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2018: Απαγνξεύεηαη νπνηαδήπνηε αληηγξαθή ρσξίο έγγξαθε άδεηα. Γελ επζπλόκαζηε γηα ηπρόλ ηππνγξαθηθά ιάζε ή δηαθνξνπνηήζεηο ζηα ρξώκαηα 
πνπ κπνξεί λα νθείινληαη ζηελ εθηύπσζε. Γηαηεξνύκε ην δηθαίσκα γηα αιιαγή ησλ πξνδηαγξαθώλ ή θαηάξγεζε κνληέισλ ρσξίο θακία πξνεηδνπνίεζε.  

 

ΣΩΡΑ Ζ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, Ζ ΑΦΑΛΔΗΑ & Ζ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΣΑΞΗΓΔΤΟΤΝ ΜΑΕΗ!  
ΠΩ; ΜΔ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΟΜΟΗΩΣΔ ΟΓΖΓΖΖ! 

 

Η ζπλδπαζκέλε εθπαίδεπζε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ζε πξνζνκνησηή ρξεζηκνπνηείηαη εδώ θαη δεθαεηίεο ζηελ 
αεξνπνξία. Δίλαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλν, πσο ε θύξηα αηηία ησλ αηπρεκάησλ είλαη ε ιαλζαζκέλε αληίδξαζε 
ηνπ νδεγνύ ζε επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο, ιόγσ έιιεηςεο πξνεγνύκελεο επαθήο κε απηέο, δειαδή εκπεηξίαο.   

 

Με ηνλ πξνζνκνησηή νδήγεζεο (ή «εμνκνησηή νδήγεζεο» όπσο νλνκάδνληαλ παιαηόηεξα νη απινπνηεκέλεο 
κνξθέο πξνζνκνίσζεο) ν νδεγόο αληηκεησπίδεη ηέηνηεο θαηαζηάζεηο ζε αζθαιέο πεξηβάιινλ, ζπλεπώο ζην 
κέιινλ ζα γλσξίδεη πώο λα ηηο απνθύγεη ή εάλ ηειηθά έξζεη αληηκέησπνο κε απηέο, πώο λα αληηδξάζεη. ηαηηζηηθά 
όινη καο ζα ζπλαληήζνπκε πξαγκαηηθνύο θηλδύλνπο σο νδεγνί. Όζν όκσο λσξίηεξα καο ζπκβεί απηό, ηόζν νη 
πηζαλόηεηεο γηα αηύρεκα ζα είλαη απμεκέλεο. 

   
Δθκάζεζε απόζηαζεο αζθαιείαο κε 

εηθνληθά βέιε θαη θνπθίδεο πνπ θηλνύληαη 
ζαλ έλα πξνπνξεπόκελν όρεκα.  

Μελνύ επηινγώλ, θσλεηηθή θαζνδήγεζε, 
αμηνιόγεζε νδεγνύ, δηαγξάκκαηα  
& νδεγίεο ρξήζεο ζηα Διιεληθά. 

Δπαλάιεςε από ςειά γηα ηελ θαηαλόεζε 
ηνπ ιάζνπο ζε αηύρεκα θαηά ηε δηάξθεηα 
ειηγκώλ & κέηξεζεο ρσξηθήο αληίιεςεο. 

 

ηνλ πξνζνκνησηή ν ρεηξηζηήο εθπαηδεύεηαη κε αζθάιεηα θαη άλεζε, από ην απιό ζηακάηα-μεθίλα θαη ην 
παξθάξηζκα, κέρξη ηηο πην αθξαίεο θπθινθνξηαθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. Γελ ρξεηάδεηαη ζπληήξεζε όπσο 
ην απηνθίλεην, αθνύ δε θζείξεηαη όπσο απηό. Δίλαη απαιιαγκέλνο από ηέιε θπθινθνξίαο θαη αζθάιηζηξα, ζπλεπώο 
κεηώλεη ηα ιεηηνπξγηθά θόζηε ηεο επηρείξεζεο, ελώ ε απόζβεζε ηεο επέλδπζεο γίλεηαη ζε ζύληνκν ρξνληθό 
δηάζηεκα. πκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αθνύ δελ ρξεηάδεηαη θαύζηκα θαη δελ εθπέκπεη 
ξύπνπο.    
 
Ο γλσζηόο γεξκαληθόο νίθνο θαηαζθεπήο εθπαηδεπηηθώλ πξνζνκνησηώλ νδήγεζεο 
Foerst GmbH είλαη απόιπηα εμεηδηθεπκέλνο. Παξάγεη θνξπθαία πξντόληα αηρκήο, 
απνθιεηζηηθά γηα εθπαίδεπζε, αμηνιόγεζε θαη κεηεθπαίδεπζε νδεγώλ επηβαηηθώλ θαη 
θνξηεγώλ. Από ην 2011 δηαζέηεη ρακεινύ θόζηνπο πξνζνκνησηέο κε ελεξγό !  
 
Η εκπεηξία 40 εηώλ, ηα ζελάξηα, ε πνηόηεηα θαη ε ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ 
θαηαζθεπαζηή, ηνλ θαζηέξσζαλ σο έλαλ από ηνπο πξσηνπόξνπο ζην είδνο ηνπ θαη 
κνλαδηθό ζηε ζρέζε πνηόηεηαο - ηηκήο. Η ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Οκνζπνλδία 
ρνιώλ Οδήγεζεο (EFA), ηε Γηεζλή Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ Οδήγεζεο Απηνθηλήηνπ 
(CIECA) θαη θνξπθαία παλεπηζηεκηαθά θαη εξεπλεηηθά ηδξύκαηα, ζην πιαίζην 
δηεμαγσγήο έξεπλαο γηα λέα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη αμηνιόγεζεο ππνςεθίσλ 
νδεγώλ (http://www.trainer.iao.fraunhofer.de/partners.htm) εληζρύνπλ ηα παξαπάλσ.  
 
Ο πξνζνκνησηήο σο εξγαιείν εμαζθαιίδεη ζε κία ζρνιή νδεγώλ ην απαξαίηεην θύξνο γηα ηελ επηβίσζή 
ηεο ελ κέζσ ηζρπξνύ αληαγσληζκνύ. ε νπνηνλδήπνηε άιιν θνξέα ή επηρείξεζε σο πάγην, απνηειεί ην  
πιένλ επράξηζην θαη εύρξεζην εξγαιείν, πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ νηθνδόκεζε κίαο πξσηνπνξηαθήο θαη 
θαηλνηόκνπ εηθόλαο, ή ελόο βειηησκέλνπ πξνθίι εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζύλεο πνπ πηζαλόλ απνδεηά. 

   
Μέηξεζε ρξόλνπ αληίδξαζεο ζε θίλδπλν.   

Ο θίηξηλνο πξνεηδνπνηεηηθόο θύθινο  
κπνξεί λα απελεξγνπνηεζεί. 

Πιεξνθνξηαθή ζήκαλζε ζηα Διιεληθά. 
Απξόβιεπηε ζπκπεξηθνξά εππαζώλ 

ρξεζηώλ ηεο νδνύ, όπσο  πνδειάηεο ή πεδνί.  

Δθκάζεζε ζρέζεο ρξόλνπ αληίδξαζεο & 
απόζηαζεο αθηλεηνπνίεζεο.  Με θίηξηλν 

θαίλεηαη ε απόζηαζε πξηλ ην θξελάξηζκα. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΟΛΩΝ ΟΓΗΓΗΗ – ΔΙΓΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΙΑ 
 
Σν ινγηζκηθό γηα ηελ εθπαίδεπζε ππνςεθίσλ νδεγώλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνζνκνησηώλ είλαη 
κνλαδηθό, αθνύ ν θαηαζθεπαζηήο αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ παξαγσγή πξνζνκνησηώλ γηα εθπαίδεπζε 
νδεγώλ, ελώ θνξπθαία εξεπλεηηθά θέληξα ζπλεξγάζηεθαλ κε ζθνπό ηελ πεξαηηέξσ εμέιημε ησλ ζελαξίσλ.   
Αλαθέξνληαη νη 6 βαζηθέο νκάδεο ζελαξίσλ θαη νξηζκέλα ελδεηθηηθά ζελάξηα πνπ πεξηέρεη ε θάζε κία:  
1. Βαζηθή εθπαίδεπζε: ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο απηνθηλήηνπ, ξύζκηζε ζέζεο θαη θαζξεπηώλ, δώλε αζθαιείαο, 

απόθιηζε από επζεία πνξεία (ηηκόλη), αζθήζεηο εθθίλεζεο & αιιαγήο ηαρπηήησλ, ζεκείν πξνζνρήο ζην δξόκν. 
2. Δλδηάκεζε εθπαίδεπζε: νηθνινγηθή νδήγεζε, πξόβιεςε επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ, αζθήζεηο πέδεζεο, 

ζπλνιηθή απόζηαζε πέδεζεο (ζε ζπλδπαζκό κε ηελ απόζηαζε πξηλ ηελ αληίδξαζε), εθθίλεζε ζε αλεθόξα κε 
ή ρσξίο θπθινθνξία, πξνζαξκνγή ηεο θαηάιιειεο ηαρύηεηαο αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο, αληίιεςε ηνπ ρώξνπ.  

