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Immersive Technologies demonstra simulador de capacitação na mineração   
subterrânea
 
15 de Abril de 2011 

Em uma participação em conjunto com Barminco Austrália, Immersive 
Technologies demonstra  seu simulador exclusivo UG360 na  Conferência 
AusIMM 2011 de Operadores Subterrâneos.

Realizada em Março de 2011 no Centro Nacional de Exibições  de 
Canberra, a conferência reuniu  empresas e  pessoas  claves da indústria  
de mineração  subterrânea australiana e global para um  foro em  que 
analisaram  as  melhores  práticas e as  experiências compartilhadas, o 
qual  ofereceu  a  plataforma perfeita para Immersive Technologies de 
demonstrar as capacidades do seu  simulador UG360. 

Desenhado  especificamente para a  capacitação  de operadores 
subterrâneos, o UG360 aproveita  a  extensa experiência que tem 
Immersive Technologies em  desenvolver  e integrar exitosamente 
simuladores de equipamentos  para as  empresas mineiras líderes do 
mundo. Os encarregados da conferência entregaram retroalimentação 
altamente positiva a respeito  da tecnologia exclusiva do simulador, 
rapidamente reconhecendo  seu  potencial para melhorar  de grande  
maneira a  segurança, rapidamente desenvolver  operadores qualificados e 
de ter um efeito positivo na produção  e  rentabilidade do trabalho.

David Anderson, Gerente Regional de Immersive Technologies para o Oeste da  Austrália, disse “Nos proporcionou uma  grande 
emoção  a resposta  positiva recebida  durante a conferência.  A retroalimentação  nos indica que o  mercado está    buscado uma  
tecnologia confiável  e  provada que pode  apoiar o enfoque na segurança e  a  competência dos  operadores e acreditamos que, 
com  esta tecnologia se pode consegui- lo.”

“Com participantes claves da  industria, tal como Barminco, que já  estão  usando esta tecnologia, esperamos ver um forte 
crescimento no ano que vem e esperamos com ansiedade  poder trabalhar com a  indústria para gerar  os mesmos resultados 
positivos que se tem conseguido   por todo o  mundo com nossos   simuladores de mineração  de superfície.”

O  UG360 atualmente da suporte a  uma  categoria  de caminhões  subterrâneos e equipamentos de carga- transporte- descarga 
Caterpillar, com  unidades adicionais de uma gama de Fabricantes Originais  de Equipamentos  atualmente em  desenvolvimento.
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Sobre a Immersive Technologies 
A Immersive Technologies é o fornecedor líder comprovado de simuladores de equipamentos avançados para a indústria de mineração 
no mundo.  Esta empresa tem alcançado esta posição única com a missão de todos os operadores de equipamento mineiro e 
movimento de terras trabalharem com maior seguridade, e as companhias obterem maiores benefícios com a utilização de suas 
tecnologias de simulação.  

Os Simuladores Avançados de Equipamento da Immersive Technologies estão colaborando com centenas de companhias mineiras no 
mundo inteiro para aumentar a seguridade de seus operadores de equipamentos e para geração de utilidades nos sítios mineiros com 
o uso de treinamento de simulação efetiva.

Immersive Technologies fornece aos clientes os melhores simuladores de equipamentos de mineração eficiente disponíveis.  Isto é 
possível através da parceria de licenciamento exclusivo formal e informação técnica que foi criada com fabricantes de equipamento 
original (OEM), entre os quais estão Caterpillar, Hitachi, Komatsu, Liebherr e P&H MinePro. Estas parcerias especiais permitem Immersive 
Technologies ter acesso exclusivo às informações técnicas sobre as Máquinas do Fabricante Original, confidenciais e proprietárias, 
requeridas para simulação correta da maquinaria original, que não se pode obter pelos meios públicos ou de distribuição.

A Immersive Technologies é dedicada a oferecer serviços sobressalentes.  Para cumprir este compromisso, a empresa tem escritórios 
de vendas e suporte ao cliente nos lugares perto deles, em Perth e Brisbane, na Austrália; Salt Lake City, nos Estados Unidos; Calgary, 
em Canadá; Santiago do Chile; Lima, no Peru; Johanesburgo, na África do Sul; Amam, na Jordânia; Jacarta, na Indonésia, e Calcutá, 
na Índia.
 
Immersive tem experiência em mineração, tecnologia inovadora, gama de produtos, relações com fabricantes de equipamento original, 
compromisso comprovado com o apoio, e uma visão na indústria.  Estas características são ideais para sua companhia formar uma 
parceria conosco e garantir que suas soluções de treinamento com simulador produzam resultados significativos que sua empresa 
espera.
 
Para maior informação e médios associados, favor contatar: 
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