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MANUAL DO PROPRIETÁRIO

SÉRIE MUTANT

MUTANT 52 MUTANT 38 MUTANT 22

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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RECURSOS
COMPARTILHADOS
1 Painel traseiro com tecido Snowshed

2 ToolLocks™ duplas com correia bungee

3 Encadeamento em série no painel frontal para prender equipamentos adicionais

4 Sistema de transporte de três pontos

5 Bolso de hidratação interno

6 Fivelas adequadas para luvas

+ Fixação de corda/compactação interna

TECIDO 

PRINCIPAL         Nylon 210D de alta tenacidade

DETALHES          Nylon Honeycomb 210D

FUNDO          Nylon Packcloth 420D

VISÃO GERAL



SÉRIE MUTANT 3

RECURSOS EXCLUSIVOS
+ Fixação de corda interna/externa,                

compactação interna

+ Cinto para quadril removível

+ Bolso de armazenamento sob abertura superior 
grande com zíper

+ Anéis laterais para pontos adicionais de 
compactação ou fixação

TAMANHO
O/P 16-20" / 41-51 cm

MUTANT 52

ESPECIFICAÇÕES P/M M/G
Polegadas cúbicas 3.051 3.173

Litros 50   52

Libras 3,24 3,41

Quilogramas 1,47 1,55

Polegadas 29 (a) x 13 (l) x 13 (p)

Centímetros 74 (a) x 34 (l) x 32 (p)

FAIXA DE CARGA
20-50 lb | 9-23 kg

COMPLEMENTO
Reservatório  3 L |  Capa para mochila G

MUTANT 38

ESPECIFICAÇÕES P/M M/G
Polegadas cúbicas 2.197 2.319

Litros 36   38

Libras 2,67 2,81

Quilogramas 1,21 1,28

Polegadas 29 (a) x 13 (l) x 12 (p)

Centímetros 74 (a) x 34 (l) x 32 (p)

FAIXA DE CARGA
10-40 lb | 5-18 kg

COMPLEMENTO
Reservatório  3 L |  Capa para mochila M

MUTANT 22

ESPECIFICAÇÕES O/S
Polegadas cúbicas 1.343

Litros 22

Libras 1,257

Quilos 0,57

Polegadas 19 (a) x 10 (l) x 9 (p)

Centímetros 48 (a) x 25 (l) x 22 (p)

FAIXA DE CARGA
10-25 lb | 5-11 kg

COMPLEMENTO
Reservatório  3 L |  Capa para mochila P

RECURSOS EXCLUSIVOS
+ Cobertura superior removível com capa 

FlapJacket™ integrada para uso sem cobertura

+  Parte superior ou frontal do suporte de capacete

+ FlapJacket™ integrado com bolso oculto

+ Estrutura em “A” reforçada para carregar esquis

+ Alças de compactação de liberação rápida na 
parte superior

+ Alças de compactação na parte inferior

+ Anéis duplos para equipamentos no cinto para 
quadril e acessório para carregar equipamentos 
para esportes na neve

+ Cinto para quadril com envoltório invertido

TAMANHO
P/M 15-18”/38-46 cm

M/G 18-21”/46-53 cm 

RECURSOS EXCLUSIVOS
+ Cobertura superior removível com capa 

FlapJacket™ integrada para uso sem cobertura

+  Parte superior ou frontal do suporte de capacete

+ Estrutura em “A” reforçada para carregar esquis

+ Bolsos laterais duplos para estacas

+ Alças de compactação de liberação rápida na 
parte superior

+ Alças de compactação na parte inferior

+ Anéis duplos para equipamentos no cinto para 
quadril e acessório para carregar equipamentos 
para esportes na neve

+ Cinto para quadril removível e intercambiável

+ Folhas estruturais/suportes removíveis

TAMANHO
P/M 15-18”/38-46 cm

M/G 18-21”/46-53 cm 

VISÃO GERAL



SÉRIE MUTANT 4

TRANSPORTE

MUTANT 52 / 38
1 SUSPENSÃO

 Folha estrutural em HDPE, dois reforços de alumínio 
formam um suporte em V, folha estrutural Atilon 
laminada para espuma EVA estriada

