
ACESSÓRIOS
GENIE®

PERSONALIZE SEU 
EQUIPAMENTO PARA
A OBRA

   SAIBA MAIS EM: GENIELIFT.COM/PT

*Instalador para Exposições Lift Tools™



ACESSÓRIOS GENIE®

Índice 1

Acessórios Genie Introdução 2

Acessórios para Braço de Elevação Genie

 Tech Pro™ Link 3
 Trilho Auxiliar 3

Cobertura para Caixa de Controle de 
Plataforma 4

 Pacote de Iluminação 4
 Suporte para Painéis 5
 Suporte para Tubos 5
 Alarme de Contato Lift Guard™ 6
 Barra para Retenção de Queda  6
 Estrutura de Proteção ao 

Operador (OPS) 7
 Plataforma com Grade em Altura Total 

Lift 7
Plataforma com Grade em Meia Altura 
Lift Guard 7

 Plataforma com Tela Flexível Lift Guard 8
 Bandeja para Ferramentas 8

Pacote de Proteção para Aeronaves 8
 Instalador para Exposições Lift Tools™ 9

Deck de Acesso para Plataformas 9

Acessórios para Elevador em Tesoura Genie®

 Transportador de Materiais Lift Tools™ 10
 Alarme de Contato Lift Guard™ 10
 Suporte para Tubos 11
 Carregador de Painéis 11
Acessórios para Manipulador Telescópico 
Genie®

 Extintor de Incêndio 12
 Farol Piscante 12
 Alarme Traseiro de Proximidade 12
 Aquecedor do Tanque de Óleo 13
 Aquecedor do Bloco do Motor 13
 Acoplador Hidráulico de Engate Rápido 13
 Faróis de Estrada 14
 Farol de Trabalho 14

Acessórios para Plataforma de Trabalho 
Aéreo Genie®

 Suporte para Lâmpadas 
Fluorescentes 15

 Ganchos Duplos para Bicicleta 15
 Bandeja para Estação de Trabalho 15
 Pacote de Extensão 16
 Super Montaria 16
 Pacote de Farol Operacional de Alerta e     
 Alarme de Descida 16

Acessórios para Levantamento de Materiais 
Genie® 
Pacote de Suporte para Plataforma 17
 Tanque de CO2 de 9 kg 17
 Escada de Alumínio 17
 Estabilizador Cativo 17
 Garfo Plano 17
 Opcional de Lança - GL™ 18
 Garfo Padrão 18
 Garfo Ajustável 18
 Opcional para Braço de Elevação 18
 Plataforma de Carga 18
 Extensões de Garfo 18

Aumente a sua  

Produtividade
Uma variedade de acessórios está disponível para ajudar a maximizar a produtividade 
segura ao operar o equipamento Genie®. Vale a pena entender o que está disponível 
para que você possa se diferenciar. Na verdade, você conta com uma seleção de 
acessórios práticos e adaptáveis, porque são críticos – às vezes necessários – em certos 
canteiros de obra. Considere o que Genie tem para lhe oferecer.

*Carregador de materiais Lift Tools™ 

Entre em contato com o nosso 
Departamento de Peças

     Telefone: 0800 031 0100
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Tech Pro™ Link
Permite aos usuários monitorar os medidores de uma 
máquina, incluindo temperatura do motor, pressão do 
óleo, níveis de combustível e tensão da bateria, calibrar 
a máquina, fazer ajustes de velocidade durante a 
inspeção pré-operação, receber alertas e lembretes de 
serviço, rastrear intervalos de manutenção, receber 
informações de código de falha e muito mais – tudo na 
palma da mão do seu técnico.

Disponível em:

 Compatível para uso com controle habilitado para 
sistemas de controle em lanças telescópicas Genie S® 
de porte médio Xtra Capacity™ (XC™)

Número da Peça:

• 1276686GT

Acessórios para Plataformas Genie®

Nosso compromisso não acaba quando você compra um braço de elevação. 
Oferecemos acessórios que incrementarão a qualidade que você ganha quando 
escolhe a Genie.

