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TODELLISUUTEEN
HENKILÖAUTOSIMULAATTORI
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VALMISTAUDU TODELLISUUTEEN 

PARANNA  
OPISKELIJOIDEN  
SUORITUSTASOA  
SIMULAATTORILLA
Tenstar-simulaattori on tehokas, turvallinen ja vihreä vaihtoehto oikealla autolla ajamiseen koko 
autokoulun ajan. Simulaattorin avulla opiskelija saa enemmän laatuaikaa ohjauspyörän takana. 

Opastamme kuljettajaa vaiheittain etenevässä koulutuksessa hyödyntäen alan standardeihin 
perustuvia pedagogisia koulutustilanteita ja keskittymällä auton ohjaamiseen ja turvallisuuteen.

Tervetuloa simulaatiomaailmaamme!
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VIHREÄ 

SIMULAATTORI  
VÄHENTÄÄ  
PÄÄSTÖJÄ
Simulaattorin valmistus ja käyttäminen tuottaa 
minimaalisen ilmastovaikutuksen verrattuna perinteiseen, 
fossiilisilla polttoaineilla toimivaan ajoneuvoon.

TEHOKAS

SIMULAATTORILLA 
OSAAVAMPIA 
OPPILAITA
Simulaattoreilla opiskelijat saavat enemmän laatuaikaa 
autossa vuodenajasta ja säästä riippumatta. He voivat jopa 
harjoitella yksin ilman opettajan läsnäloa.

TURVALLINEN

SIMULAATTORI  
VÄHENTÄÄ 
ONNETTOMUUKSIA
Opiskelijat harjoittelevat turvallisessa ja stressaamattomassa 
ympäristössä. He voivat harJoitella äärimmäisiä tilanteita ja 
toimintoja ilman vaaraa loukkaantumisista tai kolareista.

TALOUDELLINEN

SIMULAATTORI 
ON KUSTANNUS- 
TEHOKAS 
Simulaattori on älykäs sijoitus, jolla on alhaiset 
käyttökustannukset ja maksimaalinen käyttöaste. Lisäksi yksi 
opettaja voi kouluttaa samanaikaisesti useita opiskelijoita.
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AUTENTTINEN AJOKOKEMUS
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LAITTEISTO
Simulaattorit on suunniteltu korkeimpien laatu- ja 
toiminnallisuusstandardien mukaan. Järjestelmä on kehitetty  
ja koottu Ruotsissa, ja siinä on mm. alan johtavien valmistajien 
toimittamat istuimet ja hallintalaitteet.

REALISTINEN

GRAFIIKKA JA ÄÄNET
Grafiikka- ja äänisuunnittelumme pohjautuu aitoihin 
konetyyppeihin ja -malleihin sekä oikeisiin toimintaympäristöihin 
jotta saavuttaisimme mahdollisimman realistisen 
oppimiskokemuksen.. 

ERINOMAINEN

AJOTUNTUMA
Edistyksellinen ohjelmointi, jonka taustalla on tarkat fysiikan ja 
dynamiikan toiminnot ja alan uusin teknologia, luo realistisen 
kokemuksen ja vahvan tuntuman ajamiseen.

AITO VIIKSIOHJAIN
Vilkut, äänimerkki,
valot jne.

SÄÄDETTÄVÄ ASENTO
Portaaton kallistuksen 
säätö takaa kuljettajan
mukavuuden.

FORCE FEEDBACK 
Säädettävä herkkyys ja
20Nm vääntö.

KEHITETTY SIMULAATTORIIN
Alan realistisin käyttökokemus.

KESTÄVÄ METALLIRAKENNE
Laadukas tuote, aito tuntuma.

3 KOKOA
Yhteensopiva kaikkien
simulaattoreidemme
kanssa.
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TEHOKKAAN OPPIMISEN

MENETELMÄ
HUOLELLISESTI SUUNNITELLUT

HARJOITUKSET
Jokaiselle ajoneuvolle suunnitellaan pedagogisesti etenevät 
harjoitukset, jotka on optimoitu kehittämään oppilaita laajalti, 
perusasioista edistyneeseen ajoneuvon ja koneen käsittelyyn.

OPPIMISEN JA EDISTYMISEN

SEURANTA
Tenstar haluaa jatkuvasti kehittää omaa osaamistaan 
oppimisprosessin ymmärtämisessä. Työskentelemällä 
läheisesti useiden alojen asiantuntijoiden kanssa pystymme 
jatkuvasti tarjoamaan alan parhaat simulaatiopohjaiset 
oppimisvälineet.

ENEMMÄN AIKAA OPPIMISEEN
Opiskelijat saavat enemmän har- 
joittelutunteja sekä simulaattorissa 
että oikean auton ajamisessa.

PIENEMMÄT PÄÄSTÖT
Simulaattorin valmistus ja 
käyttö aiheuttavat  minimaali-
sen ilmastovaikutuksen.

