
IMMERSIVE TECHNOLOGIES
Boletim para a Imprensa

Telefone:  +61 8 9347 9019 Fax: +61 8 9347 9090 
Email: enquiries@ImmersiveTechnologies.com Web: www.ImmersiveTechnologies.com

Immersive Technologies Apresentará Produtos na MINExpo
 
17 de setembro de 2008
Perth, Austrália

A Immersive Technologies, a principal fornecedora do mundo de produtos de treinamento em simulador de equipamentos pesados 
para as indústrias de mineração e escavação, apresentará seus produtos na MINExpo International 2008 em Las Vegas, de 22 a 24 de 
setembro.

A MINExpo International 2008 é a principal exposição de equipamentos, tecnologias e serviços de mineração para a indústria de mineração, 
com mais de 1.200 expositores e 36.000 participantes esperados de todo o mundo.

A avançada tecnologia da Immersive Technologies revolucionou a forma como a indústria de mineração gerencia a carência de habilidades, 
o desenvolvimento e o aprimoramento de seus operadores de equipamentos pesados. Agora o pessoal aprende em simuladores altamente 
realistas, permitindo que a transição para a máquina real seja completada com maior rapidez e confiança.

Os simuladores de treinamento da Immersive Technologies podem replicar mais de 55 modelos de máquinas. A cada dia, na MINExpo serão 
vistos diferentes simuladores em operação, incluindo: Carregadeira de rodas Komatsu WA1200-3, caminhões fora-de-estrada Caterpillar 
785C, 789C, 793C, 793D, 797, caminhão fora-de-estrada Liebherr T282B, escavadeiras frontais hidráulicas Hitachi EX5500-5 e uma draga 
escavadeira. 

“A MINExpo proporciona à Immersive Technologies a oportunidade de exibir seus produtos e demonstrar como as minas podem beneficiar-se 
de uma maior segurança e produtividade, ao mesmo tempo em que reduzem a manutenção não-programada. O resultado é um custo menor 
por tonelada”, afirmou Peter Salfinger, Diretor-Executivo da Immersive Technologies.

“Todos os produtos que serão exibidos se beneficiaram das alianças exclusivas da Immersive Technologies com os Fabricantes de 
Equipamentos Originais”, comentou Salfinger.

Visite a Immersive Technologies na MINExpo International 2008, no Estande 8471, no Central Hall do Las Vegas Convention Centre, entre 22 e 
24 de setembro de 2008.

###

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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