Disponível em:

Lanças Articuladas Genie: Z®-30/20, Z-34/22, Z-40/23, Z-45/25, 
Z-45 XC™, Z-60/37 DC & FE, Z-62/40, Z-80/60, ZX™-135/70

Lanças Telescópicas Genie: S®-40/45 XC, S-60 XC, S-65 XC, 
S-80 XC, S-85 XC, SX™-135 XC

Número da Peça:

• 102854GT

 
Cobertura para Caixa de Controle de 
Plataforma
Este acessório ajuda a evitar que detritos entrem na caixa de 
controle.
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Pacote de Iluminação
Para áreas de trabalho com pouca luz ou ao trabalhar à 
noite, este acessório consiste em duas luzes de 
acionamento montadas no chassi e duas luzes de trabalho 
montadas na plataforma para iluminar a área de trabalho.

Disponível em:

Lanças Articuladas Genie:  Z-30/20N, Z-33/18,  

Z-34/22 DC&IC, Z-40/23N, Z-45/25 DC&RT, Z-60/37 DC & 

FE, Z-62/40, Z-80/60, ZX-135/70

Lanças Telescópicas Genie:  

S-40/45 XC, S-60/65 XC, S-80/85 XC, SX-105 XC*,  

SX-125 XC*, SX-135 XC, SX-150, SX-180 

Número da Peça:

• 1274228GT

* Recurso padrão nos modelos SX-105 XC e SX-125 XC.

Item padrão para SX-105 e SX 125XC.

 
Trilho Auxiliar
O acessório de plataforma de trilho superior auxiliar é 
um sistema de trilhos adicional que pode ser 
montado de forma rápida e fácil na parte externa dos 
trilhos da plataforma padrão do Lanças Articuladas 
Genie®.

Disponível em:

Lanças Articuladas Genie®:   

Z®-30/20N, Z-34/22 DC&IC, Z-40/23N, Z-45/25 DC&RT,  

Z-45 XC™, Z-60/37 DC & FE, Z-62/40, Z-80/60,  

ZX™-135/70

Lanças Telescópicas Genie®:  

S®-40/45 XC, S-60/65 XC, S-80/85 XC, SX™-105 XC,  

SX-125 XC, SX-135 XC 

Números das Peças:

• 121266GT - plataforma de 1,8 m com chancela giratória

• 121267GT - plataforma de 2,4 m com chancela giratória 
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Suporte para Painéis
Para uso ao levantar paredes de gesso, painéis de vidro, 
compensados e outros materiais que vêm em painéis de até 
113 kg. O suporte para painéis permite que os operadores 
coloquem materiais fora da plataforma para acesso em 
altura. Inclui os dois suportes com ferragens, duas 
almofadas de espuma e uma cinta de retenção de carga. O 
peso combinado do acessório, painéis, ocupantes e 
ferramentas não pode exceder a capacidade nominal da 
plataforma.

Disponível em:

Lança Articulada Genie:  Z®-45 XC™, Z-45/25 DC, Z-60/37 DC 
& FE, Z-62/40, Z-80/60, ZX™-135/70

Lança Telescópica Genie:  S®-40/45 XC, S-60/65 XC, 
S-80/85 XC, SX™-105 XC, SX-125 XC, SX-135 XC

Número da Peça:

• 77683GT - Disponível em todas as plataformas S® e Z®, 
exceto nos Z-40, Z-34/22, e Z-20/8.

 
Suporte para Tubos
Projetados, testados e aprovados pela Genie, os 
suportes para tubos reduzem o risco de fadiga, 
fornecendo uma maneira segura de levantar tubos 
quando se trabalha com lanças do tipo S ou Z. Os 
suportes para tubos Genie proporcionam estabilidade 
e rigidez com um design robusto que transfere a 
carga dos trilhos de proteção para a plataforma. O 
conjunto do suporte para tubos é montado facilmente 
nos trilhos de proteção da plataforma com parafusos 
em U e repousa no piso da plataforma quando 
instalado.

