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 GENIE® Z™-60/37: OPERAÇÃO SILENCIOSA E VERSÁTIL

+ Rápido: em até 24h seu pedido, se aprovado*, será faturado

+ Fácil: acesso direto ao nosso estoque de peças e lista de preços 
personalizada para sua empresa

24/7: a qualquer momento você pode consultar as peças disponíveis 
e fazer o seu pedido

Se você já possui cadastro com a Genie, a maneira mais rápida e fácil de fazer seu pedido de peças
é pelo nosso sistema.

Além disso, você pode fazer o upload da sua lista de peças diretamente no sistema e fazer todo o 
pedido de uma vez, economizando tempo da sua  equipe e agilizando o processo de entrega.
Desse modo, você terá maior disponibilidade de equipamentos operacionais na sua frota e seu cliente 
mais satisfeito.

GENIE® 360: SEU PEDIDO MAIS RÁPIDO

Veja, aqui, o passo a passo 
para realizar o seu pedido:

Uma nova norma para Plataformas Aéreas de Trabalho entrará em vigor nos EUA em dezembro de 2019.
Como a maioria dos produtos da marca são fabricados nos EUA, a nova ANSI irá afetar a forma como 
produzimos, operamos e fazemos os treinamentos para os nossos produtos.

O intuito da nova norma é, assim como o da Genie, padronizar e oferecer mais segurança na operação de 
plataformas aéreas para que todos possam realizar os seus trabalhos e voltar para as suas casas e famílias 
em segurança.

Clique aqui para saber mais como isso pode afetar os seus negócios.

      O QUE MUDA:

 Terminologia de Equipamentos 

 Padrões de Projeto e design de Equipamentos 

 Uso Seguro e Planejamento

Planejamento de Avaliação de Risco 

Treinamento (operadores, supervisores e ocupantes)
 
Treinamento de pessoal de manutenção e reparo

AERIAL PRO: NOVAS REGRAS E MAIS SEGURANÇA

IPAF ELEVAÇÃO
PARTICIPE COM A GENTE
Nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2019 acontecerá mais 
uma edição do IPAF ELEVAÇÃO. O evento, que será 
realizado novamente no Hotel Terras Altas, em Itapecerica 
da Serra – SP, reúne os principais fabricantes e empresas 
de locação de plataformas para apresentar e trocar 
informações sobre segurança e operação no trabalho em 
altura.

AA Genie é parceira da IPAF no Brasil e está sempre 
disposta a apoiar iniciativas que estimulem e deem 
visibilidade à segurança na operação de seus 
equipamentos.

MAIS INFORMAÇÕES E INSCRIÇÃO PELO SITE

Genie® Z™-80/60 TRIMAK: 
Museu do Amanhã

Lola com brindes da feira M&T Expo. 
Sigam o instagram @Lolagoldenbr

Genie® SX™-180 da Mills trabalhando em manutenção 
 de guindaste portuário, na cidade de Niteroi-RJ

BAIXE AGORA 
NA SUA LOJA DE 
APLICATIVOS E 
VIVA A NOVA 
EXPERIÊNCIA 
GENIE.

ACESSE 
NOSSAS 
MÍDIAS

https://www.genielift.com/docs/default-source/products/articulated-boom-lift/pt/z-6037-cc-z-6037-fe.pdf?sfvrsn=bc8c8411_4
http://www.terex.com.br/suporte/plataformas-aereas-de-trabalho-s/
http://www.terex.com.br/arquivo/termos-genie.pdf
http://genieseminovos.com.br/emailmkt/215-sistema/215-sistema-web-de-pecas-genie-sitegenie.pdf
https://aerialpros.genielift.com/new-era-with-new-opportunities/
http://em.ipaf.org/web/elevacao2019



