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PROJETOS / PRODUTOS / SERVIÇOS

Linhas de vida

Pontos para ancoragem

Trava-quedas

Monopés / Tripés

Passarelas para telhado

Equipamentos de segurança para trabalho em altura 
e em espaço confinado

Projetamos
Fabricamos
Instalamos
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A 2AJ Equipamentos de Segurança desenvolve, fabrica e instala as melhores soluções  
para a proteção contra quedas durante o trabalho em altura e em espaço confinado  

de acordo com as normas técnicas de segurança.

Especializada em engenharia de projetos, a 2AJ pode realizar projetos em todo Brasil.

Também presta serviços como treinamentos, manutenção e consultorias.

SOBRE

Buscamos suprir as necessidades de nossos clientes  
de acordo com as características de cada projeto, garantindo assim 

a eficiência dos produtos e dos sistemas e a segurança de seus usuários.

Linha de vida em telhado e passarela com degraus 
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Projetos ServiçosProdutos

CONTEÚDO

CATÁLOGO DE PRODUTOS 
2022

4 138

Equipamentos de segurança para 
trabalho em altura e em espaço 
confinado
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Linha de vida atirantada 
em telhado existente
Composta pelo trilho e cabo de aço, criando 
um sistema seguro e estável.

Linha de vida para 
caminhão tipo céu aberto
Pode ser feita em estrutura tubular, em perfil 
”I” ou ”W”.

Linha de vida abraçada em 
estrutura existente
Pode ser ajustada para se adaptar  
a desníveis ou desviar de interferências.

Trave móvel
Ideal para realizar enlonamento de                
caminhões. 
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Linha de vida em  
ponte rolante
Podem ser fixadas acima, abaixo, na lateral ou 
no caminho de rolamento.

Linha de vida em  
pórtico rolante
Podem ser fixadas acima do pórtico ou em 
suas laterais.

Linha de vida em trilho ou 
perfil ”I” com giro 180°
Fixada diretamente em estrutura existente.

Linha de vida em  
estrutura de telhado 
Adapta-se aos mais variados telhados, por 
diferentes formas de fixação.
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Pórtico fixo ou móvel lança 
giratória 360°
A lança possui alcance de até 6 metros, 
configurando raio de atuação abrangente.

Linha de vida vertical para 
escada marinheiro
Com regulagem de altura, de posição da linha 
e de distância entre vãos.

Centro de treinamento 
com torre, container e 
telhado
Para treinamentos de trabalho em altura e em 
espaço confinado.

Pórtico móvel com base de 
concreto e lança giratória 
360°
A lança possui alcance de até 5 metros e a 
base pode ser movimentada por empilhadeira, 
caminhão munck ou ponte rolante
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Escada de acesso a 
caminhão 
A escada é fabricada conforme a necessidade do 
cliente para acessar e inspecionar a carroceria 
dos caminhões.

Escada marinheiro
Escada para acesso a patamar de telhados.

Passarela de acesso a      
caminhão 
Utilizada para acessar e inspecionar a          
carroceria dos caminhões.

Guarda-corpo para          
caminhões
Fabricado em módulos de 2,5m, 3m e 3,5m 
para retenção do colaborador na carroceria 
do caminhão.
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Monopé 
Com regulagem de altura, braço extensível e 
giro de 180° para acesso, saída e resgate em 
espaço confinado.

Tripé
Com prolongamento regulável de 2,10 a 3,10 
metros de altura para acesso, saída e resgate 
em espaço confinado.

Linhas de vida móveis
Confeccionadas em corda de 16mm com  
ajustador tipo alavanca ou tensionador de corda 
com extensão de 20 metros.

Olhais para ancoragem
Podem ser fixados em estrutura metálica, de 
alvenaria, de telhado e em outras estruturas 
suspensas para ancoragem.
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Trilho e trole padrão 2AJ
Confeccionados em aço ASTM A36, recebem 
pintura eletroestática que garante ótima 
durabilidade a intempéries.

