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Technologia bez granic



Przedstawiamy Państwu innowacyjne oprogramowanie INITIAL 
PL, w  które wyposażony jest symulator jazdy samochodem 
ciężarowym.

INITIAL PL to doskonała grafika, zaawansowana technologia 
obrazu i dźwięku oraz możliwość wielokrotnego powtarzania 
ćwiczonych sekwencji.

INITIAL PL to nauka jazdy w zmiennych warunkach pogodowych z 
wykorzystaniem ogólnodostępnej infrastruktury, brandowanie 
nowych pojazdów oraz trening jazdy ekonomicznej i ekologicznej 
(ECO/ Economy Drive). 

INITIAL PL to także idealne odwzorowanie graficzne, polskie 
znaki drogowe i menu przyjazne dla użytkownika.

INITIAL PL gwarantuje efektywną naukę, oszczędność czasu 
podczas szkoleń oraz możliwość ustawienia powtarzanych 
sekwencji dla całej grupy bez opóźnienia czasowego!

 Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

INITIAL PL
Realizm na najwyższym poziomie!
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Ogromny wybór 
scenariuszy, 
indywidualny 
program nauki! 
Dzięki Initial PL mogą Państwo 
bez trudu dopasować program 
szkoleniowy do indywidualnych 
potrzeb ucznia oraz zakresu 
ćwiczonego materiału, tak aby 
kompleksowo odpowiadał 
wymaganiom treningowym.

Jazda z  INITIAL PL daje możliwość 
systematycznego powtarzania 
sekwencji wraz z obserwowaniem 
i analizą popełnianych błędów.  
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Oferowany przez nas symulator samochodu ciężarowego wraz 
z programowaniem Initial PL możliwy jest na bazie kabiny marki 
Renault Premium. 

Profesjonalna projekcja multimedialna została zapewniona 
przy użyciu trzech różnych systemów audio - wizualnych: 

 ▪ jeden duży pół-ekran, wytwarzający 200 stopniowe, 
dynamiczne pole widzenia

 ▪ trzy monitory, ustawione obok siebie pod odpowiednim 
kątem, co przy jednoczesnym odtwarzaniu daje 180 
stopniowy obraz panoramiczny 

 ▪ monitory montowane w bezpośrednim sąsiedztwie przedniej 
szyby i szyb bocznych. 

Platforma ruchowa motion base  generuje sześć stopi swobody. 
Zarówno fotel kierowcy jak i otoczenie wewnątrz kabiny 
są kompleksowo zgodne z rzeczywistym wyposażeniem 
samochodu ciężarowego.

Konfiguracja odpowiadająca 
indywidualnym potrzebom Klienta!  
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Obsługa za pomocą 
dołączonego tabletu
Trener posługując się tabletem ma dostęp 
do wszystkich funkcji oprogramowania i 
może w czasie rzeczywistym np. dopasować 
warunki pogodowe lub sytuacje na drodze,  a 
także konfrontować ucznia z różnymi, często 
zmiennymi sytuacjami podczas jazdy.
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Kierowca zostaje skonfrontowany także z licznymi 
niebezpieczeństwami występującymi na trasie lub  
ewentualnymi usterkami pojazdu. Oprócz tego ma możliwość 
treningu jazdy przy słabej widoczności, przy wysokim 
nasłonecznieniu oraz podczas opadów deszczu lub śniegu.

Nowatorskie programy szkoleniowe takie jak planowanie 
trasy, jazda ekonomiczna i ekologiczna, jazda «pod wpływem» 
alkoholu to doskonała podstawa do ciekawych i różnorodnych 
szkoleń grupowych i indywidualnych.  

Specjalnie skonstruowane programy treningowe odpowiadają 
wymogom europejskich przepisów szkoleń kierowców 
zawodowych.  Konsultacje z instruktorami jazdy oraz 
ośrodkami badawczo - szkoleniowymi pozwoliły na stworzenie 
oprogramowania pozwalającego na wieloetapowe szkolenie 
kierowców. 

Tunele, mosty, podjazdy pod rampę przy ograniczonej 
widoczności, przejazd skomplikowanymi skrzyżowaniami - to 
wszystko oferuje INITIAL PL! 

Plac manewrowy

Obszary przemysłowe 

Góra
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Drogi krajowe 

Ruch miejski 

Autostrada
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Otoczenie

Droga krajowa 

Ruch miejski 

Autostrada

Plac manewrowy

Obszary przemysłowe 



8

Bezpiecznie do celu w każdą 
pogodę!  

