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GS® 1930 – A PLATAFORMA QUE SE ADAPTA AO TRABALHO!
Com uma altura de 7,79m, a plataforma 
pantográfica Genie® GS®-1930 é fácil de 
manobrar em espaços apertados e apresenta  
uma operação silenciosa, elétrica e sem 
emissões. É ideal para múltiplas aplicações em 
superfícies firmes ou niveladas, ao ar livre ou 
em ambientes fechados. 

POSSUI: 

1. Espaço de trabalho na plataforma com 
extensão de rolagem de 36 in (0,9 m); 

2. Tração dianteira e raio zero de giro 
interno; 

33. Diversos freios a disco que resultam em 
uma desaceleração suave;

4. Velocidade limitada quando elevada.

BAIXE AS ESPECIFICAÇÕES DESTA PLATAFORMA AQUI

GENIE® 360: NOSSA AGENDA DE TREINAMENTOS 2019 
JÁ ESTÁ DISPONÍVEL
Qualifique e certifique a sua equipe com os treinamentos Genie® 360!
Nossos treinamentos de serviços são ideais para manter a sua frota operando com a qualidade e a 
rentabilidade desejada.

ACESSE O NOSSO SITE E SAIBA MAIS

Assim como seus equipamentos, a Genie se 
esforça para fornecer peças confiáveis e de longa 
duração – com elas, seu equipamento funcionará 
com ótima produtividade, afinal, foram todas 
produzidas e projetadas para prolongar a vida útil 
da sua máquina.
AsAs peças originais da Genie passam por testes de 
durabilidade e confiabilidade de longo prazo, o que 
ajuda a manter o valor de revenda do equipamento 
e a garantia das plataformas Genie. Os custos de 
peças de reposição são individualmente pequenos, 
mas seu impacto à produtividade e rentabilidade 
da locação é inquestionável. Enquanto muitas 
peçaspeças são criadas de forma semelhante, as peças 
originais Genie se destacam por causa da atenção 
aos detalhes. Elas protegem seus equipamentos de 
problemas que podem diminuir sua vida útil, pois 
são testadas várias vezes para garantir que se 
ajustem ao movimento das máquinas e coloquem 
o seu equipamento para trabalhar o quanto antes.

Saiba mais

AERIAL PRO: PEÇAS ORIGINAIS PARA 
UM TRABALHO TRANQUILO!

IPAF ELEVAÇÃO 2019
Confira as fotos da nossa participação.

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

ACESSE 
NOSSAS 
MÍDIAS

https://www.genielift.com/pt/aerial-lifts/Slab-scissor-lifts/gs1930
https://www.genielift.com/pt/suporte/training
https://aerialpros.genielift.com/2019/02/07/genie-mewp-genuine-parts/
https://www.facebook.com/GenieLift/
https://www.instagram.com/genie_lift/
https://www.linkedin.com/company/genie-industries/
https://twitter.com/genielift
https://itunes.apple.com/us/app/genie-tech-support/id1435903861
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vmx360.genieapp