3. ύλζεηε εθπαίδεπζε: θαλόλεο πξνηεξαηόηεηαο από ηα δεμηά, θπθιηθή δηαζηαύξσζε, ζπκπεξηθνξά ζην δξόκν, 
επάισηνη ρξήζηεο ηεο νδνύ (πεδνί, παηδηά, πνδειάηεο, δσήιαηα νρήκαηα θά), ζελάξηα πξνζπέξαζεο ζε 
δηάθνξα είδε νδώλ, αιιαγή ισξίδσλ θπθινθνξίαο, απνδνρή θελνύ ζε αξηζηεξέο ζηξνθέο. 

4. Οδηθή Αζθάιεηα: επαξρηαθή νδόο, απηνθηλεηόδξνκνο, πόιε, επαξρηαθή πόιε, επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο, 
εκπόδηα ζην δξόκν (έξγα επί ηεο νδνύ, ζηακαηεκέλα νρήκαηα, παηδηά κε κπάιεο, απόηνκε ζηέλσζε θά), 
εύξεζε δηαδξνκήο κε ζπζηήκαηα πινήγεζεο θαη κε ράξηε, πξνζνκνίσζε κέζεο γηα δηαθνξεηηθά πνζνζηά 
ζπγθέληξσζεο αιθνόι ζην αίκα, κέηξεζε ρξόλνπ αληίδξαζεο πξηλ θαη κεηά ηε ρξήζε αιθνόι.  

5. Καηξηθέο ζπλζήθεο θαη θαηαζηάζεηο νξαηόηεηαο: ειηνθάλεηα, βξνρή, νκίριε, ρηόλη, ζθνηάδη, ζπλδπαζκνί.  
6. Διεύζεξε νδήγεζε: απεξηόξηζηε νδήγεζε κε ζπλδπαζκνύο θπθινθνξηαθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ ζπλζεθώλ.  
7. Μεραλνθίλεηνο Αζιεηηζκόο:  Δπηινγή ηππνδπλάκεσλ, είδνπο θίλεζεο, θαηάζηαζεο ειαζηηθώλ, βάξνπο, κε ή 

ρσξίο ABS. 
 
Μεηά από ηελ νινθιήξσζε θάζε ζελαξίνπ, εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε ε αμηνιόγεζε ηνπ νδεγνύ. ε απηή 
πεξηιακβάλεηαη ε επαλάιεςε ηεο δηαδξνκήο από δηάθνξεο γσλίεο ζέαζεο, ε αλαπαξαγσγή εκπξόο-πίζσ θαη ε 
πξνβνιή γξαθεκάησλ αζθάιεηαο θαη θαηαλάισζεο θαπζίκνπ.   

 
Παξαδείγκαηα ζελαξίσλ:  

 
Δπαξρηαθή Οδόο 

 
Πόιε  

 
Γηαζηαύξσζε 

 
Νύρηα 

 
Οκίριε 

 
Μεραλνθίλεηνο Αζιεηηζκόο 

 
Απηνθηλεηόδξνκνο 

 
Βνπλά 

 
Υηόλη 
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ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΡΟΟΜΟΙΩΣΩΝ 
 

 Δθκάζεζε ρεηξηζηεξίσλ ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα.   

 Μεδεληθή θαηαλάισζε θαπζίκσλ - Φηιηθνί πξνο ην πεξηβάιινλ. 

 Απόζβεζε ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα (κε θαζεκεξηλό 8άσξν). 

 Σερλνινγία θαη εκθάληζε πνπ πξνζδίδνπλ θύξνο ζηνλ θάηνρν.  

 πκππθλσκέλε κεηάδνζε εκπεηξίαο, πνπ θαλνληθά απαηηεί πνιιά 
ρξόληα θαη ρηιηάδεο ρηιηόκεηξα νδήγεζεο.  

 Μία ώξα ζηνλ πξνζνκνησηή, αληηζηνηρεί ζε δύν κε ηξεηο ώξεο ζην 
δξόκν. 

 Αλεπεξέαζηνη από θαηξηθέο θαη θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο. 

 Γπλαηόηεηα πξνζνκνίσζεο επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ.  

 Γπλαηόηεηα επαλάιεςεο θαη αλαπαξαγσγήο ζθαικάησλ από 
ςειά γηα θαιύηεξε επνπηεία θαη θαηαλόεζε ησλ ιαζώλ.   

 ηηβαξή θαηαζθεπή κε πξαθηηθά αλύπαξθηεο θζνξέο.  

 Αλαθνξά ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, αιιά θαη ζπλνιηθά, όισλ ησλ 
παξαβάζεσλ ηνπ ΚΟΚ θαη ησλ ζθαικάησλ πνπ θάλεη ν νδεγόο.  

 Γπλαηόηεηα κέηξεζεο πνιιώλ νδεγώλ ζηηο ίδηεο ζπλζήθεο γηα ηε 
δηεμαγσγή ζηαηηζηηθώλ θαη εξεπλώλ.   

 Μεδεληθνί θίλδπλνη θαηά ηελ εθπαίδεπζε γηα άλζξσπν θαη κεραλή.  

 Γπλαηόηεηα ζύλζεζεο πξνζνκνησηή αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή 
δπλαηόηεηα θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ πειάηε.  

 Δξγνλνκηθή πξνζαξκνγή βάζεσλ νδήγεζεο όζνλ αθνξά ην όρεκα 
θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ρώξνπ ηνπ πειάηε.  

 

 
 

 
 
 
 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΜΔΝΟΤ & ΦΩΝΗΣΙΚΗ ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ - ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

 

ηα 12 δηαθνξεηηθά κνληέια ηνπ θαηαζθεπαζηή παξέρεηαη δηεηήο εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. Ζ απνθιεηζηηθή 
αληηπξνζσπεία Διιάδαο, Κύπξνπ θαη Βνπιγαξίαο παξέρεη ηα παξαπάλσ κνληέια ζε πάλσ από 30 δπλαηέο 
δηακνξθώζεηο, 15 πξνεγθαηεζηεκέλεο γιώζζεο θαη επηινγή πιεπξάο ηηκνληνύ (αξηζηεξά ή δεμηά).    
 
Με κνλαδηθό ζθνπό ηελ άξηζηε ππνζηήξημε ησλ πειαηώλ καο, ζπλεξγαδόκαζηε κε ηνπο πιένλ εμεηδηθεπκέλνπο 
ηερληθνύο.  
 
Παξάιιεια παξέρνληαη θαη΄ απνθιεηζηηθόηεηα γηα όια ηα κνληέια θαη ηηο δπλαηέο δηακνξθώζεηο: 
1. Μελνύ, θσλεηηθή θαζνδήγεζε, αμηνιόγεζε, δηαγξάκκαηα & εγρεηξίδηα ζηα Διιεληθά θαη Βνπιγάξηθα. 
2. Σειεθσληθή ππνζηήξημε, κε δπλαηόηεηα επέθηαζεο απηήο θαη εθηόο εξγάζηκσλ εκεξώλ & σξώλ.  
3. πκβόιαηα ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη επέθηαζεο ηεο εγγύεζεο πέξαλ ηεο δηεηίαο (εηδηθή ζπκθσλία).   
4. Γπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ζε θάζε γιώζζα θαη νδηθό πεξηβάιινλ (θαηόπηλ παξαγγειίαο).   
5. Γπλαηόηεηα εμ απνζηάζεσο (remote access), ηερληθήο, ιεηηνπξγηθήο ππνζηήξημεο & αλαβαζκίζεσλ. 
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ΑSSISTANT: Η ΠΛΔΟΝ ΠΡΟΙΣΗ ΛΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 
 

 
 
 

Η πιένλ πξνζηηή δηακόξθσζε γηα θάζε ζρνιή νδήγεζεο, όζν κηθξή θαη αλ είλαη. Με θόζηνο όζν έλα κηθξό 
εθπαηδεπηηθό απηνθίλεην, δίλεη λέεο δπλαηόηεηεο εθπαίδεπζεο θαη πξνζζέηεη θύξνο ζηε ζρνιή!  
 
Μέζσ απηήο ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπζθεπήο, ν ρεηξηζκόο ησλ ιεηηνπξγηθώλ ζηνηρείσλ θαη ε ζπκπεξηθνξά ζηηο 
δηάθνξεο θπθινθνξηαθέο θαηαζηάζεηο κπνξνύλ λα δηδαρηνύλ ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα. Η εκπεηξία πνπ 
απνθηά ν νδεγόο είλαη ζπκππθλσκέλε ρξνληθά θαη πνιύ κεγάιε πνηνηηθά. 
 
Οηθνλνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή ζπζθεπή, θαηαιακβάλεη ιίγν 
ρώξν, είλαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ, δελ παξνπζηάδεη 
θζνξέο ιόγσ ρξήζεο, είλαη αθίλδπλε γηα ηνλ 
εθπαηδεπόκελν ρεηξηζηή θαη ζπλάκα απόιπηα απνδνηηθή 
γηα ηνλ εθπαηδεπηή.  
 
Σν κεγάιν ηνπ πιενλέθηεκα είλαη ε δπλαηόηεηα 
δηακόξθσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζέαζεο ζε ηξηθάλαιν 
ζύζηεκα κε 3 νζόλεο θαη νξαηόηεηα 180

ν
, αμηνπνηώληαο 

θαηά απηόλ ηνλ ηξόπν ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ ινγηζκηθνύ, κε 
ην ρακειόηεξν δπλαηό θόζηνο.  
 

