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zEALOT

ZEALOT 15

A Zealot 15 atende às crescentes necessidades do enduro mountain bike racing. 

Ela carrega as proteções, as ferramentas e os capacetes de rosto inteiro com 

segurança e conforto, com acesso completo ao interior a partir do suporte das 

costas. O suporte das costas, as alças e o cinto AirScape™ da Osprey proporcionam 

um transporte estável em terrenos acidentados. 



zealot 2

VISÃO GERAL
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ESPECIFICAÇÕES
eSPeCIFICaÇÕeS  P/M M/G
Polegadas cúbicas  793 915
Litros  13 15
Lbs/Onças*  1/13 1/14
Quilogramas*  0,82 0,85
Polegadas  13a x 9l x 9p
Centímetros  34a x 22l x 24p

Reservatório de água 11 oz/0,31 kg
* O peso da mochila não inclui o reservatório 

RECURSOS  
1 Correias de compressão laterais com fecho do lado superior

2 Dois bolsos em malha expansível nas laterais

3 Bolso externo pequeno contra arranhões, com zíper

4 Fixação para capacete LidLock™

5 Bolso acolchoado frontal retrátil e fixação para capacete de  
 rosto inteiro

6 Fixação de pisca-alerta

7 Acesso pelo suporte das costas ao compartimento principal

8 Bolsa removível para ferramentas

9 Bolso reservatório interno**

10 Dois bolsos com malha expansível nas alças

11 Dois bolsos com zíper no cinto

 ** Reservatório Hydraulics™ incluído para os EUA e outros mercados selecionados

TECIDO
PRINCIPal    330D Nylon Dobby

ReVeStIMeNto  330D Nylon Dobby

FUNDo 420D Nylon Packcloth
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SUSPENSÃO
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1 SUPoRte DaS CoStaS aIRSCaPe™

 +  Espuma moldada que cria um suporte das costas leve 
e proporciona alívio e ventilação 

 + O projeto de baixo perfil mantém a mochila colada ao  
  corpo, para um equilíbrio perfeito

2 alÇaS VeNtIlaDaS BIoStRetCH™

 +  Espuma EVA perfurada com grandes orifícios, 
proporcionando mais respiro, conforto e flexibilidade

 + Correia ajustável do esterno com fixação magnética  
  da mangueira do reservatório

3 CINto aColCHoaDo HIPWING/eRGoPUll™

 +    Cinto em nylon, com extensão acolchoada em 
malha espaçadora, bolsos no cinto e um ErgoPull™ 
modificado para proporcionar um transporte estável. 

TAMANHO / AJUSTE

taMaNHo De toRSo UNISSeX

UM TAMANHO
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DETALHES DOS RECURSOS

FIXaÇÃo De PISCa-aleRta
A correia de fixação do pisca-alerta, 
localizada próxima da base do painel 
frontal da mochila, permite a fixação rápida 
de lanternas, proporcionando uma alta 
visibilidade no escuro.

FIXaÇÃo PaRa CaPaCete lIDloCK™ 
O LidLock™ da Osprey transporta capacetes de bicicleta com facilidade e 
segurança.

A Afaste a fixação LidLock™ da mochila

B Torça o LidLock™ e passe-o pela abertura inferior do capacete. Retorne  
 o LidLock™ à sua posição horizontal para travar o capacete.

C Ajuste a tensão do LidLock™ com a corda ajustável no painel externo  
 direito da mochila. 

D. Faça o inverso para remover o capacete.

BolSoS lateRaIS
Um bolso lateral superior com zíper, revestido 
de tecido contra arranhões e gravado a calor, 
proporciona um armazenamento ideal para 
equipamentos óticos e eletrônicos.

CoMPaRtIMeNto INFeRIoR/BolSa De FeRRaMeNtaS ReMoVÍVel
Um compartimento inferior, com zíper, possui uma bolsa de ferramentas 
removível, que permite organizar as ferramentas e oferece uma superfície limpa 
de trabalho para reparos na trilha. Para remover a bolsa de ferramentas, basta 
soltar a corda costurada na bolsa de ferramentas do aro costurado na mochila.

BolSo RetRÁtIl FRoNtal
Um bolso retrátil frontal foi desenvolvido para acomodar equipamentos essenciais 
de bicicletas. As correias de compressão superiores do bolso retrátil são de 
rápida liberação e acomodam o capacete de rosto inteiro, enquanto as correias de 
compressão inferiores, de rápida liberação, funcionam em conjunto com os bolsos 
laterais de malha expansível para carregar as proteções do cotovelo e do queixo.

1  FIXaÇÃo Do CaPaCete De RoSto INteIRo
  Para fixar o capacete de rosto inteiro, sole as duas correias de compressão 

superiores, coloque a abertura de rosto do capacete sobre o painel frontal da 
mochila e prenda as duas correias de compressão pela abertura de rosto. Prenda 
novamente os fechos da correia de compressão e aperte-os para fixar o capacete 
na mochila com segurança. Feche a correia de queixo do capacete pelo tecido 
de fixação da luz pisca-alerta, perto da base do painel frontal, para melhor 
estabilidade de transporte.