2 PAINEL TRASEIRO

 Painel traseiro com Snowshed

3 ARNÊS

 Tecido elástico sobre espuma EVA contornada

4 CINTO PARA QUADRIL

 Removível* com tecido elástico sobre espuma EVA 
contornada, anéis para equipamentos e grampo para 
prender equipamentos para esportes na neve

 *Somente Mutant 52

MUTANT 22
1 SUSPENSÃO

 Folha Atilon removível laminada para espuma 
estriada, cinta superior em HDPE

2 PAINEL TRASEIRO

 Painel traseiro com Snowshed

3 ARNÊS

 Tecido elástico sobre espuma EVA contornada

4 CINTO PARA QUADRIL

+ Cinto para quadril removível

1 

2 

2 

1 

SUSPENSÃO

PARTE TRASEIRA

PARTE TRASEIRA

SUSPENSÃO

ARNÊS

ARNÊS

CINTO PARA 
QUADRIL

CINTO PARA 
QUADRIL

3

3

4

4



SÉRIE MUTANT 5

TRANSPORTE

CINTO PARA QUADRIL 
REMOVÍVEL
22L

O cinto para quadril pode ser 
removido para fornecer acesso ao 
arnês e aos equipamentos durante 
a escalada. Basta soltar o cinto da 
fivela com passante em qualquer 
lado do corpo da mochila e guardar. 
O cinto para quadril também pode 
ser afivelado e apertado nas costas 
durante a escalada. 

ENVOLTÓRIO DO CINTO DO 
QUADRIL
38L

FOLHA ATILION REMOVÍVEL
22L

CINTO PARA QUADRIL 
REMOVÍVEL/INTERCAMBIÁVEL
52L

Apresenta cintas do quadril 
intercambiáveis  para acomodar as 
diferenças nas proporções corporais 
e assegurar o ajuste perfeito.             
O cinto para quadril também pode 
ser removido para possibilitar 
movimento livre ao escalar. 

Para remover a cinta do quadril:
A Solte o cinto da fivela com    

passante no corpo da mochila 
principal e repita no lado oposto.

B Deslize sua mão entre o cinto 
para quadril e a mochila para abrir 
o fecho de velcro e remover o 
cinto para quadril. 

C Siga as instruções no sentido 
inverso para recolocar o novo 
cinto para quadril.

FOLHA ESTRUTURAL/SUPORTES REMOVÍVEIS
52L/ 38L

A folha estrutural e suportes integrados podem ser 
removidos de acordo com a preferência do usuário. Siga as 
instruções no sentido inverso para recolocar, com cuidado 
para não dobrar os suportes de alumínio.

Para remover:
A  Desencaixe o fecho de velcro de dentro do corpo principal 

da mochila.
B  Remova a folha estrutural.
C  Desencaixe o fecho de velcro na parte superior de cada 

suporte e remova puxando no anel de cordão.
D  Siga as instruções no sentido inverso para recolocar, 

com cuidado para não dobrar os suportes de alumínio.



SÉRIE MUTANT 6

DETALHES DOS RECURSOS

COBERTURA SUPERIOR REMOVÍVEL COM CAPA FLAPJACKET™  
INTEGRADA PARA USO SEM COBERTURA
52L/ 38L

Parte superior removível para jornadas que exigem menos equipamento ou para 
aliviar o peso.

A Desafivele as tiras frontais de retenção.
B Localize e abra as fivelas próximas aos passantes elevadores de carga.
C Solte a peça da fivela macho através do anel de rede.
D Inverta os passos para prender de volta o anel para cinta da parte superior.

Ao usar a mochila sem a parte superior, desdobre as fivelas FlapJacket™ e prenda as 
mesmas às tiras verticais frontais de compactação.

ESTRUTURA EM “A” PARA CARREGAR ESQUIS
52L/ 38L

Anéis inferiores duplos reforçados para carregar esqui e tiras de compactação 
superiores se combinam para um suporte de esqui tipo estrutura em “A”. 

A Insira as partes traseiras do esqui através dos anéis reforçados de suporte de 
esqui, com as pontas para cima.

B Prenda as tiras de compactação superiores ao redor dos esquis.
C Reengate as fivelas e aplique tensão nas tiras ao redor dos esquis para um suporte 

de esqui tipo estrutura em “A” estável.
D Execute essas etapas na ordem inversa para remover os esquis. 



