qualquer cinta da fivela do 
esterno. Para ajustar a cinta de esterno, deslize-a para 
cima ou para baixo sobre o trilho do arnês, para a colocar 
na posição desejada.

FECHO DE CINTAS ABDOMINAIS ERGOPULL™
A Kode Race apresenta uma cinta abdominal fixa em 
náilon, com um fecho simples modificado de ErgoPull™. 
Para usar, afrouxe as correias de forma suficiente, 
para que possa conectar a fivela central. Segure as 
pontas soltas das correias em ambos os lados e puxe-a 
uniformemente com ambas as mãos.

ACESSO À CARGA DO PAINEL
Acesso à carga do painel com zíper, fornece um 
carregamento fácil da mochila e acesso ao conteúdo 
interno. Desanexe a alternância do rápido acesso 
ao bolso de camprons para maximizar o espaço do 
compartimento principal da mochila.

TRANSPORTE DE FERRAMENTA
Um único acessório e ferramenta sem laço elástico ToolLock™ fornece um 
transporte seguro e de fácil acessibilidade à ferramenta de gelo.

To use:

1   Rode a mola ToolLock™ através do orifício na cabeça da sua ferramenta 
de gelo.

2   Solte a mola-Y superior e fixe a alça da ferramenta de gelo.
3 Reverta este processo para remover a ferramenta de gelo.

BOLSOS DE RÁPIDO ACESSO
Um bolso de velcro de acesso rápido no lado direito 
do mochila, fornece fácil acesso e armazenamento de 
grampos sem remover a mochila, enquanto um bolso 
de pele extensora no lado esquerdo da mochila, permite 
fácil acesso e armazenamento das peles sem remover 
a mesma.

HIDRATAÇÃO
Uma manga costurada de hidratação, localizada no 
interior do painel posterior aceita um reservatório até 
3 litros e funciona em conjunto com uma porta de saída 
de hidratação do lado esquerdo do arnês, para entregar 
hidratação em movimento. Um gancho costurado do 
reservatório mantém o seu sistema de hidratação no 
lugar correto.

TRANSPORTE DE ESQUI DIAGONAL
Um transporte de esqui diagonal em movimento, com 
cinta de retenção do arnês, funciona em conjunto com 
o laço de transporte de esqui inferior, para permitir um 
transporte e remoção de esqui, sem necessidade de 
retirar a mochila, poupando tempo e esforço quando 
o terreno requer o empacotamento de inicialização.

Para utilizar:
1  Localize a alça de transporte de esqui ajustável 

no arnês direito e retire o laço de náilon para 
desengatar.

2  Solte o gancho e a aba do laço, segurando o laço 
de transporte de esqui diagonal do lado esquerdo 
inferior, do corpo da mochila, e deslize os esquis 
pela cauda primeiro, base a base, até as ligações 
do esqui estarem apoiadas no laço de transporte 
dos mesmos.

3  Puxe os esquis transversalmente ao corpo da 
mochila para a cinta de transporte de esqui do 
arnês direito e ajuste a correia para o comprimento 
correcto, puxando para cima a patilha da fivela 
para alongar.

4  Envolva a cinta de transporte de esqui superior 
ao redor dos próprios esquis e aperte a cinta 
para fornecer um transporte estável e acessível. 
Reverta este processo para remover os esquis.



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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