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Liebherr renova acordo de licenciamento com simuladores da 
Immersive Technologies
 
21 Junho 2011

A Liebherr Mining Equipment Newport News Co. tem 
renovado seu acordo técnico e de licenciamento com o 
fabricante de simuladores de equipamento avançado, 
Immersive Technologies, para um segundo período de cinco 
anos. 

Liebherr é um dos fabricantes e fornecedores de escavadeiras 
para a mineração maiores do mundo, e tem optado com 
seguir entregando á Immersive o acesso exclusivo a sua 
equipe de engenheiros e á informação técnica confidencial, 
o que é considerado essencial para obter simulação exata das 
maquinas reais da Liebherr, e atingir um alto nível de fidelidade 
para treinamento dos operadores.

Liebherr estabeleceu um acordo de licenciamento com a Immersive Technologies pela primeira vez em 2005 para simulação do seu 
caminhão de mina T 282 B, e em 2008 assinou um acordo igual com o fabricante de escavadeiras de Liebherr na França.

Bernd Haase, Vice-Presidente Executivo de Vendas e Comercialização da Liebherr, afirmou: “Liebherr tem muito prazer de seguir 
o trabalho com Immersive para o desenvolvimento de um novo simulador de última versão do caminhão 400 T (363 t), o que é 
o T 282 C. Ele precisa um simulador porque ele traz um novo desenho de cabine e desenho de tração Litronics Plus criado pela 
Liebherr. O simulador para o operador que Immersive fornece aos nossos clientes permite que eles possam treinar seus operadores 
com segurança para produtividade superior com o T 282 C.

Peter Salfinger, Diretor Executivo de Immersive Technologies, disse: “Nós temos muito prazer de continuar a nossa relação com 
a Liebherr. Nós não temos dúvida de que a nossa aliança com a Liebherr permite que a Immersive possa construir simuladores 
superiores para o treinamento dos operadores. Nós estamos muito contentes com a próxima entrega do nosso novo Kit de 
Conversão para o Caminhão T 282 C de Liebherr para nossos clientes comuns”.

O Senhor Salfinger acrescentou: “Nossos clientes, no mundo inteiro, atingem ganhos medíveis e substanciais em segurança dos 
operadores, e muitas utilidades nos sítios mineiros a través do uso de nossas soluções de simuladores avançados de equipamento. 
Os novos Kits de Conversão, como o T 282 C de Liebherr, seguirão contribuindo segurança para a indústria de minas e  eficiência 
através da otimização dos operadores de equipamento”.

Immersive Technologies tem acordos de licenciamento e técnica com outros quatro fabricantes principais de equipamento original 
de mineração, que fornecem informações confidenciais, apoio e recomendações.  Seus simuladores são reconhecidos como a 
norma da indústria de mineração e tem uma base de clientes em 30 países em todo o mundo, fortalecendo a pesquisa e o 
desenvolvimento constante em tecnologia de simuladores avançados de equipamentos.

###

Liebherr T282C Haul Truck
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Sobre a Immersive Technologies 
A Immersive Technologies é o fornecedor líder comprovado de simuladores de equipamentos avançados para a indústria de mineração 
no mundo.  Esta empresa tem alcançado esta posição única com a missão de todos os operadores de equipamento mineiro e 
movimento de terras trabalharem com maior seguridade, e as companhias obterem maiores benefícios com a utilização de suas 
tecnologias de simulação.  

Os Simuladores Avançados de Equipamento da Immersive Technologies estão colaborando com centenas de companhias mineiras no 
mundo inteiro para aumentar a seguridade de seus operadores de equipamentos e para geração de utilidades nos sítios mineiros com 
o uso de treinamento de simulação efetiva.

Immersive Technologies fornece aos clientes os melhores simuladores de equipamentos de mineração eficiente disponíveis.  Isto é 
possível através da parceria de licenciamento exclusivo formal e informação técnica que foi criada com fabricantes de equipamento 
original (OEM), entre os quais estão Caterpillar, Hitachi, Komatsu, Liebherr e P&H MinePro. Estas parcerias especiais permitem Immersive 
Technologies ter acesso exclusivo às informações técnicas sobre as Máquinas do Fabricante Original, confidenciais e proprietárias, 
requeridas para simulação correta da maquinaria original, que não se pode obter pelos meios públicos ou de distribuição.

A Immersive Technologies é dedicada a oferecer serviços sobressalentes.  Para cumprir este compromisso, a empresa tem escritórios 
de vendas e suporte ao cliente nos lugares perto deles, em Perth e Brisbane, na Austrália; Salt Lake City, nos Estados Unidos; Calgary, 
em Canadá; Santiago do Chile; Lima, no Peru; Johanesburgo, na África do Sul; Amam, na Jordânia; Jacarta, na Indonésia, e Calcutá, 
na Índia.
 
Immersive tem experiência em mineração, tecnologia inovadora, gama de produtos, relações com fabricantes de equipamento original, 
compromisso comprovado com o apoio, e uma visão na indústria.  Estas características são ideais para sua companhia formar uma 
parceria conosco e garantir que suas soluções de treinamento com simulador produzam resultados significativos que sua empresa 
espera.
 
Para maior informação e médios associados, favor contatar: 
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