Warunki atmosferyczne mają ogromny wpływ na 
bezpieczeństwo jazdy - deszcz, śnieg, oblodzona nawierzchnia. 
Initial PL daje możliwość przećwiczenia zachowania kierowcy w 
przeróżnych sytuacjach 

 ▪ przy ograniczonej widoczności, podczas jazdy nocą, różnymi 
obszarami zabudowanymi (teren miejski i wiejski) oraz 
różnymi rodzajami dróg. 

Deszcz

Śnieg

Mgła
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Noc  

9

Warunki pogodowe 
Słońce

Deszcz

Śnieg

Mgła

Noc 
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Jazda pierwszą klasą! 

Initial PL zapewnia kompleksową, wirtualną flotę pojazdów - 
samochody ciężarowe z naczepami lub bez, z załadunkiem 
lub bez, cysterny oraz autobusy. Możliwość konfigurowania 
pojazdów do potrzeb szkoleniowych sprawia, że trener 
dostosowuje pojazd do indywidualnych potrzeb ucznia. Poprzez 
zmianę ustawień lub stanu technicznego pojazdu dobiera 
indywidualnie trudność wykonywanego ćwiczenia. 

10

Profesjonalne oprogramowanie 
doszkalające dla kierowców zawodowych 
z ponad 400 kilometrami dróg oraz 5000 
tysiącami dowolnie łączonych ze sobą 
scenariuszy. 

Wirtualny trener efektywnie poprowadzi 
ucznia przez wszystkie etapy szkolenia 
indywidualnego.

Optymalny dla szkół jazdy, ćwiczeń 
indywidualnych i grupowych.

Wersje 
oprogramowania
Klienci, a zwłaszcza ośrodki naukowo 
-badawcze czy firmy transportowe 
mogą zainteresować się różnymi 
wersjami oprogramowania Initial PL, 
dostosowanego do charakterystyki floty 
i potrzeb szkoleniowych firmy. 
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Indywidualna konfiguracja pojazdów 
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Poprzez ustawienia 
oprogramowania, 
trener ma możliwość 
dowolnej zmiany 
parametrów pojazdu 
przed rozpoczęciem jazdy 
jak i w jej trakcie. Może 
także zaprogramować 
dowolną usterkę pojazdu 
oraz określić czas jej 
występowania podczas 
ćwiczenia np.:

 ▪ nagłe pęknięcie opony 
 ▪ deaktywacja systemu 

kontroli trakcji podczas 
jazdy 

 ▪ usterka lampek 
kontrolnych

 ▪ porównanie procesu 
hamowania z włączoną 
lub wyłączoną funkcją 
ABS

Pojazdy 
Standardowe wersje pojazdów dostępne w 
każdym oprogramowaniu

Zestaw ciężarowy 

(ciągnik - 420 PS) 

Autobus (330 PS)

Dodatkowe pojazdy

Autokar (330 PS) 

Cysterna  

Samochód ciężarowy, skrzynia 

(silnik rzędowy do 420 PS, długość do 15 m.)

Ciągnik siodłowy z naczepą 

(silnik rzędowy do 420 PS, długość 16,5 m.) 
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Symulacja jazdy pod wpływem alkoholu (poziom stężenia alkoholu we krwi 0,8 promila)

Indywidualne ustawienie parametrów
Samopoczucie kierującego pojazdem
Kursant może - bez narażania siebie i innych na jakiekolwiek niebezpieczeństwo 
- przejechać odcinek drogi będąc pod wpływem alkoholu lub narkotyków, z silnie 
ograniczoną widocznością, kiedy jazdę dodatkowo utrudnia zmęczenie i senność. 
Interfejs oprogramowania stwarza odpowiednie warunki wizualne np. rozmyte kontury, 
słabą widoczność boczną etc. 

Konfrontacja z różnymi sytuacjami na drodze
Czy kierowca zauważył włączenie się lampki kontrolnej? Jak zachowa się podczas nagłej 
usterki? Jak poradzi sobie z wyprowadzeniem pojazdu po najechaniu na oblodzoną 
nawierzchnię? Z tymi sytuacjami można bez trudu skonfrontować kierującego, zmierzyć 
jego reakcje i omówić popełnione błędy. 

