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PERFIL DO GRUPO RCT

A RCT é uma empresa de tecnologia inteligente inovadora e
dinâmica. Nós somos um líder global em soluções inteligentes
de AUTOMAÇÃO, Teleremoto e Controle Remoto para a indústria
de mineração.

•

Soluções de tecnologia inteligente em Engenharia

•

Pesquisa e inovação

A RCT oferece uma gama de tecnologia inteligente e exclusiva.
Pesquisamos, inovamos, projetamos, fabricamos, entregamos
e apoiamos soluções personalizadas de tecnologia e serviços
para atender clientes em todo o mundo, incluindo os setores, de
mineração, industrial, agrícola e civil.

•

Fabricação

•

Instalação e comissão

•

Treinamento

•

Suporte técnico

ARCT atravessou todos os cantos do globo oferecendo
soluções inteligentes apoiadas por apoio excepcional, serviço e
treinamento desde a década de 1970. Nossa equipe cresceu
para mais de 230 pessoas comprometidas trabalhando com
clientes em mais de 71 países em todo o mundo, da Austrália à
África, Rússia, Canadá, EUA e América do Sul.

•

Consultoria e auditoria

•

Serviço personalizado ao cliente

•

Fornecimento de peças

Com mais de 48 anos de sucesso, nosso Centro de Pesquisa
e Inovação tem consistentemente focado na criação de valor
sustentável e vantagem competitiva para nossos clientes.
Combinando visão técnica, com algumas das melhores
mentes e experiência prática no mundo, a RCT cria tecnologia
altamente especializada para operações aprimoradas e projetos
personalizados.
ARCT é um grupo de propriedade privada, com sede em PerthAustrália. O sucesso do nosso negócio é sustentado pelo nosso
conhecimento, visão e know-how de classe mundial, pessoas
destacadas, todos vinculados pela integridade e valores com os
quais fazemos negócios.
Somos absolutamente focados em oferecer aos nossos clientes
a vantagem da tecnologia inteligente e benefícios tangíveis aumento da lucratividade, produtividade e segurança.
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A RCT fornece

HISTÓRIA
A história da RCT é extensa com mais de 48 anos de experiência
na indústria. O negócio começou na década de 1970 com a
criação de sistemas de proteção Muirhead™ que melhoram e
protegem as máquinas que operam em condições de mineração
difíceis. Ao longo do tempo, evoluiu para abranger mais quatro
marcas, incluindo as soluções ControlMaster™ de automação
e controle remoto, as soluções de gerenciamento de frotas de
mineração EarthTrack™, as soluções industriais SmarTrack™ e
AusProTec ™, todas distribuídas em escala global para ajudar os
clientes a aumentar a produtividade, a segurança e rentabilidade.

ORGANIZAÇÃO
A RCT é um grupo internacional com soluções que abrangem
cinco marcas comprovadas da indústria que agora são
distribuídas globalmente para melhorar a produtividade, a
segurança e oferecer melhorias globais mensuráveis no setor de
mineração e industrial.

Desde que foi fundada em 1972, a RCT estabeleceu uma extensa
rede de agências em toda a Austrália e no mundo, incluindo África,
EUA, Canadá, Rússia e América do Sul.

A matriz da empresa fica localizada na cidade de Perth- Austrália
Ocidental.
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STAFF

CLIENTES

A RCT reconhece que nossa equipe é nosso principal ativo;
É o talento, dedicação e trabalho árduo de toda a equipe que
faz da empresa um sucesso. O papel de todos no negócio é
parte integrante do negócio, portanto, a empresa investe em
seus funcionários e garante a criação de um espaço no qual os
funcionários possam alcançar todo seu potencial.

A base de clientes da RCT abrange todo o mundo, tendo
trabalhado em projetos em mais de 71 países. Todas as soluções
da RCT são construídas para suportar as condições mais difíceis,
tornando-as adequadas para todas as circunstâncias. A RCT
atende cada solução às necessidades individuais dos clientes
para garantir os melhores resultados.

