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A Liebherr Expande Aliança com a Immersive Technologies

A Liebherr decidiu expandir a sua licença exclusiva e a aliança de informações técnicas com a Immersive 
Technologies para incluir a série de escavadeiras e pás de mineração hidráulica da companhia. 

Este é o resultado da aliança assinada em 2005 pela Immersive envolvendo o simulador T282B, que representa 
um dos maiores caminhões de carregamento do mundo. 

A Liebherr vai agora trabalhar exclusivamente com a Immersive Technologies visando desenvolver simuladores 
para treinamento para a série de escavadeiras e pás da Liebherr. 

A primeira escavadeira de mineração da Liebherr representada em um simulador 
é a R 996, atual carro-chefe da Liebherrs. Outros modelos serão também 
representados em seguida, respondendo à intensa demanda do mercado por 
produtos de simulação para o treinamento aperfeiçoado dos operadores de 
equipamentos de mineração. 

“A Liebherr pode perceber as vantagens do treinamento em simuladores para 
operadores tanto da perspectiva da segurança quanto da disponibilidade dos 
equipamentos. A Liebherr recomenda exclusivamente a Immersive Technologies 
como fornecedora de produtos de treinamento em simuladores para a sua série de 
escavadeiras e pás”, Burkhard Richthammer, Gerente de Marketing e Produtos da LIEBHERR para escavadeiras 
de mineração hidráulica da principal fábrica de escavadeiras de mineração da Liebherr em Colmar, França.

“Estamos muito satisfeitos em expandir nossa aliança com a Liebherr em razão do sucesso no desenvolvimento 
do simulador do Caminhão T282B”, Peter Salfinger, Diretor Executivo da Immersive Technologies.

A Immersive Technologies possui licença exclusiva e acordos de informações técnicas com os líderes Fabricantes 
de Equipamentos Originais (OEM), incluindo; Liebherr Mining Equipment Co., Liebherr France SAS, Caterpillar 
Inc, Komatsu Ltd, Hitachi Construction Equipment Ltd e Bucyrus Inc. Este conjunto de empresas fornece a 
maioria dos caminhões de carregamento, escavadeiras, pás, dozers e equipamentos auxiliares para mineração 
mundial. 

“A cada ano, alocamos recursos significantes de engenharia para garantir que aliança de treinamento em 
simuladores OEM que representamos permaneça autêntica e preste continuamente um serviço de valor. Esta é 
a chave para ajudar nossos clientes a minimizar os riscos para seus operadores e a maximizar a produtividade”, 
Peter Salfinger, Diretor Executivo da Immersive Technologies.

###

21 de Fevereiro, 2008 - Perth, Austrália 
Para Immediate Release

PRO
DUTOAVALIADO & RECOMENDA

DO

FA
BR

IC
AN

TE
DE EQUIPAMENTOS

ORIG
INA

ISALIANÇA 
EXCLUSIVA

®

Página 1 de 2



IMMERSIVE TECHNOLOGIES

Immersive Technologies - Comunicado à Imprensa © Copyright 2008

Comunicado à Imprensa

Sobre a Immersive Technologies
A Immersive Technologies é a líder mundial em fornecimento de simuladores de treinamento para operadores, 
utilizados nas indústrias de mineração e de escavação. Temos 330 simuladores em 130 localidades em 21 
países. 

Os Nossos Equipamentos Avançados de Simulação (AE) são considerados vitais para muitas das empresas 
líderes mundiais da mineração, tais como: BHP Billiton, Rio Tinto, e CVRD. Do Congo ao norte do Canadá, 
as mineradoras estão intensificando a segurança e reduzindo os seus custos por tonelada ao utilizar nossos 
simuladores diariamente para o treinamento e teste de seus operadores. 

Possuímos licença exclusiva e alianças de informações técnicas com os líderes Fabricantes de Equipamentos 
Originais (OEM), que incluem; Bucyrus, Caterpillar, Hitachi, Komatsu e Liebherr. Estes OEMs trabalham apenas 
com a Immersive Technologies, garantindo assim que nossos simuladores sejam os mais precisos, fornecendo 
o melhor treinamento possível. 

Os nossos escritórios de apoio ao consumidor estão localizados em Perth e Brisbane na Austrália, Salt Lake City 
nos EUA, Johanesburgo na África do Sul, Amman na Jordânia e em Santiago, no Chile.

Para mais informações e mídias associadas, por favor contactar:
Press@ImmersiveTechnologies.com
Tel. +61 8 9347 9000
Fax. +61 8 9347 9090

www.ImmersiveTechnologies.com
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