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Logotipos
Produção de simuladores de computador para equipamentos militares, automotivos e
especiais.
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Logotipos
Produção de simuladores de computador para
equipamentos militares, automotivos e especiais.

A PF Logos foi fundada em 1991 e hoje é uma empresa líder na
produção de simuladores de computador para equipamentos militares,
automotivos e especiais. Os simuladores são tecnologias e
ferramentas modernas, nas quais o treinamento de especialistas para
atuar em situações complexas e de emergência é baseado em
diferentes cenários em um ambiente virtual. Ao mesmo tempo, desde
2005, a empresa vem desenvolvendo ativamente uma direção para o
desenvolvimento de simuladores para a engenharia civil (pedreiras e
equipamentos florestais, transporte urbano municipal, caminhões,
equipamentos automotivos). Devido à modelagem em ambiente
virtual, os simuladores da empresa de produção PF Logos permitem
melhorar as habilidades de gerenciamento de máquinas para
operadores e despachantes de metrô, motoristas de transporte
municipal, motoristas de serviços especiais, operadores de grandes
pedreiras e equipamentos de extração de madeira, bem como pessoal
militar.
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Durante a operação da empresa, foi formada uma das mais fortes
equipes de engenheiros e desenvolvedores do mundo na área de
produção de simuladores de computador.PF Logos tem filiais não só
na Rússia, mas também no Reino Unido.

Produtos
A empresa desenvolveu vários simuladores para
vários veículos blindados militares, incluindo
tanques (T-55, T-62, T-72, T-80B, T-80U, T-90),
veículos de combate à infantaria (BMP-1, BMP-2,
BMP-3, BMP-3M), porta-pessoais blindados (BTR-80,
BTR-80A, BTR-90), veículo de assalto BMD-3 e
chassi especial com vários eixos (MAZ-7917 e
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MAZ-543).
Desde 2017, a PF Logos vem criando simuladores para comandantes e
especialistas das unidades de artilharia, que foram posteriormente
aceitos para fornecimento às Forças Armadas russas. Além disso, o
governo de Moscou encarregou a PF Logos de desenvolver um novo
tipo de simuladores - simuladores para a condução de veículos
municipais (ônibus, tróleis e bondes). Modelagem realista de uma
megápolis, edifícios únicos, uma rede rodoviária complexa e tráfego
urbano envolvendo vários métodos de inteligência artificial,
visualização tridimensional detalhada em grandes formatos são as
principais características deste tipo de simuladores. A partir de 2020,
a PF Logos fornece simuladores para um novo tipo de transporte
urbano - ônibus elétricos. Ao mesmo tempo, a empresa fabrica
simuladores para operadores e despachantes de metrô, assim como
simuladores de controle de equipamentos especiais.
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Parceiros e Clientes
Entre os principais clientes da PF Logos na Rússia, podemos destacar
as empresas, com base nas quais soluções tecnológicas inovadoras
na área de treinamento e modelagem urbana são criadas em conjunto:
Moscou Metro, Mosgortrans, NEFAZ (é uma subsidiária da empresa
KAMAZ) e GAZ. "Como demonstração da criação de um produto de
exportação bem sucedido Made in Russia pode ser mencionada a
cooperação da PF Logos com o Centro de Produção de Treinamento da
Empresa Estadual Unitária Moskovsky Metropolitano. Exatamente a
enorme experiência e conhecimento sobre a operação segura do
metrô pelo pessoal da Empresa Estadual Unitária "Moskovsky
metropolitano" permitiu desenvolver simuladores inovadores para
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treinamento de maquinistas e despachantes para operar em um
grande número de situações de emergência e emergência. Tais
produtos foram muito apreciados pelos especialistas do metrô de
Moscou, incluindo as recentes entregas bem-sucedidas de
simuladores para Yerevan, Baku e Budapeste", - disse a empresa.

Exportações
A alta competitividade das tecnologias da empresa é confirmada pela
exportação de produtos civis e militares para 17 países. Os produtos
da empresa são entregues no exterior juntamente com o Centro de
Exportação da Rússia, o Ministério da Defesa da Federação Russa,
assim como a Rosoboronexport.

Exportação de produtos civis e militares para

17
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Exportação de produtos civis e militares para 17 países

Exposições e prêmios
A PF Logos participa de várias exposições e eventos. Assim, em 2013 a
empresa apresentou seus produtos na exposição internacional de
transporte elétrico ElectroTrans, e em 2017 - na exposição
internacional da indústria de defesa e aeroespacial The 4th Gulf
Defense & Aerospace Exhibition & Conference.Os resultados do
trabalho da empresa também foram marcados por vários prêmios da
indústria, e os funcionários da PF Logos receberam o prêmio estatal
do governo russo na área de ciência e tecnologia. Fatos sobre a
empresa:1. A PF Logossuporta produtos civis e militares para 17 países
do mundo, incluindo a Comunidade de Estados Independentes e a
Europa.2As filiais da empresa estão localizadas não apenas na Rússia,
mas também na Grã-Bretanha.3 A partir de 2020 a PF Logos fornece
simuladores para um novo tipo de transporte urbano amigável ao meio
ambiente - ônibus elétricos.4Os funcionários da empresa de produção
PF Logos receberam o prêmio estatal do governo da Federação Russa
na área de ciência e tecnologia.
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Informações de contato

Rússia, Moscou, 28A, Shipilovskaya ulitsa

+7 495 995-52-18
info@logos-sim.com
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O projeto Made in Russia é uma plataforma de comércio e mídia digital. Inclui a agência de informações comerciais Made in Russia em 12
idiomas, assim como uma casa comercial digital que vende e promove bens e serviços no exterior. As empresas registradas na
plataforma recebem o direito de usar o logotipo do projeto Made in Russia, acesso ao programa de fidelidade, serviços e instalações.
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