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 isA ede
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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.
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maintenance applications.
Genie AWP-25S
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Genie AWP-30S / 11m / gewicht 352 KG
Genie AWP-35S / 13m / gewicht 461KG
Genie AWP-40S / 14m / gewicht 472 KG

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.
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Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten tot leveringen en verhuur van goederen of diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing,
gedeponeerd ten kantore van de KVK Rivierenland te Tiel onder nummer: 11028477. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt op eerste verzoek kosteloos verzonden.

