Banecykling og mulighed for at designe
cykeludstyr er blandt de vigtigste forbedringer
af Bkools cykelsimulator
Den nye version af Bkools cykelsimulator indeholder en
række nyheder, der styrker dens position som markedets
mest alsidige simulator.
Madrid, Spanien (15 september 2015). Bkool har netop lanceret den nyeste version af deres
simulator, som endnu engang viser, at den største motivation for firmaet er og bliver at give
brugerne de mest virkelighedsnære oplevelser. Med lanceringen vil Bkool gøre det endnu
sjovere at træne indoorcykling, og det skal ske gennem to hovednyheder: Nye og unikke
cykelbaneløb og en virtuel garderobe, hvor brugeren kan designe sit eget virtuelle
cykeludstyr, helt efter egen smag.

Den eneste cykelsimulator med velodrom
Bkools cykelsimulator bliver dermed den eneste på markedet, som tilbyder cykelbaneløb, og
som giver brugerne mulighed for at få det maksimale ud af deres virtuelle velodrom, med
individuelle løb og holdløb.
Denne unikke funktion består af i alt tre helt nye spil, der bygger på rigtige løb, som er blevet
tilpasset den virtuelle cykelbane.
Individuel forfølgelsesløb, holdforfølgelsesløb og udskilningsløb er de tre discipliner inden for
banecykling, som Bkool lægger ud med i denne sæson. Hvert løb har sin teknik og
forskellige regler, men fællesnævneren er følelsen af spænding, fart og adrenalin.
De enkelte løb er skabt, så brugeren kan leve sig helt ind i en verden af ægte
konkurrencestemning og få en helt unik oplevelse ud af det.
https://youtu.be/gPEENqDboPw

Design og kvalitet af cykeludstyr lige efter brugerens hoved
En anden af simulatorens nye funktioner, er muligheden for at bruge Bkoolpointene til at
skræddersy udseende og kvalitet af ens cykeludstyr.
Bkool har nemlig stillet en hel virtuel garderobe til rådighed for brugerne, hvor man kan
vælge mellem en lang række forskellige design for at lave sit helt eget look til ens virtuelle
cyklist.

Simulatoren giver også mulighed for at vælge kvaliteten af ens cykeludstyr, som så vil
påvirke præstationen. Ligesom i virkeligheden vil cykeltøj af bedre kvalitet være lettere og
føles mere behageligt, og det vil afspejle sig i løbenes tider. Efterhånden som man bruger sit
cykeludstyr, vil det blive slidt, og det vil igen blive tid til at skifte det ud med de point, man har
opnået i de foregående sessioner. Det store udvalg og de originale design passer som hånd
i handske med det enkle og intuitive redigeringsværktøj, som gør det muligt at
specialfremstille ens helt eget design med egne billeder og logoer.
De forskellige hold, brugerne har oprettet i Bkools simulator, vil kunne designe deres egen
trøje for at skille sig ud fra de andre hold, som man også ser det hos de professionelle
cykelhold.
https://youtu.be/UlziTi4kYA

Desuden...
Er det værd at nævne forbedringerne af rutedesignet i 3D, som har fået nye effekter såsom
vind og vand, nye træer, dyr, landskaber og omgivelser, der virker endnu mere ægte.
Alt dette bliver suppleret af en ny statusbjælke, som udnytter opvarmningstiden bedre ved at
give brugbare forklaringer omkring, hvordan man bruger simulatoren.

Om Bkool ®
Bkool er en teknologivirksomhed, der laver innovative og interaktive løsninger til sport og
computerspil. Inden for cykelsporten har vi udviklet de mest avancerede hometrainere og
simulatorer. Med vores simulator kan cyklisterne køre på en hvilken som helst rute i verden i
3D, ledsaget af andre cyklister, der er forbundet simultant fra forskellige steder. Med
simulatoren vil brugeren opleve de samme fornemmelser i sit hjem som på en rigtig
landevej. Bkool 3D World simulerer en hvilken som helst rute i verden i 3D og genskaber
bjerge og detaljer i landskabet. Bkool 3D Real Weather™ genskaber vejrfænomener i
realtid fra en hvilken som helst rute. Bkool er tilgængelig på 7 sprog, inklusiv kinesisk og
japansk, og produkterne distribueres globalt.
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HVAD GØR BKOOL ANDERLEDES ?
Bkool er den mest avancerede cykelsimulator. Herunder er nogle af
de funktioner, der adskiller Bkool fra andre cykelsimulatorer, og som
gør virksomheden til pionerer inden for udvikling af simulation til
cykelsport:
Bkool 3D Word. Simulatoren gendanner 3D-landskabet for en hvilken som helst
rute i verden. Den genskaber floderne, træerne og klipperne i området. Den
gendanner ligeledes alle de elementer, der er blevet anbragt ved menneskelig
indblanding, såsom veje, bygninger osv. Dette er muligt, fordi simulatoren
genkender landskaber alle steder på planeten. Denne funktion blev implementeret
i august 2014.
Ubegrænsede scenarier i 3D. Bkools store bidrag til cykelsporten er, at takket være
3D World, er de virtuelle scenarier i 3D ubegrænsede i modsætning til andre
cykelsimulatorer, hvis ruter er optaget på forhånd og kun findes i begrænset i
antal.
Bkool 3D Real Weather™. Simulatoren genskaber de atmosfæriske fænomener for
hver enkelt rute, såsom regn, sol, vind eller sne. Vejrfænomenerne genskabes i
realtid og dækker alle ruter i verden. Simulatoren skelner også mellem døgnets
timer, solens position og månens faser. Denne funktion blev lanceret i marts 2015.

Se video > 
https://www.youtube.com/embed/fC-9FkBy2KA
Brugeren kan frit oprette 3D-ruter. Brugeren kan træne på ruter, der er lavet af
andre brugere, men kan også lave sin egen rute i 3D, hvis det er ønsket. Det er
meget enkelt, brugeren skal bare oploade data i gpx-format.
Voice chat. De forskellige deltagere på en rute på simulatoren kan tale sammen
undervejs, uanset hvor i verden de befinder sig.
Beskeder på landevejen. De allermest nysgerrige kan være tilstede som tilskuere
og sende beskeder til cyklisterne. Disse opmuntrende beskeder dukker op på skrift
langs simulatorens landevej og kan ses af cykelrytterne i realtid.
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