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MANUAL DE USUÁRIO

Bem-vindo à 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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VISÃO GERAL

RECURSOS COMPAR TILHADOS
1 Alças laterais duplas de compressão

2 Sistema de fixação de bastões Stow-on-the-GoTM

3 Bolsos duplos de malha elástica laterais

4 Bolso de armazenamento frontal

5 Faixa para piolet com correia bungee

6 Capa para mochila integrada

7 Bolsos com zíper no cinto de quadril

+ Estojo interno para bolsa de hidratação 

TECIDO 
COMPARTIMENTO PRINCIPAL    Nylon Crosshatch 210D

DETALHES DECORATIVOS     Nylon Packcloth 420HD

COMPARTIMENTO INFERIOR   Nylon Packcloth 420HD
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VISÃO GERAL

S T R AT OS 36
MASCULINO

ESPECIFICAÇÕES P/M M/G
Polegadas cúbicas 2014 2197
Litros  33  36
Libras  3,17  3,30
Quilogramas  1,44  1,50
Polegadas  27a x 13l x 13p 
Centímetros  69a x 33l x 32p 

FAIXA DE CARGA  15-30 lb  |  7-13 kg

S T R AT OS 5 0
MASCULINO

ESPECIFICAÇÕES P/M M/G
Polegadas cúbicas 2868 3051
Litros  47  50
Libras  3,55  3,68
Quilogramas  1,61  1,67
Polegadas  28a x 14l x 15p  
Centímetros  70a x 36l x 38p 

FAIXA DE CARGA  25-40 lb  |  12-18 kg

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

1 Acesso pela parte superior ao 
compartimento principal

2 Tampa superior removível com bolso 
protetor com zíper

3 Bolso de malha com zíper abaixo da tampa 
superior

4 Zíper lateral para acesso ao 
compartimento principal 

5 Bolsinho de tecido plissado frontal para 
guardar itens

6  Bolso protetor com zíper vertical duplo 
frontal para guardar itens

7  Compartimento de saco de dormir com 
zíper com divisória destacada

8 Correias para colchonete removíveis

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

1 Acesso pela parte superior ao 
compartimento principal

2 Bolso de malha com zíper abaixo da tampa 
superior

3 Tampa superior fixa com bolso protetor 
com zíper

4 Zíper lateral para acesso ao 
compartimento principal 

5 Bolso vertical central com zíper na frente

6  Compartimento de saco de dormir com 
zíper com divisória destacada

7 Correias para colchonete removíveis
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VISÃO GERAL

S T R AT OS 3 4
MASCULINO

ESPECIFICAÇÕES P/M M/G
Polegadas cúbicas 1953  2075
Litros  32 34
Libras  2,95  3,08
Quilogramas  1,34  1,40
Polegadas  24a x 11l x 12p  
Centímetros  62a x 30l x 31p

FAIXA DE CARGA  15-30 lb  |  7-13 kg

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

1 Acesso duplo com zíper ao compartimento 
principal

2 Bolso vertical central com zíper na frente

3 Compartimento de saco de dormir com 
zíper com divisória destacada

4 Correias para colchonete removíveis

5 Bolso protetor com zíper frontal

6 Bolso protetor com zíper grande na parte 
superior frontal

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

1 Acesso duplo com zíper ao compartimento 
principal

2 Bolso vertical central com zíper na frente

3 Bolso protetor com zíper frontal

4 Bolso protetor com zíper grande na parte 
superior frontal

S T R AT OS 24
MASCULINO

ESPECIFICAÇÕES TAMANHO ÚNICO
Polegadas cúbicas 1465
Litros  24 
Libras  2,75 
Quilogramas  1,25
Polegadas  22a x 12l x 12p
Centímetros  56a x 30l x 30p

FAIXA DE CARGA  10-25 lb  |  5-12 kg
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VISÃO GERAL

SIR RUS 36
FEMININO

ESPECIFICAÇÕES PP/M P/M
Polegadas cúbicas 2075 2197
Litros  34  36
Libras  3,07 3,20
Quilogramas  1,40 1,45
Polegadas  26a x 12l x 12p  
Centímetros  66a x 31l x 31p 

