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Gran 16  
943 28 Öjebyn 

 
Offert 2018-01-25-1 
 
 
Hej Anders! 
 
 
Tack för er förfrågan. 
 
Offerten innehåller pris för köp alternativt hyra för 1 st utbildningssimulator med 
användarlicenser samt uppgraderingsavtal. 
 
Tveka inte att återkomma med frågor om ni undrar något. 
 
Med vänliga hälsningar 

 
Claes Knutsson 
Area sales Manager Sweden 
Tenstar Simulation AB 
Tel: +46 70 654 03 61 
claes.knutsson@tenstarsimulation.com 
 
 
  

http://tenstarsimulation.com/en/
mailto:claes.knutsson@tenstarsimulation.com


  

 

Kontakt information:                                                       Kontakt:  

 

Tenstar Simulation AB   Claes Knutsson  

Storemyrsvägen 2    Phone: +46 70 654 03 61 
457 30 Tanumshede    E-mail: claes.knutsson@tenstarsimulation.com 

     www.tenstarsimulation.com 

 

 
 
Varför använda ett pedagogiskt utbildningsverktyg med 
simulator? 
 
 
Minimal drift och underhållskostnad. 
 
En simulator har en mycket låg driftskostnad i form av strömförbrukning. En ”riktig” 
grävmaskin kostar 50-250 kr/tim i diesel plus underhåll beroende på storlek. T.ex. så drar 
en 28 tons Hitachi ca 17 liter i timmen gånger ca 14 kr/liter ger ca 238 kr i timmen.  
 
Minimal miljö och klimat påverkan. 
 
Påverkan på miljö och klimat från en simulator är ungefär 3 % av en ”riktig” maskin.  
 
 
 
Lärarlös utbildning möjliggör mängdträning 
 
Simulatorn möjliggör lärarlös undervisning pga. det pedagogiska upplägget med övningar 
och loggning av elevens arbete. Detta gör utbildningen ännu mer kostnadseffektiv och ger 
eleven möjlighet till mängdträning. 
 
 
Ingen olycksrisk – möjliggör svåra övningar 
 
Då olycksrisken är obefintlig kan man i tidigt skede låta oerfarna förare köra grävmaskin. 
Övningar som tidigare varit för farliga att göra kan nu köras utan person eller maskinskador. 
 
 
Brett övningspaket med olika tillbehör och redskap 
 
Simulatorn har möjlighet till olika tillbehör som skopor, gripklo, pallgaffel, tiltrotator och 
maskinstyrning. Till dessa tillbehör och redskap finns en mängd olika övningar som allt 
eftersom kommer att bli fler. 
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Tenstar utbildningssimulator Traktor med rörelseplattform. 
1 st.  Mobil enhet med en plastkåpa  
1 st.  Simulatordator, tangentbord och mus 
1 st. Tenstar rörelseplattform 
1 st.  Maskinförarstol 
1 st. Armstöd med Joystick, SVAB 
1 st.  Touch skärm 
1 st. Logitech G29 med stor ratt. 
1 st. Kit, ELEN gaspedal, bromspedal och kopplingspedal 
1 st. FNR växelspak & blinkers 
4 st.  48 tums LED-skärmar med fästen för stående skärmar. 
1 st. Fästen för bakskärm 
1 st.  Serverlicens med elevhantering, uppföljning och administration. 
1 st.   Installation/Leveransutbildning 
1 st. Användarlicens Traktor (TR) 
1 st. Användarlicens Hjullastare (WL) 
1 st. Användarlicens Skördetröska (HV) Utan kostnad (Se notering**) 
Ovan system kommer att se ut som nedan bild. 
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**  Då Skördetröskan har ett minder antal övningar (6 st) får ni som kund nyttja den utan 

kostnad till dess att fler övningar adderats. Därefter görs en ny överenskommelse. 
*** Utbildningssimulatorn är förberedd för VR.  

 
 
Pris:     459 535 Kr 
Hyra 36 mån      13 513 Kr/mån   
 

 
Support & uppgradering av simulator ovan 
För att kontinuerligt uppdatera och uppgradera simulatorn tillkommer en support och 
uppdateringsavtal. I uppdateringen ingår alla uppgraderingar av programvaran, nya 
pedagogiska övningar och elevhantering. Supporten innehåller fri telefonsupport 
från oss på Tenstar Simulation AB. Löpande uppdatering/supportavtal faktureras 
kvartalsvis i förskott.  
Pris:      5 000 kr/kvartal 
Vid hyra ingår Support & Uppgraderingar 

 
 
 

 
Övrigt 

 
• Denna offert gäller till och med 20180225 
• Till samtliga priser tillkommer mervärdesskatt. 
• Leveranstid är vanligtvis inom 2-4 veckor 
• Vid supportbesök debiteras mil- och timersättning. 
• 3 år hårdvarugaranti förutom ratt och touch screen 1 år. 
• Frakt tillkommer. 
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