
IMMERSIVE TECHNOLOGIES
Media Release

Phone:  +61 8 9347 9016 Fax: +61 8 9347 9090 
Email: enquiries@ImmersiveTechnologies.com Web: www.ImmersiveTechnologies.com

Página 1 of 2 Immersive Technologies - Boletim para a Imprensa

IMMERSIVE TECHNOLOGIES
Boletim para a Imprensa

Telefone:  +61 8 9347 9016 Fax: +61 8 9347 9090 
Email: enquiries@ImmersiveTechnologies.com Web: www.ImmersiveTechnologies.com

Komatsu renova o seu acordo de exclusividade para simuladores 
com Immersive Technologies
 
30 Maio de 2011

Komatsu Ltda. renovou o seu contrato de licença e de cooperação 
técnica com o fabricante de simuladores de equipamento 
avançado, Immersive Technologies, por um período adicional 
de cinco anos.  Isso tem sido feito em uma cerimônia oficial de 
assinatura em Tóquio na semana passada.

Este acordo garante que Immersive Technologies terá acesso 
exclusivo às informações técnicas confidenciais sobre máquinas e 
equipes de engenharia da Komatsu, que é considerado essencial 
para a simulação exata de suas máquinas para o maior nível de 
fidelidade no treinamento do operador.

Komatsu tem assinado esta aliança pela primeira vez com a 
Immersive Technologies em outubro de 2006 após um ano de 
revisões da tecnologia de simuladores de treinamento para os 
operadores dentro da indústria mundial de mineração.  Foi decidido 
que o produto e suporte entregues pela Immersive Technologies, 
juntamente com a sua capacidade de integração, fornecem a melhor 
escolha para o envolvimento em longo prazo que poderia obter o 
maior valor para a sua base de clientes.

Hidetaka Kita, Presidente Executivo da Divisão de Produtos Komatsu 
Ltd., disse: “O mercado de mineração tem se expandido e os nossos 
clientes sofrem uma diminuição nos operadores experientes. Komatsu e Immersive Technologies têm mantido uma excelente relação 
de trabalho nos últimos cinco anos no desenvolvimento de simuladores, e nós confiamos que eles vão apoiar o desenvolvimento 
das habilidades dos operadores dos nossos clientes. Estamos muito satisfeitos por continuarmos a manter esta parceria por mais 
cinco anos.”

Peter Salfinger, CEO da Immersive Technologies, disse: “Estou muito feliz que Immersive Technologies está a desenvolver a sua 
relação com a Komatsu. O nosso compromisso comum de segurança, qualidade e inovação dos nossos produtos vai continuar 
a ajudar a indústria de mineração para a segurança e eficiência através do aperfeiçoamento dos operadores de equipamentos.”

Salfinger continuou: “Com a crescente complexidade técnica dos equipamentos de mineração, ter acesso a informações técnicas 
confidenciais dos fabricantes originais e sua equipe de engenheiros faz Immersive Technologies oferecer a simulação mais precisa 
de máquinas reais, tais que OEM. Isso garante que nossos clientes associados obtenham o máximo benefício de investimentos dos 
simuladores e, finalmente, do seu equipamento de mineração.”

Sr. Hidetaka Kita, de Komatsu Ltd. e Sr. Peter Salfinger,  
de Immersive Technologies, na cerimônia de assinatura  
em Tóquio.
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Immersive Technologies tem acordos técnicos e de licenciamento com quatro outros fabricantes de equipamento original da 
mineração que produzem níveis comparáveis de especialidades de apoio, informação e recomendações.  Os simuladores de 
Immersive Technologies são reconhecidos como normas para a mineração, com uma extensa base de clientes em mais de 30 países 
ao redor do mundo, o que conduz a sua investigação e desenvolvimento de tecnologia de simuladores de equipamento avançado

Immersive Technologies vai lançar o seu mais recente modelo de máquina, o caminhão Komatsu HD785-7, no final de 2011.

###

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: 
 
Don Forbes
Manager Promoções
Immersive Technologies
dforbes@ImmersiveTechnologies.com
Tel: +61 (8) 9347 9016    Fax: +61 (8) 9347 9090
www.ImmersiveTechnologies.com   


