
MAIS CAPACIDADE = MAIOR PRODUTIVIDADE

CONHEÇA O GENIE LIFT CONNECT

As lanças telescópicas Genie® S®-80 XC™ e 
S®-85 XC oferecem uma capacidade de elevação 
dupla, com 660 lb (300 kg) sem restrições e 1.000 
lb (454 kg) com restrições, para realizar uma 
ampla gama de tarefas pesadas de içamento em 
canteiros de obras industriais e de construção.

1 – QUALIFICAÇÃO PARA DISTRIBUIDORES DA 
AMÉRICA DO SUL

Representantes dos distribuidores Genie no Chile, 
Colômbia, Peru, Equador e Argentina foram 
recebidos nas instalações da empresa em 
Vitória-ES para realização de treinamentos de 
serviços e operação.

NoNo local, onde funciona o centro de inspeção 
Genie, os 14 representantes tiveram contato com

as Plataformas do tipo Tesoura, Lanças Articuladas 
e Telescópicas nos modelos elétricos e a Diesel. 

Além disso, receberam de nossos especialistas 
treinamento para manutenção, reparação e 
diagnóstico de sistemas elétricos, mecânicos e 
hidráulicos, bem como calibração e conguração 
dos equipamentos. 

2 – TREINAMENTO NO CLIENTE - CHILE

Na semana de 25 de abril foi realizado o 
treinamento Train The Trainer para a SK RENTAL no 
Chile, com foco em formar e qualicar a equipe da 
empresa para ministrar treinamentos de operação 
aos seus clientes.

O supervisor de serviços Rafael Antonio, 
juntamente com o especialista Harry Ramos 
certicaram 8 pessoas de 7 regiões diferentes, 
empresas que agora estão certicadas para 
realizar treinamentos de norte a sul do Chile.

Prevista para estar disponível no 
mercado da América Latina em 
2020, esta nova solução em 
telemetria será oferecida de 
forma padronizada com uma 
assinatura de 3 anos em todas 
as novas aquisições de 
plplataformas pantográcas Genie 
GS, plataformas Z e S e 
manipuladores telescópicos 
GTH. O hardware telemático e 
uma assinatura de 3 anos 
podem ser adquiridos de forma 
opcional para os elevadores 
verticaisverticais GR e QS, as 
plataformas articuladas 
rebocáveis TZ e as torres de 
iluminação das marcas Terex e 
Genie. 

 A solução  Genie® Lift Connect™ é um programa de telemetria que 
se concentra em fornecer informações para monitorar e gerenciar 
frotas de plataformas aéreas. Possui exibilidade no modo como os 
clientes podem acessar e utilizar os dados. Oferece mais 
transparência para entender e utilizar as informações do que outras 
ofertas do mercado.

O recurso Genie Xtra Capacity™ (XC) permite que 
três pessoas trabalhem a bordo enquanto ainda 
sobra espaço para ferramentas e materiais do 
canteiro de obras. 
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https://www.genielift.com/pt/aerial-lifts/telescopic-boom-lifts/s80xc-s85xc
https://www.youtube.com/watch?v=3HRagmrulGY&t=105s
https://www.genielift.com/pt/suporte/lift-connect
https://itunes.apple.com/us/app/genie-tech-support/id1435903861?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vmx360.genieapp
https://www.facebook.com/GenieLift/
https://www.instagram.com/genie_lift/
https://www.linkedin.com/company/genie-industries/
https://twitter.com/genielift
https://www.genielift.com/pt
https://www.youtube.com/channel/UC_iYkepn3y0JsyBm0JIQD5w
marketing-brazil@terex.com