Disponível em:

Lanças Articuladas Genie: Z-45 XC, Z-45/25 DC  
(somente plataforma de 1,8m), Z-60/37 DC & FE, 
Z-62/40, Z-80/60, ZX-135/70

Lanças Telescópicas Genie: S-40/45 XC, S-60/65 XC, 
S-80/85 XC, SX-105 XC, SX-125 XC, SX-135 XC, SX-150, 
SX-180

Número da Peça:

• 565762GT - Disponível em plataformas S e Z.

Como as soluções de proteção Genie® continuam a evoluir, os produtos Lift Guard™ da 
Genie são uma geração de acessórios que podem, em algumas circunstâncias, fornecer 
proteção adicional ao operador enquanto trabalha em altura. Os acessórios de proteção 
secundária Lift Guard da Genie são simples de usar e, quando usados em conjunto com o 
treinamento de operador exigido pelos padrões do setor em todo o mundo, podem aprimorar 
as práticas de trabalho seguro em canteiros de obras aéreos.

 
Alarme de Contato
Projetado como um sistema eletrônico 
de proteção secundária, o Sistema de 
Alarme de Contato Lift Guard™ da 
Genie® foi projetado para interromper 
as funções do braço de elevação e 
alertar o pessoal de solo quando um 
operador entrar em contato com o 
cabo de ativação. Este novo recurso é 
configurado como um acessório padrão 
em novas plataformas de elevação  Z®  
(articuladas) e S®  (telescópicas) da 
Genie, e é adaptável em plataformas de 
elevação que remontam a 2006. 

Agora padrão em:

Todas as plataformas S® e Z®

Números das Peças:

• 1279134GT - plataforma ALC1000 de 
1,8 m – 2,4 m

• 1279135GT - plataforma NON-
ALC1000 de 1,8 m – 2,4 m

*A maioria dos modelos são compatíveis com 
modelos mais antigos. Verifique o seu manual 
de peças.

 
Barra para Retenção de 
Queda
Para uso em cestos de 1,8 m ou 2,4 m, 
a Barra para Retenção de Queda da 
Genie possui uma esteira deslizante, 
projetada para permitir que o operador 
fique ancorado com um talabarte de 
retenção de queda, proporcionando a 
capacidade de se mover livremente em 
uma estrutura adjacente a plataforma. 
Anexa rápida e facilmente para 
configuração e remoção rápidas. A 
montagem da trilha diminui a 
capacidade máxima da plataforma em 
22 kg.

Disponível em:

 cestos de 1,8 m ou 2,4 m (não pode 
ser usada com Suporte para Painéis)

Números das Peças:

• 1256377GT - 2,4 m com decalque

• 1256378GT - 1,8 m com decalque

• 1261018GT - 2,4 m com decalque  
em francês

Estrutura de Proteção ao 
Operador (OPS)
Para uso em cestos de 1,8 m ou 2,4 m, 
aparafusando diretamente na 
plataforma, este dispositivo de proteção 
secundário ajuda a fornecer proteção 
adicional ao operador contra obstáculos 
suspensos em um canteiro de obras. O 
OPS da Genie é feito de aço tubular de 
alta resistência e permite excelentes 
visibilidade e alcance de trabalho.

Disponível em:

Lanças Articuladas Genie: Z-45 XC™ 

Z-45/25 DC, Z-60/37 DC & FE, Z-62/40, 

Z-80/60, ZX™-135/70

Lanças Telescópicas Genie:  S-40/45 XC, 

S-60/65 XC, S-80/85 XC, SX-105 XC, 

SX-125 XC, SX-135 XC, SX-150, 

SX™-180 

Número da Peça:

• 219158GT

P la ta fo rmas  |  Acessór iosP la ta fo rmas  |  Acessór ios



= De Fábrica

= De Reposição

= De Fábrica

= De Reposição

P la ta fo rmas  |  Acessór ios

Plataforma com Tela Flexível
Este acessório é projetado para 
encapsular a plataforma, cobrindo 
totalmente a parte inferior, laterais, 
porta e painel de controle, para que 
nada que caia dentro da plataforma 
possa cair fora dela.

