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Coletes de Salvação Espuma

(Aprovados)

Coletes de Salvação

CE 150N EN 396
COLETES DE SALVAÇÃO «SKOPE-
LOS» CE 150N
Com fitas refletoras em locais visíveis e 
apito aprovado. Alça na frente para 
resgate por helicóptero. Cinta ajustável 
lateraImente.

Referência

3819-1
3819-2

Peso (kg)

0-50
>60

Peito (cm)

<85
<125

Flutuação (N)

75
150

Adequados para águas agitadas.

CE 150N EN 396
COLETES DE SALVAÇÃO CE 
100N «MILOS»
Com �tas re�etoras em locais visíveis e 
apito aprovado.
Cinta ajustável lateralmente.

Referência

3819-1
3819-2

Peso (kg)

0-50
>50

Peito (cm)

<86
<127

Flutuação (N)

60
100

Adequados para águas agitadas.

SOLAS
COLETES DE SALVAÇÃO SOLAS 74
Código LSA 96/98/EC IMO MSC81(70), MSC.200(80) & MSC.207(81).Completo com �tas re�etoras, apito aprovado e duas posições de cintas 
para aplicação de luzes de colete de salvação (em frente ou na lateral). Equipado com um cinto que termina num gancho de plástico que 
permite aos seus' utilizadores ligarem-se e manterem-se juntos. Fabricado de acordo com os regulamentos internacionais IMO MSC.200(80) & 
MSC.207(81).

Tipo

Infantil
Criança

Dimensões (mm)

470 x 295 x 90
545 x 310 x 95

Flutuação (N)

70
85

150

Referência

2010-1
2010-2

Adulto / Sobrepeso 615 x 385 x 1002010-3

COLETES DE SALVAÇÃO DOBRÁVEL
SOLAS 74, Código LSA 96j98jEC, IMO MSC81(70), MSC.200(80) & MSC.207(81)
Uma excelente solução para barcos e navios com pouco espaço de armazenamento. Pode ser facilmente arrumado debaixo dos assentos. 
Tem �tas re�etoras, apito aprovado e duas posições de cintas para aplicação de luzes de colete de salvação (em frente ou na lateral). 
Equipado com um cinto que termina num gancho de plástico que permite aos seus utilizadores ligarem-se e manterem-se juntos. Fabricado 
de acordo com os regulamentos internacionais IMO MSC.200(80) & MSC.207(81).

Tipo

Infantil

Dimensões (mm) Flutuação (N)

70
85

Referência

2010-4
Criança2010-5

150Adulto / Sobrepeso2010-6

A B C D E F G
570 235 260 285 90 100 195
630 260 320 330 50 100 160
780 290 390 370 70 120 195

NOVO COLETE INSUFLÁVEL
Colete salva-vidas confortável, compacto e discreto, projectado para o mercado de hoje. De acordo com a norma EN ISO 12402-3 - 150 
Newton, mas com uma capacidade de �utuação superior de 150 Newton.

APITO PARA COLETE DE SALVAÇÃO
Novo design prático e aprovado
segundo a norma SOLAS 74, Código
LSA e EN ISO 12402-B.
Cor laranja.

- Aprovação EN ISO 12402-3
- 150N Flutuação
- Compatível com as garrafas de C02 dos
  principais fornecedores

  (cabeça fora de água)

- Câmara de ar alta resistência soldadura
   dupla
- Mecanismo de disparo automático
- Saco de transporte
- Fácil reacondicionamento

Opções: Automático s/ arnês - Automático c/ arnês - Manual s/ arnês - Manual c/ arnês
Características:

Ref. 518

LUZ PARA COLETE DE SALVAÇÃO
SOLAS 74, Código LSA, 96/98/EC IMO MSC81(70) & MSC207(81), ISO24408:2005.
Ativação automática através de um sensor de água. Com bateria 
de lítio Cr2. Duração da luz no mínimo 8horas.
Dimensões: 45 mm x 31,2 mm x 18,9 mm.
Peso: 23,5 g.

