Cykelsportspel och att kunna utforma tillbehör,
huvudsakliga förbättringar av Bkools
cykelsimulator
Den nya versionen av Bkools cykelsimulator har många
nyheter som befäster den som marknadens mest
kompletta produkt.
Madrid, Spanien (15 september 2015). Bkool har just lanserat den senaste versionen av sin
simulator, vilket bekräftar dess största drivkraft att fortsätta att tillhandahålla de mest
realistiska användarupplevelserna. Med den här lanseringen strävar varumärket Bkool efter
att ge en trevlig bonus till konceptet inomhuscykling genom att använda två huvudsakliga
nyheter: nya och exklusiva cykeltävlingar och ett virtuellt omklädningsrum där användaren
kan utforma de virtuella tillbehören helt enligt egen smak.

Den enda cykelsimulatorn med cykelsportspel
Bkools cykelsimulator är den enda med cykelsportspel som ger användarna möjligheten att
få ut mesta möjliga av den virtuella velodromen, med individuella tävlingar och lagtävlingar.
Denna exklusiva egenskap består av tre helt nya spel som baserarar sig på verkliga
tävlingar som har anpassats till den virtuella velodromen.
Den här säsongen lanserar Bkool tre cykeltävlingar: individuellt tempolopp, tempolopp i
grupp och utslagstävling. Var och en av dem har olika tekniker och regler, samtidigt som de
har en gemensam känsla av fart, fläkt och adrenalin.
Varje tävling har utformats så att användaren verkligen kan uppleva en riktig tävling och
skaffa sig en unik erfarenhet.
https://youtu.be/gPEENqDboPw

Design och kvalitet på tillbehör enligt användarens önskemål
En annan av de nyheter som simulatorn har är möjligheten att använda Bkoolpoäng för att
anpassa utrustningens design och kvalitet.
För att kunna göra det har Bkool skapat ett helt virtuellt omklädningsrum för användarna, där
de kan välja bland ett stort urval och skräddarsy utseendet på sin virtuella cyklist.
I simulatorn går det även att välja utrustningens kvalitet, vilket kommer att påverka
resultaten. Precis som i verkliga livet är mer högkvalitativ utrustning lättare och ger en

förbättrad känsla. Detta återspeglas i tävlingstider och sträckor. Med användning kommer
utrustningen att bli sliten och tidpunkten infinner sig när det är dags att byta ut den genom att
använda de poäng som förvärvats i tidigare lopp. Variationen och originaliteten hos
tillgängliga designförslag kombineras perfekt med en enkel och intuitiv layout, som gör det
möjligt att skapa anpassade tillbehör genom att lägga till bilder och logotyper.
Grupper som skapas i Bkoolsimulatorn kan utforma sina kläder så att de är lätta att urskilja
från andra grupper, precis som hos professionella cykelteam.
https://youtu.be/UlziTi4kYA

Och dessutom …
Till dessa nyheter har vi lagt till förbättringar av utformningen av 3Dvägar, vilka har nya och
ännu mera realistiska vind och vädereffekter, trädtyper, djur, landskap och omgivningar.
Allt detta kompletteras med en ny uppvärmningspanel väl värd att vänta på. Den har
grundläggande förklaringar på hur du använder simulatorn.

Om Bkool ®
Bkool är ett teknikföretag som skapar interaktiva och innovativa lösningar för sport och
videospel. För cykling har företaget skapat den mest avancerade träningsrullen och
simulatorn hittills. Med simulatorn kan cyklister ta vilken rutt som helst på jorden i 3D, och få
sällskap av andra cyklister som är anslutna samtidigt från olika platser. Med simulatorn
upplever de i hemmet samma känslor som de skulle få ute på landsvägen. Tekniken Bkool
3D World simulerar vilken rutt som helst på jorden i 3D, och återskapar den verkliga
bergsterrängen samt de olika detaljerna i landskapet. Tekniken Bkool 3D Real Weather™
återskapar i realtid väderfenomen på vilken rutt som helst. Bkool finns på sju språk, bland
annat kinesiska och japanska, och produkterna finns tillgängliga i hela världen.
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VAD SKILJER BKOOL FRÅN MÄNGDEN
Bkool är den mest avancerade cykelsimulatorn. Här är några av de
funktioner som skiljer Bkool från andra cykelsimulatorer, och som
gör den till pionjär gällande utvecklingen av cykelsimulation.
Bkool 3D World. 
Simulatorn återger landskapet på vilken rutt som helst på jorden i
3D, och återskapar floder, träd och berg i området. Den återger även saker som har
skapats av människan i naturen, som exempelvis vägar och byggnader osv. Detta är
möjligt eftersom simulatorn känner till landskapet på alla platser på jorden. Denna
funktion lanserades i augusti 2014.
Obegränsat med omgivningar i 3D. Bkools stora bidrag till cyklingen är att de
virtuella omgivningarna i 3D är obegränsade med hjälp av tekniken 3D World, till
skillnad från andra simulatorer vars rutter är förinspelade och begränsade till
antalet.
Bkool 3D Real Weather™. Simulatorn återskapar väderfenomenen på vilken rutt
som helst, som exempelvis regn, sol, vind eller snö. Vädret återskapas i realtid och
täcker alla rutter i världen. Den skiljer även på dygnstiden och solens samt månens
läge. Funktionen lanserades i mars 2015.

Se video > 
https://www.youtube.com/embed/fC-9FkBy2KA
Användaren kan själv skapa rutter i 3D. Användaren kan träna med rutter som har
utförts av andra användare, men den som vill kan även på ett enkelt sätt skapa sin
egna rutt i 3D; man behöver bara ladda upp data för rutten i formatet gpx.
Röstchatt. Flera olika deltagare på en rutt i simulatorn kan prata med varandra när
de trampar, och det har ingen betydelse var i världen de befinner sig.
Meddelanden på landsvägen. De mest nyfikna kan vara med som åskådare och
skicka meddelanden till cyklisterna. Dessa påhejningar syns som skrivna
meddelande på simulatorn och cyklisterna kan se dem i realtid.
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