EI KORVAA AUTOA
Simulaattori on  
erinomainen tapa  
täydentää oikealla 
autolla oppimista.

TEHOKASTA OPPIMISTA
Opiskelijat voivat harjoitella itsek-
seen ja yksi opettaja voi kouluttaa
useita opiskelijoita samanaikaisesti.

TURVALLINEN JA RENTO
Opiskelijat harjoittelevat 
turvallisessa ympäristössä 
saavuttaakseen optimaaliset 
oppimistulokset.

TUKI JA 

PÄIVITYKSET
Kehitämme ja uudistamme simulaattoreitamme säännöllisesti, 
ja ensiluokkaisen teknisen etätukemme ansiosta käytössänne 
on aina ajan tasalla olevat simulaattorit.
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JARRUTTAMINEN– 2 HARJOITUSTA

JARRUTUSMATKA
Näissä harjoituksissa opiskelija oppii jarrutuksen periaatteet ja  
turvallisen jarrutustavan. Hän oppii käsitteet kuten jarrutusmatka, 
reaktioajat ja massan ja nopeuden välinen suhde.

HALLINTALAITTEET JA VAIHTEET - 5 HARJOITUSTA

VAIHTEIDEN VAIHTAMINEN
Sarja harjoituksia, joissa opiskelija oppii vaihteiston ja kytkimen toiminnan, oikean 
vaihteen löytämisen ja milloin ja miksi vaihdetta vaihdetaan ajon aikana.

KATTAVA OPETUSSUUNNITELMA

ASIANTUNTIJOIDEN 
SUUNNITTELEMA
PERUSTASOLTA EDISTYNEESEEN KÄSITTELYYN

Harjoituksiamme kehitetään ja täydennetään jatkuvasti uusilla, alan standardeihin perustuvilla tehtävillä ja niissä 
keskitytään merkittävästi ajoneuvon hallintaan ja turvallisuuteen. Alla on pieni valikoima käytettävissä olevia harjoituksia.

KÄSITTELY- 11 HARJOITUSTA

KÄÄNTYMINEN, 
PERUUTTAMINEN  
JA PYSÄKÖINTI
Laaja sarja harjoituksia, joissa opiskelija oppii auton turvallista 
käsittelyä erilaisissa tilanteissa.

AJAMISEN PERUSTEET - 4 HARJOITUSTA

LIIKKEELLELÄHTÖ  
JA PYSÄHTYMINEN
Opiskelija oppii oleelliset menettelytavat, jotta auto saadaan 
liikkeelle, pysähtymään sujuvasti ja lisäksi hän harjoittelee 
mäkilähtöjä.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ – 2 HARJOITUSTA

HARJOITTELU 
LIIKENNEYMPYRÖISSÄ
Opiskelija harjoittelee ajamista oikealla tavalla liikenneympyröissä ilman 
muuta liikennettä. Hän oppii käyttämään suuntamerkkejä ja sen, miten 
liikenneympyrään ajetaan ja sieltä poistutaan oikein. 
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SÄÄOLOSUHTEET – 2 HARJOITUSTA

LIUKKAUS JA VESILIIRTO
Opi kohtaamaan erilaisia liukkaita olosuhteita päällystetyllä tiellä. 
Oppilas näkee eron jarrutusmatkassa kuivalla ja liukkaalla  
tienpinnalla jarrutettaessa.

PERÄVAUNU – 6 HARJOITUSTA

AJAMINEN PERÄKÄRRYN KANSSA
Sarja tehtäviä, joissa opiskelija harjoittelee ajamista peräkärryn ollessa  
kytkettynä. Opiskelija oppii peruskäsittelyn ja peruuttamisen ja  
saa vinkkejä edetessään harjoitusten eri vaiheissa.

PIMEÄLLÄ AJAMINEN – 2 HARJOITUSTA

PIMEÄAJO
Näissä tehtävissä opiskelija saa harjoitella pimeällä ajamista. Opiskelija 
oppii yöllä ja pimeällä ajamisen vaaroista ja haasteista, auton valojen 
käyttämisestä ja vuorovaikutuksesta muiden tiellä ajavien kanssa.

MOOTTORITIE – 3 HARJOITUSTA

LIITY JA POISTU
Opitaan liittymään, poistumaan ja ohittamaan moottoritiellä 
ajettavilla suuremmilla nopeuksilla. Tarjolla on myös avoin 
moottoritieympäristö vapaaseen ajoharjoitteluun.

MAANTIE – 8 HARJOITUSTA

RISKINHALLINTA 
Näissä harjoituksissa käymme läpi ajonaikaisia riskitilanteita, sekä joitakin 
liikenteessä tapahtuvia vaarallisimpia tilanteita. Opitaan esim. 
Hallitsemaan riskejä käännyttäessä vasemmalle sekä ohitustilanteissa.

