
BAIXE AGORA O 
APP TECH SUPPORT 
E TENHA O 
ATENDIMENTO 
GENIE EM SUAS 
MÃOS

GENIE NA EXPO PROTEÇÃO 2019
A Genie esteve presente no stand da IPAF na EXPO 

PROTEÇÃO 2019, que aconteceu no Expo Center 

Norte em São Paulo, nos dias 07, 08 e 09 de 

agosto. 

Em parceria com a Mills Solaris a empresa levou 

para o evento uma Tesoura Elétrica GS™-2646 na 

qual o especialista de serviços da Genie, Marcelo 

Araujo, realizou demonstrações, enfatizando a 

Segurança e praticidade na operação do 

equipamento.

ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA E PRODUTIVIDADE
Uma variedade de acessórios está disponível para 
ajudar a maximizar a produtividade segura ao 
operar o equipamento Genie®. Você conta com 
uma seleção de acessórios práticos e adaptáveis, 
porque são críticos – às vezes necessários – em 
certos canteiros de obra.

CONSIDERE O QUE GENIE TEM PARA LHE OFERECER:
• Telas de proteção para o cesto;
• Geradores hidráulicos;
• Barra anti-queda
• Bandeja para ferramentas 
E muitas outras opções.

BAIXE O CATÁLOGO COMPLETO AQUI

SAIBA MAIS

Treinamento ZX®-135 | SkRental, Chile Treinamento ZX®-135 | Sudani, MS,
RXR, Tradimaq e W Rental – Brasil

Entrega técnica – Trimak, Brasil

Train The Trainer: Mills Solaris, Brasil

Equipe de Atendimento Genie 360

PRODUTO EM DESTAQUE: RL™4 – TORRE DE ILUMINAÇÃO

DURÁVEL E ECONÔMICA
A torre de iluminação Terex® RL™4 é uma 
solução durável e econômica para a iluminação 
do canteiro de obras. Projetado para ajudar a 
concluir o trabalho dentro do prazo e do 
orçamento, este modelo oferece a combinação 
certa entre recursos e valor. Até 90 horas de 
funcionamento em um tanque de 45 galões (170 
L)L).

1.  4.000 watts de iluminação com 4 lâmpadas de 
haleto metálico de 1.000 watts.
2.  Braço durável de 23 ft 5 in (7,13 m), com duplo 
design de guincho com freio automático.
3.  Rotação de torre não contínua de 359º para 
posicionamento certeiro de iluminação.
4.  O design compacto permite até 17 unidades por 
reboque de 48 ft (14,6 m).

SAIBA MAIS

BLUE 
NEWS

https://www.genielift.com/pt/material-handling/light-towers/rl4
https://www.youtube.com/watch?v=NYbZKK7rwk8
https://www.genielift.com/pt/Plataformas/acessorios
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vmx360.genieapp
https://apps.apple.com/us/app/genie-tech-support/id1435903861
https://twitter.com/genielift
https://www.facebook.com/GenieLift/
https://www.youtube.com/channel/UC_iYkepn3y0JsyBm0JIQD5w
https://www.instagram.com/genie_lift/
https://www.linkedin.com/company/genie-industries/
marketing-brazil@terex.com.br
http://genieseminovos.com.br/emailmkt/273/Accessories-Brochure-PT.pdf