Três opções para escolher – alumínio em altura total, alumínio em meia altura e uma tela 
removível, esses acessórios de tela contemporâneos são projetados para ajudar os 
operadores a evitar que os materiais e ferramentas do canteiro de obras caiam das 
plataformas de sustentação ao trabalhar em altura.

 
Plataforma com Tela em 
Meia Altura
Uma proteção completa de placa 
de apoio e tela a meia altura para 
evitar que materiais e ferramentas 
caiam. Uma chancela giratória 
permite que os operadores entrem 
e saiam da plataforma sem ter que 
se passar por debaixo de um trilho 
central deslizante. Isso pode fazer 
uma grande diferença, 
especialmente com ferramentas ou 
materiais em mãos. Disponível em 
uma plataforma de 1,2 m, 1,8 m ou 
2,4 m.

Números das Peças:

• 1290893GT - 1,8 m, tela em meia 
altura com chancela frontal

• 1290894GT - 2,4 m, tela em meia 
altura com chancela frontal

Números das Peças:

• 1286622GT - 1,8 m, tela em altura 
total, chancela lateral 

• 1283049GT - 2,4 m, tela em altura 
total, chancela lateral 

• 1290895GT - 1,8 m, tela em altura 
total, chancela frontal

• 1290896GT - 2,4 m, tela em altura 
total, chancela frontal

 
Plataforma com Tela em 
Altura Total
Cobre todos os quatro lados da 
plataforma, do piso ao trilho superior, 
sem obstruir os pontos de fixação do 
talabarte no trilho.

Disponível somente em plataforma 
de 2,4 m

Número da Peça: 

• 1286301GT
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Pacote de Proteção para Aeronaves
Para proteger uma aeronave ou outras superfícies de 
trabalho sensíveis contra danos, este pacote permite que a 
plataforma se aproxime com seus trilhos auxiliares de 
espuma, localizados na parte superior e nas laterais, além 
de um trilho de sensor de proximidade acolchoado 
embaixo. Se este trilho fizer um contato superficial, todas 
as funções de movimento serão paradas.

Disponível em:

Lnaças Articuladas Genie: Z-30/20N (modelos diferentes do 
RJ), Z-34/22N & IC, Z-45/25 DC,BE & RT, Z-45 XC, Z-60/37 
DC & FE, Z-62/40, Z-80/60

Lanças Telescópicas Genie:   
S-40/45 XC, S-65 XC, S-85 XC, SX-105 XC, SX-125 XC, 
SX-135 XC

* Limitações de tamanho da plataforma, dependendo do modelo

  
Bandeja para Ferramentas
Projetada para ajudar a eliminar os perigos da 
desorganização e dos tropeços potenciais, fornecendo 
aos operadores e trabalhadores um local conveniente 
para armazenar suas ferramentas, fixadores e pequenos 
materiais na plataforma.

Número da Peça: 

• 9599-SGT

TELA PARA 
PLATAFORMA
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Deck de Acesso para Plataformas
Fornece aos operadores uma superfície secundária 
aprovada para trabalhar, elevando-os 0,56 m acima do 
piso da plataforma. Atrelada ao trilho central da 
plataforma, esse acesso adicional permite que os 
operadores entrem em espaços restritos para aumentar 
a produtividade.

Disponível em: 

      Pode ser instalado no trilho central de 2,5 m dos cestos 
das plataformas Genie e tem capacidade de 

      136 kg

Número do Kit:

• 1291798GT

 
Instalador para Exposições
Um acessório de mercado de reposição somente para uso 
interno, disponível através das Peças Genuínas Genie, 
projetado para cestos de 1,8 m e 2,4 m. Permite a colocação 
precisa e fácil de cartazes, faixas e decoração suspensa. 
Projetado para tornar os operadores mais eficientes ao 
trabalhar em altura.

