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Portos em todo o mundo estão percebendo as vantagens das boias 
em polietileno sobre modelos tradicionais de aço. O pigmento de cor é 
adicionado ao polietileno durante o processo de moldagem, o que significa 
que a boia nunca precisa de pintura.

O material de polietileno também inibe o crescimento marinho, então o 
boia requer limpeza com menos frequência do as de aço. 

Vantagens significativas da boia de polietileno permitem o intervalo entre 
o atendimento ser muito maior e os usuários relatam continuamente 
redução de custos.

A POSEIDON-1750 e construída a partir de 3 partes, garantindo facilidade 
de implantação e manutenção. A seção flutuante incorpora dois grandes 
ponto de içamento e amarração, interligados por barras de de ligação em 
aço inoxidável 316 fornecer maior resistência.

A seção intermediária pode ser fornecida com um grande compartimento 
secundário de bateria, enquanto a seção superior é projetada para 
transportar a carga útil primária da boia.

Boia Oceânica de dia. 1750mm
POSEIDON-1750

Benefícios da Sealite
 Alta visibilidade nas cores vermelha, 

verde, branca ou amarela segundo as 
recomendações da IALA

 Coloração individual para cada uma das 
seções de acordo com as recomendações 
da IALA

 Excelente flotabilidade e estabilidade

 Fácil colocação em operação

 Sem necessidads de pintar

 Rentável e respeitosa com o medo 
ambiente

 Insertos de olhais de amarre 
substituíveis*

A boia POSEIDON-1750 Sealite e fabricada a 
partir de polietileno virgem estabilizado ao UV, 
e foi especificamente projetada para resistir 
ao ambiente marinho hostil e operar de forma 
confiável com manutenção minima.

Sealite conte com diversas 
opções de sistemas de amarração, 

correntes e acessórios 
- Contate uma representante  

Sealite para buscar una solução 
completa de sistemas de amarre 

para suas necessidades

Barra de segurança 
aço inox 316

Superfície  
antideslizante

Os produtos de boia Sealite são feitos com materiais reciclaveis. 
Como serviço aos clientes, os componentes e produtos 
individuais no final de sua vida útil podem ser devolvidos a 
Sealite para sua reciclagem.

Respeitosos com o meio 
ambiente e reciclável

POSEIDON-1750 
Boia de Naufragio

Espaçador adicional 
pode ser equipado para 
maior altura focal

Olhais de fundeio 
em aço inoxidável

Fabricada com 
polietileno virgem, 
duradouro 
estabilizado aos 
raios UV

Marcas de tope  
opcionais e lanternas 
disponíveis

Rotomoldada, 
com espesura de 

parede 16mm

Rellena de 
espuma de 
poliuretano

* Com insertos substituíveis
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Acreditamos que a tecnologia melhora a navegação TM SL-POSEIDON-1750_DATA_BRPT_V2-0

Especificações Técnicas•*

Ilustração Técnicas

32mm shackle

A seção flutuante tem barras cruzadas internamente 
() que unem cada olhal de amarração ao olhal 
de içamento cruzado. Isso garante amarração e 
que as tensões de levantamento são igualmente 
compartilhadas pela estrutura.

POSEIDON-1750

Características Gerais
Cores disponíveis Vermelho, Verde, Branco, Amarelo conforme Recomendações da IALA
Altura do plano focal (mm/polegadas) 2600 / 101,8  (padrão). 3090 / 121 5/8 (com espaçador)
Volume flutuante total (litros/galão americano) 1815 / 480
Borda livre nominal (mm/polegadas) 545 / 21,5
Calado nominal (mm/polegadas) 710 / 28
Total Reserva de Flutuação (kgs/lbs) 1387 / 3058
Flutuação operacional (kgs/lbs) 600 / 1323
Carga máxima de amarração (kgs/lbs) 600 / 1323
Calado, máximo (mm/polegadas) 955 / 37,6
Bordo livre, minimo (mm/polegadas) 300 / 11,8
Carga de trabalho segura, 1 pt (kgs/lbs) 2300 / 5070
Carga de trabalho segura, 2 pt (kgs/lbs) 3250 / 7165
Submersão (kg/cm, libras/polegadas) 24,5 / 137
Área Visual (m2/ft2) 1,9 / 20,4
Características físicas
Materiais Polietileno rotomoldado virgem estabilizado ao UV, fixações internas em aço inoxidável 316, 

acessórios de aço inoxidável 316, plataforma antiderrapante
Espessura de parede (mm/polegadas) 16 / 5/8 (seção de flotação)
Lastro (balasto) (kg/lbs) 150 / 330 interno em concreto
Enchimento Poliestireno expandido ou espuma de poliuretano de célula fechada (seção de flotação)
Altura (mm/polegadas) 4045 / 159
Largura (mm/polegadas) 1750 / 68 7/8 
Massa (kg/lbs) 428 / 944
Refletor de Radar Echomax 230 Midi (RSC 10m2 per RORC/ORC)
Expectativa de Vida do Produto >20 anos ^
Certificações
IALA Cores de sinalização conforme IALA E-108
Garantia de Qualidade ISO 9001: 2015
Propriedade intelectual
Marca registrada SEALITE® é marca registrada de Sealite Pty Ltd
Garantia * 5 anos
Opções lanterna Lanternas Sealite SL-75, SL-C310, SL-C410, SL-C415, SL-C420, SL-125 Series ou SL-155 

Series
Opções disponíveis • Sinalização personalizada

• Sistemas de Monitoramento (AIS, GSM)
• Fontes de energia solar
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Marca 
Tope

Top

Flotador

Meio

Amarração

Manilha de 32mm

Nivel de agua nominal (sem fundeio)

Olhal de içamento

Panéis
solares

(OPCIÓN)

Lanterna
(OPCIÓN)

Comporta de acesso 
aço inoxidável 
HxW=280x380mm
Acesso fácil e rápido
(OPCIÓN)

Escotilla de acesso  
em aço inoxidável 
HxW=250x240mm
acesso oferecido
(OPCIÓN)


