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LINHA DE VIDA PARA CAMINHÃO 

Nosso sistema de ancoragem para atividades de carga e descarga é constituído a partir da 
união dos sistemas PrevQ Load® com PrevQ Rig®. É composto por dois ou mais pilares centrais, mãos 
francesas unilaterais e bilaterais, com uma ou duas linhas de trilhos rígidos PrevQ Rig® simultâneas. 

O trilho rígido é utilizado através de um trole que serve como ponto de ancoragem 
para fixação de trava queda retrátil. 

Este sistema proporciona maior segurança ao usuário. Pois, permite que fique ele conectado à 
linha de vida todo o tempo durante a execução de seu trabalho. O fator de queda é próximo a 
zero. 

O PrevQ Load permite cobrir grandes distâncias entre seus apoios. Pode ser reforçado e 
atingir uma distância de mais ou menos 10 metros. Além disso, é possível conectar mais de um 
colaborador simultaneamente, dependendo do projeto. 

ONDE UTILIZAR? 

• Empresas com necessidade de sistemas de 
carregamento, descarregamento ou enlonamento 
de caminhões, trens e outros veículos de grande 
porte;

• Estações ferroviárias;

• Hangares;

• Estaleiros.



CONEXÕES DOS TRILHOS

FLANGE DE UNIÃO TRILHOS
 SIMPLES E DUPLO

BLOQUEIO DO TRILHO

FIXAÇÃO DO TRILHO 
NA MÃO FRANCESA
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SISTEMA DE CARGA E DESCARGA UNILATERAL E BILATERAL 
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• Ideal para espaços abertos.

• Composto por dois ou mais pilares em linha, com mãos francesas suportando os trilhos 
rígidos PrevQ Rig direcionados para um ou os dois lados.

• Fornecido com trilho simples ou duplo.

• O sistema de linha de vida para caminhão unilateral suporta até dois usuários.

• A linha de vida para caminhão bilateral suporta até quatro usuários.

MÃO FRANCESA..,__ 

COR: Amarelo Eletrostático 

MATERIAL: Aço Carbono 

Nº MÁXIMO DE USUÁRIOS: Até 04 usuários 

COLUNA A: 6 metros 

MÃO FRANCESA: 4 metros 

TRILHOS RÍGIDOS: 6 metros 

**As dimensões do sistema podem ser alterados conforma a necessidade do cliente** 
COLUNA A 

TRILHOS RÍGIDOS 

� 

COR: Amarelo Eletrostático 

MATERIAL: Aço Carbono 

Nº MÁXIMO DE USUÁRIOS: Até 02 usuários 

COLUNA A: 6 metros 

MÃO FRANCESA: 2 metros 

TRILHOS RÍGIDOS: 6 metros 

**As dimensões do sistema podem ser alterados conforma a necessidade do cliente** 

Linha de Vida para Caminhão 
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SISTEMA DE CARGA E DESCARGA EM “U” INVERTIDO

•    Sistema composto de quatro ou mais pilares, com mãos francesas saindo em   direção ao centro, 
formando um “U” inverdo, os pilares suportam um trilho  central.

•    Fornecido com trilho simples ou duplo.

•    Até dois usuários simultâneos.

Amarelo Eletrostáco
Aço Carbono
Até 04 usuários
6 metros
4 metros
6 metros

**As dimensões do sistema podem  ser alterados conforma a necessidade do cliente**

COR:
MATERIAL:

Nº MÁXIMO DE USUÁRIOS:
COLUNA A:

MÃO FRANCESA:

TRILHOS RÍGIDOS:
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SISTEMA DE CARGA E DESCARGA DE UMA COLUNA

•    Composto  por  um  pilar em  linha,  com  mãos   francesas  
suportando um trilho  de 3 metros PrevQ Rig em apenas        
um lado dos pilares.

•    Fornecido com trilho simples ou duplo.

•    Até dois usuários simultâneos.

Amarelo Eletrostáco
Aço Carbono
Até 02 usuários
6 metros
2 metros
3 metros

**As dimensões do sistema podem  ser alterados conforma a necessidade do cliente**

COR:
MATERIAL:

Nº MÁXIMO DE USUÁRIOS:
COLUNA A:

MÃO FRANCESA:

TRILHOS RÍGIDOS:

Linha de Vida para Caminhão 



Sistema de 

SISTEMA DE CARGA E DESCARGA EM ESTRUTURA EXISTENTE 
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• Fixados à estrutura existente de galpões, prédios e outras edificações.

• Sistema unilateral que dispensa a confecção de fundações e instalação de pilares

metálicos.

• Fornecido com trilho simples ou duplo.

• Espaçamento máximo entre mãos francesas de doze metros.

COR: Amarelo Eletrostático 

MATERIAL: Aço Carbono 

Nº MÁXIMO DE USUÁRIOS: Até 04 usuários 

COLUNA A: 6 metros 

MÃO FRANCESA: 4 metros 

TRILHOS RÍGIDOS: 6 metros 

**As dimensões do sistema podem ser alterados conforma a necessidade do cliente** 

FIXAÇÃO EM COLUNAS DE CONCRETO 

Linha de Vida para Caminhão
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Trilhos R1gidos 

ESTRUTURAS DOS TRILHOS RÍGIDOS 

TRILHO RÍGIDO SIMPLES 

• Trilho com corpo fechado permitindo o prolongamento
da vida útil do sistema. O trole não fica exposto ao
ambiente e condições que possam gerar desgastes ao
equipamento.

• Comprimento máximo de 3 metros.

• Alinhamento preciso para o deslocamento do colaborador.

TRILHO RÍGIDO TRELIÇADO 

• O trilho com treliças deixa o sistema mais resistente e
permite que alcance uma distância maior entre os pontos de
fixação.

TRILHO RÍGIDO TRELIÇADO DUPLO 

• Composto por dois trilhos simples com treliças que
deixam o sistema mais resistente e permite que alcance uma
distância maior entre os pontos de fixação.

• Permite que dois ou mais usuários trabalhem de forma
independente sem que haja um choque entre os troles.
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O trole Dois Dez é instalado na parte interna do trilho. O 
que diminui sua exposição e o protege contra ambientes e 
condições que possam ser nocivos à manutenção de sua 
integridade e bom funcionamento. 



Dois Dez Industrial LTDA ME
Especialistas em Prevenção de Quedas

Avenida Gessy Lever 833A
Valinhos-SP 13272-000

(19)3849-2224
comercial@doisdez.com.br