Specyfikacja pojazdu 
Symulator daje możliwość przećwiczenia także wielu innych sytuacji - jak np. jazda 
ze zmienionym ciśnieniem w kole pojazdu, z włączonym lub wyłączonym systemem 
ABS itd. Możliwym jest także porównanie poziomu zużycia paliwa przy zmiennych 
ustawieniach pojazdu - z włączonym tempomatem, podczas jazdy ze szczególną 
uwagą na wysokość poziomu obrotów silnika. Wszystkie funkcje mogą być graficznie 
odwzorowane i porównane. 
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Profesjonalny system wizualny, 
realizm na najwyższym poziomie!
Odpowiedni dobór parametrów systemu audiowizualnego sprawia, że sekwencje 
ćwiczone podczas jady na symulatorze znajdują rzeczywiste zastosowanie w 
praktyce. 

180 stopniowe pole widzenia i realnie dobrana perspektywa widoczności są 
gwarancją nabywania przez kierowcę konkretnych umiejętności. 

180 - stopniowe pole widzenia 

180
stopniowe 
pole 
widzenia 

Praca z lusterkami wstecznymi zapewnia 
możliwość nauki różnych sekwencji jak 
np. podjazdy tyłem pod rampę, wjazd do 
bramy lub też odpowiedni wjazd do miejsca 
rozładunkowego. Oprogramowanie poprzez 
zaznaczenie kolorystyczne np. błędnego 
obszaru skrętu daje możliwość korygowania 
popełnionych błędów. 



Elektyczny tachograf 
Tachogaf pozwala na rozplanowanie trasy oraz 
dostosowanie się do dozwolonych godzin jazdy.  

Wnętrze kabiny

Deska rozdzielcza 1

15

64

2Poszczególne elementy deski rozdzielczej informują 
kierowcę o prędkości, obrotach silnika czy włączeniu 
odpowiedniego biegu. Rzeczywiste odwzorowanie deski 
rozdzielczej pokazuje także lampkę kierunkowskazu, 
świateł, hamulca ręcznego i wszystkich lampek 
kontrolnych pojazdu. 



Lusterka boczne i lusterka wsteczne

Komputer pokładowy System kamer 

GPS
Podobnie jak w rzeczywistej kabinie samochodu 
ciężarowego, symulator zapewnia także pracę z lusterkami 
wstecznymi i bocznymi. Dodatkowa ilość zamontowanych 
lusterek ustalana jest indywidualnie. 

Komputer pokładowy dostarcza kierującemu istotnych 
informacji  dotyczących np. zużycia paliwa, czy ciśnienia 
w kole pojazdu.

GPS wbudowany  jest w każdy symulator umożliwiając 
korzystanie z systemu tworzenia infrastruktury i 
odwzorowania map danego obszaru. 

5 6

66

3

3

4

4 2
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System kamer pokazuje pojazd  z boku, z przodu i  z 
tyłu oraz z lotu ptaka. Praca z dodatkowymi kamerami, 
aktywacja śladów kół przednich i tylnych na nawierzchni, 
drogi hamowania czy błędnego podchodzenia jest 
doskonałym narzędziem dydaktycznym także dla także 
doświadczonego kierowcy. 
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Manewry i odległość

Rozmieszczenie dodatkowych lusterek, pokazujących pojazd 
z przodu, z tyłu oraz z boku jest istotnym elementem w nauce 
odpowiedniego manewrowania. Nowatorskim rozwiązaniem 
jest także możliwość śledzenia ruchu kół podczas jazdy, co 
zapewnia kamera zamontowana z boku pojazdu. 

Trzy kamery zewnętrzne pokazują pojazd z różnych stron 
gwarantując doskonałe uchwycenie jego wymiarów, co jest 
niezbędne przy nauce odpowiedniego wyczucia odległości.
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Funkcja pozwala na uchwycenie odległości pojazdu 
od przeszkody  a tym samym na efektywne ćwiczenie 
prawidłowego podjazdu pod np. rampę, w miejsce 
rozładunku towaru lub na platformę wagową. 

Mierzenie odległości 

Funkcja umożliwia obserwację tego, co dzieje się z 
ładunkiem podczas wykonywania poszczególnych 
manewrów.  Na przykładzie ładunku ciekłego, oznaczonego 
kolorystycznie widoczna jest zmiana jego położenia w 
zależności od prędkości pojazdu, jego zwrotności lub 
też nieprawidłowego rozpoczynania poszczególnych 
manewrów. 

Ładunek 

Zaznaczenie na nawierzchni odpowiedniej lub błędnej 
drogi wykonywanego manewru jest praktycznym 
narzędziem treningowym, którego wyniki mogą być 
zapisane graficznie. Istotnym jest także kolorystyczne 
przedstawienie obszaru błędu a tym samym możliwość 
efektywnej korekty podczas ponownego wykonywania 
ćwiczenia. 

