
Освен че постига бляскави победи 
на състезателните писти, челни 

места в класациите за продадени 
автомобили и мотоциклети, високо 

качество,  съчетано с ниски 
експлоатационни разходи, Honda 

полага сериозни грижи и за 
безопасноста по пътищата  

 

Riding Trainer RT1 
 

 



Екипът на Honda винаги се е 
стремял да предостави възможно 

най-високото качество и 
надеждност, съчетани с 

технологиите 
за сигурност и безопасност, 

както и максималното 
съответствие на всички 

съвременни екологични норми. 

 

Riding Trainer RT1 
 

 



Създаването на професионален 
тренажор, който да помага на 

иснтруктори, курсисти и 
мотоциклетисти е посрещнато с 
голям интерес. Тренажорът е 
особено удачен за използване 
през зимните месеци, както и 

при неподходящи метеорлогични 
условия 
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Най-честите причини, водещи до 
фатални последици на пътя са:  

несъобразена скорост, шофиране в 
неправилната лента или от грешната 

страна на пътя, неправилно 
изпреварване и неспазване на 

пътните знаци и маркировка. В около 
60% от случаите мотоциклетистите и 

мотористите са извършители, и в 
40% от случаите - участниците в 

пътнотранспортните произшествия. 

 

Riding Trainer RT1 
 

 



Продажби 

  Трейнърът се продава само от 

оторизираните дилъри на Honda 
и е създаден да подпомага 
дейноста на инструкторите по 
мотоподготовка, както и да 
повишава квалификацията и да 
подобрява уменията и на 
мотоциклетистите с известен 
опит. 



Комплектация 
    Трейнърът е разработен за да подобри уменията на 

мотористите и да  им създаде допълнителни навици да 
предвиждат и избягват потенциалните опасности, които 
могат да възникнат в града или по междуградките 
пътища и магистрали. Симулаторът използва 
съвременните технологии, и позволява лесно и достъпно 
да се придобиват и развиват необходимите умения. При 
това се пести време, усилия и пари.  
 
Общото тегло на Riding Trainer е само 29 kg, и е 
изключително компактен: дължина 1,575 mm, ширина 
568 mm, и височина 923 mm. Трейнърът включва 
мотоциклетни ръкохватки за управление (съответно с 
бутон стартер, мигачи, огледала и клаксон, лост 
съединител и лост предна спирачка) лост превключване 
скорости и задна спирачка.  



Комплектация 

    Седалката е мотоциклетна, има рама и стойки за 
компютъра и монитора. Всеки Riding Trainer пристига със 
съответния софтуеър и се свързва с USB кабел към 
стандартен офис компютър.  Необходими са и монитор, 
клавиатура, мишка и аудиоколонки по избор. 
 
Софтуеърът включва 2 тренировъчни курса за начинаещи 
(практически курс за ползване съединител и 
превключване на скоростите, и упражнение за градско 
кормуване) , както и 15 различни упражнения за 
предвиждане на опасности и тяхното избягване (градско 
и туринг), в общо 17 дисциплини. Еднакво подходящ 
както за начинаещи, така и за напреднали, Riding Trainer 
предлага богат избор симулации, с възможности за 
ползване на автоматична или механична скоростна кутия.  



Комплектация 

    Има възможност за различни настройки, и избиране на 
режими в зависимост от уменията на водача. В 
допълнение Riding Trainer предлага отлична 
визуализация, както и инструкции на английски и още 8 
езика (японски, немски, френски, италиански, испански, 
португалски, датски и турски) 

 

    По време на упражненията се подават команди, които 
приближават максимално условията на тренировка до 
реален изпит или ползването на навигация. 

 

    След всяко нарушение сцената се показва под различни 
ъгли и се коментира как бихме могли да избегнем 
проблема, а след всяка тренировка се получава изпитен 
протокол, показващ съответните грешки на курсиста 

 



Курсове 

Практически курсове 

• Обучение за начинаещи (2 курса) 

1. Превключване на скорости при различни режими 
на работа и практика (1 курс) 

2. Управление в града (1 курс) 

 

• Избягване на опасности (15 курса) 

1. Градска езда в практически режими (11 курса: 6 
по главни пътни артерии, 5 по малки улички) 

2.Touring практика при различни режими (4 курса: 
магистрала, крайбрежен път, планински път и 
градско 



Полицията в Любляна 



Полицията в Любляна 

   Полицаите в Любляна бяха първите, 
които установиха, че дори опитните 
служители от специализираните 
мотоциклетни патрулни служби имат 
нужда от допълнителна подготовка. 
След като закупиха тренажори те 
организираха курсове за своите 
служители и освен обща подготовка в 
началото на всеки сезон се минава 
през заложените упражнения 



Минимални изисквания към компютърната конфигурация 

(поръчва се допълнително, и не е включена в цената)  

Операционна 
система Windows2000/XP 

Архитектура  PC98-NX/AT  

Процесор  Pentium4, 2.4GH или по-висок 

Памет 512MB или повече (минимум 384MB) 

Твърд диск 
При инсталиране: Да има свободни минимум 
800MB 

  При работа: Да има свободни минимум 300MB 

  Дисплай 

  Резолюция: 1024 x 768 

Графики Цветове: 65536 или повечe 

  
Видеокартата да е съвместима с DirecX9.0 
заредена с графична  

  видеопамет 128MB или повече 

Карта звук Да е съвместима с Direct Sound 

Драйвъри CD-ROM четирискоростен драйвър или повече 

USB порт Да има свободен порт 



Компютърна конфигурация 

USB кабел 

USB връзка 

USB вход 

Компютър 



Настройки 
Позволява персонализиране и настройки  

газ, спирачки, съединител и кормило 



Възможности за анализ на 
кормуването 

Позволява да изгледате отново Вашето 
кормуване, и от различни ъгли да видите 

допуснатите грешки 



Възможности за анализ на 
кормуването 

Показва Ви конкретните места, на които сте 
допуснали грешки, нарушенията, както и 

отнетите Ви точки на изпита 



Възможности за анализ на 
кормуването 

Получавате и общ анализ на Вашето 
представяне 



Възможности за анализ на 
кормуването 

Накрая получавате финален резултат, с 
възможност за отпечатване 



Възможности за анализ на 
кормуването 

Има възможност за повторно преглеждане на 
избрани моменти и запис до 30 файла за 

последващо гледане и коментари 



Възможности за анализ на 
кормуването 



Възможности за анализ на 
кормуването 



Възможности за анализ на  
допуснатите грешки от различни  

позиции 



Информация 

Допълнителна информация може да 
получите на тел.: +0882 481 608 