 Με δηαζηάζεηο (ΠΥΜΥΤ): 210 Υ 160 Υ 130 εθ, (3 Υ 
42’’  LED) θαη πιάηνο βάζεο κόιηο 78 εθ., ην ζώκα 
ηνπ πξνζνκνησηή ρσξάεη κέζα από κία ηππηθή 
πόξηα.  

 Βάξνο: 70 θηιά (βάζε) + 50 θηιά (3 Υ 42’’ LED).  

 ύζηεκα ζέαζεο: 1 Υ 42’’ -  3 Υ 42’’ LED, νπηηθό 
πεδίν 60

ν
 – 180

ν
.   

 Υεηξηζηήξηα: κνριόο 5 ηαρπηήησλ + όπηζζελ, θιαο, 
παινθαζαξηζηήξεο, θώηα, θόξλα, ρεηξόθξελν, κίδα, 
επηινγή γιώζζαο, εζσηεξηθόο θαη 2 εμσηεξηθνί 
θαζξέπηεο, ξπζκηδόκελν θάζηζκα.  

 Παξνρή ξεύκαηνο:  220 - 230 V, 3Α. 
 

Γηαηίζεηαη & ζε έθδνζε Racing κε ινγηζκηθό ειεύζεξεο νδήγεζεο & κεραλνθίλεηνπ αζιεηηζκνύ! 
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TRAINER: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔ ΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΟ 
 

 
 
 

Η πξνηεηλόκελε γηα ηελ Διιεληθή πξαγκαηηθόηεηα δηακόξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζνκνησηή νδήγεζεο. 
Οινθιεξσκέλνο εμνπιηζκόο γηα ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ινγηζκηθνύ, αθνύ ζε πιήξε 
αλάπηπμε ε γσλία ζέαζεο αγγίδεη ηηο 180

ν
, θαη δίλεη ηε δπλαηόηεηα πξαγκαηηθνύ ειέγρνπ ζηηο δηαζηαπξώζεηο. 

Απμάλεη θαηαθόξπθα ην θύξνο ηεο ζρνιήο.  
 
ρεδηαζκέλνο γηα ρξήζε ζε ζρνιέο νδεγώλ, απηόο ν ηύπνο είλαη θαηάιιεινο 
γηα εθκάζεζε αζθαινύο νδήγεζεο ζε καδηθή θιίκαθα, ελώ κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε ζηαηηζηηθέο έξεπλεο γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα.   
 
Υξεζηκνπνηείηαη απζεληηθό ηηκόλη θαη ρεηξηζηήξηα νρήκαηνο, ελώ είλαη 
δηαζέζηκνη δύν ηύπνη ρεηξηζηεξίσλ, έλαο κε πξαγκαηηθά ρεηξηζηήξηα (πεληάι, 
κνριόο ηαρπηήησλ) θαη έλαο κε παλνκνηόηππα αληίγξαθα ρεηξηζηεξίσλ 
(Replica) ελόο απηνθηλήηνπ (πεληάι, κνριόο ηαρπηήησλ). Ο πίλαθαο νξγάλσλ 
(ηακπιό) έρεη αληηθαηαζηαζεί από κία επίπεδε νζόλε (flat screen) 8 ηληζώλ, 
παξόκνηα κε ηνπο πεξηζζόηεξνπο ηύπνπο νρεκάησλ. Η πξαγκαηηθόηεηα 
αλαπαξηζηάηαη πιήξσο κε ηε δπλακηθή αλάδξαζε, αθνύ ην ηηκόλη πάιιεηαη όζν ε κεραλή βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία.   
 

 Με δηαζηάζεηο (ΠΥΜΥΤ): 210 Υ 160 Υ 130 εθ, (3 X 42’’ LED) θαη πιάηνο 
βάζεο κόιηο 78 εθ., ην ζώκα ηνπ πξνζνκνησηή ρσξάεη κέζα από κία 
ηππηθή πόξηα.  

 Γηαζηάζεηο INSTRUCTOR (ΠΥΜΥΤ): 380 X 300 X 250 εθ. 

 Γηάκεηξνο ηηκνληνύ: 27 εθ 

 Βάξνο (TRAINER): 170 θηιά (βάζε) + 50 θηιά (3 Υ 42’’ LED). 

 Βάξνο (INSTRUCTOR): 220 θηιά (βάζε) + 250 θηιά (3 Υ 88’’ Projectors). 

 ύζηεκα ζέαζεο (TRAINER): 1 Υ 42’’ -  3 Υ 42’’ LED, νπηηθό πεδίν 60
ν
 – 

180
ν
.  

 ύζηεκα ζέαζεο (INSTRUCTOR): 3 Υ 88’’ Projectors, νπηηθό πεδίν 180
ν
.  

 Υεηξηζηήξηα: κνριόο 5 ηαρπηήησλ + όπηζζελ, θιαο, παινθαζαξηζηήξεο, θώηα, θόξλα, ρεηξόθξελν, κίδα, 
επηινγή γιώζζαο, εζσηεξηθόο (ξπζκηδόκελνο ζε ύςνο) θαη 2 εμσηεξηθνί θαζξέπηεο, ξπζκηδόκελν θάζηζκα.  

 Παξνρή ξεύκαηνο:  220 - 230 V, 3Α (1 νζόλε – 3 νζόλεο ή INSTRUCTOR). 
 

Με απζεληηθό ηηκόλη θαη δύν ηύπνπο ρεηξηζηεξίσλ, είηε απζεληηθά, είηε κε πηζηά αληίγξαθα! 
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TRAINER MOTION: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ & ΔΡΔΤΝΑ, ΜΔ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΚΙΝΗΗ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πξόθεηηαη γηα ηνλ πξνζνκνησηή TRAINER κε θίλεζε ζε δηάθνξεο δηακνξθώζεηο 
θαη’ επηζπκία ηνπ εθπαηδεπηή νδήγεζεο πνπ είλαη αθνζησκέλνο ζην ιεηηνύξγεκά 
ηνπ θαη ηαπηόρξνλα επελδύεη ζε απηό, θάλνληαο ηε ζρνιή ηνπ θέληξν αλαθνξάο γηα 
όιε ηελ Διιάδα! Υξεζηκνπνηνύληαη απζεληηθά ηκήκαηα απηνθηλήηνπ. 
 
Ο ζπγθεθξηκέλνο ηύπνο πξνζνκνησηή απνηειεί ην πιένλ επαγγεικαηηθό εξγαιείν 
πνπ εμππεξεηεί εθπαηδεπηηθνύο, αιιά θαη εξεπλεηηθνύο ζθνπνύο. Σν πιενλέθηεκα 
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηύπνπ είλαη ε δπλαηόηεηα πξνζζήθεο θίλεζεο, ε νπνία δίλεη 
ζηνλ νδεγό ηε βέιηηζηε αίζζεζε θαηά ηελ πξνζνκνίσζε. Επίζης σπάρτει η 
δσναηόηηηα παράδοζής ηοσ με ημήμα καμπίνας ασηοκινήηοσ, ποσ βεληιώνει ακόμα 
περιζζόηερο ηην αίζθηζη (καηόπιν ειδικής παραγγελίας).   
 
Οη θσηνγξαθίεο παξνπζηάδνπλ εθδόζεηο κε βάζεηο ππνζηήξημεο 
δηακήθνπο θαη εγθάξζηαο θίλεζεο (επηηάρπλζεο - επηβξάδπλζεο, 
αξηζηεξώλ – δεμηώλ ζηξνθώλ) κε ηξεηο νζόλεο LED 42" (ε επάλσ) θαη 3 
νζόλεο πξνβνιηθώλ (projectors) 88’’ αληίζηνηρα (ε κεζαία).  
 

 Με δηαζηάζεηο (ΠΥΜΥΤ): 210 Υ 160 Υ 160 εθ, ζε πιήξε αλάπηπμε 
(κε ζύζηεκα ζέαζεο 3 Υ 42’’) θαη πιάηνο βάζεο (ρσξίο ηελ θίλεζε) 
κόιηο 78 εθ., ην ζώκα ηνπ πξνζνκνησηή ρσξάεη κέζα από κία 
ηππηθή πόξηα.  

 Γηαζηάζεηο βάζεο θίλεζεο: 100 Υ 78 Υ 50 εθ.  

 Γηάκεηξνο ηηκνληνύ: 27 εθ.  

 Βάξνο: 170 θηιά (βάζε) + 50 θηιά (3 Υ 42’’ LED) + 200 θηιά (ζύζηεκα δύν θηλήζεσλ). 

 ύζηεκα ζέαζεο (α): 1 Υ 42’’ -  3 Υ 42’’ LED, νπηηθό πεδίν 60
ν
 – 180

ν
.  

 ύζηεκα ζέαζεο (β): 3 Υ 88’’ Projectors, νπηηθό πεδίν 180
ν
. 

 Υεηξηζηήξηα: κνριόο 5 ηαρπηήησλ + όπηζζελ, θιαο, παινθαζαξηζηήξεο, θώηα, θόξλα, ρεηξόθξελν, κίδα, 
επηινγή γιώζζαο, εζσηεξηθόο (ξπζκηδόκελνο ζε ύςνο) θαη 2 εμσηεξηθνί θαζξέπηεο, ξπζκηδόκελν θάζηζκα.  

 Παξνρή ξεύκαηνο:  220 - 230 V, 5A. 

