
FMS DISPATCH Underground 2015 da Modular será implementado na 
George Fisher da Glencore 

Tucson, Arizona – Quinta-Feira, 23 de Junho de 2016: Modular Mining Systems, Inc., líder 
mundial no fornecimento de soluções de gerenciamento de minas com base em computador em 
tempo real baseadas em computador para operações de mineração subterrânea e de superfície, 
anunciou hoje que o Sistema de Gerenciamento de Frotas (FMS) DISPATCH® Underground 2015 
da Modular foi selecionado na mina George Fisher na região norte de Queensland, Austrália. 

A mina subterrânea de chumbo, prata e zinco, que faz parte do complexo de mineração de 
cobre e zinco Mount Isa da Glencore, começou a produção como Mina Hilton em 1990 e hoje 
tem uma taxa de produção anual de 3,1 milhões de toneladas. 

Chris McCleave, gerente geral da Mina George Fisher, disse que eles se envolveram em uma 
extensa pesquisa e em um estudo de viabilidade para encontrar um FMS que melhor 
atendesse às suas necessidades operacionais. 

"Com a implementação do sistema DISPATCH Underground da Modular, esperamos melhorar 
a produtividade através do aumento da disponibilidade dos equipamentos e da melhor 
utilização dos ativos móveis, com impacto positivo na segurança do operador", disse McCleave. 

O FMS DISPATCH Underground, encomendado pela primeira vez em 1991, oferece uma 
solução completa, dimensionável, cheia de recursos e altamente configurável que proporciona 
às minas monitoramento, gerenciamento e visibilidade automatizados e em tempo real de suas 
operações subterrâneas. Lançado em maio do ano passado, a mais recente evolução do 
sistema subterrâneo, DISPATCH Underground 2015, dá suporte a todos os fluxos de trabalho, 
bem como atividades de desenvolvimento e produção, permitindo que as minas maximizem a 
movimentação de materiais, reduzam os custos de mineração e gerenciem efetivamente seus 
processos de mineração. 

Greg Sweeney, gerente geral da Modular Australia, disse que está confiante de que o FMS 
subterrâneo dará à mina George Fisher uma melhor visibilidade de suas operações 
subterrâneas, resultando em melhor tomada de decisões em tempo real, maior eficiência 
operacional e menores custos. 

"Com as tecnologias subterrâneas da Modular em vigor, a mina está pronta para perceber uma 
maior utilização da frota e maiores ganhos de produção através de uma redução nos atrasos 
durante a troca de turno, pausas e outras atividades", disse o Sr. Sweeney. 

A Mina George Fisher utilizará o sistema DISPATCH Underground em sua frota de 
carregadeiras de carga e descarga (LHD) e caminhões de mineração subterrânea. A 
implementação do sistema deverá começar ainda este ano e será realizada durante um longo 
período de projeto. 

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 ponta de gerenciamento de minas nas áreas de 
produção, orientação de máquinas, condição dos equipamentos e segurança dos operadores. 
A Modular emprega mais de 600 funcionários em 11 filiais no mundo, com sistemas operando 
em mais de 230 locais de clientes, incluindo 18 das 20 maiores minas do mundo. Para obter 
mais informações, acesse: www.modularmining.com. 
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