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Immersive Technologies estende sua longa relação com a Caterpillar® para 
Simulação 
 
2 de dezembro de 2009
Perth, Austrália

Immersive Technologies e Caterpillar Inc. têm assinado a renovação 
do Acordo de Licença e Informação Técnica global para o 
desenvolvimento dos simuladores avançados de treinamento em 
equipamento. 

O alcance do acordo assegura que a Caterpillar continuará a 
prover Immersive Technologies com informação e dados técnicos 
confidenciais e exclusivos sobre a maquinaria, necessários para 
simulação das maquinas.  Essa informação de propriedade não está 
disponível ou acessível para outros fornecedores de simuladores 
avançados.  

Peter Salfinger, CEO da Immersive Technologies diz: “O acesso 
à informação técnica da Caterpillar permite autenticar seus 
simuladores, além de fornecer valor e confiança aos seus clientes”.

“Immersive Technologies está orgulhosa da longa aliança permanente com a Caterpillar. Essa renovação confirma que as 
tecnologias e características recentes e mais efetivas do treinamento serão agregadas na engenharia das soluções de treinamento 
com simuladores do tipo Caterpillar. Esse acordo confirma nosso desejo permanente de desenvolver uma forte relação de 
negócios que beneficiará nossos clientes compartidos”, explicou Peter Salfinger. 

Segundo esse acordo, a Caterpillar continuará a recomendar exclusivamente os simuladores de treinamento avançados da 
Immmersive Technologies para os distribuidores e clientes da Caterpillar no mundo inteiro.

###
 
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 480 simuladores em 28 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. 
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Para mais informações e mídias associadas, entre em contato com:
 
Don Forbes, Marketing, Immersive Technologies
dforbes@ImmersiveTechnologies.com
Telefone: +61 (8) 9347 9016    Fax: +61 (8) 9347 9090
www.ImmersiveTechnologies.com   
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