 
Γπλαηόηεηα πξνζζήθεο ηεο κίαο ή θαη ησλ δύν θηλήζεσλ εθ ησλ πζηέξσλ!   
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REALO CAR: ΑΙΘΗΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΤ ΟΥΗΜΑΣΟ 
 

 

 

Σν ζύζηεκα πξνζνκνίσζεο «Realo Car» εμππεξεηεί 
πεξηζζόηεξν ηηο επηθνηλσληαθέο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο ζηελ 
νπνία απεπζύλεηαη, κε ηε ρξήζε ελόο νπνηνπδήπνηε 
πξαγκαηηθνύ ηππηθνύ νρήκαηνο ην νπνίν πιένλ ζα κπνξεί λα 
ιεηηνπξγεί εληόο θαη εθηόο απηήο.  

ηε θσηνγξαθία παξνπζηάδεηαη έλα Renault Twingo κε κία 
νζόλε (κε πξνβνιηθό ζύζηεκα δηάζηαζεο 88’’ θαη ύςνπο 1,95 
κέηξσλ) ηε ζηηγκή πνπ πξνζνκνηώλεη ζπλζήθεο νδήγεζεο ππό 
ηελ επήξεηα αιθνόι. Σν όρεκα ζηαζκεύεη ζην ρώξν επίδεημεο 
νπνηαζδήπνηε επηρείξεζεο θαη κεηαηξέπεηαη ζε πξνζνκνησηή 
νδήγεζεο ρσξίο θακία ηξνπνπνίεζε ζηα κεραληθά κέξε ηνπ 
απηνθηλήηνπ.  

Γύν γσληαθνί αηζζεηήξεο ζπλδένληαη παλεύθνια ζηα πεληάι 
ηνπ γθαδηνύ θαη ηνπ θξέλνπ,  ελώ ε γσλία ζηξνθήο ηνπ ηηκνληνύ 
κεηξηέηαη από άιινπο δύν αηζζεηήξεο θάησ από ηα εκπξόζζηα 
ειαζηηθά ηνπ απηνθηλήηνπ, πξνζηαηεύνληάο ην έηζη θαη από ηελ 
νιίζζεζή ηνπ.   

ην ζύλνιν πεξηιακβάλεηαη έλαο ερεηηθόο εληζρπηήο 20W, ελώ 
ε ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζέαζεο δύλαηαη λα 
νξηζηηθνπνηεζεί κε επίπεδε νζόλε ηύπνπ  LED, θαηά πξνηίκεζε 
κεγάιεο δηάζηαζεο, ζπλήζσο  LED60’’, ή ελόο Projector 88’’. 

ηα πιενλεθηήκαηά ηνπ εθηόο από ηε ρακειή θαηαλάισζε ξεύκαηνο (απαίηεζε γηα 220 - 230V, 3Α) 
ζπγθαηαιέγεηαη ε ξεαιηζηηθή εμσηεξηθή εηθόλα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε δηακόξθσζή ηνπ κε ηε βνήζεηα 
νπνηνπδήπνηε ηύπνπ νρήκαηνο επηζπκεί ν πειάηεο, αλεμαξηήησο κεγέζνπο, παιαηόηεηαο θαη θαηάζηαζεο.  

Η ρξήζε ηνπ ελδείθλπηαη γηα θνξείο θαη εηαηξείεο πνπ επηζπκνύλ ηελ νηθνδόκεζε κίαο πξσηνπνξηαθήο θαη 
θαηλνηόκνπ εηθόλαο ή ελόο βειηησκέλνπ πξνθίι εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζύλεο.      
 

 
Μεηαηξνπή θάζε ηύπνπ νρήκαηνο ζε πξνζνκνησηή πνιύ γξήγνξα, εύθνια θαη κε κηθξό θόζηνο!  
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DEMONSTRATOR: DESIGN & ΔΤΔΛΙΞΙΑ 

 

Απηόο ν πξνζνκνησηήο είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ κελύκαηνο «Σώξα ε 
δηαζθέδαζε, ε αζθάιεηα θαη ε δηαζθέδαζε ηαμηδεύνπλ καδί!». Δμππεξεηεί 
ηηο αλάγθεο γηα επίδεημε αζθαινύο νδήγεζεο κε ςπραγσγηθό ηόλν ζε 
δεκόζηνπο ρώξνπο, εκπνξηθέο εθζέζεηο, πνιπθαηαζηήκαηα, θέληξα 
δηαζθέδαζεο, ζρνιεία, παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθά θέληξα, ελώ ηαπηόρξνλα 
είλαη θαηάιιεινο θαη γηα εθπαίδεπζε νδεγώλ. Βειηησκέλν design θαη 
κεγάιε επειημία.   

Υξεζηκνπνηνύληαη απζεληηθά ηκήκαηα ελόο απηνθηλήηνπ, όπσο ηηκόλη, πεληάι, ρεηξνθίλεηνο κνριόο 5 ηαρπηήησλ + 
όπηζζελ θαη ρεηξόθξελν. Ο πίλαθαο νξγάλσλ (ηακπιό) έρεη αληηθαηαζηαζεί από κία επίπεδε νζόλε (flat screen) 8 
ηληζώλ παξόκνηα κε ηνπο πεξηζζόηεξνπο ηύπνπο νρεκάησλ. Η πξαγκαηηθόηεηα αλαπαξηζηάηαη πιήξσο κε ηε 
δπλακηθή αλάδξαζε, αθνύ ην ηηκόλη πάιιεηαη όζν ε κεραλή βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία.   
 
Παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ζπζηήκαηνο ζέαζεο κε κία ή ηξεηο νζόλεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ 
πειάηε. Γηαηίζεηαη θαηόπηλ παξαγγειίαο, ελώ είλαη δπλαηή ε ελνηθίαζή ηνπ γηα κηθξό ή κεγάιν δηάζηεκα από 
θνξείο θαη εηαηξείεο πνπ επηζπκνύλ ηελ νηθνδόκεζε κίαο πξσηνπνξηαθήο θαη θαηλνηόκνπ εηθόλαο ή ελόο 
βειηησκέλνπ πξνθίι εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζύλεο.      
 

 Με δηαζηάζεηο (ΠΥΜΥΤ): 78 Υ 160 Υ  160 εθ (ρσξίο 
ξόδεο) ν πξνζνκνησηήο ρσξάεη κέζα από κία ηππηθή 
πόξηα. Πιάηνο κε ξόδεο: 94 εθ.  

 Γηάκεηξνο ηηκνληνύ: 27 εθ.  

 Βάξνο: 190 θηιά (βάζε) + 10 θηιά (κία νζόλε  LED 42’’) 

 ύζηεκα ζέαζεο: 1 Υ 42’’ -  3 Υ 42’’  LED, νπηηθό πεδίν 
60 - 180

ν
. 

 Υεηξηζηήξηα: κνριόο 5 ηαρπηήησλ + όπηζζελ, θιαο, 
παινθαζαξηζηήξεο, θώηα, θόξλα, ρεηξόθξελν, κίδα, 
επηινγή γιώζζαο, εζσηεξηθόο (ξπζκηδόκελνο ζε ύςνο) 
θαη 2 εμσηεξηθνί θαζξέπηεο, ξπζκηδόκελν θάζηζκα.  

 Παξνρή ξεύκαηνο:  220 - 230 V, 2,5 A (κία νζόλε). 
 

 

 

Ο ηδαληθόο πξνζνκνησηήο γηα εύθνιε κεηαθνξά, επίδεημε θαη πξνβνιή ζε ρώξνπο κε θόζκν! 



                                                             ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ ΠΡΟΟΜΟΗΩΣΔ OΓΖΓΖΖ                                                      

 

 

PICANTO SIMULATOR: ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ ΟΥΗΜΑ ΜΔ ΚΙΝΗΗ 
 

  
 

 

 

 

Απηόο ν ηύπνο πξνζνκνησηή εμππεξεηεί θάζε αλάγθε 
εθπαίδεπζεο, κεηεθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο. Δπίζεο κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηαηξηθή θαη λεπξνινγηθή έξεπλα.  

Έλα πξαγκαηηθό όρεκα ηύπνπ Kia Picanto κε όια ηα ρεηξηζηήξηα 
θαη ηνλ πίλαθα νξγάλσλ ηνπ έρεη εμνπιηζηεί κε αηζζεηήξεο, πνπ 
κεηξνύλ ηε γσλία ζηξνθήο ηνπ ηηκνληνύ, ηελ πίεζε ζηα πεληάι ηνπ 
γθαδηνύ, ηνπ ζπκπιέθηε θαη ηνπ θξέλνπ θαη ηηο ζρέζεηο ζην 
κεραληθό θηβώηην ηαρπηήησλ.  

Όπσο είλαη θπζηθό, ην ζύζηεκα δηεύζπλζεο ηνπ πξαγκαηηθνύ 
νρήκαηνο έρεη απνζπλδεζεί θαη δελ είλαη δπλαηή ε ζηξνθή ησλ 
εκπξόζζησλ ηξνρώλ εμσηεξηθά.  

Πξνζνκνηώλεηαη ε δόλεζε πνπ πξνέξρεηαη από ηε κεραλή, ελώ 
αλάινγα κε ην βαζκό ππνζηήξημεο ηεο θίλεζεο πνπ επηζπκεί λα 
πξνζαξκόζεη ν πειάηεο, είλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζε 
νινθιεξσκέλνπ πλεπκαηηθνύ ζπζηήκαηνο θίλεζεο πνπ 
πξνζνκνηώλεη ηηο ιαθθνύβεο, ηηο δπλάκεηο επηηάρπλζεο – 
επηβξάδπλζεο θαη ησλ ζηξνθώλ.  

