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GENIE® Z®-45 XC™ - SUA NOVA OPÇÃO PARA TRABALHOS EM ALTURA! 

A lança articulada Genie® Z®-45 XC™, com 
capacidade de até 454kg, irá juntar-se ao 
modelo Z-45/25 RT como opção de motor à 
diesel para a categoria de equipamento com 
altura de trabalho de até 16m. Trata-se de uma 
nova versão do equipamento com maior 
capacidade de carga e novas tecnologias 
como: como: 

 

1. Sensor para pesagem precisa 
e calibragem de campo sem carga; 

2. As capacidades para terrenos acidentados 
incluem gradeabilidade de 45%; 

33. O sistema de oscilação atualizado 
apresenta tempo de resposta mais rápido; 

4. Semelhança em termos de design e 
acessórios em relação a outras máquinas da 
Genie para oferecer fácil estoque de peças. 

BAIXE AS ESPECIFICAÇÕES

GENIE® 360: VOCÊ SEGURO COM A GARANTIA 1-3-5! 
A nossa equipe de garantia trabalha para atender e tornar a sua experiência única e a mais agradável 
possível. Veja alguns de nossos serviços disponíveis:

POLÍTICA DE GARANTIA EXCLUSIVA 1, 3 E 5.
A garantia 1-3-5, exclusiva da Genie, oferece:
 
• 1 ano elétrica 
• 3 anos hidráulica 
• 5 anos estrutural 

Quer entender mais? Quer entender mais? 

ACESSE O NOSSO SITE E SAIBA

TREINAMENTO 
ONLINE

CLIQUE AQUI CLIQUE AQUI

ENVIO DE PEDIDO ONLINE, 
PARA CLIENTES 
CADASTRADOS

Para aumentar a conabilidade e a produtividade de seu equipamento no campo, siga as práticas 
recomendadas para cuidar de sua plataforma:

Saiba mais

MANUTENÇÃO PERIÓDICA:
Programe-se para fazer a manutenção da sua frota de modo que pequenos problemas sejam 
identificados antes que se tornem maiores e mais caros.

PEÇAS ORIGINAIS:
AsAs peças de reposição que não são originais ou aprovadas pela fábrica são capazes de se encaixar 
fisicamente, mas acabam não funcionando tão bem e, muitas vezes, isso causa tempo de inatividade. 
Joysticks, por exemplo, podem causar problemas - ao serem do estilo errado e que não se adequam a 
sua unidade, funcionam mal (operando em uma direção, mas não em outra) ou por um período muito 
curto. 

RASTREAMENTO DE DESEMPENHO:
O rastreamento do tempo de inatividade do equipamento ou até mesmo a simples 
disponibilidade de peças são bons indicadores sobre a sua frotadisponibilidade de peças são bons indicadores sobre a sua frota. 

RASTREAMENTO DE CUSTOS:
O rastreamento dos custos de manutenção e peças também 
é um indicador do custo total de propriedade do equipamento. 
Uma falha de motor, ou às vezes apenas uma substituição de 
bomba, pode ser um sinal de que a curva de custo de propriedade 
não é mais suficientemente lucrativa.  

AERIAL PROS: COMO CUIDAR MELHOR DA SUA FROTA? 

Lift Guard: Mais segurança 
para o operador.

Plataforma tipo 
tesoura GS-1330.

Estande da Genie na
 ARA 2019.

Lift Connect: Nova ferramenta para gerenciamento de frota.

FEIRAS E EVENTOS: 
ARA – THE RENTAL SHOW - NOVIDADES GENIE PARA LOCAÇÃO!

A Genie participou em fevereiro da mais importante feira voltada ao setor de locação nos EUA 
e aproveitou a oportunidade para mostrar algumas novidades: 

• Plataforma tipo tesoura GS-1330: Com altura máxima de trabalho de 5,9m, essa nova plataforma de tamanho 
reduzido é adequada para aplicações em locais com espaços menores ou congestionados, como escritórios, salas e 
lojas, bem como tarefas de manutenção de instalações. 

• Telemetria: Com foco em fornecer mais informações, flexibilidade e transparência, o novo hardware de telemática 
Genie® Lift Connect™ foi lançado na feira e estará disponível na América do Sul em 2020, como um recurso padrão com 
uma assinatura de 3 anos em todas as novas aquisições de Tesouras, Lanças e Manipuladores Telescópicos da Genie

•• Alarme de contato GENIE® LIFT GUARD™: As soluções de proteção Genie® continuam a evoluir. Destacando uma 
nova geração em soluções inovadoras, o sistema de alarme de contato Genie Lift Guard™ está agora disponível para 
elevadores tipo tesoura Genie GS™ e mastros verticais Genie GR™ e GRC™. 

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

ACESSE 
NOSSAS 
MÍDIAS

https://www.genielift.com/pt/aerial-lifts/articulated-boom-lifts/z45xc
http://www.terex.com.br/garantia/treinamento
http://www.terex.com.br/garantia/login
https://www.genielift.com/pt/suporte/warranty-and-product-registration
https://aerialpros.genielift.com/2019/01/17/mewp-reliability/
https://itunes.apple.com/br/app/genie-eliterature-2/id1455327771?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elit.genie



