
Creanexin pyöräkuormaajasimulaattori on tehokas ja kustannuksia säästävä työkalu, 
joka tuo opetuksen aivan uudelle tasolle. Simulaattorissa on erilaisia ja monen tasoisia 
tehtäviä, joissa käytetään maansiirtokauhaa tai trukkipiikkejä. Monipuoliset harjoitus-
kokonaisuudet etenevät ajon ja kauhankäytön harjoituksista kohti kokonaisia työkiertoja 
ja oman työn suunnittelua. 

Myös opetuksellisia erikoistilanteita on helppo luoda simulaattorin avulla. Harjoitukset 
    kehittävät kattavasti silmän ja käden välistä koordinaatiota. 
    Aidon tuntuiset työympäristöt ja harjoitukset ovat omiaan 
    pitämään yllä harjoittelumotivaatiota.
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» Uutta intoa oppimiseen: motivoi sekä 
 oppilasta että kouluttajaa
» Todellisen työtilanteen kaltaiset, 
 monipuoliset harjoitukset sekä aidot 
 hallintalaitteet
» Harjoitusten toistuvuus mahdollista 
 rajattomasti
» Helppo siirtää, mukava käyttää, 
 edullinen ylläpitää

Pyöräkuormaajasimulaattori on
monipuolinen, ja motivaatiota 

ylläpitävä opetusväline.



SimTrainer auttaa kokonaisuuden hallinnassa

Koulutuksen hallintaan olemme kehittäneet SimTrainer-ohjelmiston. 
Sen avulla koulutukseen on helppo luoda selkeä runko ja edistymistä 
voidaan seurata oppilaskohtaisesti. Koulutusaineisto sisältää 
valmiiksi yli 50 monipuolista simulaattoriharjoitusta. Harjoituksissa 
käydään läpi pyöräkuormaajalla työskentelyn eri osa-alueita, kuten 
maansiirtoa kauhan avulla ja trukkipiikkien käyttöä.

Raportointi ja palaute

Pyöräkuormaajasimulaattori kerää tietoa jokaisesta käyttäjän 
liikkeestä, jotta suorituksen raportointi ja arviointi olisi 
mahdollisimman kattavaa. Suoritukset raportoidaan pisteiden 
lisäksi numeroin ja kuvin. Raportointi on kouluttajalle erinomainen 
työkalu. Hän pystyy yhdellä silmäyksellä tarkistamaan suorituksen 
pääkohdat ja tuloksen. Kouluttaja pystyy helposti muokkaamaan 
esimerkiksi pisteytyksen läpipääsyrajoja ja luomaan omia 
harjoituksiaan. Simulaattorikoulutus mahdollistaa myös paljon 
sellaisia palautteita, joita ei pystyttäisi oikeasta ajoneuvosta 
keräämään. 

Laajennettavuus tuo korkean käyttöasteen

Simulaattorin kahvat ovat vaihdettavissa, joten samalla alustalla 
voidaan ajaa muitakin Creanexin simulaattoreita. Koneen kahvat ja 
polkimet ovat helposti vaihdettavissa ilman työkaluja ja konetyypin 
muuttaminen toiseksi sujuu noin 15 minuutissa. Laajennus-
mahdollisuuksista kannattaa kysyä lisää Creanexilta!

Creanex Oy on työkoneiden haastaviin teknologiapalveluihin erikoistunut yritys. Asiakkaitamme 
ovat maailman johtavat työkonevalmistajat, esimerkiksi metsäkoneidensekä maanrakennus- ja 
kaivoskoneiden valmistajat.
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