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Distribuído por:

Direção em 4 rodas
& Eixo Oscilante
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Para obter informações adicionais, entre em contato com o distribuidor local ou o escritório de vendas Genie relacionado. Melhoria contínua de nossos produtos é uma política da Genie. As especificações técnicas dos produtos estão sujeitas a alterações
sem aviso prévio ou obrigações. As ilustrações e desenhos neste folheto são somente para fins ilustrativos. Consulte os manuais de operação Genie Z-80/60 para o apropriado uso do equipamento. O uso em desacordo com o Manual de Operação, ou
qualquer outro ato irresponsável, pode provocar risco de vida ou acidentes pessoais sérios. Direitos autorais 2002 da Genie Industries. Impresso nos EUA em papel reciclável “Genie” e “Z” são marcas registradas da Genie Industries nos EUA e em
diversos países. “Z-80/60” é uma marca registrada da Genie Industries.
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GENIE BRASIL
Al. Mamoré, 535 - Sala 510
Alphaville - Barueri - SP
Brasil
Fone: +55 (11) 4166-5755
Fax: +55 (11) 4166-5754
http://www.geniebrasil.com.br

GENIE UNITED STATES
18340 NE 76th Street
P. O. Box 97030
Redmond, Washington  98073-9730
Telephone (425) 881-1800
Toll Free in USA/Canada 800-536-1800
Fax (425) 883-3475
http://www.genielift.com
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Envelope de Trabalho

Conformidade com as normas
■ ANSI/SIA A92.5 ■ Opção de conformidade com CE
■ CSA CAN3-B354.4-M82 ■ AS 1418.10

Especificações

Altura máxima de trabalho* 26.4 m

Altura máxima da plataforma 24.4 m

Altura - em repouso 3 m

Comprimento - em repouso 11.27 m

Comprimento - transporte 9.14 m

Largura 2.49 m

Distância entre eixos 2.74 m

Altura mínima do chão 30 cm

Comprimento da plataforma 91 cm

Largura da plataforma 2.44 m

Alcance horizontal máximo 18.3 m

Alcance para cima e sobre 8.83 m

Capacidade de carga 227 kg

Raio de manobra - externo - 4WS 4.1 m

Giro da mesa giratória 360° continuos

Interferência traseira - elevado 91.4 cm

Fonte de alimentação Deutz Diesel F4L 913 77 hp (57 kw)

Perkins Diesel 704-30 63 hp (47 kw)

GM 3.0L Gasolina/GLP 80 hp (60 kw) 

Velocidade de operação em repouso 4.82 km/h

Velocidade de operação Elevado 1 km/h

Controles 12V DC proporcionais

Giro da plataforma 160°

Unidade de alimentação auxiliar 12V DC

Pneus - com enchimento 18x19.5

Capacidade de inclinação - 2WD 30%

Capacidade de inclinação - 4WD 50%

Capacidade do tanque hidráulico   170 litre

Capacidade do tanque de combustível 125 litre

Peso - 2WD 16284 kg

Peso - 4WD 17010 kg

1 No modo elevado (plataforma elevada), a máquina é projetada para operar somente em piso firme e
nivelado. 
2 Somente na posição em repouso.

** Peso varia conforme opcionais.

Recursos padrão
■ Altura de trabalho de 26.4 m
■ Alcance horizontal de 18.3 m
■ 8.8 m) up and over clearance
■ Jib articulado de 1.83 m
■ Plataforma de 2.44 m de largura
■ Capacidade de carga de até 227 kg
■ Eixo dianteiro oscilante
■ Opções de motores Gasolina/GLP ou diesel
■ Controles da plataforma completamente

proporcionais
■ Plataforma com giro hidráulico
■ Base giratória com giro contínuo de 360°
■ Unidade hidráulica auxiliar de 12V CC
■ Tração positiva permanente
■ Tração constante nas quatro rodas (nos modelos 4x4)
■ Tração hidrostática de circuito fechado
■ Resfriador do óleo hidráulico
■ Sistema de ativação de acionamento

■ Plataforma autoniveladora
■ Diagnósticos completos na base
■ Proteção contra partida

indesejada do motor
■ Parada automática do motor

em caso de falha
■ Instrumentos de monitoramento

do motor
■ Tomada de força na plataforma
■ Rodas direcionais

com alto grau de giro
■ Pneus extra largos

com enchimento sólido para
todo tipo de terreno

■ Wire braided hydraulic hoses
■ Alarme contra inclinação
■ Buzina
■ Horímetro

Opcionais
e acessórios
■ Modelos com tração

em duas ou quatro
rodas

■ Opção de
direcionamento
em duas ou quatro rodas

■ Motores a diesel
refrigerados a liquido
ou a ar

■ Pacote de alarmes
■ Pacotes de partida a frio
■ Equipamento de solda a

bordo
■ Gerador CA de 3500 W
■ Linha de ar na plataforma ■ Guarda corpo adicional na 

plataforma
■ Cabos de solda na ■ Proteção da caixa de controle

plataforma
■ Pacote para ambientes ■ Lâmpadas de operação

agressivos ■ Tanque de GLP
■ Lâmpadas de trabalho ■ Tanque adicional de GLP

montadas na plataforma
■ Plataforma com porta ■ Bandeja de ferramentas

articulada


