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Immersive Technologies expande sua capacidade de produção
3 de setembro de 2008
Perth, Austrália

A Immersive Technologies, fornecedora de simuladores de equipamentos de simulação com sede em Perth, transferiu sua instalação de
produção para um prédio significativamente maior em Perth, Austrália, pensando em seu crescimento atual e futuro.
A Immersive Technologies projeta e fabrica uma extensa série de simuladores de treinamento de operadores para a indústria de
mineração, sendo amplamente reconhecida como a principal fornecedora de simuladores de equipamentos de mineração do mundo.
A nova instalação oferece um aumento de 100% no espaço de produção, proporcionando à Immersive Technologies a capacidade de
continuar a atender a crescente demanda de uma base de clientes internacionais composta pelas principais empresas de mineração,
incluindo: BHP Billiton Spence, Chile; CP Mining, Cape Preston (Sino Iron) Mine, WA; PT Bukit Makmur Madiri Utama (BUMA), Indonésia;
Southern Copper, Peru; SNIM, Mauritânia.
Com 380 módulos de simuladores em 155 localidades em 23 países, a tecnologia de simulação líder mundial da Immersive Technologies
é vista como o padrão do setor, devido à sua comprovada capacidade de aumentar a segurança do operador, reduzir a manutenção nãoprogramada e aumentar a produtividade.
A tecnologia tem o apoio de alianças exclusivas com Fabricantes de Equipamentos Originais (OEMs), incluindo Bucyrus, Caterpillar,
Hitachi, Komatsu e Liebherr. Essas alianças exclusivas proporcionam as informações privadas detalhadas necessárias para replicar de
forma exata o equipamento real e para fornecer os mais elevados níveis de transferência e retenção do treinamento.
O diretor-executivo da Immersive Technologies, Peter Salfinger comentou: “Essa mudança nos dá a oportunidade de atender às
demandas de nossos clientes, juntamente com uma melhor capacidade de levar os novos produtos do plano conceitual até o mercado.”
“Nosso sucesso deve-se ao compromisso de fornecer os produtos de simuladores de melhor valor, projetados para tornar os operadores
de equipamentos de mineração mais seguros e, seus empregadores, mais lucrativos”, afirmou Salfinger.
A nova instalação continua a expansão da Immersive Technologies, com escritórios também localizados em Perth (sede), Brisbane, Salt
Lake City, Santiago e Joanesburgo.
###

Sobre a Immersive Technologies

A Immersive Technologies é a líder mundial em fornecimento de simuladores de treinamento de operadores utilizados nas indústrias de
mineração e de escavação. Temos 380 simuladores em 155 localidades e em 23 países. Os Nossos Simuladores de Equipamentos Avançados
(AE) são considerados vitais por muitas das principais empresas de mineração do mundo, como: BHP Billiton e CVRD. Do Congo ao norte do
Canadá, as mineradoras estão cada vez mais seguras e reduzindo os seus custos por tonelada, ao usar diariamente os nossos simuladores
para treinamento e teste de seus operadores.
Possuímos licenças exclusivas e alianças de informações técnicas com os principais fabricantes de equipamentos originais (OEM), que incluem:
Bucycrus, Caterpillar, Hitachi, Komatsu e Liebherr.
Os nossos escritórios de atendimento ao consumidor estão localizados em Perth e Brisbane, na Austrália, Salt Lake City, nos EUA,
Johanesburgo, na África do Sul, e em Santiago, no Chile.
Para mais informações e mídias associadas, entre em contato com:
Richard Calautti, Marketing Communications Manager, Immersive Technologies
rcalautti@ImmersiveTechnologies.com
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