2 tRaNSPoRte DaS PRoteÇÕeS PaRa CotoVelo e QUeIXo 
  Para levar as proteções para cotovelos e queixo, solte as duas correias de 

compressão inferiores, deslize as proteções para dentro dos bolsos laterais de 
tecido expansível e aperte as correias novamente, para mantê-las em segurança.

2

1
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HIDRATAÇÃO

HIDRataÇÃo
O acesso ao compartimento principal pelo suporte das costas da mochila 
permite acesso rápido a um compartimento interno de hidratação, com zíper, 
e ao reservatório Hydraulics™ de 3 L*. 

ReSeRVatÓRIo HYDRaUlICS™ 3 l*
O reservatório Hydraulics™ de 3 L da Osprey apresenta uma placa de suporte com 
contorno e HydroStatic™, para manter o ajuste e o conforto da mochila, e uma 
fixação magnética para o bico que permite rápida conexão à correia do esterno.
* Incluído nos EUA e em outros mercados selecionados.

VISIte o SIte oSPReYPaCKS.CoM PaRa oBteR MaIS INFoRMaÇÕeS SoBRe a lINHa 
CoMPleta De ReSeRVatÓRIoS Da oSPReY.

eSPeCIFICaÇÕeS   
Onças para fluidos 100 
Litros 3 
Onças 10,9 
Quilogramas 0,31 
Polegadas 16a x 7l x 3p
Centímetros 40a x 18l x 8p

aCeSSo ao CoMPaRtIMeNto PRINCIPal Pelo SUPoRte DaS CoStaS 
O suporte das costas com zíper duplo permite acesso fácil ao compartimento 
principal da mochila. Assim, é possível carregar e descarregar facilmente um 
reservatório de hidratação, assim como organizar equipamentos adicionais em um 
bolso extensível interno.

DETALHES DOS RECURSOS
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MANUTENÇÃO DA MOCHILA/RESERVATÓRIO

Sua mochila Osprey é um produto extremamente durável e feito para ser usado por muitos 

anos, mas que pode durar por toda a vida caso receba uma manutenção básica.

Para obter instruções completas sobre como limpar sua mochila 
Osprey, visite  ospreypacks.com/PackTech/PackCare.

MOCHIL AS OSPRE Y
eNtRetIeN ReGUlIeR

+  Após cada viagem, limpe sua mochila completamente.

+  Limpe os zíperes regularmente, usando sabão leve, água morna e uma escova  
 suave. Isso ajudará a mantê-los em boa condição de uso.

+  Se sua mochila estiver úmida, pendure-a ao abrigo do sol para secá-la.

+  Afrouxe todas as correias.

+  Lave sua mochila se o tecido, as tiras ou as malhas estiverem sujas ou com suor,  
 sal e manchas. 

(Não mergulhe as mochilas de viagem na água com o Chassis com rodas High Road™).

CoMo laVaR SUa MoCHIla

A   Esvazie a mochila, incluindo restos de alimentos, sujeira ou derramamentos.

B  Se sua mochila possui alças e extensão do cinto removíveis, retire-as da  
 mochila.

C  NÃO lave sua mochila em uma máquina de lavar. Limpe sua mochila e os  
 componentes em uma banheira ou pia grande, usando um detergente suave e  
 água morna.

D  Agite a mochila suavemente. Escove o interior e o exterior de todos os  
 compartimentos, incluindo os bolsos, com uma escova suave.

E  Limpe os zíperes usando sabão leve, água morna e uma escova suave. Passe  
 água e sabão pelos fechos. Para manter os zíperes e os fechos em boas  
 condições de uso, é necessário remover a sujeira e os restos.

F  Escoe a água suja da banheira ou da pia, e coloque água limpa e fria, sem sabão.  
 Enxágue a mochila por completo. Repita essa etapa o quanto for necessário.

G  Pendure sua mochila para secar em um ambiente externo ou em uma área bem  
 ventilada, ao abrigo da luz direta do sol.

MalaS De VIaGeM CoM RoDaS

(Não mergulhe as mochilas de viagem na água com o Chassis com rodas High Road™).

A  Esvazie a mochila, incluindo restos de alimentos, sujeira ou derramamentos,  
 após cada viagem.

B  Limpe os zíperes regularmente, usando sabão leve, água morna e uma escova  
 suave. Isso ajudará a mantê-los em boa condição de uso.

C  Esfregue o exterior do chassis com um tecido ou esponja úmida.

D Limpe o tecido da mochila ao esfregar as manchas e a sujeira com água morna,  
 detergente leve e uma escova ou esponja macia. 

E  Use uma toalha molhada com água limpa, sem sabão, para remover todo o  
 resíduo de sabão na mochila.