Linie pomocnicze



Symulator daje Państwu możliwość treningu przeróżnych 
sytuacji, które zdarzają się na drodze - wtargnięcie pieszego na 
jezdnię, nieprawidłowe wyprzedzanie przez inny pojazd, nagłe 
pojawienie się rowerzysty lub motocyklisty. Możliwe są także 
scenariusze z wykorzystaniem pojazdów uprzywilejowanych 
policji, ambulansu lub straży pożarnej. 

Także popełnianie błędów oraz ich korekta służą do rozwijania 
wyczucia np. rozmiarów pojazdu oraz odległości na linii pojazd 
- przeszkoda. 

Rzeczywistość na wyciągniecie 
ręki! 
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Ogromny wybór scenariuszy, 
sytuacji oraz całych 
sekwencji zapewnia ciekawy i 
wielowątkowy trening. 

Różnorodność 
scenariuszy 
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Także możliwość wyboru 
pojazdów i ich  ustawienie (nagłe 
usterki lub awarie) sprawia, że 
nauka z Initial PL jest różnorodna, 
interesująca oraz zapewnia 
trening w sytuacjach wysokiego 
zagrożenia, niemożliwy do 
przeprowadzenia w warunkach 
rzeczywistych.
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Indywidualne 
dostosowanie

scenariusza
Każdy ze scenariuszy może być w każdej 
chwili dowolnie zmieniony i dostosowany 
do aktualnych potrzeb.

Ten sam scenariusz ma kilka wariantów 
zmiany - pogoda, natężenie ruchu czy 
pojawienie się pieszych na drodze. 
Jest to gwarancją nie tylko bardziej 
interesującego szkolenia ale także 
daje możliwość porównania zachowań 
kierowcy w różnych warunkach. Kierowca 
nie jest znużony powtarzalnością 
ćwiczenia oraz nie może przewidzieć 
jego przebiegu. 
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Wariant 2

Wariant 2

Wariant 3
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Indywidualny plan
treningowy
Initial PL to doskonałe narzędzie dydaktyczne, które z łatwością 
można indywidualnie dopasować do każdego ucznia.  W profilu 
ucznia można zapisywać przebyte trasy, najczęstsze błędy lub 
elementy, które muszą zostać przećwiczone ponownie. 
Tabelki z wynikami graficznymi pozwalają śledzić postępy oraz 
analizować błędy. 

Wygodne ustawienia 
ćwiczeń dla całej grupy 
Zapewniamy także możliwość jednokrotnego ustawienia ćwiczenia 
dla całej grupy tak aby instruktor nie musiał indywidualnie ustawiać 
każdej sekwencji.  Oszczędza to czas, zapewnia bezproblemowe 
wdrażanie ćwiczenia i nie powoduje problemów technicznych.

Variación 1 Variante 3
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Automatyczna analiza
treningu*
Oprogramowanie symulatora daje Państwu instrumenty , 
które pozwalają obserwować postępy każdego z uczących 
się. Oprócz funkcji «powtarzanie ćwiczenia», «automatyczny 
zapis graficzny» czy  «analiza klatka po klatce» trener na także 
możliwość bezpośredniego zwrócenia uwagi kierującemu 
w trakcie ćwiczenia znajdując się razem z nim w kabinie 
symulatora i sterując systemem poprzez dołączony tablet. Tym 
samym może dawać mu bezpośrednie wskazówki dotyczące 
jazdy, zużycia paliwa czy wykonywania manewrów.

Wyposażenie 
dodatkowe
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Nagranie przebytej jest doskonałym 
narzędziem dydaktycznym.  

Funkcja nagrywarki 

Oznaczenie flagą miejsc, w których 
należy zachować szczególną ostrożność 
pozwala kierowcy na efektywne 
rozpoczęcie manewru. 

Funkcja oznaczania 
miejsc niebezpiecznych 

Kamery pokazują tzw. martwe punkty, co 
jest istotne przy nauce manewrowania i 
prawidłowego określania odległości. 

Funkcja dodatkowych 
kamer 
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Trener może dowolnie zmieniać trasy, nawierzchnie 
lub intensyfikować natężenie ruchu. W czasie 
rzeczywistym może stworzyć sytuację na drodze 
powodującą wypadek lub wprowadzać nowe 
elementy zagrożenia, na które kierowca będzie 
zmuszony odpowiednio zareagować .

