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Coletes Salva-Vidas 

Crewsaver ErgoFit 190N PRO e ErgoFit 290N Extreme 

“Provavelmente os coletes mais confortáveis do mercado”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como resultado de vários anos de investigação e desenvolvimento, a Crewsaver traçou uma 

família de coletes salva-vidas que aliam uma ergonomia de excelência em desenho “Fusion 

3D” às características de segurança e funcionalidade, a pensar especialmente em utilizadores 

especialmente mais exigentes, como é o caso da equipa Abu Dhabi, na Volvo Ocean Race.   

Considerados os Coletes Salva-Vidas mais confortáveis do mercado, o ErgoFit 190N PRO e o 

ErgoFit 290N Extreme oferecem ao utilizador uma grande mobilidade e uma rotação total dos 

membros superiores, deixando-os sem obstáculos e livres para se movimentar, trabalhar e 

executar as suas tarefas a bordo sem limitações.  

Os dois coletes, um com 190N (ErgoFit 190N PRO) e outro com 295N (ErgoFit 290N Extreme) 

de flutuabilidade, contam com um fecho duplo frontal e especificações avançadas no seu 

interior. Sendo fácil de utilizar, confortável, versátil, elegante e completamente funcional, é 

ideal para utilizadores de recreio, de competição, e para quem pretende efectuar trabalhos no 

Mar com total liberdade. 

http://www.oreytecnica.com/
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Estes modelos de coletes da Crewsaver dispõem ainda de um capuz anti-spray, com tubulação 

adicional e uma excelente ventilação que permite mantê-lo afastado da face, ajudando na 

melhoria da visibilidade. Apresenta ainda um apoio na zona do queixo, que oferece protecção 

extra das vias aéreas e melhora a respiração.  

Equipados com duas correias entrepernas, tornam estes coletes ainda mais seguras, uma vez 

que ajudam a manter o colete bem colocado em caso de queda ao Mar. Em vez de velcro, os 

coletes utilizam o fecho Zipper, tornando-os mais resistentes e protegendo melhor o seu 

interior. 

Um colete tão funcional, que é possível que se esqueça que o está a usar!   

Características Técnicas  

ErgoFit 190N PRO ErgoFit 290N Extreme 

  

 Cumpre com as normas ISO 12402-3  Cumpre com as normas ISO 12402-2 

 190N de flutuabilidade  290N de flutuabilidade 

 Garrafa de CO2 de 38g  Garrafa de CO2 de 60gr 

 Capuz anti-spray  Capuz anti-spray 

 Luz de colete e apito incorporados  Luz de colete e apito incorporados 

 Sistema de insuflação ‘UML pro-sensor Mk3’ ou  
‘Hammar MA1’ 

 Sistema de insuflação ‘UML pro-sensor Mk3’ ou  
‘Hammar MA1’ 

 2 anéis em "D" para fixação do arnês de segurança  2 anéis  em "D" para fixação do arnês de segurança 

 Sistema de fecho de encaixe de metal tradicional  Sistema de fecho de encaixe de metal tradicional 

 2 ajustadores de cintura laterais (melhor adaptação)  2 ajustadores de cintura laterais (melhor adaptação) 

 Preparados para integrar dispositivos de 
‘Homem ao Mar’ 

 Preparados para integrar dispositivos de 
‘Homem ao Mar’ 

 Tubo de insuflação manual  Tubo de insuflação manual 

 Bolso para Radiobalizas Pessoais (PLBs)  Bolso para Radiobalizas Pessoais (PLBs) 

 Bandas Reflectoras  Bandas Reflectoras 

 2  correias entrepernas  2  correias entrepernas 

  Revestimento reforçado em 500d Nylon 
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