
ospreypacks.com

MANUAL DE USUÁRIO

SÉRIES SOJOURN

SOJOURN 80L/28" SOJOURN 60L/25" SOJOURN 45L/22"

F16 - UPDATED 6/16

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.

 



SOJOURN SERIES 2

RESUMO

CAR AC TERÍS TICAS
1  Bolso superior com zíper fornece acesso fácil a líquidos e produtos de 

higiene pessoal

2  Alças acolchoadas superiores e laterais fornecem transporte confortável

3   Tubo duplo para controle extra de grandes cargas sobre superfícies 
ásperas

4   Painel grande de zíper, com deslizastes trancáveis de acesso ao 
compartimento principal

5   Bolso do painel traseiro e janela para cartão de identificação com arnês de 
ombro removível

6  Correias duplas do painel frontal para fixação de equipamentos adicionais

7  Chassis de peso leve, alto-rolamento de liberação HighRoad™

8   Painel posterior, cinta quadril e arnês implantável capacitados para um 
longo curso

9   Componentes de suspensão removíveis para embalagem de maior 
capacidade

10    Cintas de compressão duplas StraightJacket™ para conteúdo seguro

+  Cintas de compressão interna com asas de tecido, mantêm roupas 
firmes e em segurança

+  Quatro bolsos de zíper no compartimento principal mantêm organização 
de engrenagem

TECIDO
PRINCIPAL      420 Náilon Shadow Box

ÊNFASE      1680D Náilon Balístico

NYLON BASE    900D  Super Oxford
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SOJOURN SERIES 3

RESUMO

SOJOUR N 80L /2 8"
ESPECIFICAÇÕES TAMANHO ÚNICO 
Polegada cúbica 4882
Litros 80
Libras  8,97
Quilogramas 4,07
Polegadas 28a  x 14l x 14c
Centímetros 71a  x 36l x 35c

SOJOUR N 60L /2 5"
ESPECIFICAÇÕES TAMANHO ÚNICO 
Polegada cúbica 3661
Litros 60
Libras  8,53
Quilogramas 3,87
Polegadas 25a  x 14l x 14c
Centímetros 64a  x 36l x 35c

SOJOUR N 4 5L /2 2 "
ESPECIFICAÇÕES TAMANHO ÚNICO 
Polegada cúbica 2746
Litros 45
Libras  7,93
Quilogramas 3,60
Polegadas 22a  x 14l x 9c
Centímetros 56a  x 36l x 23c



SOJOURN SERIES 4

SUSPENSÃO

1 SUSPENSÃO HIGHROAD™

 + Quadro periférico de liga metálica e estadas de alças centrais

2  PAINEL POSTERIOR TENSIONADO CLANDESTINO 

 +  Superfície de tensão lombar inspirada Anti-GravityTM

 + Painel posterior tencionado respirável coberto de malha

 + Tronco de ajustável estendido de dupla posição *
 *Única posição na 22"

3  ARNÊS VENTILADO CLANDESTINO 

 +  Arnês de espuma ventilado coberto de malha

 + Superfícies de contato coberto de malha respirável confortável e ventilado

 + Cinta de esterno ajustável com apito

4 CINTA QUADRIL ACOLCHOADA CLANDESTINA 

 +  Cinta quadril acolchoada coberta de malha respirável

 + Único fecho de correias 25mm ErgoPull™
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DIMENSIONAMENTO / ADAPTAÇÃO

ADAPTAÇÃO DO ARNÊS
As cintas do arnês devem envolver totalmente ao redor dos seus ombros sem 
intervalos entre a mochila e as suas costas. A parte acolchoada das cintas do 
arnês deve terminar 1"/2.5 cm- 2"/5 cm abaixo das axilas e da cinta de esterno, 
ajustada a aproximadamente 2"/5 cm abaixo da clavícula.
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SOJOURN SERIES 5

CARACTERÍSTICAS DETALHADAS

BOLSO SUPERIOR PARA LÍQUIDOS
80L / 60L / 45L
O bolso de líquidos está localizado na parte superior da mochila e fornece acesso 
rápido e fácil ao zíper para um conjunto de produtos de higiene pessoal ou outros 
pequenos objectos. O seu design tratado comprime para garantir que o total volume 
do compartimento principal está disponível para equipamentos e vestuário. Isso é 
convenientemente dimensionado para caber uma variedade de bolsas de lavagem 
1L/1 qt ou mala de viagem e capa de Osprey.