Disponível em:

Lnaças Articuladas Genie:  Z®-45/25J, Z-45/25J RT, Z-45/25 
RT, Z-45 XC™, Z-51/30J RT, Z-60/37 DC & FE, Z-62/40

Lanças Articuladas Genie: S®-40/45 XC, S-60/65 XC

Números das Peças:

• 1285719GT - 1,8 m -  KIT ANSI/CSA, com decalques

• 1290034GT - 1,8 m - KIT CSA, com decalques em 
francês

• 1288801GT -2,4 m - KIT ANSI/CSA, com decalques

• 1290036GT - 2,4 m - KIT CSA, com decalques em 
francês

Os acessórios Lift Tools™ da Genie® são ferramentas de produtividade projetadas para 
tornar os operadores mais eficientes ao trabalhar em altura. Estes acessórios também 
promovem as melhores práticas para um uso seguro e um melhor desempenho durante a 
operação das Lanças da Genie.
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Acessórios para Plataformas tipo Tesoura Genie®

Transportador de Materiais Lift Tools™

Ideal para uso em aplicações que exigem elevação de 
materiais em altura, como construção inclinada, 
construção de edifícios pós-armação, instalação de 
supressão de incêndio, instalação de sistemas de 
aquecimento, ventilação e ar condicionado, trabalho em 
telhados e manutenção de instalações. Este acessório é 
adequado para uma infinidade de tipos de materiais, 
incluindo madeira, tubos, materiais para aquecimento, 
ventilação e sistemas de ar condicionado, material para 
revestimento e em placas.

Disponível em: 

 GS™-2669 DC, GS-2669 RT, GS-3369 DC, GS-3369 RT, 
GS-4069 DC, GS-4069 RT, GS-3390, GS-4390, GS-5390

Número do Kit:

• 1288239GT

Personalize a sua Tesoura para necessidades específicas do canteiro de obras.
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Alarme de Contato Lift Guard™ 
Uma solução de proteção secundária eletrônica 
projetada para ser ativada quando uma obstrução entra 
em contato com um sensor de ativação montado nas 
proteções da plataforma do elevador, alertando os 
operadores, ocupantes e pessoal de terra para um 
possível perigo. A opção de Alarme de Contato Lift 
Guard da Genie para tesouras incluirá dois sensores de 
ativação – um montado na frente da plataforma e um 
montado na parte traseira.

Números das Peças:

• 1288736GT KIT - GS-1530

• 1288737GT KIT - GS-1930

• 1288738GT KIT - GS-2032

• 1289293GT KIT - GS-2632

• 1289294GT KIT - GS-3232

• 1289420GT KIT - GS-2046

• 1289421GT KIT - GS-2646

• 1289422GT KIT - GS-3246

• 1289295GT KIT - GS-4047
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Carregador de Painéis
O carregador de painéis permite que os operadores 
coloquem materiais fora da plataforma para acesso em 
altura. O peso combinado do acessório, painéis, 
ocupantes e ferramentas não pode exceder a 
capacidade nominal da plataforma.

 
Suporte para Tubos
Reduz o risco de fadiga, fornecendo uma maneira 
segura de levantar tubos ao trabalhar em um uma 
Tesoura. Os suportes para tubos da Genie 
proporcionam estabilidade e rigidez com um design 
robusto que transfere a carga dos trilhos de proteção 
para a plataforma.

Disponível em:

 GS-2046 e GS-2646

Número da Peça: 

• 1251827GT - (as peças são diferentes do suporte para 
paineis do braço de elevação)

Disponível em:

 GS™-2046 RT, GS-2646 RT

Números das Peças: 

• 72878GT - (GS-2046, GS-2646, GS-3246)

• 131626GT - (GS-2669, GS-3669, GS-4069)

• 131627GT - (GS-3384, GS-3390, GS-4390, GS-5390)
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Extintor de Incêndio
Um recurso extra de segurança 
disponível para o seu Manipulador 
Telescópico Genie.

