RUGLENGTEVERSTELLING

Algemeen

7e wervel

Uw Saracen rugzak bestaat
uit een onder- en een
bovencompartiment die
worden gescheiden door een
tussenschot met een trekkoord.

* Bepaal de bovenzijde van het linker
heupbeen en plaats het gat in de
meetlat op deze plaats

De kap heeft twee vakken met
ritstoegang, aan de zijkant van
de buitenzijde en aan de
binnenzijde.

* Lees de gemeten lengte af op de
maatlat. Als de aflezing tussen twee
maten valt, kies dan de dichtstbijzijnde.
Is de tussenafstrand gelijk, kies dan de
laagste positie

* Stel het bewegende deel van de lat
in op de bovenzijde van de schouder

* Klap het lendekussen om, maak de
verstelband los uit de gesp en verwijder
deze band uit het laddersyteem met de
cijfers

De maximale gecombineerde
inhoud is ongeveer 120 liter, het
leeggewicht is 4 kg - zonder de
drinkvoorziening.

HANDLEIDING

Innovatie en feedback
Wij zijn doorlopend bezig om
onze producten verder te
ontwikkelen. Wij leren erg
veel over de gebruikte
materialen en constructies
in onze laboratoria.
Langdurig gebruik
in het veld levert echter
vaak veel relevantere
bevindingen op.
Als er volgens
uw mening
verbeteringen mogelijk
zijn aan de Saracen,
horen wij dat graag:

* Steek de verstelband nu in de
correcte opening van het laddersysteem.

Het rugpand is in lengte
verstelbaar.

Rugzak Groot Woodland Saracen

Het Lowe Alpine Advanced Paralux
System moet aan uw ruglengte
worden aangepast. Hiervoor is de
Torso Fit maatlat een handig
hulpmiddel.

bovenzijde
bekken

* Maak de band weer vast in de gesp
en sjor deze stevig aan zodat de
schouderbanden stabiel aan de rugzak
vastzitten en de witte lijn op de juiste
positie zit. Steek eventueel overtollig
band netjes weg
* Klap het lendekussen weer terug

info@lowealpine.nl.
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Kenmerken van Rugzak
Groot Woodland Saracen

Heupbandverstelling
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Uw Saracen heeft een 50 mm heupband met een z.g. side
release gesp, die op de juiste heupomvang moet worden afgesteld.
Na het instellen van de heupband moeten de 25 mm
stabilisatiebanden worden aangesnoerd om de rugzak dichter naar
de heupen te trekken.
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Aan de binnenzijde van de rugzak bevindt zich een vak dat dient
voor een drinkzak - met de opening naar beneden. Aan de
bovenzijde van de achterkant van de rugzak is een doorgang
voorzien voor de slang van deze drinkvoorziening.

Volumevergroting
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Bevestiging opbouwtassen Voor op de rugzak zijn vier 25 mm
banden aangebracht, waaraan opbouwtassen van het modulair
gevechstvest kunnen worden bevestigd.

Drinkvoorziening

Afritsbare zijvakken / Patrol Pack
De zijvakken zijn met een rits aan de rugzak bevestigd. Als er zware
voorwerpen in de zijvakken worden gedragen, dienen de ritsen te
worden geborgd d.m.v. de zijcompressiebanden, die zowel onder
(door de knoopsgaten en door de banden aan de achterzijde van
de zakken) als buitenom de zijvakken kunnen worden aangesnoerd.
De zijvakken kunnen worden afgenomen, aan elkaar geritst en als
kleine rugzak (patrol pack) worden gedragen.

Aan de voor- en achterzijde van de rugzak zijn verstevigde hijslussen
aangebracht, die aan elkaar dienen te worden verbonden bij het
hijsen en laten zakken van de beladen rugzak.

Dubbele ijsmateriaalbevestiging

Verstelling van de bovenste stabilisatiebanden
(top tensioners)
De schouderbanden zijn voorzien van stabilisatiebanden die
vastzitten aan de bovenzijde van het inwendig frame. Het
aantrekken van deze banden draagt bij aan een betere verdeling
van de last en verdere stabilisatie.
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Hijsen en laten zakken

Het volume kan worden vergroot door de kap hoger op de rugzak
te plaatsen m.b.v. de twee hoofdgespen aan de voorzijde en de
drie gespen aan de achterzijde van de kap.
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Borstband
Aan de schouderbanden is een afneembare borstband bevestigd,
die op de juiste hoogte dient te worden afgesteld en lichtjes moet
worden aangesnoerd.

Framestaven
De aluminium framestaven kunnen uit de rugzak worden genomen
door de drukkers aan de bovenzijde van het frame te openen.
Ze kunnen naar de individuele rug worden bijgebogen en in
noodgevallen als spalk dienen.

Stokvakken
Om verlies van dunne tentstokken te voorkomen zijn aan de
onderzijde van de zijkant stokvakken aangebracht. Hier kunnen
ook ski’s in worden gedragen wanneer de conventionele
draagwijze, met de bindingen tussen de zijcompressieriemen, in
steil terrein tot problemen leidt.

11

Drievoudig genaaide stiksels
Om er zeker van te zijn dat onze stiksels niet uitrafelen of
openbarsten, stikken we ze eerst twee maal met een rotvrij nylon
garen en bedekken het dubbele stiksel dan met een band waarbij
het derde stiksel wordt aangebracht.

