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O PrevQ Rig® Dois Dez é um sistema de linha de vida com trilho rígido e trole utilizado 
para fixação de trava queda retrátil. Proporciona maior segurança ao trabalhador. 
Pois, permite que este fique conectado à linha de vida initerruptamente durante a 
execução de seu trabalho em um fator de queda próximo a zero.  

ONDE UTILIZAR? 

O PrevQ Rig® pode ser utilizado em conjunto com 
outros sistemas como os de carga e descarga, 
enlonamento e estruturas internas. 

Pode ser instalado em: 

• Fachadas;
• Abaixo da cobertura de telhados;
• Lajes;
• Bordas;
• Vigas;
• Outras coberturas.

Caso não haja ponto de fixação, 
apresentamos como solução nossas 
mãos francesas, que podem ser 
articuladas. 

Personalizamos as instalações 

de acordo com sua necessidade. 
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VANTAGENS DOS TRILHOS RÍGIDOS 
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• Proporciona maior segurança, conforto e aumenta a produtividade do colaborador.

• Não são necessárias manobras de transferência. O usuário permanece conectado ao
trilho sem precisar se desconectar para passar de um trecho ao outro.

• O trava queda fica sempre em um ponto diretamente acima do trabalhador. Não
exercendo força lateral sobre ele e oferecendo mais conforto durante a execução do 
trabalho.

• Em caso de queda a ZLQ (zona livre de queda) necessária é bem menor.
Utilizando o sistema PrevQ Rig®, o trabalhador ficará suspenso no mesmo local 
onde caiu, diminuindo a possibilidade de pêndulo e impacto contra obstáculos.

• Não apresentam flexibilidade alguma. Garantindo o deslizamento perfeito
do trole.

• Após uma queda não há necessidade de troca dos componentes do sistema PrevQ 
Rig®, somente do trava queda em si.* 

*em caso de queda, a utlização do o sistema deve ser  interrompida e o trilho deve ser inspecioado por profissional 

habilitado antes de ser colocado em uso novamente. 
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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 os troles possam 
se chocar.
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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. 



PrevQ Rig

FIXAÇÕES DOS TRILHOS RÍGIDOS

PrevQ RigTrilhos Rígidos
Sistema de

Fixação em estruturas treliçadas 
com contra chapa

Fixação em estruturas treliçadas 
com cantoneiras

Fixação em estruturas treliçadas 
com grampo Acauã

Fixação em estruturas treliçadas 
com grampo Acauã Conexão do trilho

Fixação em viga I 
com grampo Caiman

Fixação em viga I 
com cantoneiras

Bloqueio do trilho

Fixação em concreto
com chumbamento químico
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