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FOR REALITY
BILSIMULERING
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PREPARE FOR REALITY 

FORBEDRE  
ELEVENS KJØRING 
MED SIMULERING
En kjøresimulator fra Tenstar er et effektivt, sikkert og miljøvennlig komplement til 
å kjøre fysisk bil, hvilket gir eleven mer tid bak rattet.

Vi guider føreren steg for steg gjennom opplæringen med pedagogiske scenarier 
basert på bransjens  opplæringsplan og med et stort fokus på sikkerhet og manøvrering.

Velkommen til vår verden av simulering! 
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MILJØVENNLIG  

SIMULERING  
REDUSERER 
UTSLIPP
Å produsere en simulator og framfor alt å kjøre i en 
etterlater seg et minimalt klimaavtrykk sammenlignet 
med et vanlig kjøretøy drevet av fossile drivstoff.

EFFEKTIVT

SIMULERING  
GIR FLERE TIMER 
MED ØVELSE
Eleven får mer kjøretid og kan øve uavhengig av sesong og  
vær, også alene uten lærer til stede.

SIKKERT

SIMULERING 
BEGRENSER RISIK-
OEN FOR ULYKKER
I en simulator kan eleven trene i et sikkert, trygt og avslappet 
miljø og kan gjennomføre vanskelige oppgaver og moment  
uten fare for person- eller kjøretøyskader.

ØKONOMISK

SIMULERING  
ER KOSTNADS-
EFFEKTIVT
En simulator er en smart investering med lave 
driftskostnader og minimal ståtid.
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EN EKTE KJØREOPPLEVELSE GJENNOM

REALISME

KORREKT

HARD WARE
Våre simulatorer bygges med høyeste krav på kvalitet og funksjon.
Utviklet og produsert i Sverige med komponenter som stoler og 
pedaler fra ledende leverandører.

VIRKELIGHETSTRO

GRAFIKK OG LYD
Vi designer vår grafikk etter faktiske, eksisterende kjøretøy i 
virkelige mijøer med korrekte kjøreforhold. Alt for å skape en så 
realistisk opplevelse som mulig.

UTMERKET

VIRKELIGHETSFØLELSE
Avansert programmering i kombinasjon med korrekt fysikk og 
dynamikk skaper sammen med den seneste teknologien en realistisk 
kjøreopplevelse.

DYNAMIC FORCE FEEDBACK
Programmerbar motstand og 
dempeinnstilling med moment 
opp til 20Nm.

UTVIKLET FOR SIMULERING
Med den mest realistiske 
brukeropplevelsen i bransjen.

BYGGET I METALL 
For en realistisk kjøreopple-
velse og høy kvalitet.

JUSTERBAR RATTVINKEL
Stegløs justering for ulike 
kjøretøy som personbil, 
buss og lastebil.

TRE ULIKE RATT-
STØRRELSER
Kompatibel med alle 
våre simulatorer.

MULTIFUNKSJONSHENDEL
Blinklys, signalhorn, lysbryter mm.
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EFFEKTIV LÆRING GJENNOM

METODIKK
GJENNOMTENKTE

ØVELSER
Vår bilsimulator har velutviklede øvelser i henhold til bransjens 
opplæringsplan og som tar eleven fra grunnleggende 
manøvrering til avansert kjøring.

SUPPORT OG 

OPPDATERINGER
Vi  forbedrer og utvikler løpende våre simulatorer og med vår 
førsteklassige support via fjernstyring har dere til enhver tid en 
oppdatert simulator tilgjengelig.

ANALYSE OG OPPFØLGING

LÆRING
Vi arbeider med eksperter innenfor ulike områder for å 
sammen med vår egen teknologi å kunne tilby markedets 
beste verktøy for analyse, oppfølging og beste læring.

MER TID FOR LÆRING 
Elevene får mer total 
kjøretid med kombinasjon 
av bil og simulator.

EFFEKTIV INNLÆRING 
Med simulering kan elevene  
øve på egenhånd og en lærer kan 
utdanne flere elever samtidig.