Σν όρεκα πιαηζηώλεηαη από ηξηθάλαιν ζύζηεκα ζέαζεο κε Projectors 88΄ ή ελαιιαθηηθά κε νζόλεο  LED αλάινγα 
κε ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε. Tν ζύζηεκα νρήκαηνο, αηζζεηήξσλ θαη ινγηζκηθνύ έξρεηαη απηνύζην από ηνλ 
θαηαζθεπαζηή, ελώ παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζε πειάηεο πνπ δηαζέηνπλ δηθό ηνπο Kia Picanto λα ην 
ηξνπνπνηήζνπλ κόληκα ζε πξνζνκνησηή.  

Ο θαηαζθεπαζηήο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ηεο πιήξνπο κεηαηξνπήο ελόο ζθάθνπο νρήκαηνο ηνπ πειάηε (π.ρ. 
Opel Astra, Ford Focus θιπ) ζε πξνζνκνησηή κε κεραληθό θηβώηην ηαρπηήησλ, θαηόπηλ παξαγγειίαο.  

 

Ζ κόλε ηνπ δηαθνξά κε ην πξαγκαηηθό απηνθίλεην είλαη όηη βξίζθεηαη… ζην γξαθείν! 
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SMART SIMULATOR: ΚΙΝΗΗ & ΡΔΑΛΙΜΟ ΣΟ ΜΔΓΙΣΟ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηαμηδεύνπκε ζε κία άιιε 
δηάζηαζε πξνζνκνίσζεο, όληαο πνιύ θνληά ζηελ 
πξαγκαηηθόηεηα.  
 
Έλα απηνθίλεην ηύπνπ Smart είλαη ζπλδεδεκέλν ζε 
βάζε πνπ ππνζηεξίδεη θίλεζε θαηά ηνπο δύν άμνλεο, ρ 
θαη ς (επηηάρπλζε – επηβξάδπλζε, ζηξνθέο), κε 
δπλαηόηεηα επηβίβαζεο ζπλνδεγνύ εθπαηδεπηή ή απινύ 
ζεαηή.  
 
Η ζέαζε είλαη ηεο ηάμεο ησλ 180

ν
, κε 3-5 κεγάιεο 

νζόλεο, ζηηο νπνίεο ηα ηζάξηζκα πξνβνιηθά ζπζηήκαηα 
πξνζδίλνπλ δηαζηάζεηο πξνβνιήο γηα ηελ θάζε κία, ίζεο 
κε 88’’! 

 
Η πξνζνκνίσζε πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε βνήζεηα ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ 
είλαη ξεαιηζηηθόηαηε θαη δύζθνια ν νδεγόο αληηιακβάλεηαη όηη δελ βξίζθεηαη ζε 
πξαγκαηηθό απηνθίλεην. Οη δπλαηόηεηεο ηνπ ζπλδπαζκνύ είλαη πνιύ πςειέο θαη 
γηα απηό ην ιόγν είλαη ν πιένλ θαηάιιεινο γηα έξεπλεο νδηθήο αζθάιεηαο.  
 

 Γηαζηάζεηο ρώξνπ πνπ απαηηνύληαη (ΠΥΜΥΤ): 750 Υ 500 Υ 290 εθ.   

 Βάξνο: 1600 θηιά (όρεκα, θηλήζεηο, ζύζηεκα ζηήξημεο ησλ 5 πξνβνιηθώλ). 

 ύζηεκα ζέαζεο (α): 3 - 5 Υ 88’’ Projectors (2500 ANSI-Lumen), νπηηθό 
πεδίν 180

ν
. 

 ύζηεκα ζέαζεο (β): 3 - 5 Υ 60’’  LED, νπηηθό πεδίν 180
ν
. 

 Υεηξηζηήξηα: κνριόο ηαρπηήησλ smart (κε απηόκαηε θαη ζεηξηαθή ιεηηνπξγία), 
θιαο, παινθαζαξηζηήξεο, θώηα, θόξλα, ρεηξόθξελν, κίδα, επηινγή γιώζζαο, 
εζσηεξηθόο (ξπζκηδόκελνο ζε ύςνο) θαη 2 εμσηεξηθνί θαζξέπηεο, 
ξπζκηδόκελν θάζηζκα, ειεθηξηθά παξάζπξα θαη ειεθηξνκαγλεηηθέο 
θιεηδαξηέο, ξαδην-CD.  

 Παξνρή ξεύκαηνο:  220 - 230 V, 16 A (ζύζηεκα ζέαζεο κε 5 Υ projectors). 
 

Ο κνλαδηθόο πξνζνκνησηήο επηβαηηθνύ απηνθηλήηνπ κε απηήλ ηε ζρέζε ηηκήο - απόδνζεο! 
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Η ΛΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΩΝ ΟΓΗΓΩΝ  
 

TUTOR είλαη ην όλνκα ηνπ εληειώο λένπ πξνζνκνησηή θνξηεγνύ θαη ιεσθνξείνπ, πνπ απνηειεί έλα κεγάιν βήκα 
γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηθώλ νδεγώλ.  
 
Δίλαη πιένλ γλσζηό πσο ε αλά πεληαεηία κεηεθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηώλ νδεγώλ, ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία, 
κπνξεί λα γίλεηαη ζε ζπλδπαζκό κε πξνζνκνησηή! Ο πξνζνκνησηήο θνξηεγνύ – ιεσθνξείνπ TUTOR πιεξνί ηηο 
πξνδηαγξαθέο γηα ηε εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηθώλ νδεγώλ ζύκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2003/59/EG 
θαη ην Διιεληθό Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 74/2008, έρνληαο πηζηνπνηεζεί ζηελ Δ.Δ.  
 

 
 
ύκθσλα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή Foerst GmbH, απηό ην λέν κνληέιν πξνζνκνησηή, κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο 
ησλ ππνζπζηεκάησλ πνπ δηαζέηεη, εθκεδελίδεη ηελ απόζηαζε κεηαμύ πξνζνκνίσζεο θαη 
πξαγκαηηθόηεηαο. Τςειήο αλάιπζεο γξαθηθά, γσλία ζέαζεο 180

ν
, θαη θίλεζε ζε ηξεηο δηεπζύλζεηο γηα ην κνληέιν 

TUTOR MOTION. Η θίλεζε πξνζνκνηώλεη ιαθθνύβεο, επηηαρύλζεηο θαη επηβξαδύλζεηο θαη αξηζηεξέο θαη δεμηέο 
ζηξνθέο, ζπλεπώο δίλεη κε ξεαιηζηηθόηαην ηξόπν ζηνλ νδεγό ηελ αίζζεζε ηεο νδήγεζεο.  
  

Έμη δηαθνξεηηθέο θιάζεηο νρεκάησλ βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλεο 
ζε έλαλ πξνζνκνησηή θαη κπνξνύλ παλεύθνια λα επηιεγνύλ από 
ηα κελνύ:  
 

1. Φνξηεγό εκηξπκνπιθνύκελν. 

2. Βπηηνθόξν. 

3. Βπηηνθόξν εκηξπκνπιθνύκελν. 

4. Λεσθνξείν. 

5. Διαθξύ θνξηεγό.  

6. Ππξνζβεζηηθό όρεκα. 
 
Πόζεο ζρνιέο νδεγώλ δηαζέηνπλ έμη δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο νρεκάησλ πνπ λα κπνξνύλ λα νδεγεζνύλ ζε πόιε, 
απηνθηλεηόδξνκν ή  επαξρηαθή νδό, αιιά θαη ζε βνπλά κε θάζε είδνπο θαηξηθέο ζπλζήθεο; Οη εθπαηδεπόκελνη 
έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηη ζεκαίλεη λα νδεγνύλ έλα κεγάιν θνξηεγό ζε απόηνκεο θιίζεηο θαη 
ζηξνθέο ζηα βνπλά.  
 
Ο ξεαιηζκόο πνπ επηηπγράλνπλ ηα γξαθηθά ζηηο εκπξόζζηεο νζόλεο, αιιά θαη νη εηθνληθνί θαζξέπηεο πνπ κπνξεί 
λα θηάζνπλ ηνπο έμη ζε αξηζκό, βνεζά ηελ ξεαιηζηηθόηαηε αλαπαξάζηαζε ησλ πξαγκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ πνπ 
ζπκβαίλνπλ ζην δξόκν. 
 
Δπηπξόζζεηα ν εθπαηδεπηήο κπνξεί λα πξνζνκνηώζεη κε πιήξε αζθάιεηα πνιύ επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο πνπ 
δύζθνια ζα κπνξνύζε λα εμεγήζεη ζηνλ εθπαηδεπόκελν ζην δξόκν, εθζέηνληάο ηνλ ζε κεγάιν θίλδπλν.  
 
 



ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ ΠΡΟΟΜΟΗΩΣΔ ΟΓΖΓΖΖ                                                                                                                     

 

 
Ο πξνζνκνησηήο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη είηε κε κεραληθό, 
είηε κε απηόκαην θηβώηην ηαρπηήησλ αλάινγα κε ηελ 
πεξίζηαζε θαη ηηο αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο, κεηαδίδνληαο 
ζηνλ εθπαηδεπόκελν ηελ αίζζεζε δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ 
νρεκάησλ θαη πσο αληηδξνύλ απηνί ζε δηαθνξεηηθέο 
ζπλζήθεο νδνζηξώκαηνο, όπσο γηα παξάδεηγκα ζε βξεγκέλν 
ή ζε ρηνληζκέλν νδόζηξσκα.  
 