Wirtualne kamery umożliwiają filmowanie pojazdu 
podczas jazdy aż z pięciu różnych punktów - z boków, 
z przodu i z tyłu oraz z lotu ptaka, co jest bardzo 
istotne przy np. oznaczaniu linii błędów. 

Zapis trasy  
Pozwala na dokładną analizę przejechanej trasy - pomocne są tutaj np. funkcja odtwarzania klatka po klatce, w 
zwolnionym tempie, z użyciem funkcji zoom , z naciskiem na poszczególne elementy. 

Aplikacje

Kamery Zmiana rasy i ćwiczenia w 
czasie rzeczywistym
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Analiza graficzna podstawą  
efektywnego treningu! 
Tabelaryczna i graficzna analiza przejechanego odcinka wraz 
z popełnionymi błędami, ilością zużytego paliwa, średnią 
prędkością na kilometr, emisją CO2 oraz wynikami jazdy 
ekonomicznej i ekologicznej jest doskonałą podstawą do doboru 
szkolenia oraz monitorowania postępów kierowcy.
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Nieprawidłowa, zbyt wolna reakcja na wydarzenia podczas jazdy, nieustąpienie pierwszeństwa, zbyt duża prędkość i niestosowanie 
się do znaków drogowych - wszystko to zostaje zapisane w indywidualnym profilu kierowcy i stanowi podstawę do kompleksowej 
analizy zachowania na drodze nawet dla doświadczonego kierowcy. 

Eliminacja rutynowych błędów doświadczonego kierowcy! 

Krytyczne sytuacje na drodze takie jak niebezpieczeństwo wypadku bądź rzeczywiste kolizje wymagają od kierowcy szczególnego 
zachowania. Ćwiczenie tych elementów w warunkach realnych nie jest możliwe. Scenariusze tego typu mogą być nie tylko ćwiczone 
na symulatorze ale także sekwencyjnie powtarzane. W tym przypadku kierowca trenuje swoją reakcję, schemat postępowania i jest 
bezpośrednio skonfrontowany z popełnianymi przez siebie błędami. 

Umiejętność odpowiedniego zachowania się kierowcy w każdej sytuacji!
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Baza danych - niezbędne 
informacje w jednym miejscu 
Informacje dotyczące przebiegu szkolenia każdego ucznia mogą 
być zapisane w wewnętrznej bazie danych, dostępnej w każdej 
sytuacji bez konieczności połączenia z internetem. 

Elektroniczne 
akta ucznia
Dane takie jak imię i nazwisko, adres 
zamieszkania, istotne informacje 
dotyczące przebiegu szkolenia czy 
też kariery zawodowej (informacje 
o wypadkach, certyfikaty, przebyte 
szkolenia) 
Wszystko to ma na celu efektywniejsze 
«prowadzenie» ucznia przez wybrany 
kurs, mając na uwadze skupienie się na 
jego indywidualnych potrzebach.
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Symulator 
Internet 
Intranet

Instruktor

Moduł kontroli instruktorskiej 

Za pomocą internetu lub też wewnętrznego intranetu, działającego offline 
instruktor dostaje narzędzie umożliwiające dostęp do danych ucznia np. 
przejechane trasy, analizy graficzne, błędy, uczestnictwo w szkoleniach etc. 

Klasyczna maska przeglądarki internetowej umożliwia intuicyjną obsługę bez 
zaawansowanych umiejętności technicznych. 

*Opcional



Kontakt

SimuCar
Alicja Waldau

Ul. Solna 4a
25-006 Kielce

Tel: 790 20 51 51
E-Mail: simucar@onet.pl

www.simu-car.pl
FB: Simu-car

Więcej informacji na stronie naszego
niemieckiego partnera:

http://fahrschulsimulator.com

Przedstawiliśmy Państwu tylko niektóre z  możliwości 
oprogramowania Initial PL, w które wyposażony 
jest oferowany przez nas symulator samochodu 
ciężarowego.  Wszystkie funkcje mogą być regulowane 

indywidualnie a polski serwisant służy Państwu pomocą 
w najdrobniejszych wątpliwościach związanych z 
działaniem systemu. 

Dokładamy wszelkich starań aby oferowany przez 
nas symulator wraz z oprogramowaniem odpowiadał 
wymogom i potrzebom polskiego Klienta. Jego zgodność 
z wymogami polskiego ustawodawcy potwierdza 
odpowiedni certyfikat, przyznany nam przez jednostkę 
certyfikującą Polskiego Instytutu Motoryzacji. 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!
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