Potężna baza danych:
✓ 300km dróg
✓ 100 różnych skrzyżowań
✓ 40 niebezpiecznych sytuacji drogowych
✓ Różne środowiska jazdy takie jak: Miasta,
obszary wiejskie, góry, drogi ekspresowe,
autostrady, place manewrowe

ULTRA CAR

✓ Realne sytuacje drogowe
✓ Różne scenariusze i testy
✓ Jazda nocą

Twój partner w Bezpieczeństwie

Zaawansowane szkolenie :
• Wykroczenia drogowe
• Zagrożenia w ruchu drogowym
• Przekraczanie dozwolonej prędkości
• Przebyty dystans
• Średnia prędkość

✓ Droga hamowania przy różnych
prędkościach i na różnych nawierzchniach
✓ Ryzykowne sytuacje drogowe
✓ Jazda ekologiczna
✓ Szkolenie początkowe
✓ Monitorowanie planu szkolenia.
✓ Program szkolenia zatwierdzony przez
Ministerstwo Transportu Francji

innowacyjne narzędzie pozwalające kierowcom
zrozumieć zagrożenia w ruchu drogowym
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Postępu 11 lok. 3 • 02-676 • Warszawa • POLSKA
Tel.: 607 03 64 36; 608 44 17 65 • e.mail:biuro@faros-sim.pl

www.faros-sim.pl www.ecafaros.com

Dlaczego korzystać z symulatora ULTRA- CAR

Uświadom kierowców na
temat ryzyka istniejącego w
ruchu drogowym!

✓

Korzystanie z urządzeń bezpieczeństwa
takich jak: ABS, ESP

✓

Prawdziwe przyrządy do kierowania
samochodem

✓

Analiza z jazdy w programie 3D oraz wydruk
przeprowadzonej lekcji lub ćwiczenia

✓

Dobór szkolenia dopasowany do
indywidualnych umiejętności kierowcy

✓

Kontrolowanie stresu kierowcy

Przeznaczony jest do szkoleń kierowców pod
nadzorem nauczyciela jazdy.
Symulator samochodowy pozwala
przeprowadzać zajęcia dla osób z wieloletnim
doświadczeniem w jeździe samochodem jak i
osób chcących rozpocząć naukę jazdy

✓ W obliczu różnych ryzykownych zdarzeń drogowych Symulator ULTRA – CAR ma za zadanie
uczynić kierowców bezpieczniejszymi, którzy zmieniają swoje dotychczasowe zachowania.
Kierowcy po szkoleniu przy wykorzystaniu symulatora jazdy zwracają większą uwagę na
otoczenie drogi i potrafią przewidzieć potencjalne ryzyko oraz skutecznie zareagować, aby
nie doprowadzić do wypadku drogowego.

✓

Przeprowadzenie pełnego szkolenia w
ryzykownym środowisku

✓

Dobór różnych warunków pogodowych i
drogowych ( śnieg,deszcz,noc,mgła)

✓

Brak zagrożenia dla kierowcy, oszczędność
samochodu, paliwa,

✓

Pozytywny wpływ szkolenia na prawidłowe
zachowania kierowcy w realnym świecie

Zwiększ bezpieczeństwo na drogach!