ALÇAS DE TRANSPORTE DE BAIXO PERFIL SUPERIOR E LATERAL
80L / 60L / 45L
Duas alças acolchoadas de baixo perfil fornecem uma opção fácil para 
agarrar, puxar e manobrar a sua bolsa. Tecido resistente na parte externa 
protege as alças, e o material macio, acolchoado por baixo é confortável e 
fácil de usar. Uma terceira alça encontra-se moldada na parte frontal do 
chassi HighRoad™ e serve tanto como alça, como de pára-choques frontal.

GRANDE ACESSO AO COMPARTIMENTO PRINCIPAL
80L / 60L / 45L
Um painel frontal cheio com abertura de zíper-U, fornece grande acesso 
à engrenagem e um caminho de zíper endurecido fornece estrutura para 
manter o compartimento principal aberto, enquanto se está a empacotar 
ou desembalar. Materiais de forro interno brilhante facilitam encontrar 
pequenos e grandes itens armazenados dentro da mochila. Para organização 
adicional, os bolos laterais sólidos de malha, fornecem armazenamento 
conveniente e privado.

CINTAS DE COMPRESSÃO INTERNAS
80L / 60L / 45L
Use as alças de compressão interna para maximizar o espaço da mochila, 
organizar e estabilizar cargas no interior do compartimento principal. 
Desaperte e afrouxe as correias antes de embalar e pendure as tiras do lado 
de fora de ambos os lados da mochila. Após empacotar, afivele as correias e 
aperte-as uniformemente para que a fivela permaneça no meio da mochila.

CORREIAS DUPLAS FRONTAIS  
80L / 60L / 45L 
As correias fornecem vários pontos de fixação para alças 
adicionais, anexar acessórios e equipamentos externos.



SOJOURN SERIES 6

CARACTERÍSTICAS DETALHADAS

SISTEMA DE COMPRESSÃO STRAIGHTJACKETTM

80L / 60L / 45L
O sistema de compressão de StraightJacket™ da Osprey protege cargas 
e adiciona estabilidade. Cintas de compressão externas e paredes laterais 
acolchoadas encapsulam e protegem o conteúdo interno da mochila.

A   Quando a mochila estiver completa, anexe as cintas de compressão às 
fivelas na borda frontal da parede lateral acolchoada.

B  Quando carregar cargas menores, anexe as tiras de compressão às 
fivelas escondidas ao longo do lado direito da mochila, perto do painel 
posterior.

C Aperte para baixo as paredes laterais acolchoadas.

TRANSPORTE DE PAINEL POSTERIOR CONVERTÍVEL
80L / 60L / 45L
A suspensão no Chassi Sojourn High Road™ fornece um estilo de transporte 
de mochila confortável. 

PARA UTILIZAR O ARNÊS E CINTA QUADRIL 
A     Descompacte a tampa traseira.
B     Remova a cinta quadril e o arnês por trás do painel posterior.
C    Dobre a aba para o espaço por trás da cinta quadril de forma a fixá-la da 

parte de fora.
D Anexe a cinta quadril às duas fivelas na parte inferior da bolsa.  
 Anexe o arnês às fivelas na lateral da cinta quadril.
E   Reverter os passos para ocultar o painel posterior.
 
PARA REMOVER O ARNÊS E CINTA QUADRIL
A Descompacte a tampa traseira.
B Remova a cinta quadril e o arnês por trás do painel posterior.
C Solte as fivelas localizadas na parte superior das cintas do arnês.
D  Deslize a mão entre o arnês e o painel posterior para abrir o velcro e 

remover o arnês.
E Inverta as etapas para reinstalar o arnês e cinta quadril.

DESLIZADORES TRANCÁVEIS DE ZÍPER NO COMPARTIMENTO 
PRINCIPAL 
80L / 60L / 45L
O compartimento principal possui zíperes bloqueáveis para 
proteger o conteúdo da sua bolsa. Nós recomendamos usar 
cadeados aprovados por TSA.

CHASSIS HIGHROAD™
80L / 60L / 45L
Todas as mochilas de viagem de Osprey com 
rodas, utilizam Chassis proprietárias de 
HighRoad™ da Osprey. Dispõe de: 
A   Um punho ergonómico retrátil com aletas de 

ventilação integrada
B  Quadro de alumínio 6061 T6
C   Base compósita ultra durável e leve, com um 

embutimento de matriz de fibra de vidro e 
alça integrada para andar a pé/agarrar

D   Rodas sobredimensionadas de poliuretano 
com alta tração, com rolamentos selados e 
um design de alto apuramento.

DAYLITE COMPATÍVEL
80L / 60L / 45L
Todas as mochilas da Série Sojourn são 
compatíveis com nossa mochila Daylite. Anexe 
a Daylite usando os quatro anéis-D na parte 
frontal da mochila.



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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