Ref. 518
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Com �tas re�etoras em locais visíveis e Com �tas re�etoras em locais visíveis e 

ReferênciaReferência

3819-23819-2

Peso (kg)Peso (kg)

0-500-50
>50>50

Peito (cm)Peito (cm)

<86<86
<127<127

Adequados para águas agitadas.

COLETES DE SALVAÇÃO SOLAS 74
Código LSA 96/98/EC IMO MSC81(70), MSC.200(80) & MSC.207(81).Completo com �tas re�etoras, apito aprovado e duas posições de cintas Código LSA 96/98/EC IMO MSC81(70), MSC.200(80) & MSC.207(81).Completo com �tas re�etoras, apito aprovado e duas posições de cintas 
para aplicação de luzes de colete de salvação (em frente ou na lateral). Equipado com um cinto que termina num gancho de plástico que para aplicação de luzes de colete de salvação (em frente ou na lateral). Equipado com um cinto que termina num gancho de plástico que 
permite aos seus' utilizadores ligarem-se e manterem-se juntos. Fabricado de acordo com os regulamentos internacionais IMO MSC.200(80) & permite aos seus' utilizadores ligarem-se e manterem-se juntos. Fabricado de acordo com os regulamentos internacionais IMO MSC.200(80) & 

TipoTipo

InfantilInfantil
CriançaCriança

Dimensões (mm)Dimensões (mm)

470 x 295 x 90470 x 295 x 90
545 x 310 x 95545 x 310 x 95

Adulto / SobrepesoAdulto / Sobrepeso 615 x 385 x 100615 x 385 x 100

COLETES DE SALVAÇÃO DOBRÁVELCOLETES DE SALVAÇÃO DOBRÁVELCOLETES DE SALVAÇÃO DOBRÁVELCOLETES DE SALVAÇÃO DOBRÁVEL
SOLAS 74, Código LSA 96j98jEC, IMO MSC81(70), MSC.200(80) & MSC.207(81)
Uma excelente solução para barcos e navios com pouco espaço de armazenamento. Pode ser facilmente arrumado debaixo dos assentos. Uma excelente solução para barcos e navios com pouco espaço de armazenamento. Pode ser facilmente arrumado debaixo dos assentos. 
Tem �tas re�etoras, apito aprovado e duas posições de cintas para aplicação de luzes de colete de salvação (em frente ou na lateral). Tem �tas re�etoras, apito aprovado e duas posições de cintas para aplicação de luzes de colete de salvação (em frente ou na lateral). 
Equipado com um cinto que termina num gancho de plástico que permite aos seus utilizadores ligarem-se e manterem-se juntos. Fabricado Equipado com um cinto que termina num gancho de plástico que permite aos seus utilizadores ligarem-se e manterem-se juntos. Fabricado 
de acordo com os regulamentos internacionais IMO MSC.200(80) & MSC.207(81).de acordo com os regulamentos internacionais IMO MSC.200(80) & MSC.207(81).

TipoTipo

InfantilInfantil

Flutuação (N)Flutuação (N)

CriançaCriança
Adulto / SobrepesoAdulto / Sobrepeso

570570
630630

NOVO COLETE INSUFLÁVELNOVO COLETE INSUFLÁVEL
Colete salva-vidas confortável, compacto e discreto, projectado para o mercado de hoje. De acordo com a norma EN ISO 12402-3 - 150 Colete salva-vidas confortável, compacto e discreto, projectado para o mercado de hoje. De acordo com a norma EN ISO 12402-3 - 150 
Newton, mas com uma capacidade de �utuação superior de 150 Newton.Newton, mas com uma capacidade de �utuação superior de 150 Newton.