Πξηλ από ηελ νδήγεζε κπνξεί λα επηιεγεί αλ ην όρεκα ζα  
είλαη θνξησκέλν ή άδεην, ζε πνην ζεκείν ζα βξίζθεηαη ην 
θέληξν βάξνπο θαη πνηεο ζα είλαη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο.  
 
πζηήκαηα ππνζηήξημεο ηνπ νδεγνύ όπσο ην ζύζηεκα 
πξνεηδνπνίεζεο αιιαγήο ισξίδαο (Lane Departure Warning 
- LDW), ην ζύζηεκα απνηξνπήο κπινθαξίζκαηνο ησλ 
ηξνρώλ (Anti - Lock Braking System, ABS), ην ζύζηεκα 
πξνζαξκνζκέλνπ ειέγρνπ πνξείαο (Adaptive Cruise Control 
- ACC) κπνξνύλ λα ελεξγνπνηεζνύλ ή λα απελεξγνπνηεζνύλ 
θαηά βνύιεζε.  
 
Ο πξνζνκνησηήο νδεγεί ηελ εθπαίδεπζε ζε άιιε δηάζηαζε, 
αλεβάδνληαο ηνλ πήρε πνιύ ςειά ζε ζρέζε κε ηε ζπκβαηηθή 
κέζνδν εθπαίδεπζεο. Δλώ ν εθπαηδεπόκελνο νδεγεί, ν 
εθπαηδεπηήο κπνξεί λα παξαθνινπζεί ζε πξαγκαηηθό ρξόλν 
κε δηαγξάκκαηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο (ζηξνθέο 
κεραλήο, ηαρύκεηξν, δηαλπζείζα απόζηαζε, ζέζε πεληάι 
γθαδηνύ, ζπκπιέθηε θαη θξέλνπ, ξνπή κεραλήο, 
θαηαλάισζε) έηζη ώζηε ζε θάζε ζηηγκή λα γλσξίδεη πσο 
επηδξά ν ηξόπνο νδήγεζεο ηνπ θάζε εθπαηδεπόκελνπ 

μερσξηζηά ζηελ θαηαλάισζε ή ηελ νδηθή ζπκπεξηθνξά.  
 
Μεηά ην πέξαο ηεο εθπαίδεπζεο, ν εθπαηδεπηήο κπνξεί λα δείμεη ζε 
επαλάιεςε ηε δηαδξνκή, αιιά θαη ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα ζηνλ 
εθπαηδεπόκελν ή θαη ζε κία νκάδα πνπ κπνξεί λα παξαθνινπζεί. Σν 
ινγηζκηθό παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ εθπαηδεπηή λα ηα ζηακαηήζεη, λα 
ηα ιεηηνπξγήζεη εκπξόο ή πίζσ, ζε όπνην ζεκείν απηόο θξίλεη πσο 
ρξεηάδνληαη επεμεγήζεηο ζηνλ εθπαηδεπόκελν, δείρλνληάο ηνπ ηα ιάζε 
πνπ έθαλε θαη πσο πξέπεη λα ηα δηνξζώζεη γηα λα κελ ηα επαλαιάβεη.   
 
Σέινο, κπνξεί λα δείμεη ηε δηαδξνκή όρη κόλν από ην επίπεδν ηνπ καηηνύ 
ηνπ νδεγνύ, αιιά θαη από ςειά, ώζηε λα ζρεκαηίδεηαη ζην κπαιό ηνπ 
εθπαηδεπόκελνπ ε πιήξεο επνπηεία ηεο δηαδξνκήο πνπ αθνινύζεζε.   
 

 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΓΗΓΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΩΝ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΩΝ  

 
ηα επείγνληα πεξηζηαηηθά ηα νρήκαηα 
εθηάθηνπ αλάγθεο έρνπλ πξνηεξαηόηεηα ζε 
ζρέζε κε ηνπο ππόινηπνπο ρξήζηεο ηεο νδνύ. 
Παξόια απηά, ν θίλδπλνο γηα αηύρεκα κεηαμύ 
ησλ νρεκάησλ εθηάθηνπ αλάγθεο θαη ησλ 
ππνινίπσλ ρξεζηώλ είλαη ηδηαίηεξα πςειόο.  
 
Μία έθηαθηε θαηάζηαζε απαηηεί πάληα  
επαγξύπλεζε θαη εκπεηξία από ηνλ νδεγό, 
ελώ απνηειεί κία εηδηθή πξόθιεζε, ηόζν γηα 
άπεηξνπο, όζν θαη γηα έκπεηξνπο νδεγνύο. Οη 
απμεκέλνη θπθινθνξηαθνί θόξηνη, νη σο είζηζηαη 
ζηελνί Διιεληθνί δξόκνη, αιιά θαη νη αδηάθνξνη 
ή απεξίζθεπηνη άιινη ρξήζηεο ηεο νδνύ, 
απαηνύλ πνιύ πςειέο ηθαλόηεηεο από ην 
πιήξσκα ησλ νρεκάησλ απηώλ. 
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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΠΡΟΟΜΟΙΩΣΗ TRUCK - BUS 
 
 
Οηθνλνκηθή Οδήγεζε                                                                                    Αίζζεζε Κηλδύλνπ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ακπληηθή Οδήγεζε                                                                                                         Υεηξηζκόο 

 
 

Έλαο θαιόο πξνζνκνησηήο νδήγεζεο πξνζθέξεη ηαρεία εθπαίδεπζε νδήγεζεο κε κηθξό θόζηνο, ρσξίο θαηαλάισζε 
θαπζίκσλ, θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ, ρσξίο θζνξέο θαη ρσξίο θηλδύλνπο γηα ην όρεκα θαη ηνλ άλζξσπν. Δπηπιένλ, 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε κηθξνύο ρώξνπο παξέρνληαο ηε δπλαηόηεηα ηεο πιήξνπο ξύζκηζεο ησλ θαηξηθώλ θαη 
θπθινθνξηθώλ δεδνκέλσλ, ππό ζπλζήθεο πιήξνπο αζθάιεηαο.    
 
Σν πεξηερόκελν ηεο ζεηξάο καζεκάησλ πεξηιακβάλεη: νηθνλνκηθή νδήγεζε, εθπαίδεπζε ζε νδηθή αζθάιεηα, ειηγκνύο, 
επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο, ειεύζεξε νδήγεζε θαη επείγνληα πεξηζηαηηθά, αλαπηύζζνληαο έηζη ηελ αίζζεζε ηνπ θηλδύλνπ 
θαη ηελ ακπληηθή νδήγεζε, κέζα από πνιιέο αζθήζεηο ρεηξηζκνύ. Μπνξνύλ λα επηιεγνύλ θνξηεγά (ξπκνπιθνύκελα ή 
κε), βπηηνθόξα (ξπκνπιθνύκελα ή κε), κηθξά θνξηεγά, ιεσθνξεία θαη ππξνζβεζηηθά νρήκαηα.   
 
Σν ζύζηεκα πξνζθέξεη επαλάιεςε, όπνπ παξνπζηάδεηαη ε ζπλνιηθή πνξεία κε ηηο πην ζεκαληηθέο παξακέηξνπο ηεο 
νδήγεζεο από δηάθνξεο νπηηθέο γσλίεο. Απηό επηηξέπεη ζηνλ εθπαηδεπηή λα εληνπίζεη ηα πξνβιήκαηα ηνπ 
εθπαηδεπόκελνπ θαη λα ηα ζπδεηήζεη καδί ηνπ.  
 
 
Λόγσ ηεο πςειήο ηερλνινγίαο ησλ γξαθηθώλ θαη ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ζελαξίσλ ηνπ, ν πξνζνκνησηήο είλαη έλα πνιύ 
απνηειεζκαηηθό εξγαιείν γηα ηελ εθπαίδεπζε νδεγώλ θνξηεγώλ θαη ιεσθνξείσλ, κε επράξηζην θαη αζθαιή ηξόπν. 

Πόιε 

Αμηνιόγεζε Πνδειάηεο 

Παηδηά 

Κξίζηκεο θαηαζηάζεηο 

ιάινκ 
παξθαξίζκαηνο 

Υεηξηζκόο νπηζζνπνξείαο 

Υξήζε θαζξεπηώλ Απνζηάζεηο αθηλεηνπνίεζεο  

ηάζε έθηαθηεο αλάγθεο 

Απνθπγή 

Βνπλά 
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TRUCK-BUS TUTOR: ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΑ ΟΓΗΓΟ 
 

 
 
Απηόο ν ηύπνο πξνζνκνησηή είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ εθπαίδεπζε ππνςήθησλ νδεγώλ θνξηεγώλ θαη 
ιεσθνξείσλ θαη ηελ αλά πεληαεηία κεηεθπαίδεπζή ηνπο κε βάζε ηε λέα λνκνζεζία! 
 
Υξεζηκνπνηεί απζεληηθά όξγαλα από θνξηεγό όρεκα, κε κεγάιν ηηκόλη 
θνξηεγνύ θαη ηνλ αληίζηνηρν ρεηξνθίλεην κνριό 8 ηαρπηήησλ. Ο πίλαθαο 
νξγάλσλ (ηακπιό) έρεη αληηθαηαζηαζεί από κία επίπεδε νζόλε (flat 
screen) 15 ηληζώλ παξόκνηα κε ηνπο πεξηζζόηεξνπο ηύπνπο θνξηεγώλ 
θαη ιεσθνξείσλ.  
 
