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MANUAL DO PROPRIETÁRIO

SÉRIE OZONE COM RODAS

OZONE 75L OZONE 42L OZONE 38L

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.



SÉRIE OZONE 2

RECURSOS
COMPARTILHADOS
1 Alças superiores e laterais acolchoadas para transporte confortável

2 Bolso grande para líquidos e de acesso rápido e fácil na parte superior da mochila

3 A tira destacável permite puxar ou anexar outra mochila

4 Tiras de compactação duplas na parte superior impedem o deslocamento do 
conteúdo e podem ser usadas para fixar itens na parte externa da mochila

5 Acesso fácil ao compartimento principal com abertura lateral

6 O bolso com zíper no painel traseiro oferece espaço adicional para roupas 
sujas ou molhadas

7 Compartimento para identificação no painel traseiro

+ Tiras internas de compactação duplas com compartimento para roupas

+ Armação HighRoad™ (16” para 75 e 38 L, 14” para 42 L)

+ Bolsos duplos internos com zíper para organização

TECIDO 

PRINCIPAL          Nylon Honeycomb 210D

DETALHES           Packcloth 450D

FUNDO           Packcloth 450D

VISÃO GERAL
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BAGAGEM DE MÃO GLOBAL 
38L/19,5©
+ O bolso externo com zíper no painel 

frontal é perfeito para colocar revistas

+ A armação com 16" de largura 
otimiza o volume para as dimensões 
internacionais de bagagem de mão 
 

OZONE 75L

ESPECIFICAÇÕES O/S
Polegadas cúbicas 4.577

Litros 75

Libras 5,14

Quilos 2,33

Polegadas 26 (a) x 17 (l) x 14 (p)

Centímetros 66 (a) x 43 (l) x 35 (p)

OZONE 42L

ESPECIFICAÇÕES O/S
Polegadas cúbicas 2.563

Litros 42

Libras 4,53

Quilos 2,06

Polegadas 22 (a) x 14 (l) x 9 (p)

Centímetros 55 (a) x 36 (l) x 23 (p)

BAGAGEM DE MÃO
Sim

OZONE 38L

ESPECIFICAÇÕES O/S
Polegadas cúbicas 2.197

Litros 38

Libras 4,67

Quilos 2,12

Polegadas 20 (a) x 16 (l) x 8 (p)

Centímetros 50 (a) x 36 (l) x 23 (p)

BAGAGEM DE MÃO
Sim

BAGAGEM DE MÃO 42L/21,5”
+ O bolso externo com zíper no painel 

frontal é perfeito para colocar revistas

+ A armação com 14" de largura atende 
aos requisitos de bagagem de mão 
dos EUA

CHECK-IN 75L/26”
+ a armação de 16" oferece 

estabilidade

VISÃO GERAL
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TRANSPORTE

ARMAÇÃO HIGHROADTM DA OSPREY

1 A alça extensível de tubo único com punho 
ergonômico fornece excelente controle.

2 A estrutura de alumínio 6061 com reforço 
interno proporciona ótima resistência com 
menos peso.

3 Rodas grandes e duráveis de 90 mm com 
rolamentos vedados.
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DETALHES DOS RECURSOS

TIRA DESTACÁVEL
75L/ 42L/ 38L

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

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

BOLSO COM ZÍPER NO PAINEL TRASEIRO
75L/ 42L/ 38L

O bolso com zíper no painel traseiro oferece espaço adicional para roupas sujas        
ou molhadas

COMPARTIMENTO PARA ID
75L/ 42L/ 38L

Visor de identificação protegido no painel traseiro.



SÉRIE OZONE 6

ALÇAS SUPERIORES E LATERAIS ACOLCHOADAS
75L/ 42L/ 38L

Alças superiores e laterais acolchoadas permitem levantar facilmente a mochila a 
partir de qualquer ângulo.

TIRAS DUPLAS DE COMPACTAÇÃO
75L/ 42L/ 38L

Aperte as tiras de compactação laterais quando não utilizar o volume total do 
compartimento para maior conforto e estabilidade ao carregar.

BOLSO PARA LÍQUIDOS
75L/ 42L/ 38L

O bolso para líquidos fornece fácil acesso a artigos de higiene. Seu design permite 
compactação para garantir a utilização total do compartimento principal quando o 
bolso para líquidos não estiver sendo usado. 

COMPARTIMENTO PRINCIPAL COM ABERTURA LATERAL COM TIRAS 
INTERNAS DE COMPACTAÇÃO
75L/ 42L/ 38L

O compartimento principal utiliza um bolso de orientação lateral com zíper para 
fornecer acesso total ao conteúdo interno e facilitar a colocação e retirada de itens 
da mochila.

DETALHES DOS RECURSOS
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ZÍPER COM LOCAL PARA CADEADO
75L/ 42L/ 38L

BOLSOS INTERNOS DE MALHA
75L/ 42L/ 38L

Bolsos de malha duplos internos com zíper para organização.

BOLSO EXTERNO COM ZÍPER NO PAINEL FRONTAL
75L/ 42L 

DETALHES DOS RECURSOS



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.

MANUAL DO PROPRIETÁRIO
osprey.com


