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PARA MAIS 
INFORMAÇÕES SOBRE 
PRODUTOS E SERVIÇOS 
ACESSE NOSSO SITE
CLIQUE AQUI 

O novo estádio Prefeito Gabriel Marques da Silva, contou com os serviços de um 
plataforma articulada Genie para para a instalação da sua nova e moderna iluminação de 
LED. A prefeitura da cidade paulista seguiu todas as orientações da Federação Paulista de 
Futebol, deixando a obra de acordo com as medidas oficiais que capacita o estádio para 
receber competições oficiais como a Copa São Paulo de Futebol Junior e o Campeonato 
Paulista da Série B, levando mais visibilidade para o município no cenário esportivo.

Futebol mais iluminado 
Santana de Parnaíba

A empresa argentina recebeu no mês de janeiro novos equipamentos para compor sua frota 
de locação e, dessa forma, atender seus clientes nas áreas de construção, serviços e 
empreiteiras com os melhores produtos para trabalho em altura, como as tesouras e 
plataformas articuladas Genie.

IMG RENTAL é uma empresa formada por pessoas dispostas a oferecer soluções através de 
seus equipamentos e serviços.

Saiba mais sobre a empresa em: imgrental.com.ar

IMG RENTAL recebe
novos equipamentos Genie!

Na Genie, você tem uma rede de assistência técnica autorizada, que te dá todo o suporte 
necessário para que você possa maximizar o tempo de uso de seu equipamento.  Os Centros 
Autorizados de Serviços (CAS) oferecem serviços de manutenção, reformas, peça originais, 
além de uma equipe qualificada para acompanhar todo o ciclo de vida da sua máquina.

Tem interesse em homologar sua empresa para fazer parte da rede referenciada? Entre em 
contato pelo e-mail: suportegenie360@terex.com

Centros autorizados de serviços

As novas Tesouras Genie® GS ™ E-Drive são projetadas com o sistema de acionamento CA de 
última geração que não só garante valor de revenda otimizado a longo prazo, mas também é 
uma tecnologia mais confiável do que a de acionamento hidráulico. Com menos peças móveis, 
mais fáceis de reparar e acionamento hidráulico livre de vazamentos, ela muda a maneira como 
você pensa na lucratividade das plataformas tipo tesoura e opte por uma máquina com melhor 
capacidade de nivelamento e maior tempo de execução com uma única carga.

35% menos despesas de manutenção

30% mais tempo de ope30% mais tempo de operação

70% menos mangueiras 

Assista ao vídeo e saiba mais: vimeo.com/473032976/5956fc6438. Clique no ícone CC no 
canto inferior direito do vídeo para selecionar a legenda.

Mais inteligência, mais econômia