Σν ζύζηεκα ζέαζεο πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ επάλσ αξηζηεξή 
θσηνγξαθία απνηειείηαη από 3 επίπεδεο νζόλεο 42’’. Σν ζύζηεκα 
ζέαζεο ζηελ επάλσ δεμηά θσηνγξαθία απνηειείηαη από 3 projectors 88’’. 
Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο επηηπγράλεηαη γσλία ζέαζεο 180

ν
.  

 
Σν θάζηζκα δηαζέηεη ζύζηεκα πξνζνκνίσζεο ησλ αλσκαιηώλ ηνπ 
δξόκνπ (ιαθθνύβεο). Ο ήρνο ζε απηόλ ηνλ πξνζνκνησηή είλαη δηθάλαινο 
(stereo) γηα ηε βέιηηζηε πξνζνκνίσζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο. 
  

 Με δηαζηάζεηο (ΠΥΜΥΤ): 210 Υ 160 Υ 166 εθ (κε ζύζηεκα ζέαζεο  
LED), ή  380 Υ 245 Υ 235 εθ. (ζέαζε κε 3 Projectors) θαη πιάηνο βάζεο 
κόιηο 78 εθ., ην ζώκα ρσξάεη κέζα από κία ηππηθή πόξηα. Γηαζηάζεηο 
θηβσηίνπ κεηαθνξάο: 300 Υ 200 εθ. ή 400 Υ 250 εθ. (ζέαζε κε 3 
Projectors). 

 Βάξνο: 150 θηιά (βάζε) + 50 θηιά (3 Υ 42’’ LED) ή 270 θηιά (3 Υ 88’’ 
Projectors).  

 ύζηεκα ζέαζεο (α): 1 Υ 42’’ -  3 Υ 42’’ LED, νπηηθό πεδίν 60
ν
 – 180

ν
, (β): 3 Υ 88’’ Projectors, πεδίν 180

ν
. 

 Υεηξηζηήξηα: κνριόο ηαρπηήησλ, θιαο, παινθαζαξηζηήξεο, θώηα, θόξλα, ρεηξόθξελν, κίδα, επηινγή γιώζζαο, 
εζσηεξηθόο (ξπζκηδόκελνο ζε ύςνο) θαη 2 εμσηεξηθνί θαζξέπηεο.  

 Παξνρή ξεύκαηνο:  220 - 230 V, 3 A. 
 
 

Δθπαίδεπζε νδεγώλ θνξηεγώλ θαη ιεσθνξείσλ ζε έλα κόλν κεράλεκα, κε ινγηθό θόζηνο! 
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TRUCK-BUS TUTOR-ΜΟΣΙΟΝ: ΜΔ ΚΙΝΗΗ Δ 3 ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ 
 

                          

 

Ο πξνζνκνησηήο εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο εθπαίδεπζεο θαη κεηεθπαίδεπζεο 
νδεγώλ ζε ζρνιέο νδεγώλ, εθπαηδεπηηθά θέληξα θαη ζηόινπο νρεκάησλ. 
Αλάινγα ηελ πεξίζηαζε θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ρεηξηζηή, κπνξεί λα 
πξνζνκνηώζεη ηόζν θνξηεγό, όζν θαη ιεσθνξείν.   

Η θακπίλα είλαη κία ζηηβαξή θαη ζηαζεξή θαηαζθεπή κε ζέζε νδήγεζεο θαη 
πίλαθα νξγάλσλ, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί απζεληηθά ρεηξηζηήξηα ηύπνπ MAN, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελόο κεγάινπ ηηκνληνύ.  

Γηα ηηο ηαρύηεηεο ρξεζηκνπνηείηαη έλα ζύζηεκα ηθαλό λα πξνζνκνηώζεη ηόζν 
απηόκαην, όζν θαη κεραληθό θηβώηην. Ο πίλαθαο νξγάλσλ πεξηέρεη όια ηα 
απαξαίηεηα όξγαλα ειέγρνπ ελόο θνξηεγνύ ή ιεσθνξείνπ θαη 
πξνζνκνηώλεηαη από κία επίπεδε νζόλε 15” ε νπνία είλαη πξνζαξκόζηκε ζε 
δηάθνξα είδε θνξηεγώλ ή ιεσθνξείσλ.   

Ο πξνζνκνησηήο απηόο δηαζέηεη 3 βαζκνύο ειεπζεξίαο (θίλεζεο), κε άιια 
ιόγηα θίλεζε ζε 3 δηεπζύλζεηο. Δπίζεο δηαζέηεη 8 δηαθνξεηηθνύο ζπλδπαζκνύο 
θηλήζεσλ, πεξηιακβάλνληαο επηηαρύλζεηο – επηβξαδύλζεηο, θίλεζε ζε 
αξηζηεξέο θαη δεμηέο ζηξνθέο θαη πξνζνκνίσζε ησλ θαηαθόξπθσλ 
αλσκαιηώλ ηνπ δξόκνπ.  

Σν ζύζηεκα ζέαζεο πεξηιακβάλεη ζύζηεκα 3 νζνλώλ κε πξνβνιηθά 
(projectors), κε δηαζηάζεηο 1,80 κ. Υ 1,39 κ. θαη δηαγώλην 88” γηα ηελ θάζε 
νζόλε. Η ξεαιηζηηθή αλαπαξαγσγή ησλ ήρσλ γίλεηαη από ζηεξενθσληθό 
ζύζηεκα.  

Γηαζηάζεηο (ΠΥΜΥΤ): 380 Υ 330 Υ 260 εθ. Σξνθνδνζία: 230 V, 6 A, Γηαζηάζεηο θηβσηίνπ κεηαθνξάο (ΠΥΜΥΤ): 78 
Υ 400 Υ 400 εθ. Βάξνο θακπίλαο: 300 θηιά, Βάξνο ζπζηήκαηνο ζέαζεο: 330 θηιά. 

 

Ζ κεηεθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηώλ νδεγώλ έρεη πιένλ νλνκαηεπώλπκν: TUTOR-ΜΟΣΗΟΝ! 
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TRUCK-BUS REALO: ΓΙΑ ΜΔΓΑΛΟΤ ΣΟΛΟΤ ΟΥΗΜΑΣΩΝ  
 

 
Πξνζνκνησηήο θνξηεγνύ ή ιεσθνξείνπ γηα ρξήζε ζε εθπαηδεπηηθά, 
εξεπλεηηθά θέληξα, θαη κεγάινπο ζηόινπο νρεκάησλ ηδησηηθώλ θαη 
δεκόζησλ κεηαθνξώλ, θαηάιιεινο γηα ηελ πξνζνκνίσζε όισλ ησλ ηύπσλ 
ιεσθνξείσλ (αξζξσηώλ θαη κε) θαη θνξηεγώλ (κε ξπκνπιθνύκελν ή κε). 
Βαζίδεηαη ζε απζεληηθό ηκήκα θακπίλαο θαη δηαζέηεη πιήξσο εμνπιηζκέλε 
θνλζόια νδήγεζεο. Η θίλεζε γίλεηαη κέζσ πλεπκαηηθνύ ζπζηήκαηνο, ελώ 
ηαπηόρξνλα ν νδεγόο ζην θάζηζκά ηνπ αηζζάλεηαη ηηο θαηαθόξπθεο 
αλσκαιίεο ηεο νδνύ, αιιά θαη ηπρόλ παξαβίαζε ησλ νξίσλ απηήο. 
 
Σν ζύζηεκα ζέαζεο πεξηιακβάλεη 5 νζόλεο, θάζε κία από ηηο νπνίεο 
έρεη δηάζηαζε 1,80 Υ 1,39 κέηξα κε δηαγώλην 88’’ πνπ πξνζθέξνπλ 
ζηνλ νδεγό θαη ηνπο επηβάηεο γσλία ζέαζεο 180

ν
 θαη ηε βέιηηζηε 

αίζζεζε θίλεζεο. Η αλαπαξαγσγή ηνπ ήρνπ είλαη ηέηνηα ώζηε λα 
αληηθαηνπηξίδεη ηελ αθξηβή πξαγκαηηθόηεηα. Οη θαζξέπηεο 
νπηζζνπνξείαο πξνζνκνηώλνληαη ζε μερσξηζηέο νζόλεο  LED, ελώ 
ζπκπεξηιακβάλεηαη εζσηεξηθόο θιηκαηηζκόο, αιιά θαη θσηηζκόο.  
 
Ο πξνζνκνησηήο δηαζέηεη ινγηζκηθό πνπ αληηιακβάλεηαη ην βαζκό 
ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ ρεηξηζηή θαη ειέγρεηαη από ην θέληξν ειέγρνπ 
εθθίλεζεο, παξαθνινύζεζεο θαη ελαιιαγήο ζελαξίσλ νδήγεζεο,  ην 
νπνίν κπνξεί λα βξίζθεηαη εληόο ή εθηόο ηνπ νρήκαηνο. Η εθ ησλ 
πζηέξσλ πξνβνιή ηεο νδήγεζεο, από δηάθνξεο πιεπξέο, δίλεη ζηνλ 
νδεγό ηε δπλαηόηεηα λα θαηαλνήζεη ζε πνηα ζεκεία πζηεξεί.  
 