Opções: Opções: Automático s/ arnês - Automático c/ arnês - Manual s/ arnês - Manual c/ arnêsAutomático s/ arnês - Automático c/ arnês - Manual s/ arnês - Manual c/ arnês
Características:Características:

InfantilInfantil
CriançaCriança

Adulto / SobrepesoAdulto / Sobrepeso

InfantilInfantil
CriançaCriança
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Coletes de Salvação Espuma

(Aprovados)

Coletes de Salvação

Ref. 518 Ref. 518

COLETES INSUFLÁVEIS 150N
Com Arnês – Sem Arnês (Automático) - Aprovados

O novo Colete Salva - Vidas Insu�ável “SIMI” da EVAL é uma combinação de tamanho pequeno e conforto.

É também um colete salva-vidas em conformidade com todos os requisitos do mercado e os regulamentos europeus, segundo a norma 
EN ISO12402-3 / 150N. 
Disponível em seis tipos. 

A câmara insu�ável é fabricada num tecido amarelo distinto e dobrada para o interior de uma cobertura de nylon adequada que fecha 
com Velcro, inclui um apito aprovado segundo a norma EN ISO 12402-8, sopro por boca, tira / correia de salvamento e anel para o 
suporte da garrafa de CO2. 

O mecanismo desencadeador para insu�ação do colete salva-vidas é extremamente sensível e preciso, sendo facilmente reacondiciona-
do. O mecanismo é compatível com a maioria das garrafas de 33 g de CO2 à venda no mercado

Coletes de Salvação EspumaColetes de Salvação Espuma
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COLETES INSUFLÁVEIS 150NCOLETES INSUFLÁVEIS 150N
Com Arnês – Sem Arnês (Automático) - Aprovados

O novo Colete Salva - Vidas Insu�ável “SIMI” da EVAL é uma combinação de tamanho pequeno e conforto.O novo Colete Salva - Vidas Insu�ável “SIMI” da EVAL é uma combinação de tamanho pequeno e conforto.

É também um colete salva-vidas em conformidade com todos os requisitos do mercado e os regulamentos europeus, segundo a norma É também um colete salva-vidas em conformidade com todos os requisitos do mercado e os regulamentos europeus, segundo a norma 
EN ISO12402-3 / 150N. EN ISO12402-3 / 150N. 
Disponível em seis tipos. Disponível em seis tipos. 

A câmara insu�ável é fabricada num tecido amarelo distinto e dobrada para o interior de uma cobertura de nylon adequada que fecha A câmara insu�ável é fabricada num tecido amarelo distinto e dobrada para o interior de uma cobertura de nylon adequada que fecha 
com Velcro, inclui um apito aprovado segundo a norma EN ISO 12402-8, sopro por boca, tira / correia de salvamento e anel para o com Velcro, inclui um apito aprovado segundo a norma EN ISO 12402-8, sopro por boca, tira / correia de salvamento e anel para o 
suporte da garrafa de CO2. suporte da garrafa de CO2. 

O mecanismo desencadeador para insu�ação do colete salva-vidas é extremamente sensível e preciso, sendo facilmente reacondicionaO mecanismo desencadeador para insu�ação do colete salva-vidas é extremamente sensível e preciso, sendo facilmente reacondiciona
do. O mecanismo é compatível com a maioria das garrafas de 33 g de CO2 à venda no mercadodo. O mecanismo é compatível com a maioria das garrafas de 33 g de CO2 à venda no mercado

A câmara insu�ável é fabricada num tecido amarelo distinto e dobrada para o interior de uma cobertura de nylon adequada que fecha A câmara insu�ável é fabricada num tecido amarelo distinto e dobrada para o interior de uma cobertura de nylon adequada que fecha 
com Velcro, inclui um apito aprovado segundo a norma EN ISO 12402-8, sopro por boca, tira / correia de salvamento e anel para o com Velcro, inclui um apito aprovado segundo a norma EN ISO 12402-8, sopro por boca, tira / correia de salvamento e anel para o 

Contacte-nos via
LGL@LGL.PT

Morada
Av. 24 de Julho, 1 F/G - 1200-478 Lisboa
PORTUGAL

Telefone 
213 421 001

Visite o nosso site em
WWW.LGL.PT




