
PREPARE  
FOR REALITY
BILSIMULERING
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PREPARE FOR REALITY 

FÖRBÄTTRA  
ELEVENS KÖRNING 
MED SIMULERING
En bilsimulator från Tenstar är ett effektivt, säkert och miljövänligt komplement  
till att övningsköra med en riktig bil, vilket ger eleven totalt mer körtid.

Vi guidar eleven steg för steg genom utbildningen med pedagogiska scenarion baserade  
på branschens utbildningsplan, med ett stort fokus på manövrering och säkerhet.

Välkommen till vår värld av simulering!
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MILJÖVÄNLIGT  

SIMULERING  
REDUCERAR 
UTSLÄPP
Att producera, och framförallt köra en bilsimulator,  
lämnar ett minimalt klimatavtryck jämfört med  
ett vanligt fordon som körs på fossila drivmedel.

EFFEKTIVT

SIMULERING 
GER FLER 
ÖVNINGSTIMMAR
Eleven får mer körtid och kan öva oberoende av säsong och 
väder. Du kan enkelt handleda eleven till att självständigt öva  
i bilsimulatorn.

SÄKERT

SIMULERING 
MINIMERAR 
OLYCKOR
I en bilsimulator får eleven träna i en säker, trygg och 
avslappnad miljö och kan genomföra svåra moment 
och övningar utan risk för person- eller fordonsskador. 

EKONOMISKT

SIMULERING  
ÄR KOSTNADS- 
EFFEKTIVT 
En bilsimulator är en smart investering med låga 
driftskostnader och minimalt stillestånd.
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REALISM

KORREKT

HÅRDVARA
Våra bilsimulatorer är tillverkade med högsta krav på kvalitet  
och funktion. Utvecklade och producerade i Sverige med 
komponenter så som stolar och pedaler från ledande tillverkare.

VERKLIGHETSTROGEN

GRAFIK & LJUD
Vi designar vår grafik utifrån riktiga fordon i verkliga miljöer 
med korrekta körförhållanden. Allt för att skapa en så realistisk 
körupplevelse som möjligt för eleven.

UTMÄRKT

KÖRKÄNSLA
Avancerad programmering i kombination med avancerad grafik, 
dynamik, samt den senaste teknologin, ger eleven en realistisk 
körupplevelse och fordonskänsla.

DYNAMISK FORCE FEEDBACK
Anpassningsbara fjäder- och 
dämparinställningar med  
vridmoment på 20Nm.

UTVECKLAD FÖR SIMULERING
Med den mest realistiska  
användarupplevelsen i branschen.

BYGGD AV METALL  
För en realistisk kör-
känsla och hög kvalitet.

JUSTERBAR LUTNING 
Steglös justering för olika  
fordon som bil, buss & lastbil.

TRE STORLEKAR
Kompatibel med alla 
våra simulatorer.

RATTSTÅNGSBRYTARE
Blinkers, tuta och ljus etc.
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GEFFEKTIVT LÄRANDE GENOM

METODIK
GENOMTÄNKTA

ÖVNINGAR
Vår bilsimulator har väl utvecklade övningar utifrån  
branschens utbildningsplan som tar eleven från  
grundläggande manövrering till avancerad körning.

SUPPORT OCH 

UPPDATERINGAR
Utifrån er som kund, utvecklar vi våra bilsimulatorer 
regelbundet. Med vår förstklassiga tekniska support, har  
ni alltid en uppdaterad simulator från Tenstar Simulation.

ANALYS OCH UPPFÖLJNING

LÄRANDE
Vi arbetar med experter inom olika områden för att 
tillsammans med våra egna teknologier erbjuda marknadens 
bästa verktyg för analys och uppföljning för bästa lärande.

MER TID FÖR LÄRANDE
Eleverna får mer total  
körtid med kombinationen  
av bil och bilsimulator.

EFFEKTIVT LÄRANDE 
Med simulering kan eleverna 
öva själva och en lärare utbilda 
flera elever samtidigt.

