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P&H e Immersive Technologies renovam aliança exclusiva 
14 de julho de 2009
Perth, Austrália  

Immersive Technologies e P&H Mining Equipment Inc., nome de fantasia P&H 
MinePro Services, renovaram sua aliança exclusiva para o desenvolvimento de 
simuladores de treinamento avançado.

O Contrato de Informações Técnicas e de Licenciamento foi renovado para 
garantir aos seus respectivos clientes a continuação do acesso a simuladores de 
treinamento, que proporcionam uma experiência realista de capacitação. Estamos 
comprometidos em ajudar nossos clientes a maximizar o valor e as funções dos 
equipamentos da P&H.

Com essa aliança e o acesso a informações técnicas confi denciais das máquinas 
da P&H, a Immersive Technologies está comprometida com o desenvolvimento 
contínuo dos seus simuladores avançados para os equipamentos da P&H.

A P&H MinePro escolheu trabalhar exclusivamente com a Immersive Technologies para direcionar seus recursos para um fornecedor 
que oferece treinamento simulado de qualidade. Além disso, o acordo de exclusividade dá à P&H um fornecedor que podemos 
recomendar aos nossos clientes com toda a confi ança.

Peter Salfi nger, Diretor Geral da Immersive Technologies, afi rmou: “A Immersive Technologies tem o orgulho da aliança estabelecida 
com a P&H. Essa renovação assegura a tecnologia de treinamento mais precisa e mais atualizada, sendo que os recursos são projetados 
nas nossas soluções de treinamento e produtos de simulação do tipo da P&H e para o benefício dos nossos clientes conjuntos”.

###

Sobre a Immersive Technologies 
A Immersive Technologies é a líder mundial em fornecimento de simuladores de treinamento de operadores utilizados nas indústrias 
de mineração e de escavação. Temos 450 simuladores em 25 países. Os Nossos Simuladores de Equipamentos Avançados (AE) são 
considerados vitais por muitas das principais empresas de mineração do mundo, como: BHP Billiton e CVRD. Do Congo ao norte 
do Canadá, as mineradoras estão cada vez mais seguras e reduzindo os seus custos por tonelada, ao usar diariamente os nossos 
simuladores para treinamento e teste de seus operadores. 

Possuímos licenças exclusivas e alianças de informações técnicas com os principais fabricantes de equipamentos originais (OEM), que 
incluem: Bucycrus, Caterpillar, Hitachi, Komatsu e Liebherr. 

Nossos escritórios de atendimento ao cliente estão localizados em Perth e Brisbane, Austrália; Salt Lake City, EUA; Calgary, Canadá; 
Santiago, Chile; e Johanesburgo, África do Sul. 

Para mais informações e mídias associadas, entre em contato com:

Don Forbes, Marketing, Immersive Technologies
dforbes@ImmersiveTechnologies.com
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