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Coletes Salva-Vidas 

Colete Seacrewsader 275N com Aprovação SOLAS 

Com Capuz Anti-spray e Arnês 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Os coletes salva-vidas insufláveis da Crewsaver Seacrewsader 275N cumpre com as mais recentes 
especificações SOLAS, para uma maior segurança a bordo. Com dupla câmara, além de uma segurança 
redobrada, estes coletes proporcionam um maior desempenho, mesmo nos ambientes mais exigentes, a 
pensar sobretudo em quem desempenha funções a bordo. 
Esta gama de coletes SOLAS da Crewsaver são de fácil utilização e com uma elevada confortabilidade. Com 
uma nova tela mais compacta, este colete salva-vidas universal de tamanho adulto é adequado para pessoas 
com um peso mínimo de 43 kg e que pode ser facilmente ajustado a utilizadores com uma largura de peito 
até 175 cm.  
Cada câmara é equipada com dois cilindros de CO2 de 60g, activados por mecanismos de disparo automático 
UML MK5i, e uma válvula de alívio de 3,5 psi para garantir a flutuabilidade total durante a insuflação de 
câmara dupla.  
Os coletes Seacrewsader 275N foram projectados a pensar em ambientes de trabalho extremos, embora 
sejam também adequados para situações de abandono. O alto nível de flutuabilidade fornece protecção 
adicional, mesmo se utilizando roupas de trabalho pesadas. 
A nova tela apresenta agora um tecido mais robusto, que permite suportar as condições ambientais mais 
severas, sem danificar o colete salva-vidas e as câmaras internas.  
 
Características: 
 

- Câmara Dupla 275N MSC 200 (80) 
- Adequado para utilização com a maioria dos Fatos de Imersão e/ou de Abandono 
- Utiliza 2 cilindros de CO2 de 60gr em câmaras de insuflação simétricas 
- Com capuz anti-spray, ajudando na melhoria da visibilidade e respiração 
- Com Arnês, permitindo uma maior facilidade em caso de resgate 