SIKKERT OG AVSLAPET 
Elevene kjører i et miljø 
der de kan fokusere på å 
trene uten å føle utryghet. MINDRE UTSLIPP

En simulator er et 
miljøvennlig alternativ.

ERSTATTER IKKE BILEN 
En simulator er det  
perfekte komplementet 
til å trene i en virkelig bil.
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EN KOMPLETT OPPLÆRINGSPAKKE

SKAPT AV EKSPERTER
FRA INTRODUKSJON TIL AVANSERT KJØRING
Med pedagogiske øelser guider vi brukeren gjennom et opplæringsprogram som baserer seg på bransjens opplæringsplan 
med stort fokus på manøvrering og sikkerhet. Våre øvelser utvikles og kompletteres kontinuerlig og nedenfor vises et lite 
utvalg av våre øvelser for bil.

INNBREMSING - 2 ØVELSER

BREMSESTREKNING
I disse øvelsene lærer eleven prinsippene for innbremsing  
og hvordan man bremser sikkert. Øvelsene går gjennom  
bremsestrekning, reaksjonstid og hastighetens betydelse.

KJØRING MED MANUELL GIRKASSE – 5 ØVELSER

GIRING
Eleven lærer hvordan bilens girkasse og clutch fungerer samt  
hvordan og hvorfor man girer.

MANØVRERING - 11 ØVELSER

SVINGE, RYGGE  
OG PARKERE
Et stor antall øvelser der eleven lærer seg å manøvrere bilen på et sikkert  
vis i ulike situasjoner.

GRUNNLEGGENDE MANØVRERING - 4 ØVELSER

STARTE OG STOPPE
Eleven får lære seg det grunnleggende for å få bilen til å kjøre 
framover, stoppe samt øve på å rygge.

BYMILJØ - 2 ØVELSER

KJØRING I 
RUNDKJØRINGEER
Øvelsene lar eleven øve på å passere rundkjøringer med og uten trafikk, 
riktigbruk av lyssignal og hvordan man kjører inn i og ut av rundkjøringen  
på rett måte.
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MØRKEKJØRING - 2 ØVELSER

KJØRING I MØRKET
Eleven får lære om farer om utfordringer ved å kjøre i mørkret, hvordan 
man benytter bilen lys og hvordan man interagerer mad andre kjøretøy.

TILHENGER - 6 ØVELSER

KJØRING MED HENGER
Øvelser for å lære å kjøre med tilhenger. Eleven lærer seg grunnleggende 
kjøring og rygging samt får nyttige tips under øvelsenes gang.

VÆRFORHOLD - 2 ØVELSER

ISDEKKE OG 
VANNPLANING
Opplev ulike typer av nedsatt veigrep på asfaltert vei og forstå 
hvordan veigrep og bremselengder påvirkes.

FRI KJØRING - 1 ØVELSE

BYKJØRING
Fri kjøring i bymiljø sammen med AI (artifisiell intelligens) trafikk.  
Velg egen kjørerute, tid på døgnet, vær, sikt og vegunderlag.

MOTORVEI - 3 ØVELSER

PÅKJØRING OG 
AVKJØRING
Her får eleven lære seg hvordan påkjøring, avkjøring og forbikjøring fungerer på 
motorvei. Dessuten finnes et motorveismiljø tilgjengelig for mengdetrening.

LANDEVEI - 8 ØVELSER

RISIKOMINIMERING 
En serie øvelser med fokus på farer forbundet med landeveiskjøring. 
Eleven øver blandt annet på avkjøring til venstre og på forbikjøring.
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TENSTAR SCORING SYSTEMTENSTAR RECORD & REPLAY
TILBAKEMELDING FOR EFFEKTIV INNLÆRING
Tenstar Scoring System - TSS gir poengresultat basert på sikkerhet, kvalitet og økonomi.  
Dette muliggjør evaluering, tilbakemelding og insitament for elevens progresjon samt hjelp  
til å indentifisere forbedringsområder.

