
Twój lokalny partner Transoft Solutions:

De facto lider na rynku analizy przejezdności

DESIGN AHEAD OF THE CURVE

Dostępny w 3 wersjach (Lite, Standard, Pro)

Zaprojektowany przez inżynierów transportu

Technologia bazująca na testach GPS w terenie

Pełna integracja z wieloma platformami CAD

Wsparcie w języku lokalnym

Możliwość dostosowania pojazdów

Zaawansowana technologia 3D

Szczegółowe informacje na temat oprogramowania można 
znaleźć na stronie: www.transoftsolutions.com

DESIGN WITH CONFIDENCE
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WYJDŹ NAPRZECIW OCZEKIWANIOM
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GŁÓWNA SIEDZIBA
Holandia +31 (0)10 258 78 78

BIURA W EUROPIE
Wielka Brytania +44 (0)161 222 0208

Niemcy +49 (0)221 77 109 299

NAPISZ DO NAS 
infoEU@transoftsolutions.com

STRONA INTERNETOWA
www.transoftsolutions.com

Chcesz uzyskać 
więcej informacji?
Zeskanuj kod QR!
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NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE OPROGRAMOWANIE 
NA ŚWIECIE DO SYMULACJI ŚCIEŻKI POJAZDÓW

AutoTURN® to oprogramowanie do analizy ścieżki pojazdu, które 
pomaga w sprawdzeniu ruchów pojazdu w projektach dróg oraz 
planach przestrzennych. Niezależnie czy zajmujesz się projek-
towaniem i planowaniem rond, skrzyżowań, parkingów, punktów 
załadunkowych czy też dworców autobusowych, AutoTURN® 

gwarantuje bezpieczne dostosowanie zaplanowanego układu do 
wymaganych manewrów pojazdu jak i promieni skrętu. 

SKUTECZNE NARZĘDZIA EDYCJI

Symulacja zarówno manewru cofania jak i jazdy w przód jest 
wykonywana od razu dzięki interaktywnym trybom, które uwzględ-
niają prędkość, przewyższenie, tarcie boczne i algorytmy promienia 
skrętu. Nasze ciągle aktualizowane funkcje dają możliwość tworze-
nia zawiłych ruchów pojazdów z wiarygodnymi wynikami.

DYNAMICZNA ANALIZA ŚCIEŻKI PRZEJAZDU

Na zlecenie klientów nasi eksperci stworzą niestandardowe 
pojazdy zgodne z, Autodesk® AutoCAD®, AutoCAD Civil 3D,  
Bentley® MicroStation®, Bricsys® BricsCAD®, ZWSOFT®  ZWCAD®

Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym gdy AutoTURN zauważy konflikt 
pomiędzy symulacją pojazdu a obiektem w rysunku. 

Ciągle aktualizowana biblioteka pojazdów AutoTURN, zawsze pracuj na 
najnowszych pojazdach.

Użyj ścieżki w 3D w celu dokładniejszej analizy i wizualizacji projektów

TERENOWE BADANIA I TESTY

DESIGN WITH CONFIDENCE | www.transoftsolutions.com 

Dzięki naszym badaniom jesteśmy w stanie ciągle dostarczać 
nowe narzędzia w  AutoTURN®, co z kolei umożliwa użytkownikom 
tworzenie realistycznych symulacji pojazdów w 2D i 3D. 
Zaawansowane narzędzia modelowania pojazdów dają możliwość 
zdefiniowana pojazdów specjalnych, z napędem na tylnie koła, 
układem kierowniczym, punktami śledzącymi i wiele innych.   Za 
pomocą zaawansowanych funkcji takich jak sprawdzenie kolizji, 
przeszkód w terenie i linii widoczności można upewnić się, że dany 
projekt jest bezpieczny i spełnia wszystkie wymagane normy. 

ZAAWANSOWANE FUNKCJE

AutoTURN® zawiera biblioteki pojazdów zgodne ze standardami 
takich krajów jak: Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Holandia, 
Hiszpania, Włochy, Szwecja, Dania, Polska, Czechy, Południowa 
Afryka, ZEA, Izrael i wiele innych.

KOMPLEKSOWE BIBLIOTEKI POJAZDÓW

Analiza ścieżki w

3D
Oprócz krajowych bibliotek pojazdów, użytkownicy AutoTURN® Pro 
posiadający aktywną subskrypcję (MAP) mają dostęp do ciągle 
zwiększającej się liczby pojazdów specjalnych.

AutoTURN® zawiera skuteczne narzędzie raportowania w celu 
przedstawienia dokładnych danych na temat wykonywanej 
symulacji. Istnieje możliwość raportowania maksymalnej 
prędkości w symulacji za pomocą narzędzia Speed Profile Report, 
przeglądania promienia skrętu pojazdu za pomocą Turning Report. 
Narzędzie wizualizacji z łatwością wyeksportuje symulacje pojazdu 
do filmiku AVI, dzięki czemu prezentacja projektu klientom czy też 
inwestorom znacznie zyska na atrakcyjności.

RAPORTOWANIE I WIZUALIZACJA

i2D