Esse desenvolvimento permitiu que a empresa ofereça
oportunidades e promoções dentro da organização, resultando
em uma cultura de equipe coesa e leal qualificada e de alto
desempenho. Boa parte da equipe da empresa começaram
suas carreiras como aprendizes e estabeleceram carreiras de
longa vida após a obtenção de altos cargos com a empresa.
Como resultado, a retenção de funcionários da empresa é
impressionante, com muitos permanecendo na empresa há mais
de 20 anos.

REALIZAÇÕES


Uma das primeiras empresas de controle remoto do
mundo a converter para controle remoto um trator de
terraplanagem no final dos anos 80.



Reequipou um D8R de 15 anos com o ControlMaster™
Controle Remoto Line-of-Sight enquanto outras empresas
consideraram a tarefa praticamente impossível.



A visão da RCT é fornecer Tecnologia Inteligente - a tecnologia
certa para a correta aplicação - para beneficiar o negócio de
nossos clientes. Nossos valores encapsulam como fazemos
negócios:

A RCT instalou mais controles remotos em mais tratores,
carregadeiras, escavadeiras e carregadeiras subterrâneas
em diferentes modelos de máquinas móveis do que
qualquer outra empresa.



Única empresa no mundo com uma solução de
Automação Guidance de caminhão que pode ser
adaptada a qualquer máquina ou modelo.

•

Nós operamos em qualquer lugar do mundo, com
compromisso e integridade: fazemos o que é certo e
fazemos o que dizemos que faremos.



Vencedor da solução de mineração inovadora 2016
Automação Guidance Independente da ControlMaster™.



•

Observamos, escutamos, solucionamos problemas
e colaboramos para fornecer um serviço de cliente
incomparável.

Em 2017 receobeu o prêmio de Campeão em Inovação
da Austmine.



Vencedor do prêmio Campeão de Automação,
MiningWorld Rússia em 2019

VALORES E VISÃO

•

Adotamos a responsabilidade de nossas ações. Somos
proativos e profissionais. Nossa atitude entusiasmada com
“posso fazer” é mundialmente conhecida.

•

Trabalhamos de forma ativa, intensiva e coletiva. O
empoderamento pessoal e profissional é encorajado. Nós
cooperamos como um time e vamos além.

•

Somos criativos. Acreditamos na melhoria contínua. Nós
respondemos ao mercado e colaboramos para promover
inovações que tenham um propósito.

•

Nós nos respeitamos, uns aos outros e nossos clientes.
Somos sensíveis às culturas. Nós fomentamos e
aumentamos o potencial, trazendo valor compartilhado para
locais que trabalhamos.

1000
2091 501
+

exceptional machine solutions
delivered worldwide

SYSTEMS

136
machine
types
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countries

projects

REMOTE

custom

CAPACIDADE
A oferta de produtos da RCT é extensa, abrangendo mais de cinco marcas comprovadas para atender às necessidades dos clientes em
todo o mundo.

Controle e Automação

Sistemas de proteção

A gama de soluções ControlMaster™ da RCT está comprovada
dentro da indústria para maximizar os lucros das máquinas
móveis. Existe uma solução para atender todas as aplicações,
desde Linha de Visão (Line-of-Sight) até Teleremoto e Automação
Guidance. Nossa tecnologia inovadora tira o estresse das
máquinas operacionais, reduz os danos e ajuda a aumentar a
produtividade e a lucratividade. A gama ControlMaster™, como
todas as soluções da RCT, pode ser instalada em qualquer
máquina móvel, independentemente da marca ou modelo.

Os sistemas de proteção Muirhead™ são projetados garantindo
que os clientes obtenham o máximo de seus investimentos em
mineração móvel. Essas soluções simplesmente se conectam
ao equipamento móvel para evitar de forma confiável falhas
prematuras e falhas inesperadas, resultando em uma operação
de mineração mais lucrativa.