ANALYSER, VURDER OG FORBEDRE
Tenstar Record Replay - TRR innebærer at alle utførte kjøreøvelser automatisk  spares ned 
og lagres på eleven konto i maskinen for senere å kunne spilles opp igjen og vurderes fra 
alle vinkler og i valgfri hastighet. TRR er et kraftfullt verktøy for analyse og hjelper eleven til 
å kunne forbedre sin kjøring.

Analysere øvelsen fra drone- 
perspektiv eller fra førerplass.

Velg sekvens for analyse, pause, 
justere overblikk i 3D, starte om og 
ta lærdom av hva som skjedde.

En oppsummering og  konklusjon skapes direkte etter 
gjennomført øvelse med poeng på kvalitet, sikkerhet og 
økonomi.

En komplett øvelsesrapport  
med elevens poeng kan 
eksporteres for en detaljert 
vurdering.
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TENSTAR USER XPERIENCE
INTUITIV OG SELVFORKLARENDE
Tenstar User Xperience - TUX er vårt eget grensesnitt som gjør 
simulatoren enkel å benytte. Ved hjelp av en pekeskjerm logger  
eleven enkelt inn, velger kjøretøy og de øvelser som skal utføres.

UNDER UTVIKLING

EYE TRACKING
SE HVOR ELEVEN HAR BLIKKET

Gjennom å kombinere eye tracking med TRR er det mulig å få et helt nytt 
perspektiv på elevens kjøring. Alt for å skape bedre forståelse av hvordan  

ulike situasjoner oppstår.

Briller med eye tracking.
Kjøretøy og øvelser velges 
enkelt på den brukervennlige 
pekeskjermen.

Hver elev har en 
personlig innlogging 

hvilket gjør at deres resultater 
spares og at de neste gang raskt 

og enkelt kan fortsette der de 
avsluttet.

LYDINSTRUKSJONER
EN SMARTERE MÅTE Å KOMMUNISERE PÅ
Med Text-to-Speech hjelper vi eleven til enklere å ta til seg informasjon  ved hjelp  
av oppleste instruksjoner. Eleven kan beholde fokus på vegen og får alle oppgaver  
og instruksjoner i taleform.

VR briller med innebygget eye tracking.

Kamera for eye tracking.
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BYGG DEIN EGEN PLATTFORM

VI HAR LØSNINGEN FOR DINE BEHOV
Tenstars egenutviklede hard ware bygges i Tanumshede i Sverige. Denne tilpasses for å skape  
en optimal løsning gjennom å velge høykvalitative komponenter av industrikvalitet som ratt,  
pedaler, monitorer, VR headset etc.

OPPGRADER 
OG FORBEDRE

TENSTAR STEERING WHEEL BEVEGELSESPLATTFORMPROFESJONELL GIRSPAKPROFESJONELLE PEDALER VR HEADSET

Eksempel på en skrivebordsløsning.

MOBILE UNIT
Den komplette løsningen for bilsimulering  
med den mest autentiske kjøreopplevelsen 
som tilbys i markedet.

Priseksempel for leasing over 60 mnd; 
5.390:- NOK / MND (eks.mva.)

Prisen inkluderer såvel hard-ware som Tenstar 
soft-ware, alt i en pakke med 54 øvelser basert 
på bransjens opplæringsplan.

Vennligst kontakt oss for et skreddersydd tilbud 
ut i fra dine ønsker.

SKRIVEBORD
Den enkleste løsningen for bilsimulering 
Velg din hard-ware separat.

Tenstars soft-ware med 54 øvelser basert 
på bransjens opplæringsplan:  
1.690:- NOK / MND (eks. mva)

Vennligst kontakt oss for et skreddersydd 
tilbud ut i fra dine ønsker.



VELKOMMEN  
TIL VÅR VERDEN 
AV SIMULERING
TENSTARSIMULATION.COM

SALGSSJEF NORGE

VIDAR MELLEBY
+47 (0) 469 31 759
vidar.melleby@tenstarsimulation.com

CEO

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


