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MANUAL DO UTILIZADOR

SÉRIE SK ARAB / SKIMMER

SKARAB 30 SKARAB 22 SKARAB 18 SKIMMER 28 SKIMMER 20 SKIMMER 16

S19 - ATUALIZADO A 12/18

Bem-vindo a Osprey. Orgulhamo-nos de criar os produtos de transporte 

mais funcionais, duradouros e inovadores para as suas aventuras. Consulte 

este manual de utilizador para obter informações sobre as funcionalidades 

do produto, utilização, manutenção, atendimento ao cliente e garantia.
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DESCRIÇÃO GER AL

SKARAB 30
CARACTERÍSTICAS TAMANHO ÚNICO
Polegadas cúbicas 1831
Litros 30 
Libras* 1,54
Quilogramas* 0,70 
Polegadas 22a x 13l x 11p
Centímetros 55a x 32l x 28p

SKIMMER 28
CARACTERÍSTICAS TAMANHO ÚNICO
Polegadas cúbicas 1709
Litros 28 
Libras* 1,68
Quilogramas* 0,76 
Polegadas 21a x 10l x 9p
Centímetros 53a x 27l x 24p

*O peso não inclui reservatório 

CARACTERÍSTICAS PARTILHADAS

1    Abertura larga do compartimento principal estilo balde

2    Pontos de encaixe na cadeia em forma de flor no painel frontal

3  Correia ajustável para o esterno com fixação magnética  
da válvula de sucção

+   Compartimento para hidratação com um reservatório Hydraulics® LT 
2,5L incluído

+   Reservatório incluído em alguns mercados
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SKARAB 30  |  SKIMMER 28

3    Bolso antirriscos com fecho de correr, gravado a quente

+   Dois bolsos grandes com fecho de correr no painel lateral 

+   Dois bolsos com fecho de correr no cinto da anca

+   Correias de compressão duplas

+   Correias de compressão duplas laterais com local para prender 
bastão de caminhada

+   Dois anéis inferiores para prender bastão de caminhada

+   Anel para machado de gelo

+   Bolso frontal de fácil acesso

+  Bolso com fecho de correr sob a tampa

TECIDO 

PRINCIPAL      210D Nylon Double Diamond Ripstop

DESTAQUE      420HD Nylon Packcloth

FUNDO      420HD Nylon Packcloth
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DESCRIÇÃO GER AL

SKARAB 18
CARACTERÍSTICAS TAMANHO ÚNICO
Polegadas cúbicas 1098
Litros 18 
Libras* 1,10
Quilogramas* 0,50 
Polegadas 20a x 10l x 8p
Centímetros 51a x 25l x 21p

SKARAB 22 
CARACTERÍSTICAS TAMANHO ÚNICO
Polegadas cúbicas 1343
Litros 22 
Libras* 1,46
Quilogramas* 0,66 
Polegadas 20a x 12l x 11p
Centímetros 52a x 31l x 27p

SKIMMER 16 
CARACTERÍSTICAS TAMANHO ÚNICO
Polegadas cúbicas 976
Litros 16 
Libras* 1,01
Quilogramas* 0,46 
Polegadas 18a x 10l x 8p
Centímetros 45a x 22l x 19p

SKIMMER 20 
CARACTERÍSTICAS TAMANHO ÚNICO
Polegadas cúbicas 1220
Litros 20 
Libras* 1,37
Quilogramas* 0,62 
Polegadas 20a x 10l x 10p
Centímetros 50a x 27l x 25p

*O peso não inclui reservatório 

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

+   Bolso antirriscos com fecho de correr, gravado a quente

+   Correias de compressão duplas laterais com local  
para prender bastão de caminhada

+   Dois anéis inferiores para prender bastão de caminhada

+   Dois bolsos laterais em malha elástica

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

+   Dois bolsos laterais em malha

+  Bolso com fecho de correr sob a tampa



SÉRIE SKARAB/SKIMMER 4

TR ANSPORTAR

DIMENSÃO/TAMANHO

2

3

3

4

CORREIA PARA  
O EXTERNO

ARNÊS

CINTO DA ANCA

PAINEL  
TRASEIRO

1 SUSPENSÃO AIRSCAPE

 +   Espuma EVA sobre uma estrutura Atilon oferece estrutura,  
suporte e amortecimento  

2 PAINEL POSTERIOR AIRSCAPE

 +   Malha aberta sobre espuma EVA assegura ventilação e conforto  

3 ARNÊS

 +   Amortecimento em malha espaçada sobre espuma moldada,  
oferece uma ventilação ativa e um ajuste contornado  

4 CINTO DA ANCA

 +  Malha espaçada sobre espuma moldada envolve seguramente 
oferecendo um ajuste protegido e confortável (30L / 28L)

 +   Cinto da anca de 20 mm removível (22L/18L, 20L/16L)

ADAPTADA À ANATOMIA FEMININA

+   Comprimento menor do torso 

+   Arnês mais estreito e curto com curvas desenhadas  
para se adaptarem ao pescoço, ombros e peito da maioria  
das mulheres

+   Um cinto da anca desenhado para envolver naturalmente a curva 
das ancas das mulheres, oferecendo uma melhor estabilidade  
e suporte da carga

SKARAB - HOMEM

TORSO O/S  17-22¨ / 43-56 cm

SKIMMER - SENHORA

TORSO O/S  15-38¨ / 38-46 cm
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CAR ACTERÍSTICAS

MANGA RESERVATÓRIO 
M - 30L / 22L / 18L       W - 28L / 20L / 16L

A manga dedicada permite abastecer/despejar um reservatório de hidratação.

