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Xstrata Coal, empresa líder de mineração, atualiza os seus múltiplos
simuladores PRO3 de tecnologia avançada para as melhores
práticas em resultados de treinamento
27 de Junho de 2011

Xstrata Coal tem acordado atualizar os seus simuladores
atuais baseados em Hunter Valley, instalados em Nova Gales
do Sul, com outros três simuladores de base PRO3 e uma série
de módulos de equipamento da Immersive Technologies.
Essa compra apóia a metodologia de “Carvão Seguro” da
Xstrata Coal, a que entrega o treinamento de habilidades em
segurança corretas para a força de trabalho dos operadores.
Os novos simuladores PRO3 habilitam a Xstrata Coal para
simular uma série de cenários de emergência com realismo
incrível, sem expor o pessoal ou os equipamentos aos riscos.
Isto também fornece uma ferramenta útil para a seleção de
empregados potenciais, e treinamento de atualização e de
objetivos específicos.

Carregadeira Caterpillar D11R simulada com o Simulador PRO3
de Treinamento

Peter Salfinger, Diretor Executivo da Immersive Technologies, afirmou: “Essa compra de simuladores múltiplos pela Xstrata demonstra
seu compromisso com a segurança dos operadores através da instalação do equipamento de treinamento mais avançado e seguro
na indústria”.
“Globalmente, a Xstrata hoje utiliza 14 Simuladores Avançados de Equipamento, com 27 módulos de equipamento intercambiáveis,
os Kits de Conversão®, da Immersive Technologies. Isso faz da Xstrata em um dos nossos maiores clientes e esperamos continuar
a apoiar cada sitio mineiro e que a nossa relação possa seguir aumentando no futuro.”
Para destacar a compra especial, os representantes da Xstrata Coal viajaram para a central de Immersive Technologies em Perth,
na Austrália Ocidental, para a posta em marcha e entrega dos equipamentos.
A Immersive Technologies entregará a Integração de Sistema de Treinamento (TSI) e os programas de TrainerAdvantage™ para a
Xstrata produzir uma integração rápida e efetiva da nova tecnologia, e assim ajudar aos sítios lograrem os objetivos de treinamento
já planejados.
O PRO3 é a mais nova geração de simuladores avançados de equipamento disponíveis na indústria de mineração e entrega muitos
desenvolvimentos tecnológicos. Dois deles é o sistema visual de 180 graus, e uma especial característica, a Real View, que ajusta
dinamicamente a perspectiva do operador no treinamento para ele ter uma visual do exterior da cabine, e assim acrescentar o nível
do operador na percepção da profundidade e na atenção a segurança.
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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:
Don Forbes
Manager Promoções
Immersive Technologies
dforbes@ImmersiveTechnologies.com
Tel: +61 (8) 9347 9016 Fax: +61 (8) 9347 9090
www.ImmersiveTechnologies.com
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