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POKROWIEC NA APARAT 
ADVENTURER 

 

 ZASTOSOWANIE 
 

Do przenoszenia profesjonalnej lustrzanki cyfrowej z matrycą pełnoklatkową, wraz z 
obiektywem i zamocowanym gripem. 
 

 

Wnętrze głównej komory wyłożono miękkim materiałem, chroniącym przed zarysowaniami. 
Ma on właściwości rzepa, co pozwala dowolnie organizować przestrzeń przy pomocy 
odpinanych przegród.  
Ściany wypełniono sprężystą gąbką, by możliwie najlepiej chronić aparat przed urazami 
mechanicznymi np. w wyniku upadku, a jednocześnie zachować sztywność na tyle, by 
niwelować naprężenia powstające na połączeniu obiektywu z korpusem aparatu. Dno 
wypełniono dodatkowo sztywniejszym materiałem, gdyż ta strona jest szczególnie narażona 
na urazy mechaniczne. 
Klapa z kołnierzem przeciwdeszczowym zamykana zatrzaskiem i zamkiem błyskawicznym. 
Przednia kieszeń zamykana rzepem, zaprojektowana do przechowywania pokrywy obiektywu, 
gdy aparat pracuje. Po bokach komory głównej umieszczono dwie płaskie kieszenie na kable 
i przewody.  
Na plecach umieszczono system taśm przeplatanych, kompatybilny z MOLLE/PALS (standard 
NATO). Pozwala to mocować pokrowiec do pasów taktycznych i wielozadaniowych, 
kamizelek, plecaków i chestrigów, jak również do zwykłego paska od spodni. Taśmy MOLLE po 
bokach i na spodzie pokrowca umożliwiają rozbudowę zestawu o pokrowce na dodatkowe 
obiektywy, lampy błyskowe czy kieszenie cargo, lub przytroczenie statywu bądź kurtki. 
Szelka na ramię została odpowiednio pogrubiona i wyprofilowana, oraz zamocowana na 
obrotowym zatrzasku, dla zapewnienia jak najlepszego komfortu przenoszenia. Może być też 
łatwo i szybko odpięta. Umieszono na niej też dwa panele miękkiego rzepa na oznaczenia. 
 

 MATERIAŁY 
 

Tkaniny:  Cordura, nylon, materiał rzepopodobny 
Taśmy:  Poliamidowa 25, 30, 40 i 50 mm 
   Rzep 25 i 50 mm 
Wypełnienie:  Gąbka 10 i 20 mm 
Zamki:  YKK 
Klamry:  Duraflex , YKK 
Wykończenie: Paracord, lamówka 
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 WARIANTY 
 

Standardowy  Wymiary głównej komory 21 x 19 x 10 cm. 
Duży   Wymiary głównej komory 23 x 23 x 19 cm. 
 

 DOSTĘPNE KOLORY 
 

• Oliwkowy 
• Ranger green 
• Coyote brown 
• Czarny 
• Granatowy 
• Czerwony 
• Biały 
• Szary 
• A-TACS AU 
• A-TACS FG 

• Multicam Crye 
• Multicam Tropic 
• Pencott Badlands 
• Pencott Greenzone 
• Pencott Snowdrift 
• CCE France 
• Desert DPM 
• DPM 
• Flecktarn 
• M/98 Norway 

• M04 Finland 
• M90 Sweden 
• MTP Britain 
• Vegetata Italy 
• Woodland US 
• WZ.93  
• Zielono-piaskowy 
• Czarno-rdzawy 

  



 

 

 

 

 

 

 

� +48 693 537 533  SAG, Sikorskiego 22/2 VAT no: PL8722325365   

� sag@sagear.eu 32-400 Myślenice  NCAGE no: 2123H   

� www.sagear.eu POLAND 

 ZDJĘCIA 
 

 

   

 

 

      

      

      

 


