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LANÇAMENTOS GENIE NA BAUMA 2019
A maior feira do setor de máquinas e equipa-
mentos aconteceu na semana de 08 de abril na 
Alemanha e a Genie aproveitou a oportunidade 
para apresentar alguns lançamentos como:

• Bateria Lítio: mais durabilidade e 
lucratividade para as suas Tesouras 

• Genie®  Z®-45 FE: lança articulada Híbrida 
que oferece maior flexibilidade à sua frota

• Genie® GS™-4655: eficiente e de alto 
rendimento 

• GENIE• GENIE® GS™-1330 m: já apresentada no ARA 
SHOW (EUA), essa Tesoura fabricada na China 
faz grande sucesso entre os clientes

ACOMPANHE AS PRÓXIMAS EDIÇÕES PARA MAIS DETALHES SOBRE ESSES EQUIPAMENTOS E SUAS DISPONIBILIDADES!

1 - LIFT GUARD: MAIS SEGURANÇA PARA O 
OPERADOR

OO Alarme de Contato Lift Guard™  é projetado 
para alertar o pessoal de solo quando um 
operador entra em contato com o painel de 
controle da plataforma, interrompendo o 
movimento da lança, emitindo um alarme e 
piscando uma luz de advertência. O sistema foi 
projetado para ser discreto, apresentando um 
cabocabo de ativação montado acima do painel de 
controle do elevador da lança. Quando o cabo de 
ativação é acionado, as funções de elevação e 
acionamento são desativadas na plataforma. 
Em seguida, avisos sonoros e visuais serão 
ativados, alertando outras pessoas de que a 
assistência pode ser necessária. Essas 
notificaçõesnotificações continuarão até que o sistema seja 
redefinido - basta clicar no cabo de ativação de 
volta no lugar.

ACESSE O VÍDEO PARA MAIS INFORMAÇÕES

2 – TREINAMENTO LIFT PRO NA LATAM 
CHILE!

O especialista de serviços da Genie, Harry 
Ramos, apoiou a TREX, distribuidora Genie no 
Chile, no treinamento LIFT PRO para operadores 
de plataformas da companhia aérea LATAM.
EssaEssa parceria visa, além da qualificação das 
equipes, uma maior produtividade e segurança 
nas operações da empresa, resultando em um 
melhor serviço para os seus passageiros.

John Garrison

Presidente do Conselho de Administração, 
Presidente e Diretor Executivo da Terex Corporation

TEREX VENDE A MARCA DE GUINDASTES DEMAG PARA TADANO

Prezado Cliente,

NosNos últimos três anos estivemos em uma jornada para transformar a Terex em uma empresa 
com alto desempenho e foco no cliente. Recentemente anunciamos dois passos importantes 
neste caminho: chegamos a um acordo para vender a Demag® Mobile Cranes à Tadano Ltd.. 
Além disso, vamos encerrar a operação norte-americana de guindastes móveis fabricados 
em Oklahoma City. A instalação de OKC continuará sendo um importante centro de fabricação 
da Terex com foco em manipuladores telescópicos, refabricação de plataformas de trabalho 
aéreo e vários produtos para Processamento de Materiais.

AsAs alterações não afetarão nossos clientes dos segmentos Genie, Terex Utilities e Materials 
Processing. Espero que a única coisa que você perceba sejam os benefícios de tratar com 
uma empresa que está mais focada, mais forte e que continua investindo nas áreas que são 
mais importantes para você e sua empresa: Inovação de produtos, Suporte técnico responsivo 
e Suporte de peças de classe internacional. 

AA Genie está empenhada em dar apoio a você e a todos os nossos clientes em uma base 
contínua com as peças e os serviços necessários para manter todos os seus equipamentos 
trabalhando para você.

Simples de carregar e descarregar, de fácil manuseio 
e capaz de acessar até mesmo por portas de 
tamanho padrão, a Genie® AWP® 30S tem uma 
capacidade de 159 kg e alcance de 9,0 m.
Assim como toda a nossa linha de AWPs, ela está de 
acordo com a norma de segurança NR35. 
LeveLeve, compacta, econômica e movida à bateria é 
excelente para trabalhos diários em ambientes 
fechados e que exijam manutenção em lugares 
elevados. Genie AWP 30S é acessível para todos os 
serviços e para o seu bolso! 

Saiba mais

PRODUTO EM DESTAQUE: 
AWP 30S - ACESSÍVEL DE TODAS AS FORMAS! 

CONHEÇA MAIS

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

ACESSE 
NOSSAS 
MÍDIAS

https://www.youtube.com/watch?v=pMNLet4eZ5Y
https://www.youtube.com/watch?v=ZZmJotwjdGc
https://itunes.apple.com/us/app/genie-tech-support/id1435903861
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
marketing-brazil@terex.com.br