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη κεξηθέο από ηηο ελόηεηεο ηνπ 
ινγηζκηθνύ: ρεηξηζκόο νρήκαηνο, αλαγλώξηζε θπθινθνξηαθώλ 
θηλδύλσλ, βιάβεο νρήκαηνο, νηθνλνκηθή νδήγεζε, καλνύβξεο, 
έιεγρνο ηνπ νδεγνύ, γλώζε θαλόλσλ θπθινθνξίαο, 
ζπκπεξηθνξά ζε επάισηνπο ρξήζηεο ηεο νδνύ.   
 
ηε επάλσ θσηνγξαθία απεηθνλίδεηαη νκνίσκα ιεσθνξείνπ κε 
ζηαζεξέο δηαζηάζεηο ζε πιάηνο θαη ύςνο  (πεξίπνπ 2,5 Υ 3,0 
κέηξα) θαη δπλαηόηεηα απμνκεηνύκελνπ κήθνπο. ηε δεύηεξε 
θσηνγξαθία παξνπζηάδεηαη έλα κηθξόηεξν νκνίσκα θακπίλαο 
ιεσθνξείνπ, ελώ ζηε δηπιαλή, νκάδα (cluster) πξνζνκνησηώλ πνπ ρεηξίδνληαη από έλα γξαθείν ειέγρνπ.  
Αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε, παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα θαηαζθεπήο θαηά παξαγγειία, ζε δηαθνξεηηθά 
κήθε θακπίλαο, ζέζεσλ επηβαηώλ, ζπζηεκάησλ θίλεζεο & δηακόξθσζεο ηνπ ινγηζκηθνύ.  
 

Πξνζνκνησηήο αλώηεξεο θιάζεο - Δπηβίβαζε νκάδαο εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ! 
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FORKLIFT TRAINER: ΑΦΑΛΔΙΑ ΥΔΙΡΙΣΩΝ & ΦΟΡΣΙΩΝ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Ο πξνζνκνησηήο απηόο απνηειεί παγθόζκηα θαηλνηνκία. Μέρξη πξηλ ιίγν θαηξό ε εθπαίδεπζε νδεγώλ 
πεξνλνθόξσλ ήηαλ αθξηβή, ρξεηάδνληαλ πεξνλνθόξα θαη ην θπξηόηεξν κία κεγάιε εθπαηδεπηηθή πεξηνρή πνπ λα 
πεξηιακβάλεη απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο, θνξηία, θνξηεγά θ.ά. Γη’ απηό θαη ε ζπλήζεο  πξαθηηθή ήηαλ λα γίλεηαη απ΄ 
επζείαο ε εθπαίδεπζε ζην ρώξν εξγαζίαο, κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο πξντόλησλ, κε πνιύ ρακειό επίπεδν 
εθπαίδεπζεο, αηπρήκαηα θαη πεξηηηό θόζηνο.  
 
Η εθπαίδεπζε ζε πξνζνκνησηή πεξνλνθόξνπ απαηηεί πνιύ κηθξό 
ρώξν θαη νπσζδήπνηε απνηειεί κία πνιύ αζθαιή θαη μεθνύξαζηε 
γηα ηνλ εθπαηδεπηή δηαδηθαζία, αθνύ δελ απαηηεί ηε θπζηθή ηνπ 
παξνπζία ζε κόληκε βάζε. Σα έμνδα κεηώλνληαη θαηαθόξπθα, ε 
αζθάιεηα εθηνμεύεηαη ζηα ύςε θαη ηα εθπαηδεπηηθά αηπρήκαηα 
κεδελίδνληαη, πξνο όθεινο αλζξώπσλ θαη κεραλώλ. Σαπηόρξνλα 
ππάξρεη ε δπλαηόηεηα πξνζνκνίσζεο αηπρεκάησλ, γεγνλόο πνπ 
ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ησλ δπζάξεζησλ αηπρεκάησλ κε 
πεξνλνθόξα.  
 
 

 

 Με δηαζηάζεηο (ΠΥΜ): 160 Υ 78 εθ, ν πξνζνκνησηήο 
πεξνλνθόξνπ ρσξάεη κέζα από κία ηππηθή πόξηα. 

 Βάξνο: 175 θηιά (πξνζνκνησηήο) + 46 θηιά (ζύζηεκα ζέαζεο κε 
2 νζόλεο 22’’). 

 ύζηεκα ζέαζεο: 2 Υ 22’’  LED, νξαηόηεηα εκπξόο – πίζσ, 
γσλία ζέαζεο 50

ν 
γηα ηελ θάζε νζόλε.   

 Σππηθά ρεηξηζηήξηα πεξνλνθόξνπ κεραλήκαηνο.  

 Ρπζκηδόκελν θάζηζκα.   

 Παξνρή ξεύκαηνο:  220 - 230 V, 3 A. 
 

 

 
 

Μία λέα επνρή αλαηέιιεη ζηελ εθπαίδεπζε ρεηξηζηώλ πεξνλνθόξσλ νρεκάησλ!  
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2018: Απαγνξεύεηαη νπνηαδήπνηε αληηγξαθή ρσξίο έγγξαθε άδεηα. Γελ επζπλόκαζηε γηα ηπρόλ ηππνγξαθηθά ιάζε ή δηαθνξνπνηήζεηο ζηα ρξώκαηα πνπ 
κπνξεί λα νθείινληαη ζηελ εθηύπσζε. Γηαηεξνύκε ην δηθαίσκα γηα αιιαγή ησλ πξνδηαγξαθώλ ή θαηάξγεζε κνληέισλ ρσξίο θακία πξνεηδνπνίεζε. 

 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΦΙΛΙΚΟΙ – ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΟΙ - ΜΔΛΗ ΣΟΤ ERSC 

 
Οη πεξηβαιινληνιόγνη θξνύνπλ ηνλ θώδσλα ηνπ θηλδύλνπ: Σν 
πνζνζηό ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) πνπ βξίζθεηαη ζηελ 
αηκόζθαηξα είλαη ζηα επίπεδα πνπ ήηαλ πξηλ έλα εθαηνκκύξην 
ρξόληα! Έλαο από ηνπο βαζηθνύο ππεύζπλνπο είλαη νη νδηθέο 
κεηαθνξέο. Δάλ ζπλερίζνπκε κε απηό ην ξπζκό, ζα πξέπεη λα 
πεξηκέλνπκε πιεκκύξεο, ηπθώλεο θαη θαηαζηξνθέο ζύκθσλα κε 
εηδηθνύο.  
 
Η ρξήζε πξνζνκνησηώλ νδήγεζεο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε 
κείσζε ησλ εθπνκπώλ αέξησλ ξύπσλ κε δύν ηξόπνπο:  

1. Με ηε κείσζε ησλ δηαλπζέλησλ ρηιηνκέηξσλ θαηά ηελ εθκάζεζε 
νδήγεζεο ζηηο ζρνιέο νδεγώλ θαη θαηά ηε κεηεθπαίδεπζε ησλ 
επαγγεικαηηώλ.  

2. Με ηελ εθκάζεζε νηθνλνκηθνύ, άξα θαη νηθνινγηθνύ ηξόπνπ 
νδήγεζεο θαηά ηελ εθπαίδεπζε, αθνύ κε ηε βνήζεηα 
δηαγξακκάησλ κπνξεί λα γίλεη πνιύ απνηειεζκαηηθόηεξε ζε 
ζρέζε κε ηε ζπκβαηηθή εθπαίδεπζε.  

 
Σν 2005 ζηελ Διιάδα θπθινθνξνύζαλ πεξί ηα 5 εθαη. νρήκαηα, κε 
κέζν όξν δηαλπζέλησλ ρηιηνκέηξσλ ηηο 15.025 ρηιηόκεηξα, 
ζύκθσλα κε κειέηεο ηνπ ΔΜΠ. ηηο ρηιηάδεο ζρνιέο νδεγώλ ηεο 
Διιάδαο ηα δεθάδεο εθαηνκκύξηα ρηιηόκεηξα πνπ δηαλύνληαη θάζε 
ρξόλν έρνπλ αλάγθεο γηα εθαηνκκύξηα ιίηξα θαπζίκνπ, ελώ 
παξνπζηάδεηαη κία επηπιένλ ηδηαηηεξόηεηα: Οη αξράξηνη νδεγνί 
ιόγσ άγρνπο θαη πνιύ ρακειώλ ηαρπηήησλ θίλεζεο επηβαξύλνπλ 
ηελ θπθινθνξία θαη ην όρεκα πεξηζζόηεξν, κε άκεζν αληίθηππν ηελ απμεκέλε θαηαλάισζε θαη ξύπαλζε.    
 
Ο εθπαηδεπηηθόο πξνζνκνησηήο νδήγεζεο εθηόο από ηελ πςεινύ επηπέδνπ εθπαίδεπζε θαη εκπεηξία πνπ παξέρεη, 
είλαη αλακθηζβήηεηα έλα αθόκε ηζρπξό κέζν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο!    

 

Οη πξνζνκνησηέο καο είλαη πηζηνπνηεκέλνη θαηά 
ISO 9001, δηαζέηνπλ CE θαη πηζηνπνηεηηθό 
ζπκκόξθσζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ησλ 
επαγγεικαηηώλ νδεγώλ από ηελ Δ.Δ. Δίκαζηε 
κέιε ηεο Δπξσπατθήο Υάξηαο Οδηθήο Αζθάιεηαο 
(ERSC) θαη ζπλνδνηπόξνη ζηε κείσζε ησλ 
ηξνραίσλ αηπρεκάησλ κε εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο.    
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