
Simulator Alat Berat – Dioptimalkan 
untuk Tambang Terbuka 
Dengan perombakan secara menyeluruh pada Vision System, 
PRO4-B memberikan pengalaman paling imersif untuk simulasi
pertambangan. Resolusi layar yang hampir dua kali lipat dari
pendahulunya serta ketinggian layar yang ekstra, platform ini 
memberikan pengalaman visual 180 derajat, memastikan peserta 
terlibat dan fokus dalam retensi belajar yang maksimum.



 Solusi Yang Lengkap Dan Kompatibel

 Simulator Immersive Technologies didukung oleh rangkaian 
peralatan, teknologi, dan layanan profesional yang paling komprehensif 
di industri. Semua ini untuk memastikan solusi yang diberikan 
memenuhi atau melampaui kebutuhan Anda. Solusi  dapat ditentukan, 
dikirim, diimplementasikan dan menghasilkan hasil operasional dalam 
kerangka waktu yang ditentukan. 

 Pengembang Simulator Terbesar

 Immersive Technologies memiliki solusi pelatihan berbasis 
simulasi terbesar di bidang pertambangan, kontraktor, dealer 
dan sekolah pelatihan di seluruh dunia dengan lebih dari 1170+ 
modul simulator yang digunakan di 45+ negara. 320+ Pelanggan 
pertambangan global telah mencapai peningkatan operasional dengan 
mengadopsi solusi kami. 

 Dukungan Dari Banyak OEM 
 Kami didukung oleh Produsen Peralatan Asli (OEM) 
terkemuka yang telah mengevaluasi produsen simulator. Mereka 
memilih untuk bekerjasama dengan IMMT karena pengakuan global, 
pemimpin dalam teknologi, dan keberhasilan yang telah terbukti. Kami 
telah mengembangkan solusi untuk: CATERPILLAR, HITACHI, KOMATSU, 
LIEBHERR, SANDVIK, EPIROC (ATLAS COPCO), VOLVO dan banyak lagi. 

 Perangkat Lunak Simcontrol

 SimControl adalah perangkat lunak di jantung simulator 
kami. SimControl mampu memberikan simulasi yang sangat akurat, 
kemampuan pelatihan lanjutan, dan fungsi konfigurasi yang terbukti 
secara signifikan mengubah perilaku operator di lapangan. Dapatkan 
hasil maksimal dari pembelian simulator Anda dengan versi terbaru dari 
SimControl. 
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* Conversion Kit dan Remote Trainer Station dijual terpisah. Kursi Trainer Station tidak termasuk.

TRANSPORTABLECLASSROOM

CURVED, SEAMLESS  
180° VISUAL EXPERIENCE
Sudut pandang 180O yang sempurna 
memberikan pemandangan tanpa 
gangguan dan resolusi layar yang 
jernih untuk meningkatkan retensi 
pembelajaran.
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REALVIEW™ EXPERIENCE
Memberikan lingkungan pelatihan 
yang dinamis serta meningkatkan 
persepsi kedalaman.

2

CONVERSION KIT® 

COMPATIBLE*
PRO4-B kompatibel dengan semua 
Conversion Kit alat tambang 
terbuka Immersive Technologies.

3

TRAINER DECK
Tempat berdiri yang aman 
tepat di sebelah platform gerak, 
memungkinkan pelatih untuk 
memberikan arahan dan masukan 
yang diperlukan.

4

MOTION PLATFORM
Platform gerak yang Low profile, 
akurat dan aman – dioptimalkan 
untuk pertambangan.

5 ENHANCED TRAINER STATION / 
REMOTE TRAINER STATION*
Antarmuka dengan dua monitor monitoring, 
pelaporan dan pengawasan sesi pelatihan 
simulasi secara efektif. Sebagai alternative, 
Remote Trainer Station (RTS) dapat disambungkan 
dan ditempatkan dikantor yang terpisah.

6 INTEGRATED REAR SCREEN
Terdapat layar pandangan ke 
belakang pada pintu belakang 
apabila ditutup untuk sesi pelatihan 
yang membutuhkan pandangan 
ke belakang seperti pelatihan 
penggaruan oleh dozer.

7 RELIABLE AND ROBUST
Komponen elektronik utama 
ditempatkan secara terpisah dari 
ruang pelatihan untuk mengurangi 
kebisingan dan masuknya debu.

8 OCCUPANT COMFORT SYSTEM
Ventilasi udara mengalirkan udara langsung 
ke operator untuk kenyamanan dan menjaga 
kewaspadaan. Simulator tipe Transportable 
menggunakan dua system pendingin ruangan untuk 
memastikan peralatan dan area pelatihan dijaga 
pada suhu optimum.

9 SWING-IN REAR SCREEN
Dirancang khusus untuk alat 
tambang yang membutuhkan 
tampilan belakang; sangat cocok 
untuk pelatihan penggaruan oleh 
dozer.
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Immersive Technologies adalah satu-satunya produsen simulator 
alat berat dengan rekam jejak yang konsisten dan terbukti 
memberikan pengurangan biaya yang signifikan dan terukur, 
peningkatan produktivitas dan peningkatan keselamatan.

ORANG PROSES TEKNOLOGI

 65% Brake Abuse
 62% Engine Overspeed
 61% Transmission Abuse
 52% Event Body Up
 45% Pemeliharaan tidak 
 Terjadwal 

 20% Tire Life
 7% Fuel Use
 6% Biaya Per Ton
 54% Jumlah Waktu 
 Pelatihan Pada Alat
 50% Durasi Waktu Pelatihan 
 Operator Baru

 54% Tindakan Darurat yang 
 Tepat
 47% Kecelakaan Lalin

 15% Spot Time
 14% Payload
 7% Rata-rata Penggalian
 5% Load Time
 4% Cycle Time Penggalian

PEMELIHARAAN
TIDAK TERJADWAL

PRODUKTIVITAS

KESELAMATAN

PENGHEMATAN
BIAYA

HASIL NYATA
PENINGKATAN BERARTI* 

*  Semua hasil adalah rata-rata dari peningkatan di lapangan, yang tercatat dan diveri�kasi 
oleh pihak eksternal.* Semua hasil adalah rata-rata dari peningkatan di 

lapangan, yang tercatat dan diverikasi.

Layanan dukungan kami yang tidak tertandingi karena:

• Kami menempatkan tim ahli kami di atau dekat area 
pertambangan utama

• Kami menawarkan pilihan dukungan teknis secara 
lengkap baik onsite maupun offsite

• Tim  kami terlatih untuk memastikan program Anda 
berjalan lancar sepanjang 24/7/365

• Pembaharuan sistem yang terjadwal dan garansi parts 
yang diperpanjang

• Menginplementasi Analisa data site dan Analisa 
kebutuhan pelatihan

• Mengadakan layanan emergency on-site

Dukungan Teknis Yang Dapat 
Diandalkan

Hasil Yang Terbukti 
Memuaskan

Surface High Fidelity Simulators
Underground High Fidelity Simulators
Medium Fidelity Simulators

Managed Services Customer
Autonomous Haulage Site
Immersive Technologies’ Global Locations

Simulator Bawah Tanah dengan ketelitian tinggi
Simulator dengan ketelitian sedang

Lokasi Immersive Technologies
Lokasi Pengangkutan Otomatis
Pelanggan Managed Services

Simulator Permukaan dengan ketelitian tinggi


