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

TRADIMAQ CELEBRA PARCERIA EXCLUSIVA COM GENIE 
PARA FROTA DE PLATAFORMAS DE TRABALHO AÉREO

Com mais de 30 anos de atuação no mercado 

brasileiro, a Tradimaq, referência em venda e 

locação de equipamentos, peças de reposição e 

assistência técnica em Minas Gerais, Goiás e 

Distrito Federal, reforça o relacionamento com a 

Genie e conta com mais de 200 equipamentos em 

sua frota de plataformas aéreas. “A decisão de ter 
umauma frota 100% Genie...”, diz Gilson Vieira, Diretor 
da Tradimaq, “...se deve ao alto padrão de 
qualidade dos equipamentos e à confiança dos 
clientes, que valorizam as máquinas. A Tradimaq 
sempre busca por parceiros fortes, e com a Genie 
não foi diferente. Com essa parceria conseguimos 
longevidade e ganhos como a especialização de 
nossosnossos técnicos para operação dos equipamentos 
e o suprimento de peças de forma mais ágil e 
eficaz, além da padronização da frota”, ressaltou o 
executivo.  

VEJA MATÉRIA COMPLETA

Treinamento de serviços para Mills Solaris
 Cotia, SP

Treinamento de serviços equipe 3ª
Sorocaba, SP

Plataforma articulada Genie® Z®-135 
da empresa Trimak trabalhando em viaduto 
da rodovia Castello Branco, em Barueri-SP

Treinamento de Tesouras e Lanças
elétricas para Trex – Santiago, Chile

Train The trainer para Mills Solaris
Cotia, SP

CUSTOMER MEETING GENIE 2019
A Genie realizou no dia 29 de agosto, em São Paulo, 
um evento para seus principais clientes na América 
do Sul. O evento foi comandado pelo diretor geral 
da marca na região, Gustavo Faria, e contou com a 
participação do diretor de produtos da Genie nos

Estados Unidos, Chad Hislop.
Além disso, a Genie trouxe o jornalista Rodrigo 
Orengo, do grupo Bandeirantes, para apresentar 
uma avaliação do cenário econômico e político do 
Brasil. Confira algumas fotos:

PRODUTO EM DESTAQUE: TESOURA GS™-1330M

CHEGA AO BRASIL!
A mini tesoura Genie® GS™-1330m, lançada 
recentemente, chegou ao Brasil e já teve as suas 
primeiras unidades vendidas para a L Amorim. A  
empresa de locação de equipamentos, localizada 
na Bahia, aposta na versatilidade e mobilidade 
do equipamento para complementar sua frota e 
atender às necessidades específicas de seus 
clientesclientes para trabalho em áreas de acesso 
restrito e baixo nível de ruído.

VEJA ALGUMAS DAS VANTAGENS
1.  Sistema de acionamento elétrico eficiente fornece 
máxima duração por carga.
2.  Plataforma para até 2 pessoas com capacidade 
máxima de elevação de 227 kg.
3.  Pesa apenas 885 kg.
4.  Controles de elevação e direção proporcionais 
suaves e responsivos.
5. Semelhança em design e peças com outras 
plataformas tipo tesoura Genie. 
 

SAIBA MAIS

BLUE 
NEWS

https://www.genielift.com/pt/aerial-lifts/Slab-scissor-lifts/gs1330m
https://www.youtube.com/watch?v=4magU7ByonI
http://www.revistamt.com.br/Noticias/Exibir/tradimaq-fecha-parceria-exclusiva-com-genie-para-frota-de-plataformas-de-trabalho-aereo?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=Revista+M%26amp%3BT+-+News+443-+10-09-2019
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.youtube.com/channel/UC_iYkepn3y0JsyBm0JIQD5w
marketing-brazil@terex.com.br
https://www.genielift.com/pt