+  Um anel interno pendente com fivela garante uma adequada orientação  
vertical e estabilidade 

+  Alças elásticas à direita ou à esquerda do arnês, mantêm o tubo do reservatório 
na sua posição

+ Compatível com qualquer reservatório até 3L

IMAN DA VÁLVULA DE SUCÇÃO DO RESERVATÓRIO
A alça magnética do esterno permite o rápido acesso à válvula de sucção  
do reservatório.

Para obter mais informações sobre a linha completa de reservatórios da Osprey  
e cuidados a ter com estes, visite osprey.com.

CADEIA EM FORMA DE FLOR  
NO PAINEL FRONTAL
M - 30L / 22L / 18L       W - 28L / 20L / 16L

Permite prender facilmente objetos  
fora da mochila.

CAPA PARA A CHUVA 
M - 30L / 22L / 18L       W - 28L / 20L / 16L

1  Procure o símbolo da capa para chuva perto da base da mochila. 

2  Retire a capa para chuva do compartimento e enfie-a sobre  
o topo até ao fundo da mochila. 

3  Aperte o cordão no fundo da capa para chuva para esticar  
a capa na posição.

Sugestão: Para evitar a formação de bolor, deixe a capa da chuva secar 
por completo antes de a guardar.

BOLSO ANTIRRISCOS
M - 30L / 22L       W - 28L / 20L
Bolso antirriscos com fecho de correr, 
gravado a quente para óculos de sol  
ou acessórios eletrónicos.

GUARDAR BASTÕES DE CAMINHADA
M - 30L / 22L       W - 28L / 20L

1  Feche os bastões de caminhada  
ao seu comprimento mínimo.

2  Coloque a ponta de cada bastão  
e caminhada em cada um dos dois 
anéis no fundo da mochila. A anilha  
do bastão de caminhada deve encaixar 
no anel para que o bastão não deslize.

3  Solte a correia superior de compressão 
e desate-a da cadeia em forma de flor. 

4  Coloque a extremidade da pega  
do bastão de caminhada no topo  
da mochila e coloque o corpo  
do bastão sob a costura do bolso  
do painel frontal e correia 
de compressão superior.

5  Torne a atar a correia de compressão 
passando pela cadeia em forma de flor 
e encaixe no sítio. Aperte a correia 
de compressão para fixar o bastão 
de caminhada. 

6  Siga estes passos pela ordem inversa 
para retirar.
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CAR ACTERÍSTICAS

BOLSO DE FÁCIL ACESSO  
NO PAINEL FRONTAL
M - 30L        W - 28L 
Um bolso de acesso fácil no painel frontal 
para guardar rapidamente acessórios. 
Duas correias de compressão superiores 
podem libertar ou comprimir o bolso 
de fácil acesso.

BOLSOS LATERAIS DE ACESSO DUPLO 
EM MALHA ELÁSTICA
M - 22L / 16L        W - 20L / 16L

BOLSOS COM FECHO DE CORRER  
NO CINTO DA ANCA
M - 30L        W - 28L

CORREIAS DE COMPRESSÃO DUPLAS
M - 30L / 22L       W - 28L / 20L
As correias de compressão superior  
e inferior de libertação rápida, oferecem 
uma estabilidade acrescida quando  
a mochila não estiver cheia, ou oferecem 
pontos adicionais para transportar 
materiais do lado de fora da mochila.

ANEL PARA MACHADO DE GELO
M - 30L       W - 28L

1  Deslize o cabo do machado de gelo pelo 
topo de um dos anéis da ferramenta  
e rode o cabo para cima para o topo  
da mochila.

3  Solte a correia superior de compressão 
e desate-a da cadeia em forma de flor. 

4  Coloque o cabo do machado sob  
a costura do bolso do painel frontal  
e correia de compressão superior.

5  Torne a atar a correia de compressão 
passando pela cadeia em forma de flor 
e encaixe no sítio. Aperte a correia 
de compressão para fixar o machado 
de gelo. 

6  Siga estes passos pela ordem inversa 
para retirar.

DOIS BOLSOS COM FECHO DE CORRER  
NO PAINEL LATERAL
M - 30L        W - 28L

BOLSO COM FECHO DE CORRER  
SOB A TAMPA
M - 30L / 18L        W - 28L / 16L


