Velodromespill og muligheten til å designe
utstyret  viktige forbedringer av
Bkoolsykkelsimulatoren
Den nye versjonen av Bkoolsykkelsimulatoren har flere
innovasjoner som styrker dens posisjon som den mest
komplette på markedet.
Madrid, Spania (15. september 2015). Bkool lanserte nettopp den nyeste versjonen av sin
simulator. Den bekrefter at det å levere de mest realistiske brukeropplevelsene fortsetter å
være den største motivasjonsfaktoren. Bkoolvaremerket vil med denne lanseringen tilføye
en morsom bonus til begrepet innendørs syklingsunderholdning, og gjør det ved hjelp av to
hovedinnovasjoner: nye og eksklusive velodromspill samt en virtuell garderobe, slik at
brukeren kan designe sitt virtuelle utstyr etter egen smak.

Den eneste sykkelsimulatoren med velodromespill
Bkoolsykkelsimulatoren er den eneste som har velodromspill, som gjør det mulig for
brukerne å få mest mulig spilleglede ut av sin virtuelle sykkelbane, med individuelle øvelser
og lagøvelser.
Denne eksklusive funksjonen består av tre helt nye spill, basert på virkelige hendelser som
er tilpasset den virtuelle velodromen.
Bkool lanserer denne sesongen tre baneøvelser: individuell forfølgelse, lagtempo og
eliminering. Hver av disse har forskjellige teknikker og regler, samtidig som fellesfaktorer
som følelser, fart og adrenalin bevares.
Hver øvelse er skapt slik at brukeren kan leve seg inn i en verden med reell konkurranse, og
oppleve en unik erfaring.

https://youtu.be/gPEENqDboPw

Utstyrets design og kvalitet etter brukerens smak
En annen av innovasjonene som simulatoren kommer med, er muligheten til å bruke
Bkoolpoeng for å tilpasse utstyrets design og kvalitet etter egen smak.
For dette har Bkool gjort en fullstendig virtuell garderobe tilgjengelig for brukerne, der de kan
velge blant et stort antall forskjellige design for å tilpasse utseendet på sin virtuelle syklist.
Simulatoren gjør det også mulig å velge kvaliteten på utstyret, noe som vil påvirke ytelsen.
Akkurat som i virkeligheten vil antrekk av høyere kvalitet være lettere og gi en bedre
opplevelse. Dette gjenspeiles i tidene og beregningsmetodene som brukes i konkurransene.

Utstyret vil slites ned med bruk, og tiden vil endres ved hjelp av poeng som er oppnådd i
tidligere økter. Variasjonen og originaliteten av de tilgjengelige designene kombineres
perfekt med et enkelt og intuitivt redigeringsverktøy, som gjør det mulig å lage personlige
design ved å legge inn bilder og logoer.
Grupper som er organisert innenfor Bkoolsimulatoren kan designe sin egen genser for å
skille seg ut fra de andre gruppene, slik profesjonelle sykkellag gjør.

https://youtu.be/Ul-ziTi4kYA

Dessuten …
I tillegg til disse løsningene må vi legge til designforbedringer av kjøreruter i 3D, som vil ha
nye og enda mer realistiske vind og vanneffekter, typer av trær, dyr, natur og scenarier.
Alt dette er supplert med et nytt oppvarmingspanel, som gjør det verdt å vente mens man får
nyttige forklaringer om hvordan man bruker simulatoren.

Om Bkool ®
Bkool er en teknologivirksomhet som skaper interaktive og innovative løsninger for sport og
videospill. For sykling har de skapt den mest avanserte treningsrullen og simulasjonen hittil.
Med simulatoren kan syklister ta hvilken som helst rute i verden i 3D og få selskap av andre
syklister som er tilkoblet samtidig fra ulike steder. Med simulatoren får de samme opplevelse
som de ville hatt på landeveien. Teknologi Bkool 3D World simulerer hvilken som helst rute i
verden i 3D, og gjenskaper det virkelige fjellterrenget, samt de ulike detaljene i landskapet.
Teknologien Bkool 3D Real Weather ™ gjenskaper værfenomener i sanntid på hvilken som
helst rute. Bkool finnes på syv språk, blant annet kinesisk og japansk, og produktene er
tilgjengelige i hele verden.
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HVA ER DET SOM SKILLER BKOOL FRA
MENGDEN
Bkool er den mest avanserte sykkelsimulatoren. Dette er noen av
funksjonene som skiller Bkool fra andre sykkelsimulatorer, og som
gjør den til en pioner når det gjelder utvikling av sykkelsimulasjon.
Bkool 3D World. 
Simulatoren gjengir landskapet på hvilken som helst rute i verden
i 3D, og gjenskaper elver, trær og fjell i området. Den gjengir også menneskeskapte
ting i naturen, som f.eks. veier og bygninger osv. Dette er mulig siden simulatoren
kjenner til landskapet på alle steder i verden. Denne funksjonen ble lansert i august
2014.
Ubegrenset antall omgivelser i 3D Bkools store bidrag til syklingen er at de
virtuelle omgivelsene i 3D er ubegrenset ved hjelp av teknologien 3D World, i
motsetning til andre simulatorer som har et begrenset antall forhåndsinnspilte
ruter.
Bkool 3D Real Weather™. Simulatoren gjenskaper værfenomener på hvilken som
helst rute, som f.eks. regn, sol, vind eller snø. Været gjenskapes i sanntid og dekker
alle ruter i verden. Den skiller dessuten mellom tid på døgnet og solens og månens
posisjon. Funksjonen ble lansert i mars 2015.

Se video > 
https://www.youtube.com/embed/fC-9FkBy2KA
Brukeren kan selv opprette ruter i 3D. Brukeren kan trene med ruter som utføres
av andre brukere, men vedkommende kan også på en enkel måte opprette sine
egne ruter i 3D; man trenger bare å laste opp data for ruten i formatet gpx.
Talechat Flere ulike deltakere på en og samme rute i simulatoren kan snakke med
hverandre mens de tråkker, og det har ingen betydning hvor i verden de befinner
seg.
Meldinger på landeveien De mest nysgjerrige kan være med som tilskuere og
sende meldinger til syklistene. Denne heiingen vises som skrevne meldinger på
simulatoren, og syklistene kan se dem i sanntid.
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