  
Farol Piscante
Luzes piscantes laranja alertam 
aos trabalhadores quando o 
elevador em tesoura está em 
movimento ou em operação.

Disponível em:

 GTH™-5519, GTH-636, GTH-844, 
GTH-1056, GTH-1256 e GTH-1544

Número da Peça:

• 123563GT

Disponível em:

 GTH-5519, GTH-636, GTH-844, 
GTH-1056, GTH-1256 e GTH-1544

Número da Peça:

• 58.1701.4047GT

Acessórios para Manipulador Telescópico Genie® 

Obtenha e faça mais sem ter que comprar mais máquinas. Basta adicionar um, dois ou 
mais dos acessórios disponíveis para o seu manipulador telescópico Genie® para obter 
mais produtividade de uma única unidade. Os acessórios agregam flexibilidade ao 
trabalho e melhoram a eficiência.

  
Alarme Traseiro de 
Proximidade
Usa sensores para identificar quaisquer 
obstáculos em potencial dentro do raio 
próximo à parte traseira de uma 
máquina e alerta ao operador por meio 
de avisos visuais e de áudio.

Disponível em:

 GTH-5519, GTH-636, GTH-844, 
GTH-1056, GTH-1256 e GTH-1544

Números das Peças:

• 1257987GT - Sensor

• 1257988GT - Display

• 1275497GT - Kit
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Faróis de Estrada
Os faróis de estrada incluem sinalizadores de curva e 
faróis, um farol de ré e dois faróis traseiros para funções 
de parada, curva e ré.

  
Farol de Trabalho
Aumente a produtividade em condições de baixa 
luminosidade com um farol de trabalho opcional, que 
funciona como um farol de estrada e um farol de trabalho 
traseiro, montado na cabine, visando uma maior 
visibilidade ao manobrar a máquina até o local.

Disponível em:

 GTH™-5519, GTH-636, GTH-844, GTH-1056, GTH-1256  
e GTH-1544

Números das Peças:

• 1264489GT KIT - GTH-636

• 215416GT KIT - GTH-1056

• 215637GT KIT - GTH-844

Kit de Mercado de Reposição:

• 58.1701.4046GT

Disponível em:

 GTH-5519, GTH-636, GTH-844, GTH-1056, GTH-1256  
e GTH-1544

Números das Peças:

• 108332GT

• 121801GT

Kit de Mercado de Reposição:

• 58.1701.4044GT 
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Aquecedor do Tanque de Óleo
Para uso em condições de tempo frio, o Aquecedor do 
Tanque de Óleo auxilia no acionamento da máquina, 
mantendo o óleo do motor aquecido, enquanto a 
máquina não estiver em uso.

 
Aquecedor do Bloco do Motor
Para uso em condições de tempo frio, o Aquecedor do 
Bloco do Motor auxilia no acionamento da máquina, 
aquecendo o refrigerador do motor, enquanto a máquina 
não estiver em uso.

 
Acoplador Hidráulico de Engate Rápido
Com pinos de retenção ativados hidraulicamente, o 
acoplador hidráulico de engate rápido permite que o 
operador acople ou desacople completamente um acessório 
de dentro da cabine, sem precisar remover ou instalar 
manualmente o pino de retenção inferior.

Disponível em:

 GTH™-5519

Números das Peças:

• 123518GT - Deutz/Perkins

• 128274GT - Deutz, 120V, 150W

Disponível em:

 GTH-636, GTH-844, GTH-1056, GTH-1256 e GTH-1544

Números das Peças:

• 108594GT - Deutz

• 108056GT - JD Engine

• 117617GT - Perkins

Disponível em:

 GTH-5519, GTH-1256 e GTH-1544

Número da Peça:

• 58.2513.1175



= De Fábrica

= De Reposição

= De Fábrica

= De Reposição
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Suporte para Lâmpadas 
Fluorescentes
Uma maneira conveniente de 
armazenar várias lâmpadas 
fluorescentes e um único lugar.

