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Coletes Salva-Vidas 

Crewsaver Crewfit 150N Wipe Clean 

“Uma solução inteligente para o uso profissional” 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Quantas vezes não se sentiu já incomodado por estar a usar um colete sujo? Como se sabe, os 

coletes de tela têxtil normal vão ganhando salitre e manchas devido aos salpicos de água, 

provocando rigidez no tecido e menor resistência à abrasão. Por muito que o queiramos lavar 

convém não esquecer que quando o colete é automático, a lavagem causa a sua activação se o 

mecanismo não for previamente desarmado. 

 

 A pensar nesta e noutras necessidades dos profissionais, a Crewsaver lançou o modelo 

de colete automático Crewfit 150N Wipe Clean, uma solução inteligente e rentável para uso 

constante e seguro do colete salva-vidas.  

 

Além do seu revestimento de fácil limpeza, as fitas reflectoras de alta visibilidade deste colete 

permitem uma maior protecção, tanto diurna como nocturna, em locais que apresentem um 

grande perigo de queda à água, tanto no mar como em terra (trabalhos no cais, armadores, 

estivadores, pescadores, trabalhos de amarração, tripulantes profissionais de transportes e 

reboques, etc...). 

 
 
                           
                 Amarelo 

                                                                      

 
 

                       Laranja 
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Este colete destaca-se por aliar características fundamentais para o uso constante por 

profissionais:  

 Fitas reflectoras (também no seu exterior): garantem uma melhor visibilidade em 

caso de queda à água   

 Fácil limpeza: o seu revestimento plastificado permite uma manutenção regular 

através da utilização de um pano húmido ou de toalhitas 

 Ajustador de cintura: permite uma melhor adaptação ao corpo  

 Duas cintas entrepernas: ajuda a manter o colete bem colocado em caso de queda 

ao Mar 

 Suporte para queixo integrado: ajuda a proteger as vias aéreas e a melhorar a 

respiração 

 Possibilidade de incorporar um capuz anti-spray e luz de colete 

 Tubo de insuflação oral e apito 

 ISO 12402-3: Com capacidade flutuação de 150N, oferece uma capacidade de 

flutuação superior, de 160N 

 Disponível em duas cores: Laranja e Amarelo de alta visibilidade 

 

Extras opcionais 

Capuz Anti-Spray Luz de Colete (CSL) 
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