
Відділення 
зі швидким
доступом

Зйомні 
лямки

Грудна
стяжка

зовнішній вигляд
Рюкзак великий Івор 55. Об’єм: 55+ л, 
Габарити: 55 х 31 х 19 см. Вага: 4100 гр,
Одне велике відділення, клапан, дюралеві 
ребра жорсткості у спинці.

Матеріали: Cordura, YKK, RIP-STOP, 2M.
Комплектація: 1 рюкзак великий, 4 підсумки, 
1 пояс РПС «Тритон», зйомні лямки,
1 рюкзак зйомний малий, накидка від дощу.
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Опис: комплекс Івор 55 складається з основного великого рюкзака на 55 л 
із боковим доступом і клапаном, одного малого зйомного рюкзака на 15 л, двох 
великих і двох середніх зйомних підсумків, зйомних лямок та поясу, що разом 
утворюють РПС «Тритон». Може використовуватись як баул з бічними ручками.
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малий рюкзаку розібраному вигляді
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Опис: комплекс Івор 55 складається з основного великого рюкзака на 55 л 
із боковим доступом і клапаном, одного малого зйомного рюкзака на 15 л, двох 
великих і двох середніх зйомних підсумків, зйомних лямок та поясу, що разом 
утворюють РПС «Тритон». Може використовуватись як баул з бічними ручками.
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Рюкзак великий Івор 55. Об’єм: 55+ л, 
Габарити: 55 х 31 х 19 см. Вага: 4100 гр,
Одне велике відділення, клапан, дюралеві 
ребра жорсткості у спинці.

Матеріали: Cordura, YKK, RIP-STOP, 2M.
Комплектація: 1 рюкзак великий, 4 підсумки, 
1 пояс РПС «Тритон», зйомні лямки,
1 рюкзак зйомний малий, накидка від дощу.

Кріплення
для зовнішнього
паску «через плече»

Зовнішня
мала кишеня

Внутрішнє
відділення

Розмір: 39 х 27 х 12 см
Об’єм: до 15 л