SÄKERT OCH AVSPÄNT
Eleverna kör i en miljö där 
de kan fokusera på  att öva 
utan att vara rädda. MINSKADE UTSLÄPP

Bilsimulatorn är ett 
miljövänligt alternativ.

ERSÄTTER INTE BILEN
Bilsimulatorn är det per-
fekta komplementet till 
att öva med en vanlig bil.
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ETT KOMPLETT ÖVNINGSPAKET

SKAPAT AV EXPERTER
FRÅN INTRODUKTION TILL AVANCERAD KÖRNING
Med pedagogiska övningar, guidar vi eleven genom vårt övningsprogram som är baserat på branschens utbildningsplan 
med ett stort fokus på manövrering och säkerhet. Våra övningar utvecklas och kompletteras kontinuerligt, nedan visas  
ett litet urval av våra övningar för bil.

BROMSNING – 2 ÖVNINGAR

BROMSSTRÄCKA
I dessa övningar lär sig eleven principerna för inbromsning och  
hur man bromsar säkert. Övningarna går igenom bromssträcka, 
reaktionstid och förhållandet mellan hastighet och vikt.

REGLAGE OCH VÄXLING – 5 ÖVNINGAR

VÄXLING
Eleven får lära sig om hur bilens växellåda och koppling fungerar  
samt hur, när och varför man växlar. Övningarna lär även ut hur  
man växlar effektivt och hoppar över växlar.

MANÖVRERING – 11 ÖVNINGAR

SVÄNGA, BACKA  
OCH PARKERA
En omfattande del där eleven lär sig hur man manövrerar bilen  
på ett säkert sätt i en mängd olika scenarios.

GRUNDLÄGGANDE MANÖVRERING – 4 ÖVNINGAR

STARTA OCH STOPPA
Eleven lär sig grunderna i att manövrera bilen: köra igång, stanna, 
krypköra osv. Övningen förklarar vad som händer när man  
använder kopplingen och hur man undviker motorstopp.

STADSMILJÖ – 2 ÖVNINGAR

CIRKULATIONSPLATS
Övningarna låter eleven öva att köra vid cirkulationsplatser med  
och utan trafik, hur man använder blinkers på ett korrekt sätt.
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MÖRKERKÖRNING – 2 ÖVNINGAR

KÖRA I MÖRKER
Eleven lär sig om risker och utmaningar med att köra i mörker, hur man 
använder bilens ljus och hur man interagerar med andra fordon.

SLÄPVAGN – 6 ÖVNINGAR

KÖRA MED SLÄP
Övningar för att köra med en släpvagn. Eleven lär sig grundläggande  
hantering, backning och tips i övningarna.

VÄDERFÖRHÅLLANDEN – 5 ÖVNINGAR

HALKA OCH 
VATTENPLANING
Övningarna går igenom hur hala ytor uppstår på vägen. Eleven lär sig 
om säker körning och om hur bromssträckan påverkas av halka. 

FRI KÖRNING – 1 ÖVNING

STADSKÖRNING
Fri körning i stadsmiljö tillsammans med AI trafik. I denna övning  
kan eleven välja flexibelt mål för övningen, tid på dygnet, väder,  
sikt och vägyta.

MOTORVÄG – 3 ÖVNINGAR

PÅFART OCH AVFART
Här får eleven lära sig hur påfart, avfart och omkörning fungerar  
på en motorväg. Här finns även en motorvägsmiljö tillgänglig  
för massövning.

LANDSVÄG – 8 ÖVNINGAR

MINIMERA RISKER 
En serie övningar med fokus på farorna med att köra på en landsväg. 
Eleven övar bland annat på vänstersväng och omkörning.



14 15

TENSTAR SCORING SYSTEMTENSTAR RECORD & REPLAY
ÅTERKOPPLING FÖR EFFEKTIV INLÄRNING
Tenstar Scoring System – TSS ger poängresultat baserat på säkerhet, kvalitet och ekonomi.  
Det möjliggör utvärdering, feedback och incitament för elevens framsteg samt hjälp att 
identifiera förbättringsområden.

