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SOLUÇÕES CUSTOMIZADAS 
PARA O SEU DESAFIO DE 
MINERAÇÃO

RCT Custom
A RCT tem fornecido milhares de soluções excepcionais para máquinas aos 
clientes em todo o mundo. Nossa divisão da RCT Custom cria e fornece soluções 
integradas e adaptáveis, baseadas na tecnologia de mecatrônica existente da RCT 
e quando apropriado, trazem parceiros, baseado na característica de cada projeto. 
Nossa abordagem garante que as soluções sejam adequadas ao propósito, 
ancoradas nas soluções comprovadas da RCT, mas personalizadas para atender 
aos requisitos operacionais específicos da máquina do cliente. 



Descubra mais: rct-global.com

sales@rct-global.com

AUSTRÁLIA: +61 (0) 8 9353 6577
ÁFRICA: +27 (0) 83 292 4246
CANADÁ: +1 705 590 4001
RÚSSIA / CEI: +7 (910) 411 11-74
AMÉRICA DO SUL:  +56 9 3417 0004
EUA: +1 801 938 9214
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“A Codelco está trabalhando para melhorar a continuidade operacional; 
implementando a Teleoperação de equipamentos de mineração para segurança 
e para melhora da produtividade. Por esta razão, a Codelco trabalhou com a 
RCT em um projeto de Teleoperação - de uma Komatsu Wheeldozer WD600-3 - 
alcançando dentro do tempo definido, a implementação desta funcionalidade e 
satisfazendo totalmente as exigências dos clientes e operadores. A tecnologia da 
RCT é robusta e altamente confiável, com profissionais altament especializados. 
Nossa idéia é continuar com a RCT para implementar a Teleoperação em outros 
equipamentos de produção, a fim de alcançar a operação remota de todo o 
processo de produção. ”- Norma Vargas, Codelco

“A automação de tarefas repetidas e planejadas, por meio da tecnologia 
inteligente, elimina a adivinhação dos processos e fornece segurança e 
previsibilidade operacional e de produção. Em termos de planejamento 
e previsão orçamentária, isso é o que qualquer CEO ou CFO gosta de 
ouvir. ”- Cliente da RCT

“O suporte, desenvolvimento, instalação e treinamento foram de primeira 
classe sem nenhum problema ou atraso.” - Austrália, NSW. Gerente de 
Projeto de Mina

“Os benefícios esperados deste projeto era a redução a exposição 
a riscos subterrâneos, como DPM (partículas de diesel), poeira e 
ruído para os operadores do Teleremoto. Estamos empenhados em 
usar inovações técnicas para melhorar a saúde e a segurança dos 
funcionários. O uso de controle de Teleremoto da superfície está na 
vanguarda do desenvolvimento do Teleremoto na indústria. ”- Oficial 
Técnico Elétrico da Mina

Quando se depara com problemas que desafiam as soluções tecnológicas 
disponíveis no mercado, a RCT Custom oferece a vantagem da tecnologia 
inteligente, juntamente com uma equipe de projetos altamente experiente 
e dedicada.

Usando inteligência e experiência comprovada da RCT, em um esforço 
verdadeiramente colaborativo, a RCT Custom combina equipes de 
pesquisa, inovação, design, fabricação, instalação e treinamento, 
juntamente com outros especialistas na área, para fornecer uma solução 
de ponta a ponta.

Nosso único objetivo é encontrar as respostas que resultam em maior 
lucratividade, produtividade e segurança para nosso cliente.

A RCT Custom tem os recursos e o conhecimento especializado para 
resolver problemas de clientes, independentemente do tamanho ou do 
escopo do projeto.

O que os clientes da RCT Custom estão dizendo...


