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Simulator Peralatan Mutakhir

Simulator pelatihan PRO3 Immersive Technologies melampaui 
perkiraan
29 September 2011

Dengan berakhirnya ulang tahun pertama peluncuran 
Simulator Peralatan Mutakhir PRO3 Immersive 
Technologies, perusahaan ini dengan bangga 
mengumumkan penerimaan yang kuat dari industri 
pertambangan global dan komitmen terhadap teknologi 
generasi berikut ini. 

Selama 12 bulan terakhir Immersive Technologies telah 
mengirim 44 simulator PRO3 beserta 74 modul mesin yang 
dapat dipertukarkan yang dikenal dengan Kit Konversi 
(Conversion Kits®) ke 15 negara di seluruh dunia, yang 
merupakan 65% dari penjualan unit Simulator Peralatan 
Mutakhirnya selama periode itu. 

Banyak dari simulator-simulator ini telah ditempatkan pada 
pelanggan yang ada yang mengakui akan nilai tambah yang 
dapat diberikan oleh teknologi baru itu untuk pelatihan dan 
program-program pengembangan yang berkesinambungan 
mereka. 

Peter Salfinger, Chief Executive Officer dari Immersive Technologies mengatakan, “saya merasa sangat senang dengan keberhasilan 
luar biasa yang dicapai oleh PRO3 kami dalam waktu yang begitu singkat. Industri pertambangan sangat puas dengan teknologi 
simulator baru ini.” 

“Model simulator kami yang terdahulu, Seri 2B, adalah simulator peralatan mutakhir yang paling banyak dipakai di lingkungan 
industri pertambangan global. PRO3 yang baru sedang dalam perjalanannya untuk melampaui tingkat keberhasilan ini.” kata 
Salfinger.

Diluncurkan pada bulan Agustus 2010, PRO3 secara dramatis menetapkan standar teknologi simulator pertambangan yang lebih 
tinggi dengan kemajuan-kemajuan yang signifikan dalam tampilan, gerak dan teknologi pemantauan operator. Lompatan dalam 
teknologi ini telah meningkatkan alih keterampilan dan retensi beserta ketepatan penilaian operator yang saat ini tersedia bagi 
industri pertambangan.

“Kami secara terus-menerus memfokuskan pada penyediaan nilai yang bahkan lebih besar lagi untuk pelanggan kami melalui 
peningkatan perangkat lunak kami yang sudah dijadwalkan. Pada akhir tahun ini, para pelanggan yang mempunyai simulator 
PRO3 dan perjanjian servis akan mampu mengambil langkah maju yang signifikan dalam cara mereka melatih dan menilai 
perilaku yang aman dari operator truk angkut mereka. Sebuah peningkatan baru yang sangat menarik akan secara otomatis 
mendeteksi, mengukur dan melaporkan perilaku operator terkait pengecekan atas bahaya di sekitar mesin mereka pada titik-titik 
operasi kunci. Hal ini akan mendukung Pelanggan kami dalam manajemen risiko yang proaktif secara terukur.” kata Salfinger.
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Fitur pengukuran kesadaran operator akan bahaya yang baru ini akan diluncurkan bersama dengan 35 peningkatan yang lain 
pada peluncuran perangkat lunak Immersive Technologies yang dijadwalkan bulan Desember 2011 kepada seluruh pemegang 
perjanjian servis yang ada saat ini.  

###

Tentang Immersive Technologies 
Immersive Technologies adalah pemasok simulator peralatan pertambangan bawah tanah terbesar dan telah terbukti bagi 
industri pertambangan dunia. 

Perusahaan telah mencapai posisi unik ini dengan memfokuskan pada misinya untuk membuat setiap operator peralatan 
pertambangan dan penggalian tanah di dunia lebih aman dan karyawan mereka lebih beruntung melalui teknologi simulasinya. 
Simulator Peralatan Mutakhir dari Immersive Technologies membantu ratusan perusahaan pertambangan di seluruh dunia untuk 
meningkatkan keselamatan operator peralatan mereka dan profitabilitas lokasi melalui pelatihan simulasi yang efektif.

Immersive Technologies menyediakan simulator peralatan pertambangan yang paling efektif yang ada saat ini bagi pelanggannya 
. Hal ini dimungkinkan melalui pemberian lisensi eksklusif resmi dan aliansi informasi teknis yang telah dibangun oleh Immersive 
dengan para Produsen Peralatan Asli (Original Equipment Manufacturers, OEM) terkemuka, termasuk:  Caterpillar, Hitachi, 
Komatsu, Liebherr dan P&H MinePro. Aliansi-aliansi unik ini memberikan akses eksklusif bagi Immersive Technologies ke informasi 
teknis mesin yang bersifat rahasia dan merupakan hak milik dari OEM dan tidak tersedia melalui jalur publik atau dealer yang 
diperlukan untuk mensimulasikan mesin-mesin OEM dengan benar.

Immersive Technologies berdedikasi untuk menyediakan layanan yang paling unggul. Untuk mewujudkan komitmen ini 
perusahaan mempunyai kantor-kantor penjualan dan pendukung yang terletak di dekat pelanggannya di Perth dan Brisbane 
Australia, Salt Lake City di AS, Calgary Kanada, Santiago Cili, Lima Peru, Johannesburg Afrika Selatan, Amman Yordania, Jakarta 
Indonesia dan Kalkuta India.
 
Immersive mempunyai pengalaman pertambangan global, teknologi inovatif, koleksi produk, hubungan dengan OEM, komitmen 
dukungan yang telah terbukti dan visi industri untuk bermitra dengan Anda untuk menjamin agar solusi pelatihan simulator Anda 
memberikan hasil yang signifikan seperti yang Anda harapkan.

Untuk informasi lebih lanjut dan media terkait silakan hubungi: 
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