 
Ganchos Duplos para 
Bicicleta
Uma maneira conveniente de 
levantar ou retirar bicicletas de 
mostradores altos ou prateleiras 
de armazéns – não é necessário 
que o operador levante ou 
manobre, nem segure a bicicleta 
na plataforma.

Disponível em:

 AWP™-20S, AWP-25S, AWP-30S, 
AWP-36S, AWP-40S, AWP-20S DC, 
AWP-25S DC, AWP-30S DC, 
IWP™-20S, IWP-25S, IWP-30S, 
GR™-12, GR-15, GR-20, GRC™-12

Número da Peça:

• 37626GT

Disponível em:

 Modelos QS™

Número da Peça:

• 145310GT - decalques de símbolos

• 145309GT - decalques de palavras
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Acessórios para Plataforma de Trabalho Aéreo 
Genie® 
As plataformas individuais Genie® são fáceis de usar e apresentam uma boa relação 
custo/benefício, tornando-as a primeira opção para uma ampla gama de aplicações. Cada 
modelo oferece uma diversidade de acessórios para personalizar a sua máquina.

 
Bandeja para Estação de 
Trabalho
Projetada para ajudar a eliminar os 
perigos da desorganização e dos 
tropeços potenciais, fornecendo 
aos operadores e trabalhadores um 
local conveniente para armazenar 
suas ferramentas, fixadores e 
pequenos materiais na plataforma.

Disponível em:

 AWP-20S, AWP-25S, AWP-30S, 
AWP-36S, AWP-40S, AWP-20S DC, 
AWP-25S DC, AWP-30S DC, IWP-20S, 
IWP-25S, IWP-30S

Número da Peça:

• 69877GT

 * Não disponível em plataforma de 
fibra de vidro

** Não disponível em plataformas 
estreitas ou muito estreitas

 * Não disponível com Certificação EE
** Não disponível em plataforma de 

fibra de vidro

 * Não disponível para CSA

* Não disponível com opção de motor

* Não disponível com bandeja traseira

 
Pacote de Extensão
Proporciona mais de 61 cm de 
alcance horizontal adicional. Ideal 
para manobrar acima de e sobre 
prateleiras, máquinas e 
equipamentos.

 
Super Extensão
Proporciona até 1,22 m de folga vertical 
acima de obstáculos fixos.

Disponível em Genie® IWP™-20S 
apenas 

Número da Peça:

• 124868GT

Disponível em:

 AWP™-20S, AWP-25S, AWP-30S, 
AWP-36S, AWP-40S

Números das Peças:

• 29444GT - Kit de Decalques

• 62938GT - Genie Super Montaria

• 37633GT - Super Montaria AWP, SS

 
Pacote de Farol Operacional 
de Alerta e Alarme de Descida
O farol piscante alerta aos operadores 
quando a máquina está descendo.

Disponível em:

 AWP-20S, AWP-25S, AWP-30S, 
AWP-36S, AWP-40S, AWP-20S DC, 
AWP-25S DC, AWP-30S DC, IWP-20S, 
IWP-25S, IWP-30S

Número da Peça:

• 226165GT



  
Pacote de Suporte para 
Plataforma
Disponível como um acessório para 
manusear itens com formatos 
incomuns.

  
Escada de Alumínio
Atrelar o robusto acessório de escada 
de alumínio faz com que o seu Genie 
levante uma combinação de 
empilhadeira e escada de mão para 
aumentar o acesso a tarefas de 
elevação e instalação.

  
Garfo Padrão
Acomode várias cargas para um 
levantamento versátil. Obtenha 53 cm 
adicionais de levantamento, girando e 
recolocando o garfo.

