
KAIVINKONESIMULAATTORI

Creanex-kaivinkonesimulaattori on kattava työkalu kaivinkonekuljettajien koulutuksessa. 
Tarkka simulointi sekä työympäristöjen monipuolinen ja visuaalisesti yksityiskohtainen 
mallinnus luovat aidon työtilanteen tunteen. Ajoympäristön uskottavan kuljettajakokemuksen 
varmistavat aidot kaivinkoneen hallintalaitteet, ja ergonomiseksi säädettävä kuljettajaistuin. 
Simulaattori on suunniteltu koulutusominaisuudet edellä huomioiden oppilaiden yksilöllinen 
kehittyminen. Simulaattorilla pystytään luomaan näppärästi erilaisia erikoistilanteita. Vastaavien 
tilanteiden toteuttaminen ja toistaminen maastossa saattaisi olla hyvin hankalaa. Simulaattori 
mahdollistaa myös kattavasti erilaisia palautteita, joita oikeasta koneesta ei pystytä keräämään.

KAIVINKONESIMULAATTORI

KOMPAKTI RAKENNE, HELPPO SIIRTÄÄ JA KÄYTTÄÄ

MUKANA NOVATRON 3D KONEOHJAUSJÄRJESTELMÄ

RUNSAASTI TARKASTI SUUNNITELTUJA HARJOITUSTILANTEITA
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Raportointi
Kaivinkonesimulaattori kerää käyttäjän jokaisesta liikkeestä tietoa, 
jota käytetään monipuolisesti arvioimaan ja raportoimaan suorituk-
sen onnistumista.  Suoritukset raportoidaan pisteiden lisäksi numeroin 
ja kuvin.  Kouluttaja pystyy yhdellä silmäyksellä tarkastamaan suori-
tuksen pääkohdat ja tuloksen.

Kouluttaja pystyy halutessaan myös helposti muuttamaan pisteytyksen 
läpipääsyrajoja ja tekemään omia harjoituksia.              

Novatron-koneenohjausjärjestelmä
Simulaattori sisältää Novatronin koneenohjausjärjestelmän. Järjes-
telmä toimii samalla tavalla kuin oikeassa koneessa ja järjestelmän 
käyttöä voidaan tehokkaasti harjoitella simulaattorissa sille suunni-
telluilla harjoituksilla.  

Laajennettavuus
Simulaattorin kahvat ovat vaihdettavissa, joten samalla alustalla 
voidaan haluttaessa ajaa muitakin Creanexin maanrakennussimu-
laattoreita. Koneen kahvat ja polkimet ovat helposti vaihdettavissa 
ilman työkaluja. Kysy lisää laajennusmahdollisuuksista Creanexilta. 

Koulutuskokonaisuus
Kaivinkonesimulaattoriin voidaan ottaa mukaan SimTrainer ohjelmisto 
koulutuksenhallintaan. Simtrainerin avulla koulutukseen saadaan 
selkeä runko ja edistymistä voidaan seurata oppilaskohtaisesti. Koulu-
tusaineisto sisältää runsaasti yli 40 valmista simulaattoriharjoitusta. 
Aineistossa käydään läpi kaivinkonetyöskentelyn eri osa-alueita, kuten 
koneen hallinta, ajo sekä kaivaminen. Lisäksi aineistosta löytyy osio 
joka kouluttaa Novatron järjestelmän käyttöä. 

CREANEX OY
Creanex Oy on erikoistunut työkoneiden haastaviin teknologiapalveluihin. Asiakkaina on globaalisti toimivia 
maailman johtavia työkonevalmistajia; esimerkiksi metsäkoneiden sekä maanrakennus- ja kaivoskoneiden 
valmistajia. Creanexin palveluntarjonta kattaa mekaniikka-, hydrauliikka- ja automaatiosuunnittelun. Lisäksi 
suunnittelemme ja valmistamme työkoneiden koulutus- simulaattoreita sekä työkoneiden ohjausjärjestel-
mien testausympäristöjä.

Suunnittelun kulmakivi on uuden teknologian mahdollisuuksien sekä sovelluksen tarpeiden yhdistäminen 
toimivaksi kokonaisuudeksi. Kehitämme tarvittaessa idean avaimet käteen -periaatteella toimivaksi 
kokonaisratkaisuksi.