Peças Especializadas
Gerenciamento de frotas - Mineração
O sistema de gerenciamento de frotas EarthTrack™ da RCT
foi projetado para fornecer dados precisos da máquina que
capacitarão os usuários e fornecedores da frota a tomar decisões
informadas ao gerenciar sua frota para garantir que ele esteja
sempre funcionando com o melhor desempenho. O EarthTrack™
está disponível para todos os tipos de máquinas e marcas e
captura dados para avaliar completamente o desempenho
da máquina e do operador em tempo real, apresentando
relatórios inteligentes que melhoram a produtividade da frota.

Gestão de frotas - Industrial
SmarTrack™ é uma solução inovadora que lidera o mercado
industrial. Fornece informações relevantes e detalhadas em um
formato fácil de ler em um dispositivo inteligente. O SmarTrack™
está transformando a forma como as empresas abordam o
gerenciamento da frota industrial. O SmarTrack™ pode ser
instalado em todos os equipamentos móveis e estacionários,
independentemente da marca ou do modelo.

A gama AusProTec™ da RCT oferece aos clientes uma variedade
de soluções elétricas especializadas projetadas e fabricadas
para melhorar a produtividade e a confiabilidade da mineração
móvel, movimentação de terra e equipamentos industriais.
A gama é extensa e inclui sistemas de câmeras de visão
traseira, medidores, plugues, acessórios, sistemas de alarme,
conectores, hidráulica, interruptores, gabinetes e muito mais.

Soluções Customizadas
A divisão RCT Custom é especializada em soluções
customizadas que desafiam nossa oferta a pronta entrega.
A equipe pode se associar a um cliente para projetar,
fabricar e instalar soluções totalmente personalizadas.
Nosso objetivo é encontrar as respostas que resultam
em maior rentabilidade, produtividade e segurança
para o nosso cliente. A RCT Custom possui recursos
e profundidade de experiência para resolver qualquer
dificuldade dos clientes, independentemente do tamanho
ou escopo do projeto.
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PROJETOS
A informação a seguir, é uma amostra de projetos que demonstra os resultados das soluções da RCT.

Porgera Joint Venture da Barrick Gold na
província de Enga, Papua Nova Guiné

Costerfield Gold Mine da Mandalay
Resources em Victoria, Austrália

Soluções: ControlMaster™ Linha de Visão (Line-of-Sight)
ControlMaster™ Tele remoto
ControlMaster™ Orientação

Soluções: ControlMaster™ Tele remoto
ControlMaster™ Automação Guidance

Resultado:: “Esta mudança é, obviamente, mais segura
para o operador, mas também fornece a operação com maior
utilização, pois agora podemos continuar trabalhando durante a
troca de operadores, resultando em uma melhoria da eficiência
operacional de 16%”.

Resultado: os sistemas da RCT aumentaram a recuperação
de minério para 95% (blind uphole stopes) na mineradora de
Costerfield.

River View Coal Mine da Alliance
Resources em Kentucky, EUA

Tritton Mine da Aeris Resources em NSW,
Austrália

Soluções: ControlMaster™ Line-of-Sight ATX2200

Soluções: ControlMaster Tele remoto
Sistema de controle de superfície ControlMaster™
™

Resultado: as capturas de registro alcançadas

White Mountain Mine da Eldorado Gold
na China

Soluções: ControlMaster™ Tele remoto
Resultado: : “Os benefícios percebidos na produtividade foram
estimados entre 25-30 %, o que significa que o sistema pagaria
por si mesmo em menos de seis meses”.
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Resultado: a RCT conseguiu instalar um controle remoto em
uma máquina de 15 anos que era praticamente impossível por
outras empresas. Ser capaz de executar esta tarefa evitou a
empresa de comprar uma nova máquina. A máquina precisava
de tecnologia de controle remoto para atender aos padrões de
segurança aplicados pelo MSHA.

REDE DE SUPORTE
Serviço e manutenção

Treinamentos de Habilidades

A RCT fornece um serviço de manutenção para seus
sistemas ControlMaster™ Controle Remoto e outros produtos
proprietários. A manutenção regular do equipamento garante
que o equipamento remoto permaneça em condições de
funcionamento seguras e até os padrões do fabricante do
equipamento original RCT (OEM).