F  Pendure sua mochila para secar em um ambiente externo ou em uma área bem  
 ventilada, ao abrigo da luz direta do sol.

PRoDUtoS De lIMPeza ReCoMeNDaDoS  
A Osprey recomenda os produtos Nikwax® para limpar sua mochila.  
Leia as instruções no rótulo com atenção antes de aplicar qualquer 
produto em sua mochila.

tech Wash® – Use com água morna para lavar e limpar suas mochilas 
ou malas.

tent & Gear Solar Proof® – Use este produto em spray para proteger suas mochilas 
da exposição aos raios UV e para melhorar a proteção contra água.
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MANUTENÇÃO DA MOCHILA/RESERVATÓRIO

RESERVATÓRIOS OSPRE Y
MaNUteNÇÃo PaDRÃo Do ReSeRVatÓRIo

+   Nossa fórmula antibacteriana para reservatórios evita o crescimento da 
maioria dos fungos e bactérias.

+  Enxágue seu reservatório após o uso, para mantê-lo fresco, especialmente  
 depois de usar bebidas com açúcar.

+  Use periodicamente Hydraulics™ Cleaning Tablets da Osprey para limpar seu  
 reservatório.

+  Iodo ou outros comprimidos purificadores usados em seu reservatório  
 não afetarão a sua qualidade. Porém, esses comprimidos poderão manchar o  
 reservatório, com o tempo.

+  O congelamento de seu reservatório não afetará a sua qualidade. Porém, se  
 o reservatório estiver cheio de água, esteja ciente de que a água expande ao se  
 congelar, o que pode danificar seu reservatório se houver água em excesso.

+  NÃO coloque água fervente no reservatório. Isso poderá danificá-lo e anular sua  
 garantia.

+  Assista o vídeo “Cleaning an Osprey Hydraulics™ Reservoir” na página do  
 YouTube® da Osprey Packs.

CoMo lIMPaR SeU ReSeRVatÓRIo (CoM HYDRaUlICS™ CleaNING taBletS Da oSPReY)

A  Encha o reservatório com água morna, não use água sanitária ou água fervente.

B  Coloque um comprimido de limpeza no reservatório e feche-o.

C  Deixe o comprimido se dissolver por cinco minutos, com o reservatório deitado.

D  Agite o reservatório por trinta segundos, para misturar e espalhar a solução.

E  Feche o bico e agite o reservatório para remover o ar e encher a mangueira e o  
 bico do reservatório com a solução.

F  Aguarde 15 minutos e, depois, remova a solução do reservatório.

G  Enxágue o reservatório e o tubo com água fria e limpa.

H Pendure o reservatório para secar em uma área bem ventilada.

Para obter instruções completas sobre como limpar seu reservatório Osprey, 
assista “Cleaning an Osprey Hydraulics™ Reservoir” em youtube.com/ospreypacks.

CoMo FazeR UMa lIMPeza CoMPleta eM SeU ReSeRVatÓRIo (CoM HYDRaUlICS™ 

CleaNING KIt Da oSPReY)

1   Enxágue o reservatório e encha-o com água morna e um detergente de louças 
suave; não use água sanitária ou água fervente.

2  Com a escova de limpeza grande do Hydraulics™ Cleaning Kit da Osprey, escove  
 o interior do reservatório.

3  Remova a mangueira do reservatório e o bico da mangueira e use a escova  
 pequena do Hydraulics™ Cleaning Kit da Osprey para escovar o interior da  
 mangueira.

4  Remova a tampa de silicone do bico e limpe os dois elementos com água morna  
 e sabão.

5 Enxágue o interior e o exterior do reservatório, a mangueira e o bico com água  
 limpa e fria.

6  Deixe a mangueira e o bico secarem em uma área bem ventilada.

7  Insira o suporte de secagem do Hydraulics™ Cleaning Kit da Osprey no  
 reservatório e pendure-o para secar em uma área bem ventilada.
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ACESSÓRIOS OSPRE Y   
Personalize e proteja sua mochila com a linha completa de acessórios da 
Osprey. Para ver a linha completa, visite sua loja Osprey local ou visite 

 ospreypacks.com.

ARRUME SUA MOCHIL A
Para obter mais conforto ao carregar sua mochila, arrume-a 
corretamente. Para obter mais informações, visite: ospreypacks.com/
PackTech/HowToPackYourPack

GAR ANTIA 
Na Osprey, a sustentabilidade é projetada em nossas mochilas, 
que são feitas para durar toda a v ida e contam com excelente 
garantia, não impor ta o quanto você use seu equipamento. V isite 
ospreypacks.com para saber mais.

DÚVIDAS?
Entre em contato com o Atendimento ao Cliente Osprey. Assistência 
verdadeira, de pessoas reais. Explore a aba de atendimento ao cliente 
em  ospreypacks.com.

oSPReY PaCKS, INC.  
115 PRoGReSS CIRCle   
CoRtez, Co 81321 eUa

866-284-7830
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