VAPAA HARJOITTELU – 1 HARJOITUS

AVOIN HARJOITUS
Voit ajaa kaupunkiympäristössä, jossa liikennettä ohjaa tietokone 
Valitse ja muokkaa tavoitteitasi, vuorokaudenaikaa, säätä, tienpintaa 
ja näkyvyyttä.
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TENSTAR SCORING SYSTEMTENSTAR RECORD & REPLAY
ANALYSOI, ARVIOI JA KEHITÄ
Harjoituksia tallennetaan automaattisesti järjestelmään. Harjoituksia  
voidaan sitten katsella uudelleen mistä tahansa valitusta kulmasta ja 
milloin tahansa, mikä auttaa oppilaita parantamaan ajoaan.

PALAUTE TEHOSTAA OPPIMISTA
Tenstar pisteytysjärjestelmä antaa pisteytetyt tulokset ajotavan turvallisuuden, laadun ja 
taloudellisuuden perusteella. Se mahdollistaa opiskelijan arvioinnin ja palautteen ja tarjoaa 
kannustimia opiskelijan edistymiseen ja kehitykseen.

Pisteytysnäkymä näyttää heti harjoituksen jälkeen  
laatua, turvallisuutta ja taloudellisuutta koskevat pisteet.

Analysoi harjoitus 3D-näkymänä ulkopuolisesta 
näkökulmasta tai ajoneuvon sisältä.

Valitse analysoitava jakso, pysäytä, 
säädä näkymää 3D-muodossa, 
aloita uudestaan ja opi 
tapahtuneesta.

Täydellinen harjoitusraportti,  
joka sisältää opiskelijan pisteet, 
voidaan myös viedä PDF-
tiedostona tarkempaa  
arviointia varten.
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TENSTAR USER XPERIENCE
INTUITIIVINEN JA SELKEÄ
TUX on selkeä, kosketusnäyttöön perustuva käyttöliittymä,  
ilman näppäimistöä, jossa käyttäjä toimii vuorovaikutuksessa  
simulaattorin kanssa sisäänkirjautumisessa, ajoneuvon valitsemisessa  
ja tehtävien selauksessa.

Jokaisella käyttäjällä 
on henkilökohtainen 

kirjautumistunnus, ja hän voi 
jatkaa siitä mihin edellisellä 

kerralla jäi.

Ajoneuvot ja harjoitukset on 
kätevä valita helppokäyttöisestä 
kosketusnäytöstä.

PUHUTUT OHJEET
ÄLYKKÄÄMPI TAPA ANTAA OHJEITA
Teksti puheeksi -toiminnolla autamme käyttäjiä käsittelemään tietoja puhuttujen  
ohjeiden avulla tehokkaammin. Käyttäjät voivat keskittyä edessä olevaan tiehen ja  
tehtävään saamalla ohjeet puheena.

NYT KEHITTEILLÄ

KATSEENSEURANTA
REKISTERÖI OPISKELIJAN KATSEEN KOHTEET

Yhdistämällä katseenseuranta ja TRR on mahdollista saada uusi näkökulma,  
joka tarjoaa aivan uuden käsityksen siitä, miten erilaisissa tilanteissa toimitaan ja miksi.

VR-lasit integroidulla katseenseurannalla.

Katseenseurantakamera.

Katseenseurannan silmälasit.
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LAAJENNA  
& TEHOSTA

TENSTAR-OHJAUSYKSIKKÖ LIIKUTELTAVAALUSTAVAIHDEKEPPIPOLKIMET VR-LASIT

RAKENNA OMA LAITTEISTOKOKOONPANO

MEILLÄ ON RATKAISU JOKAISEEN TARPEESEEN
Tenstarin itse kehittämät laitteistot rakennetaan asiakaskohtaisesti Ruotsissa Tanumshedessä, ja asiakkaamme  
voi räätälöidä ympäristön haluamakseen optimaaliseksi ratkaisuksi valitsemalla ja yhdistämällä keskenään  
ammattilaistason komponentteja - ohjauspyörä, ohjaimet, polkimet, näytöt, VR-lasit jne.

Esimerkki ”pöytämallista”.

LIIKUTELTAVA ALUSTA
Optimaalinen ratkaisu henkilöautosimulaattoriksi 
ja todella aidon tuntuinen ajokokemus.

Hintaesimerkki 60 kuukauden leasingillä:  
534 €/KUUSSA.

Hinta sisältää laitteistot ja ohjelmistot 
kaikki samassa kokoonpanossa, ja 54 alan 
opetussuunnitelmiin perustuvaa harjoitusta.

Ota yhteyttä saadaksesi tarpeidesi  
mukaisen ratkaisun.

PÖYTÄMALLI
Perustason ratkaisu jonka laitteistot voit 
valita eri vaihtoehdoista.

Tenstar ohjelmisto, sisältäen 54 harjoitusta 
jotka perustuvat alan opetussuunnitelmiin: 
167€/KUUSSA.

Ota yhteyttä, rakennetaan ratkaisu joka 
sopii sinun tarpeisiin.



TERVETULOA 
SIMULAATIO- 
MAAILMAAMME
TENSTARSIMULATION.COM