A RCT oferece treinamento especializado para capacitar os
operadores para garantir uma operação segura, realizando
procedimentos de manutenção e reparo corretos para todos
os nossos produtos. O treinamento é entregue dentro e fora
do local e é executado com a ajuda de demonstrações reais
para fornecer experiência prática. Todos os participantes que
completam o treinamento recebem um certificado mundialmente
reconhecido do programa de Treinamento da RCT.

Rede de Agentes de Distribuição e Serviço Nacional e
Internacional
O RCT possui uma rede de serviços globais em constante
expansão, com o objetivo de oferecer suporte local aos clientes
com pessoas locais, que estão prontamente disponíveis em
caso de emergência. A RCT está expandindo continuamente
sua rede de serviços para garantir que clientes em áreas isoladas
tenham acesso a suporte local.
Serviço de frota
RA RCT fornece manutenção da frota em contrato ou permanente
para todo o equipamento instalado com produtos proprietários
da RCT OEM, incluindo ControlMaster™, Muirhead™, EarthTrack™
e AusProTec™.
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PARCEIROS

LOCAIS DO RCT

Provedores de serviços internacionais

RCT Perth - Sede
Unit 1-6/511 Abernethy Rd, Kewdale WA 6105

Vostochnaya Technica LLC - Rússia
Power Train Technologies - Chile
Borusan Makina Cazaquistão - Cazaquistão
TecWise - Brasil

DISTRIBUIDORES
Vostochanaya Technica LLC - Rússia
Le Price International Corporation - Filipinas
Fasser SpA, Chile - Chile
Fasser Overseas - Perú
Reliable Industries - América do Norte
PT PAZ ACE- Indonésia
T & H Parts, Inc. - América do Norte
Western Suburbs Auto Electrics – Queensland
Trysome - África

RCT Perth
Unit 1/511 Abernethy Rd, Kewdale WA 6105
RCT Kalgoorlie
24 Percy Rd, Kalgoorlie WA 6430
RCT Brisbane
Unit 1 / 27 Flinders Parade, North Lakes QLD 4509
RCT Mt Isa
1A Ryan Rd, Mt Isa, QLD 4825
RCT África
Joanesburgo, África do Sul
RCT EUA
7174 South 400 West, Suite Midvale, Utah, 84047
RCT Canadá
3307 Hwy, 144, Chelmsford, Ontario, POM 1LO
RCT Rússia
Moscou, Rússia
RCT América do Sul
Reyes Lavalle 3170, office 28, Las Condes, Santiago 7550142,
Chile

Borusan Makina - Cazaquistão
TecWise - Brasil

SEGURANÇA E SAÚDE
OCUPACIONAL (OH & S)
A segurança está incorporada nos valores do RCT; O grupo
reconhece que a segurança da saúde no trabalho (OH & S) de
todos os funcionários e visitantes do local de trabalho, incluindo
clientes e contratados, é de suma importância.
Portanto, a empresa está totalmente empenhada em garantir que
os OH & S sejam atendidos para criar e manter um ambiente de
trabalho seguro, gerenciando os riscos associados às atividades
relacionadas ao trabalho do dia-a-dia.
A RCT reconhece que, para garantir e manter um local de
trabalho seguro, devemos fornecer informações, instruções e
treinamento aos funcionários, conforme necessário, para que
possam realizar seu trabalho de forma que não estejam expostos
a riscos.
Nosso compromisso com a melhoria contínua garante que todos
os funcionários sejam atualizados com a legislação, incluindo
todos os códigos e diretrizes. RCT está em conformidade
com a Lei de Saúde e Segurança no Trabalho de 1984 e os
Regulamentos de Saúde e Segurança no Trabalho 1996.
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Descubra mais: rct-global.com
sales@rct-global.com
AUSTRÁLIA:
ÁFRICA:
CANADÁ:
RÚSSIA / CEI:
AMÉRICA DO SUL:
EUA:

+61 8 9353 6577
+27 83 292 4246
+1 705 590 4001
+7 910 411 1174
+56 3 5229 9409
+1 801 938 9214
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