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15 tahun Pemberian Solusi Optimalisai Tenaga Kerja untuk 
Pemilik Peralatan Pertambangan Liebherr
11 November 2021

Immersive technologies memiliki sejarah panjang dalam mendukung pelanggan sector pertambangan dalam pengembangan 
operator peralatan yang aman dan efisien. Selama 15 tahun terakhir, kami telah memberikan solusi pelatihan simulator Liebherr 
yang paling efektif dan efisien pada pertambangan di seluruh dunia. Pada tahun 2006, Immersive Technologies mengembangkan 
simulator pertama untuk truk pengangkut Liebherr T282 untuk pertambangan besar di Amerika Serikat. Setelah itu, rangkaian 
produk diperluas secara cepat untuk mendukung berbagai jenis mesin pengeruk, backhoe, dan truk pengangkut tambahan. 
Pengguna akhir terbesar dari berbagai simulator Liebherr adalah tambang bijih besi tingkat 1 di Australia Barat. Simulator 
peralatan Liebherr juga memberikan manfaat yang signifikan pada pertambangan di 14 negara lain, termasuk pada beberapa 
pemenang Penghargaan Peningkatan Bisnis Global.

 
Program latihan operator yang ditawarkan Immersive Technologies telah menghasilkan beberapa contoh hasil terwujudnya nilai 
pelanggan, di antaranya adalah pengurangan waktu sebesear 11% di lokasi, pengurangan dalam insiden penyalahgunaan alat 
berat sebesar 36%, dan peningkatan dalam kecepatan penambangan instan sebesar 8%.

“Kami terus menerus berfokus kepada hasil dari pelanggan yang telah memberikan laba yang menguntungkan atas investasi 
bagi banyak pemilik armada peralatan Liebherr di seluruh industri pertambangan. Kami bangga mendukung industri ini, 
mengingat telah banyak pertambangan yang mengoperasikan berbagai macam peralatan Liebherr dan mendapatkan manfaat 
dari pendekatan ‘semua merek dan semua model’ kami” terang David Anderson, CEO dari Immersive Technologies.

###
About Immersive Technologies 
Immersive Technologies adalah penyedia Advanced Equipment Simulators permukaan dan bawah tanah yang paling terjamin dan paling 
teruji bagi industri pertambangan global. Perusahaan ini berhasil mencapai reputasi tersebut dengan berfokus pada misinya, yaitu 

Simulator untuk Truk Pengangkut Liebherr T282C, T284 Simulator untuk Shovel/Ekskavator Liebherr R9400

https://www.immersivetechnologies.com/products/Liebherr-Training-Simulators.htm
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untuk meningkatkan profitabilitas pelanggan dengan mengoptimalkan keamanan dan produktivitas para operator mereka. Advanced 
Equipment Simulators milik Immersive Technologies membantu ratusan perusahaan penambangan di seluruh dunia yang ingin 
meningkatkan keselamatan operator alat dan profitabilitas situs tambang mereka melalui pelatihan simulasi yang efektif.

Dengan advanced simulator modules yang tersebar di 45 negara, Immersive Technologies berdedikasi untuk memberikan servis 
yang luar biasa. Untuk dapat melaksanakan komitmen ini perusahaan kami memiliki kantor-kantor customer sales and support 
yang berlokasi dekat dengan para pelanggan kami di Perth dan Brisbane Australia, di Salt Lake City Amerika Serikat, Fort McMurray, 
Vancouver Kanada, Estado de México Mexico, Lima Peru, Santiago Chile, Belo Horizonte Brazil, Bochum Jerman, Johannesburg Afrika 
Selatan, Jakarta Indonesia, Kolkata India, dan Moskow Rusia.

Immersive Technologies memiliki pengalaman penambangan global, teknologi yang inovatif, berbagai produk, disokong industri, 
komitmen serta visi industri untuk dapat bekerja dengan anda, dan kami menjamin bahwa solusi pelatihan simulator yang anda 
gunakan akan mengantarkan anda pada hasil yang signifikan, sesuai dengan harapan anda.
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