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COLETES SALVA-VIDAS 

SEACREWSADER 290N FUSION 3D 

 

Os coletes salva-vidas insufláveis Seacrewsader 290N Fusion 3D cumprem com as mais 

recentes especificações SOLAS, para uma maior segurança a bordo. Com dupla câmara, 

além de uma segurança redobrada, estes coletes proporcionam agora uma versão mais 

ergonómica, através do Design Fusion 3D, proporcionando ao utilizador o máximo 

conforto, mesmo nos ambientes e funções mais exigentes. 

A mais recente gama de coletes SOLAS da Crewsaver foi desenvolvida para proporcionar 

o máximo conforto ao mesmo tempo que desempenha as suas funções. Este colete 

salva-vidas veio revolucionar o mercado, juntando as características de Design Fusion 

3D, suporte de queixo, capuz anti-spray e um sistema modular, permitindo-lhe ter um 

colete com um tempo de vida mais alargado. 

Um modelo bastante ergonómico que aumenta a total liberdade de movimentos do 

utilizador, permitindo que os membros superiores estejam livres para se movimentar, 

trabalhar e executar as suas tarefas. Os coletes Seacrewsader 290N 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. 

Cada câmara é equipada com dois cilindros de CO2 de 60g, activada por mecanismos de 

disparo automático UML Elite Pro-Sensor Rearm Kit, e uma válvula de alívio de 3,5 psi 

para garantir a flutuabilidade total durante a insuflação de câmara dupla.  
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Projectado para utilização em ambientes extremos de trabalho e apropriado para fins 

de abandono, o colete salva-vidas Seacrewsader 290N 3D é a escolha certa para 

trabalhadores que desempenham funções em navios, plataformas e embarcações 

offshore, de forma constante ou regular, cumprindo os requisitos de certificação SOLAS. 

Mesmo utilizado com roupas de trabalho pesadas, este colete salva-vidas foi 

desenvolvido de modo a garantir o seu bom e rápido funcionamento, garantindo ao seu 

utilizador a flutuabilidade necessária, ao mesmo tempo que proporciona um 

desempenho notável na rotação do corpo. O suporte de queixo mantém as vias aéreas 

desobstruídas e livres, mesmo estando inconsciente.  

Disponível com dois tipos de tela: um modelo com um tecido mais robusto, que permite 

suportar as condições ambientais mais severas, sem danificar o colete salva-vidas e as 

câmaras internas, e outro com a funcionalidade de limpeza fácil, sendo possível limpar 

a sujidade com um pano húmido ou toalhita.  

 

 

 

 

 

 

 

Características Principais 

• Câmara Dupla com sistema UML 60g Elite Pro-Sensor Rearm Kit 

(290N) 

• Design ergonómico Fusion 3D, distribuindo o peso no colete sem 

pressionar a zona do pescoço; 

• Insuflação distribuída em apenas uma bexiga, para melhor 

desempenho na água; 

• Sistema Modular – As telas e as bexigas podem ser substituídas 

se forem danificadas ou se necessário alterar a aplicação; 

• Opções de Coletes preparados para incorporação de Dispositivos 

de Emergência Marítima, como é o caso das PLBs e MOBs; 

• Com capuz anti-spray e suporte para queixo, para 

desimpedimento das vias aéreas; 

• Opções de tela alternativas disponíveis: Heavy Duty e Wipe 

Clean; 
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SEACREWSADER 290N FUSION 3D 

“UM COLETE À SUA MEDIDA E PARA A VIDA TODA” 

 