ANALYSERA, UTVÄRDERA OCH FÖRBÄTTRA
Tenstar Record Replay – TRR innebär att alla körningar automatiskt sparas och lagras  
i systemet där de sedan kan spelas upp igen från valfri vinkel och i valfri hastighet.  
TRR är ett kraftfullt verktyg för analys och som hjälper eleven att förbättra sin körning.

Analysera övningen tredimensionellt från  
en extern vinkel eller inifrån fordonet.

Välj sekvens att analysera, 
pausa,  justera vy i 3D, börja  
om och ta lärdom av vad  
som hände.

En sammanfattning skapas direkt efter genomförd 
övning med poäng på kvalitet, säkerhet och ekonomi.

En komplett övningsrapport  
med elevens poäng kan 
exporteras för detaljerad 
utvärdering.
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TENSTAR USER XPERIENCE
INTUITIVT OCH SJÄLVFÖRKLARANDE
Tenstar User Xperience – TUX är vårt eget gränssnitt som gör  
simulatorn enkel att använda. Med hjälp av en pekskärm loggar  
eleven enkelt in, väljer bil och den övning som ska utföras.

UNDER UTVECKLING

EYE TRACKING
REGISTRERA VART ELEVEN TITTAR

Genom att kombinera eye tracking med TRR är det möjligt att få ett helt  
nytt perspektiv på elevens körning. Allt för att skapa en bättre förståelse för  

hur olika situationer uppstår.

Glasögon med eye tracking.
Fordon och övningar väljs  
enkelt på den användar- 
vänliga pekskärmen.

Varje elev har en 
personlig inloggning där 

resultat sparas, och de  
kan enkelt fortsätta där de  

senast avslutade.

LJUDINSTRUKTIONER
ETT SMARTARE SÄTT ATT KOMMUNICERA
Med Text-to-Speech hjälper vi eleven att enklare ta till sig information med  
hjälp av röstinstruktioner. Eleven kan behålla sitt fokus på vägen och får  
uppgifter och instruktioner upplästa.

VR headset med integrerad eye tracking.

Kamera för eye tracking.
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BYGG DIN PLATTFORM

VI HAR EN LÖSNING FÖR DINA BEHOV
Tenstars egenutvecklade hårdvara byggs på beställning i Tanumshede, Sverige. Hårdvaran anpassas  
för att skapa en optimal lösning genom att välja bland högkvalitativa professionella komponenter  
som Tenstars ratt, pedaler, skärmar och VR-headset etc.

UPPGRADERA 
& FÖRBÄTTRA

Exempel på en skrivbordslösning.

TENSTAR STEERING WHEEL RÖRELSEPLATTFORM PROFESSIONELL VÄXELSPAK PROFESSIONELLA PEDALER VR HEADSET

MOBIL ENHET
Den kompletta lösningen för bilsimulering med den 
mest autentiska körupplevelsen på  marknaden.

• Tenstar Steering Wheel

• Professionella hängade pedaler

• Professionell automatisk eller manuell växellåda

• Bilstol med trepunktsbälte

• Tre 32 tums svängda skärmar samt  
en 49 tums skärm bakåt 

• Pekskärm för interaktion och kontroll

Kontakta oss för en offert utifrån dina önskemål.

DESKTOP
Ingångslösningen för bilsimulering.

• Ratt i konsumentklass med Tenstar grepp

• Pedaler and växelspak i konsumentklass

• Tre 32 tums svängda skärmar

• Pekskärm för interaktion och kontroll

• Lägg till joysticks för att köra fler fordon

Kontakta oss för en offert utifrån dina önskemål.



FÖRSÄLJNING SVERIGE - TRAFIK

JOAKIM ABRAHAMSSON
+46 (0) 70-656 45 15
joakim.abrahamsson@tenstarsimulation.com

VD & FÖRSÄLJNING

FREDDY LUND
+46 (0) 70-656 45 33
freddy@tenstarsimulation.com

VÄLKOMMEN  
TILL VÅR VÄRLD  
AV SIMULERING
TENSTARSIMULATION.COM


