MONIKONESIMULAATTORI
Uuden sukupolven ratkaisu
työkonekoulutukseen
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VIRTUAALINEN KOULUTUSYMPÄRISTÖ –

TEHOKAS JA TURVALLINEN TAPA OPPIA

Taito ohjata ja käyttää
konetta on rakennettava
suunnitelmallisesti.
Creanexin monikonesimulaattori on oppimisen
ehdoilla kehitetty laite,
joka on helppo ottaa
osaksi koulutusta.

Monikonesimulaattorin
tärkeimmät edut oppilaitoksille:
» Vie vain vähän tilaa: yhteen simulaattorialustaan voi yhdistää
useita eri koulutuslaitteita helposti ja nopeasti.
» Kätevä siirtää, mukava käyttää.
» Kustannustehokas: muunneltavuus takaa korkean käyttöasteen.
» Hallintalaitteet ja toiminnot kuin oikeassa koneessa.
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Oppilaat voivat harjoitella simulaattorilla työmaaharjoituksia,
koneen hallintaa tai yksittäisiä työvaiheita. Oikeiden hallintalaitteiden ja toimintojen vuoksi siirtyminen simulaattorin ja oikean
koneen välillä on luontevaa.
Kaikille konetyypeille on runsaasti valmiita, eritasoisia harjoituksia. Kouluttajan on myös itse helppo luoda opetuksellisia
erikoistilanteita simulaattorilla. Harjoituksia voidaan toistaa
rajattomasti. Tekemällä oppii ja harjoitus tekee mestarin!
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HELPPO OPETUKSEN HALLINTA:

SIMTRAINER

Creanex on kehittänyt työkalun,
jolla opettajan on helppo hallinnoida
opintokokonaisuuksia sekä oppilaiden suorituksia ja etenemistä.
SimTrainer tekee koulutusjärjestelmästä täyden kympin.

» Todellisen työtilanteen kaltaiset, monipuoliset harjoitukset
motivoivat sekä oppilasta että opettajaa.
» Oman työn suunnittelu helpottuu: tilanteet on mahdollista
käydä läpi useita kertoja.
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» Koulutukseen on helppo luoda selkeä runko.
» Sisältö voidaan jakaa osiin koulutuksen tarpeen mukaan.
» Opiskelijat voidaan jakaa ryhmiin.
» Eri ryhmille on mahdollista tehdä eri opetussuunnitelmat.
» Opiskelijoille voi luoda omat kirjautumisavaimet.
» Erilaiset materiaalit ja harjoitukset on kätevä
liittää opetusjaksoihin.

Jokainen haluaa
oppia ja opettaa
näillä laitteilla.

» Vaikeustason nosto asteittain.
» Palautteen seuranta helpottuu ja täsmentyy:
simulaattori kerää tarkkaa tietoa harjoituksesta.
» Suoritukset voidaan pisteyttää ja käyttää
arvioinnissa erilaisia arvostelukriteerejä.
» Tukea itseopiskeluun: selkeät raamit, johdonmukainen
suunnitelma sekä harjoitusten automaattinen arviointi.

Muunneltavuus
takaa korkean
käyttöasteen.

JOPA KUUSI
ERI KONETTA
15 min

KAIVINKONE

Monikonesimulaattori on
vaihdettavissa koneesta toiseksi
alle 15 minuutissa.

PYÖRÄKUORMAAJA

DUMPPERI

YHDISTELMÄAJONEUVO

PUUTAVARAAUTO

NOSTURIAUTO

Logistiikkasimulaattorit:

Maanrakennussimulaattorit:

YKSI LAITE –

VAIHDETTAVAT HALLINTALAITTEET
Ohjaimet ja toiminnot
kuin oikeassa koneessa

Suuri muunneltava näyttö

Kaivinkoneen
hallintavivut

Ohjauspyörä

Kauhanhallintavipu

Lavanhallintavipu

Puutavaranosturin
hallintavivut

Ajosuunnanvaihdin

Kaivinkoneen
ohjauspolkimet

Kätevä siirtää ja käyttää

Tukijalkojen
hallintakonsoli

Kaasu- ja
jarrupoljin
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» Kaivinkoneen hallintavipu
» Kaivinkoneen ohjauspolkimet

»
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Kauhan hallintavipu
Kaasu- ja jarrupoljin
Ohjauspyörä
Ajosuunnan vaihdin
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Lavan hallintavipu
Kaasu- ja jarrupoljin
Ohjauspyörä
Ajosuunnanvaihdin

» Kaasu- ja jarrupoljin
» Ohjauspyörä
» Ajosuunnanvaihdin

»
»
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Kaasu- ja jarrupoljin
Ohjauspyörä
Ajosuunnanvaihdin
Nosturin hallintavivut
Tukijalkojen hallintakonsoli
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Kaasu- ja jarrupoljin
Ohjauspyörä
Ajosuunnanvaihdin
Nosturin ja maatukien
hallintavivut

Monikonesimulaattori on
monipuolinen, muunneltava
ja motivaatiota ylläpitävä
opetusväline.

Tuki ja palvelu
suomeksi? Kyllä!
Creanex on
suomalainen yritys.

Creanex on suomalainen, liikkuvien työkoneiden haastaviin
teknologiapalveluihin erikoistunut yritys. Erityisosaamistamme
ovat ratkaisut, joilla kehitetään työkoneiden tekniikkaa, kuljettajien taitoja ja ohjausjärjestelmien testausta. Creanex on tehnyt
pitkään yhteistyötä alan johtavien, globaalisti toimivien yritysten
kanssa.
Simulaattori on erinomainen työkalu tuotekehitykseen, testaamiseen, koulutukseen sekä tuotetukeen. Hyvin suunniteltu ratkaisu
palvelee koneen koko elinkaaren ajan.
Creanexin osaaminen perustuu syvään työkoneiden tuntemukseen, järjestelmien ymmärtämiseen ja kokonaisnäkemykseen.
Päämäärämme on tehdä asiakkaidemme toiminnasta tehokkaampaa.
Heitä meille haaste, otamme kopin!

CREANEX OY
Rieväkatu 4
33540 Tampere
Puh. (03) 368 3244
contact@creanex.fi

www.creanex.fi