SÉRIE MUTANT 7

BOLSOS DUPLOS PARA ESTACAS DE NEVE
52L/ 38L

Bolsos laterais duplos fornecem armazenamento seguro e fácil acesso a estacas de neve.

A Afrouxe as tiras de compactação laterais.
B Insira a estaca entre o corpo da mochila e as tiras de compactação, assegurando 

que o ponto mais baixo entre no bolso.
C Aperte as tiras de compactação laterais.
D Afrouxe as tiras de compactação laterais para remover as estacas.

ANÉIS DUPLOS PARA EQUIPAMENTOS NO CINTO PARA QUADRIL E 
ACESSÓRIO PARA CARREGAR EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES NA 
NEVE
52L/ 38L

Anéis tipo arnês para prender equipamentos para escalada com espaços específicos 
para organização de parafusos de gelo e mosquetões de suporte de ferramentas.

DETALHES DOS RECURSOS

FIVELAS ADEQUADAS PARA LUVAS
52L/ 38L/ 22L

BOLSA DE HIDRATAÇÃO INTERNA
52L/ 38L/ 22L

Coloque o reservatório dentro do compartimento para ajudar a assegurar 
a distribuição adequada do peso da mochila. Prenda o reservatório ao anel 
afivelado para mantê-lo na posição vertical.



SÉRIE MUTANT 8

 PARTE SUPERIOR DO SUPORTE DE CAPACETE
52L/ 38L
A  Abra o bolso com fecho de velcro na cobertura 

superior e puxe a rede do capacete para fora
B  Puxe a rede sobre o capacete e prenda os ganchos 

à cobertura superior

PARTE FRONTAL DO SUPORTE DE CAPACETE
52L/ 38L
A  Abra o bolso com fecho de velcro e retire os 

grampos do anéis do cinto
B  Prenda dois dos grampos aos anéis do cinto de 

encadeamento em série no painel frontal da mochila
C Estique a rede sobre o capacete e prenda os dois 

grampos restantes ao anel do cinto apropriado para 
garantir que o capacete esteja firmemente seguro

DETALHES DOS RECURSOS



SÉRIE MUTANT 9

22L

A tira de compactação do compartimento principal compacta as cargas e também 
pode ser rosqueada externamente para prender cordas. Cintas/cordas podem ser 
fixadas nos anéis laterais para proporcionar estabilidade adicional.

FIXAÇÃO DE CORDA/COMPACTAÇÃO INTERNA
52L/ 38L

Com a cobertura superior fixada ou ao utilizar a capa FlapJacket™ a tira de 
compactação do compartimento principal pode ser usada para compactar cargas ou 
prender cordas. As tiras de compactação laterais proporcionam estabilidade adicional.



SÉRIE MUTANT 10

ANÉIS ENCADEADOS EM SÉRIE PARA COMPACTAÇÃO ADICIONAL OU 
FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EXTERNOS
52L/ 38L/ 22L

Instale cintas ou cordões elásticos através dos anéis de cordão conforme necessário 
para fixar grampos para neve ou outros itens na parte externa da mochila.

TOOLLOCKS™ DUPLAS  
trabalham em conjunto com correias 
bungee para ferramentas para 
fornecer um suporte de piolet seguro 
e facilmente acessível

52L/ 38L/ 22L
A Passe o grampo ToolLock™ através 

do olhal na cabeça do piolet e 
coloque a extremidade de picar do 
piolet no patch de tecido reforçado.

B Afrouxe o grampo em “Y” da 
correia bungee superior, insira o 
cabo do piolet e prenda apertando 
a correia bungee.

C Refaça o processo no sentido 
inverso para remover as 
ferramentas.

BOLSO DE ARMAZENAMENTO INTERNO SOB A COBERTURA
22L

A cobertura superior possui um compartimento com zíper com grampo de chave 
para armazenar e organizar itens menores.

DETALHES DOS RECURSOS

SISTEMA DE TRANSPORTE DE 
TRÊS PONTOS
52L/ 38L/ 22L

O sistema de levantamento de três 
pontos utiliza anéis de transporte 
reforçados duplos na parte frontal 
e único no painel traseiro para 
transporte fácil e seguro.



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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