Disponível em: GH™ 3.8 e GH 5.6

Número da Peça: 20200GT
Disponível em:

 Modelos padrão e de extensão das:  
GL™-4, GL-8, GL-10, GL-12

Número da Peça: 37172GT

Disponível em:

 SLA™-5, SLA-10, SLA-15, SLA-20, 
SLA-25, SLC™-12, SLC-18, SLC-24

Número da Peça: 32906GT

Disponível em:

 SLA-5, SLA-10, SLA-15, SLA-20, 
SLA-25, SLC-12, SLC-18, SLC-24

Número da Peça: 107161GT

Disponível em:

 SLA-5, SLA-10, SLA-15, SLA-20, 
SLA-25, SLC-12, SLC-18, SLC-24

Número da Peça: 32567GT

Disponível em:

 GL-4, GL-8, GL-10, GL-12

Número da Peça: 37086GT

  
Opcional para Braço de 
Elevação
Transforma o seu elevador em um 
guindaste vertical móvel ou grua para 
posicionar acessórios de ferramentas, 
disjuntores, motores e muito mais.

  
Opcional de lança - GL™

Capaz de levantar até 227 kg a 36 cm 
e até 136 kg a 51 cm de alcance.

  
Garfo Ajustável
Abre de 28 a 76 cm para acomodar 
cargas diversas.
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Oferecemos uma ampla variedade de acessórios, proporcionando-lhe a oportunidade de 
obter exatamente o tipo de elevação que você precisa.

Disponível em: GH 3.8 e GH 5.6

Número da Peça: 2176GT

  
Tanque de CO2 de 9 kg
O tamanho único de suporte de 
garrafa aceita qualquer tamanho 
comum de garrafa de CO2. Este 
tanque extra de 9 kg de CO2 está 
disponível como acessório.

Disponível em:

 GL-4, GL-8, GL-10, 
GL-12, SLA-5, SLA-10, 
SLA-15, SLA-20, SLA-25, 
SLC-12, SLC-18, SLC-24, 
ST-20, ST-25

  
Plataforma de Carga
Encaixa-se no garfo para manusear 
objetos de formato incomum ou 
pesados – não são necessárias 
ferramentas para a instalação. Também 
pode ser usada como uma mesa de 
trabalho portátil.

  
Extensões de Garfo
Insira no garfo padrão para obter 
64 cm adicionais de comprimento. 

Disponível em:

 SLA-5, SLA-10, SLA-15, SLA-20, 
SLA-25, SLC-12, SLC-18, SLC-24, 
ST-20, ST-25

Número da Peça: 33368-SGT

  
Garfo Plano
Abre de 41 a 79 cm, para proporcionar 
suporte adequado, permitindo-lhe levantar 
ou descarregar facilmente de superfícies 
planas

Disponível em:

 SLA-5, SLA-10, SLA-15

Número da Peça: 32566-SGT

Números das 
Peças:

• 37245GT - GL

• 32568GT - SLA

• 35220GT - SLC

  
Estabilizador Cativo
Com um “sistema de travamento” patenteado, 
proporciona um suporte lateral extra para 
cargas pesadas.

Disponível em:

 SLA™-5, SLA-10, SLA-15, SLA-20, SLA-25, 
SLC™-12 (padrão na SLC-18 e SLC-24)

Número da Peça: 37481GT - SLA set



Data de Efetiva: abril de 2019. As especificações e os preços do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio ou obrigação. As fotografias e/ou desenhos deste 
documento são apenas para fins ilustrativos. Consulte o Manual do Operador apropriado para obter instruções sobre o uso correto deste equipamento. Não seguir o 
Manual do Operador apropriado ao usar nosso equipamento ou agir de forma irresponsável pode resultar em ferimentos graves ou morte. A única garantia aplicável 
ao nosso equipamento é a garantia padrão por escrito aplicável ao produto e venda em particular, e não oferecemos nenhuma outra garantia, expressa ou implícita. 
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