
  

 

 

Copper Mountain encomenda o sistema DISPATCH da Modular 

Tucson, Arizona – 5 de Agosto de 2014 

A Modular Mining Systems, Inc., líder mundial no fornecimento de soluções baseadas em computador 

de gerenciamento de minaem tempo real para operações de mineração subterrânea e de superfície, 

anunciou hoje o preparo bem-sucedido do Sistema de Gerenciamento de Frotas (FMS) DISPATCH® 

da Modular na mina da Copper Mountain no sul da Colúmbia Britânica, Canadá.  

O local de 18.000 acres foi projetado para operar 24 horas por dia, 365 dias por ano, com uma taxa de 

mineração de 175.000 toneladas por dia (TPD). A implementação do FMS DISPATCH da Modular 

permitirá que a mina otimize a produção de sua frota de 21 caminhões de transporte e 4 unidades de 

carregamento.  

Don Strickland, vice-presidente de operações na Copper Mountain, citou a experiência da Modular 

como sendo um fator-chave no processo de tomada de decisão. "Estamos entusiasmados com a 

utilização deste sistema para captar oportunidades de melhoria da produção." 

Os sistemas de gerenciamento de frotas permitem que as minas maximizem a produção, minimizem 

os riscos e reduzam o custo operacional geral da frota. "Muitas minas não consideram a compra de 

um sistema de gerenciamento de frotas como uma economia de capital durante um plano de 

expansão", disse Greg Lanz, gerente geral da Modular na América do Norte. "O nosso principal objetivo 

é ajudar a Copper Mountain a atingir ou superar as suas metas de produção como alternativa ao 

simples aumento da capacidade de transporte." 

As instalações de produção da Copper Mountain começaram a operar em 2011 e atualmente têm uma 

vida útil prevista de mais de 17 anos. 

 

Sobre a Copper Mountain Mining Corporation 

A Copper Mountain Mining Corporation é uma empresa canadense de mineração de alto crescimento focada 

em agregar valor por meio de exploração bem-sucedida, desenvolvimento de projetos, operações eficientes e 

aquisições oportunistas. Para obter mais informações, acesse: www.cumtn.com. 

 

Sobre a Modular Mining Systems, Inc. 

Fundada em 1979, a Modular Mining Systems, Inc. é o fornecedor líder de mercado de poderosas soluções de 

gerenciamento de informações que atendem às necessidades de operações de mineração subterrânea e de 

superfície em todo o mundo. A Modular está comprometida a oferecer tecnologias de gerenciamento de minas 

de ponta nas áreas de produção, orientação de máquinas, condição dos equipamentos e segurança dos 

operadores. Mundialmente, a empresa emprega mais de 600 colaboradores em 11 escritórios em seis 

continentes. As tecnologias da Modular foram implantadas em mais de 240 minas, incluindo 18 das 20 maiores 

minas do mundo. Para obter mais informações, acesse: www.modularmining.com.  
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