
Symulator lokomotywy SIMTRAQ 
Innowacyjne rozwiązanie do szkolenia maszynistów 
w rzeczywistości wirtualnej 



Przyszłość kolei to technologia i bezpieczeństwo 
Rozwój technologiczny i infrastrukturalny otworzył przed branżą kolejową nowe możliwości oferowania 
szybszej i bardziej komfortowej podróży. Ten rozwój stał się jednocześnie wyzwaniem dla maszynistów, 
którzy zaczynają prowadzić nowoczesny tabor stawiając czoła realnym zagrożeniom występującym na 
trasie. Potrzeba treningu poprawnego uruchamiania maszyn, ich bezpiecznego prowadzenia w różnych 
warunkach atmosferycznych, jak również z zakresu prawidłowego reagowania w sytuacjach 
kryzysowych to  pierwszy krok do podnoszenia kwalifikacji maszynistów. 

Przed branżą kolejową stoi duże wyzwanie - usprawnienie systemu szkolenia obecnej i przyszłej kadry, 
ze szczególnym naciskiem położonym na bezpieczeństwo. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju od 2018 roku polscy przewoźnicy będą zobowiązani do szkolenia maszynistów 
na symulatorach. 

Obecnie, maszynista podczas szkolenia może nie mieć okazji przećwiczenia zachowań w sytuacjach 
awaryjnych, ponieważ takie zdarzenia nie będą miały miejsca w trakcie kursu. Szkolenie na 
symulatorach umożliwia zasymulowanie dowolnego zdarzenia oraz umożliwia ćwiczenie prawidłowych 
zachowań. Nowy sposób szkolenia ma więc chronić przed sytuacjami awaryjnymi, które mogą być 
przyczyną katastrof kolejowych.  

Potrzeba ta stała się wyzwaniem dla inżynierów z firmy Qumak, którzy zbudowali polski symulator 
łączący realny świat kolei z nowoczesną technologią wirtualnej rzeczywistości. Symulator SIMTRAQ  
z wykorzystaniem innowacyjnych technologii dąży do podniesienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego.  



Mobilny symulator do szkolenia maszynistów 
w bezpiecznym świecie 3D 

SIMTRAQ to innowacyjny symulator lokomotywy wyprodukowany przez 
informatyczno-technologiczną spółkę Qumak. Służy szkoleniu operatorów pojazdów 
trakcyjnych. Dzięki mobilności - instalacji na platformie TIR - może być szybko 
dostarczony w dowolne miejsce, w którym zaplanowano szkolenie. 

Rozwiązanie wykorzystuje 
nowoczesne technologie – m.in. 
okulary wirtualnej rzeczywistości, 
sześciostopniowe platformy ruchu, 
systemy audio – aby maksymalnie 
wiernie odtworzyć sytuację 
prowadzenia pociągu. 

Innowacyjne technologie 
symulacyjne Symulator SIMTRAQ, jako w pełni polski 

produkt, wiernie odzwierciedla krajowe 
warunki prowadzenia pociągów.  

Realistycznie odwzorowuje maszyny, 
ukształtowanie terenu, obiekty i budynki 
znajdujące się przy polskich trasach.  
Ponadto wirtualny świat symulatora 
można uzupełnić o dowolną trasę 
kolejową w każdym miejscu na świecie. 

W 100% polski produkt 

SIMTRAQ zapewnia bezpieczne szkolenia – osoby 
uczące się mogą jeździć po dowolnych, wirtualnych 
trasach bez obaw, że doprowadzą do uszkodzenia 
lokomotywy, czy narażą pasażerów na wypadek. 

Umożliwia również ćwiczenie reakcji na zdarzenia 
nietypowe, jak np. wtargnięcie zwierząt na tory czy 
pożar pociągu. Dzięki temu przyszli maszyniści wiedzą 
jak zachować się w sytuacjach kryzysowych i potrafią 
zadbać o najwyższe bezpieczeństwo pasażerów. 

Komfortowe szkolenia i bezpieczeństwo 
pasażerów 



Polski produkt przeznaczony dla przewoźników 
kolejowych ceniących bezpieczeństwo 
pasażerów i wykwalifikowaną kadrę 

Symulator lokomotywy przeznaczony jest przede wszystkim dla przewoźników 
kolejowych, przedsiębiorstw prowadzących szkolenia maszynistów i szkół 
kolejowych. Dzięki mobilnej platformie rozwiązanie może być wykorzystane w 
dowolnej lokalizacji. 

