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Ma´aden, a Companhia de Mineração de Arábia Saudita, faz 
à Immersive Technologies a maior Encomenda de Simulador 
de Treinamento na História da Mineração. 
01 Outubro 2013

O treinamento com simulação agora fará parte do desenvolvimento da força 
de trabalho para equipamento mineiro na Arábia Saudita, através do maior 
investimento em simulação de mineração da história, que será fornecido 
pela Immersive Technologies.  Ma´aden, a maior companhia de mineração 
da Arábia Saudi, utilizará os simuladores de Immersive Technologies para 
lidar com um dos desafios maiores do país: o desenvolvimento de pessoal 
qualificado para apoiar a expansão da operação de mina.

Mediante uma parceria entre Immersive Technologies, Ma´aden e Missouri 
S&T, centenas de operadores mineiros poderão ser treinados anualmente 
no primeiro instituto especializado de treinamento da Arábia Saudita para 
a indústria mineira.

Missouri S&T, cliente antigo de Immersive Technologies, assinou um acordo 
com o Politécnico Saudita de Mineração, originalmente estabelecido pela 
Ma´aden e a Corporação de Treinamento Técnico Vocacional de Arábia 
Saudita, para fornecer programas de treinamento em mineração.  Missouri 
S&T utilizará os simuladores de Immersive Technologies em seus programas 
de treinamento.

Missouri S&T atualmente usa os simuladores de Immersive Technologies para 
o treinamento dos seus operadores de equipamento mineiro.  O Dr. Samuel 
Frimpong, presidente do Departamento de Engenharia de Minas e Nuclear de 
Missouri S&T, diz: “Os simuladores de Immersive Technologies desempenham 
um papel muito importante com vista a assistir Missouri S&T a fornecer um 
programa de treinamento de nível internacional para o Politécnico Saudita 
de Mineração em Arar, na Arábia Saudita. Immersive e Missouri S&T têm 
uma excelente oportunidade para moldar o direcionamento da indústria de 
mineração nesse país através do desenvolvimento da pessoal qualificado no 
Politécnico em Mineração”.

O investimento inclui sete Simuladores Avançados de Equipamento e 18 
Kits de Conversão®, para mineração subterrânea e de superfície.  Arábia 
Saudita representa o país número 34 que utiliza os simuladores de Immersive 
Technologies.

Representantes de Ma´aden visitando o stand de 
Immersive Technologies na MINExpo 2012, em 

Las Vegas

O investimento em treinamento de Ma´aden inclui 
simuladores de equipamento mineiro desenhados  para 

mineração de escavação subterrânea e de superfície.
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Peter Salfinger, Diretor Executivo de Immersive Technologies, diz: “Ma´aden tem uma sólida reputação de investimento na melhor 
tecnologia e estamos honrados de fazer parte da solução de desenvolvimento do seu pessoal”.

“Nossos simuladores darão apoio a Ma’aden e ao Reino de Arábia Saudita em treinar seus jovens no desenvolvimento maior 
da mineração como pilar da economia saudita. O Politécnico de Mineração Saudita formará uma força de trabalho fundamental 
para que Arábia Saudi seja um local preferido pelas companhias de mineração do mundo para investimento, e para que Ma’aden 
tenha maior proeminência no âmbito internacional da mineração”, diz Salfinger.

###

Sobre a Immersive Technologies 
Immersive Technologies é o maior fornecedor do mundo, testado e provado, de simuladores de equipamento para mineração 
subterrânea e de superfície de toda a indústria de mineração global. 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 e Liebherr. 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.

Com módulos de simuladores avançados instalados em 35 países, 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, Ottawa e Vancouver, em Canadá; Monterrey 
nos México, Lima nos Peru, Santiago do Chile; Bochum nos Alemanha;  Johanesburgo, na África do Sul; 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: 
 
Ashley Mullaney
Public Relations Manager
Immersive Technologies
amullaney@ImmersiveTechnologies.com | Tel: +61 (8) 9347 9011
www.ImmersiveTechnologies.com