Ponto de ancoragem  
vertical e horizontal
Pode ser acoplado em vigas ”W”, ”H” e ”I” com 
medida entre 3 e 12 polegadas.

Trole para viga ”W”, ”H” e ”I” 
padrão americano
Adaptável conforme o tipo de viga e tamanho de 
sua mesa.
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Escada móvel com  
ponto de acoplagem
Escada extensível com sistema de ancoragem 
nas laterais.

Passarelas para telhado
Criam passagem segura para caminhar sobre 
telhado enquanto ancorado em linha de vida.

Vara de manobra
Bastão de ancoragem composto de até cinco 
elementos chegando em 7,25m.Acompanha 
corda e bolsas de transporte.

Hasteamento
Utilizado para acessar ou retrair o cabo de aço 
do trava-quedas manual.
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Absorvedor de energia 
1500kgf
Utilizado na retenção de impacto no momento 
de queda em linha de vida.

Mosquetão de segurança 
em aço forjado - VIC-24.300
Desenvolvido para ancoragem e conexão de 
dispositivos e acessórios.

Cinto de Segurança tipo 
paraquedista - VIC-20.529 
Possui 4 pontos de ancoragem e é utilizado 
em movimentação no espaço confinado e 
escadas marinheiro com apoio lombar.

Cinto de Segurança tipo 
paraquedista - VIC-26.423 
Possui 4 pontos de ancoragem e é utilizado 
em movimentação no espaço confinado e 
escadas marinheiro com apoio lombar, em 
atividades elétricas de baixa tensão ou em 
locais com ambiente corrosivo.



Trava quedas com abs 
e cabo de aço 10m             
VIC-29.061P
Utilizado em linha de vida em trilho. Possui 
indicador de queda. Manutenção nacional.

Trava quedas retrátil 3-way 
VIC-TRIP3 
Possui cabo de aço com 30m de comprimento, 
função de subida, descida e trava. É utilizado 
em espaço confinado e resgate.

Trava quedas para cabo de 
aço 8mm - VIC-29.031 
Facilita a movimentação vertical do usuário 
nas linhas de vida em cabo de aço na escada 
marinheiro

Trava quedas com abs 
e cabo de aço 25m             
VIC-29.071P
Utilizado em linha de vida em trilho. Possui 
indicador de queda. Manutenção nacional.
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Consultoria
Consiste no mapeamento técnico de áreas, de sistemas e de equipa-
mentos nos quais são identificadas as necessidades que o cliente possui 
com posterior produção de relatório detalhado.

Se desejado, a 2AJ pode montar um pré-projeto para o cliente levando 
em consideração o levantamento realizado .

Inspeção e Manutenção
A manutenção pode ser realizada em sistemas de segurança  
contra quedas fabricados pela própria 2AJ e também em  
sistemas de outras empresas de segurança, desde que  
previamente inspecionados e posteriormente  
validados pela 2AJ.

Instalação
A 2AJ possui equipe própria de instalação e atende todo o território 
brasileiro, garantindo que as instalações sejam feitas conforme 
o projeto. A 2AJ emite toda a documentação após o término da 
instalação, incluindo o memorial de cálculo e ART de memorial, a ART 
de instalação e o databook final onde contém toda a documetação de 
obra.
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ACESSE 
NOSSO SITE
Entre em nosso site e visualize nosso portfólio completo, infor-
mações adicionais (detalhes dos produtos, laudos técnicos, etc) e 
fotos de sistemas já instalados. 

www.2aj.com.br

R. Dr. Ulisses Guimarães, 736 
Loteamento Industrial Coral
Mauá - SP - CEP: 09372-050

PABX: 11  4546-8166
Tel: 11  2863-7888

E-mail: vendas@2aj.com.br

Projetamos
Fabricamos
Instalamos