FAIXA DE CARGA  15-30 lb  |  7-13 kg

SIR RUS 24
FEMININO

ESPECIFICAÇÕES TAMANHO ÚNICO
Polegadas cúbicas 1465
Litros  24
Libras  2,56
Quilogramas  1,16 
Polegadas  19a x 12l x 12p 
Centímetros  49a x 30l x 30p  

FAIXA DE CARGA  10-25 lb  |  5-12 kg

SIR RUS 5 0
FEMININO

ESPECIFICAÇÕES PP/M P/M
Polegadas cúbicas 2868 3051
Litros  47  50
Libras  3,46 3,58
Quilogramas  1,59 1,63
Polegadas  27a x 13l x 14p 
Centímetros  68a x 32l x 35p 

FAIXA DE CARGA  25-40 lb  |  12-18 kg

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

1 Acesso pela parte superior ao 
compartimento principal

2 Tampa superior removível com bolso 
protetor com zíper

3 Bolso de malha com zíper abaixo da tampa 
superior

4 Zíper lateral para acesso ao 
compartimento principal 

5 Bolsinho de tecido plissado frontal para 
guardar itens

6  Bolso protetor com zíper vertical duplo 
frontal para guardar itens

7  Compartimento de saco de dormir com 
zíper com divisória destacada

8 Correias para colchonete removíveis
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CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

1 Acesso pela parte superior ao 
compartimento principal

2 Bolso de malha com zíper abaixo da tampa 
superior

3 Tampa superior fixa com bolso protetor 
com zíper

4 Zíper lateral para acesso ao 
compartimento principal 

5 Bolso vertical central com zíper na frente

6  Compartimento de saco de dormir com 
zíper com divisória destacada

7 Correias para colchonete removíveis
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CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

1 Acesso duplo com zíper ao compartimento 
principal

2 Bolso vertical central com zíper na frente

3 Bolso protetor com zíper frontal

4 Bolso protetor com zíper grande na parte 
superior frontal
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TRANSPORTE
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ALÇA PARA PEITO

ARNÊS

CINTO PARA 
QUADRIL

ESTRUTURA

APOIO DORSAL

1 SUSPENSÃO AIRSPEED™

 +   A estrutura de liga LightWire™ cria espaço vazio 
discreto, otimizando o equilíbrio e a ventilação da 
mochila

2 APOIO DORSAL COM SUSPENSÃO AIRSPEED™

 +  O apoio dorsal de malha respirável tensionada 3D 
garante o ajuste com sustentação

3 ARNÊS COM MALHA TIPO SPACERMESH

 + Malha spacermesh costurada

 + Espuma cortada ventilada envolta em malha

 +  Alça para peito ajustável com apito de segurança

 +  Várias opções de tamanho tronco com ajuste no corpo

4 CINTO PARA QUADRIL COSTURADO COM SPACERMESH

 +  Bolsos do cinto corporal em malha elástica com zíper

 +   Costura ErgoPull™ do cinto para quadril que o conecta 
diretamente à malha do apoio dorsal

 +   Lombar sem emendas que envolve o cinto para quadril

TAMANHO/AJUSTE

STRATOS – TAMANHO MASCULINO

P/M 16-20"/41-51 CM

M/G 19-23" / 48-58 cm

SIRRUS – TAMANHO FEMININO

PP/P 13-17"/33-43 cm

P/M 16-20 ”/41-51 cm

AJUSTE DO ARNÊS
As correias do arnês devem envolver completamente seus ombros, sem 
brechas entre a mochila e as costas. A parte acolchoada das correias do 
arnês deve fi car 1"/2,5 cm a 2"/5 cm abaixo das axilas e da alça para peito 
ajustada para aproximadamente 2"/5 cm abaixo da clavícula.

AJUSTE FEMININO ESPECÍFICO

 + A malha suspensa exclusiva nos ombros, apoio, lombar e cinto para quadril 
adapta-se a diversos formatos e tamanhos de corpo para criar um ajuste 
personalizado ao seu corpo.

 + O formato da mochila é mais estreito e profundo, o que permite maior 
liberdade de movimento e aumenta a estabilização, baixando a posição da 
carga para o centro de gravidade da mulher.

