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Aer ia l  Work  P la t fo rms  — Super  Se r i es  |  AWP

Aerial Work Platform Models Avai lable
AWP-20S AWP-25S AWP-30S AWP-36S AWP-40S

Close Access
The compact X-pattern 
outrigger footprint is the 
smallest in the industry, 
allowing access as close as 
8 cm (3 in) from walls. With 
proximity like that, you’ll be 
within easy arm’s reach of 
your job. Simple setup and 
2 to 14 m (6 to 46 ft) of 
working height make the 
AWP Super Series the ideal 
choice for applications 
requiring close access.

Tilt-Back
A tilt-back frame allows the 
AWP™-36S and AWP-40S 
models to roll through 
standard doorways. 

Easy Transport
The unique rear mast pivot bar and 
lightweight design allow it to be easily 
loaded into a pickup truck. Outrigger 
storage and forklift pockets, tie-down 
attachment points and an overhead 
crane attachment point add 
transportation convenience.

The Genie AWP Super Series is the top-selling 
aerial work platform in the industry.

Convenient, 

Versatile Access
Genie® AWP™ Super Series aerial work platforms are an industry favorite due to their ease 
of use, convenience and flexibility. Their lightweight manoeuvrability and durable design 
make them a versatile option for a wide variety of rental, light-duty construction and 
maintenance applications. 

	
	
Genie hoogwerker systemen 

Hoogwerkers zijn niet weg te denken binnen theater,- scholen-, en overheid instellingen. U als gebruiker / werkgever 

bent verantwoordelijk voor een veilige situatie op de werkvloer. Door gebruik te maken van een Genie hoogwerker 

bent u verzekerd van een zeer solide lift unit voor werkzaamheden op hoogte. Een Genie eenpersoonshoogwerker is 

een waardevolle, maar vooral veilige investering, waarmee u op hoogte bijvoorbeeld verlichting, beamers of wifi 

apparatuur kunt afstellen, verwisselen en bedienen. Naast de hulp voor een technicus is de Genie-hoogwerker voor 

meerdere doeleinden te gebruiken binnen de instelling. Werkzaamheden zoals onderhoud, ramen wassen of 

schilderen, welke niet met een normale trap veilig haalbaar zijn. U als eigenaar van deze hoogwerker bent echter 

verplicht deze hoogwerker jaarlijks te laten keuren en te onderhouden.   

De hoogwerker heeft (ingeschoven) een hoogte van 1,98m waardoor deze in 

een lift naar verschillende verdiepingen in het gebouw verplaatst kan 

worden. Bij levering wordt een uitvoerige instructie gegeven over de werking 

van de hoogwerker. Onderwijstheater is leverancier van deze hoge kwaliteit 

hoogwerkers en beschikt over een Genie AWP-30S in de showroom. De 

hoogwerkers zijn in diverse uitvoeringen leverbaar en worden geleverd 

inclusief klimgordel en helm. Bezoek  onze online catalogus voor de recente 

prijsstelling op: www.Onderwijstheater.nl/.catalogus/hoogwerkers 

 

Te leveren in verschillende werkhoogte: 

Genie AWP-20S / 8m / gewicht 307 KG 

Genie AWP-25S / 9m / gewicht 330 KG 

Genie AWP-30S / 11m / gewicht 352 KG 

Genie AWP-35S / 13m /  gewicht 461KG 

Genie AWP-40S / 14m / gewicht 472 KG 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

	


