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Immersive Technologies resiste à tendência econômica com níveis recordes de 
produção 
22 de julho de 2009
Perth, Austrália

Em um clima que fez com que várias empresas pesassem 
cuidadosamente suas escolhas, a companhia australiana 
Immersive Technologies estabelece seu próprio caminho, criando 
um crescimento fi nanceiro sólido e confi rmando seu status como 
líder mundial em tecnologia de simulação de remoção de terra.   
 
Com um foco na Otimização do Operador e soluções de suporte, a 
Immersive Technologies alcançou um recorde novo para 12 meses, 
produzindo 100 dos seus módulos de simuladores avançados, ou 
Conversion Kits®, durante o ano fi scal de 2008/09. 
 
O 100º módulo do Conversion Kit® do ano simula a operação de 
uma draga e foi concluído em junho de 2009 para o cliente Peabody 
Energy, nos Estados Unidos. 
 
A Immersive Technologies tem contratos globais técnicos e de licença exclusivos com os cinco principais Fabricantes de Equipamentos 
Originais (OEM, nas siglas em inglês). Através dessas alianças com os OEM, a Immersive obtém acesso exclusivo a informações 
técnicas confi denciais e protegidas por direitos autorais, que autentica os simuladores e seus módulos das máquinas do Conversion 
Kit, oferecendo mais confi ança ao cliente.

O Diretor Geral da Immerse Techonologies, Peter Salfi nger, afi rmou: “Estou muito orgulhoso de todos os funcionários da Immersive 
por atingir esse mais recente recorde. É uma prova da permanente visão que nossa empresa tem de tornar seguro cada operador 
de equipamentos pesados e de mineradora no mundo e de que seu funcionário seja mais rentável com as nossas tecnologias de 
simulação”.

“Um sinal muito positivo para a Immersive foi o alto nível de compras recorrentes de clientes já existentes. Eles estão obtendo 
resultados reais com os Simuladores AE, incluindo uma maior segurança do operador e custos reduzidos”, afi rmou Peter Salfi nger.
 
Os altos níveis de comparecimento ao evento recente da Immersive Technologies, o 2009 Americas User Group Forum, em Park 
City, Utah (EUA), demonstrou claramente a aceitação crescente do setor e a confi ança na tecnologia dos simuladores avançados da 
Immersive Technologies, além da capacidade da empresa entregar continuamente soluções de treinamento líderes no setor.  
 
Com o treinamento de simulação oferecendo um impacto positivo nos níveis segurança, produtividade e manutenção, todos os 
indicadores apontam para a constância do sólido crescimento da Immersive Technologies.
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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 480 simuladores em 28 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. 

Nossos escritórios de atendimento ao cliente estão localizados em Perth e Brisbane, Austrália; Salt Lake City, EUA; Calgary, Canadá; 
Santiago, Chile; e Johanesburgo, África do Sul. 

Para mais informações e mídias associadas, entre em contato com:

Don Forbes, Marketing, Immersive Technologies
dforbes@ImmersiveTechnologies.com
Telefone: +61 (8) 9347 9016    Fax: +61 (8) 9347 9090
www.ImmersiveTechnologies.com   
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