 + O arnês dos ombros é projetado com curvaturas diferentes para criar um 
ajuste anatômico para pescoço, ombros e busto femiminos.

 + Os quadris das mulheres têm formato cônico, com uma diferença maior entre 
as medidas da cintura e do quadril. O cinto para quadril é moldado e disposto 
em ângulo para acomodar essa diferença, o que permite melhor estabilização 
de carga e suporte.
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R ECUR SOS EM DES TA QUE

HARNESS AJUSTÁVEL
50L/36L/34L/24L
Para ajustar os diversos tamanhos de tronco, afrouxe as correias da elevadora de 
carga na parte superior do arnês, deslize a mão entre o apoio dorsal e o arnês para 
liberar o fecho de velcro e deslize o arnês para a posição, usando as setas como 
orientação Pressione firmemente o apoio dorsal para retomar a fixação com velcro.

ESTOJO PARA BOLSA INTERNO 
50L/36L/34L/24L
Coloque o reservatório dentro do estojo para ajudar a garantir a adequada 
distribuição de peso da mochila. Prenda o cordão afi velado para manter de 
pé.

CAPA PARA MOCHILA INTEGRADA
50L/36L/34L/24L
A capa para mochila integrada removível fornece proteção em condições 
climáticas adversas.
A  Localize o ícone da capa para mochila perto da base da mochila e 

descompacte o compartimento de capa. 
B  Tire a capa para mochila do compartimento e coloque sobre a parte 

superior e inferior da mochila, utilizando o elástico periférico para 
mantê-la no lugar. 

C  Refaça o processo no sentido inverso para recolocar a capa para mochila 
no compartimento. 

D  Para remover a capa para mochila completamente, solte a cavilha da 
guia e remova.

  Observação: Para evitar o mofo, seque a capa para mochila 
completamente antes de guardar.

COMPARTIMENTO DE SACO DE DORMIR
50L/36L/34L 
Compartimento com zíper na parte inferior para 
armazenamento exclusivo de saco de dormir. A 
divisória destacada permite a utilização total 
do volume da mochila quando você não carregar 
sacos de dormir.
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R ECUR SOS EM DES TA QUE

ALÇAS LATERAIS DE COMPRESSÃO LATERAIS 
NA PARTE SUPERIOR
50L/36L/34L/26L 
Alças laterais de compressão na parte 
superior com fi velas de liberação rápida 
que comprimem e estabilizam cargas para 
o transporte ideal e podem ser usadas para 
proteger itens na lateral da mochila.

SISTEMA DE FIXAÇÃO DE BASTÕES STOW-ON-THE-GO
50L/36L/34L/24L
O sistema de fi xação de bastões Stow-on the-Go™ da Osprey é projetado para 
prender e rapidamente e carregar bastões de trilha enquanto usar a mochila.

A  Localize o cordão elástico na parte inferior do lado esquerdo da mochila. 
Ao puxar o cordão para fora da mochila, insira a extremidade da ponteira 
dos bastões de trilha no cordão. 

B  Na correia do arnês esquerda localize o ícone do bastão de trilha. Puxe a 
corda para abrir, coloque os punhos do bastão no cordão e aperte com o 
bloqueio da corda para prender. 

C  Faça as etapas no sentido inverso para retirar os bastões de trilha.FIXAÇÃO DE FERRAMENTA ÚNICA
50L/36L/34L/24L
As correias para piolet individuais fornecem armazenamento seguro 
para essa ferramenta.
A   Deslize o eixo da ferramenta pela parte superior do piolet e vire o 

eixo para cima em direção à parte superior da mochila.
B   Libere o bloqueio de corda bungee, passe o punho da ferramenta 

pelo bungee e prenda
C  Faça o inverso para remover

CORREIAS PARA COLCHONETE 
REMOVÍVEIS
50L/36L/34L
Correias para colchonete 
removíveis para fi xação externa.
A  Soltar as duas fi velas das 

correia para colchonete
B  Retire a faixa da fi vela com 

passante na base da mochila
C  Faça o inverso para prender 

novamente
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MANUAL DE USUÁRIO

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

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

cliente da Osprey, visite ospreypacks.com.