Rozwiązanie adresowane jest w szczególności do firm, które rozwijają swój 
tabor i oczekują profesjonalnie wyszkolonej kadry maszynistów. 

Poprzez wprowadzanie do szkoleń zdarzeń nietypowych, jak awaria 
podsystemów lokomotywy czy wtargnięcie pieszych na tory, maszyniści ćwiczą 
zachowania w trudnych sytuacjach na realnych trasach. Doskonaląc swoje 
umiejętności zwiększają bezpieczeństwo pasażerów i wszystkich uczestników 
ruchu kolejowego. 



Realizm świata wirtualnego 
SIMTRAQ, dzięki innowacyjnym technologiom symulacji gwarantuje 
maksymalny realizm sytuacji prowadzenia pociągu, a nowoczesne systemy 
video zapewniają szkolonym maszynistom obraz najwyższej jakości.  

Symulator spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. dotyczące 
ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów. 

System ruchu o 6 stopniach swobody odwzorowujący 
wszystkie siły oddziałujące na maszynistę podczas prowadzenia 
pojazdu. 

Kabiny maszynistów wykonane z oryginalnych 
komponentów pojazdów trakcyjnych. 

Edytor scenariuszy szkoleń wraz z systemem 
automatycznej oceny maszynistów. 

Realistyczne odwzorowanie świata 3D – infrastruktury 
drogowej, rzeźby terenu, warunków pogodowych, 
pojazdów oraz zachowania ludzi i zwierząt. 

Fotorealistyczny obraz w rozdzielczości 4K 
dla każdego z symulowanych okien kabiny 
maszynisty. 

Silnik fizyki gwarantujący realistyczne odwzorowanie warunków,  
w których dochodzi do takich zdarzeń jak poślizg czy wykolejenie. 

Maksymalny realizm sytuacji szkoleniowej zapewnia: 



Klasy symulatora dostosowane 
do potrzeb klientów 
Symulator SIMTRAQ dostępny jest w czterech wariantach, tzw. klasach. 
Od najbardziej zaawansowanej – mobilnej platformy TIR, po wersję 
symulatora dostępną na komputery osobiste. 

Mobilne centra  
szkoleniowe  
w naczepach TIR 

Rozwiązania VR z użyciem  
osobistych platform ruchu 

Symulatory  
klasy biurkowej 

Stacjonarne 
symulatory 
immersyjne 



Klasy symulatorów 

Mobilne centra szkoleniowe 
w naczepach TIR  

Mobilne centrum szkoleniowe wyposażone w: 
stanowisko szkoleniowe, instruktorskie oraz salkę 
konferencyjną umożliwia komfortowe szkolenie  
maszynistów w dowolnym miejscu 

Stanowisko szkoleniowe wykonane z oryginalnych 
komponentów pojazdu trakcyjnego z fotelem 
umieszczonym na platformie ruchowej 
odwzorowującej wszystkie siły działające na 
maszynistę 

Rozwiązanie całoroczne wyposażone w urządzenia 
grzewczo-klimatyzacyjne  

Autonomiczny system zasilania 30KW 



Klasy symulatorów 

Stacjonarne symulatory immersyjne 

Wierne odtworzenie kabiny maszynisty – 
wykorzystanie prawdziwych komponentów pojazdu 
trakcyjnego 

Profesjonalne systemy wizualizacji o najwyższej 
jakości obrazu: Ultra HD 

Możliwość posadowienia symulatora na 
platformach ruchu o sześciu stopniach swobody 
(6DoF) 



Klasy symulatorów 

Rozwiązania VR z użyciem osobistych 
platform ruchu 

Innowacyjne rozwiązania z użyciem sześciostopniowych 
platform ruchu 6DoF, skanerów przestrzeni i okularów VR 

Obsługuje wielu typów pojazdów trakcyjnych 

Pełny zakres symulacji – dźwięk, ruch, głos - przy 
niewielkich rozmiarach symulatora 



Klasy symulatorów 

Symulatory klasy biurkowej 

Oprogramowanie symulacyjne doskonałe do szkoleń 
wstępnych, a także dla szkół 

Możliwość rozszerzenia symulatora o dedykowane 
systemy sterowania 

Niski koszt zakupu i eksploatacji 



QUMAK S.A. to największy polski integrator technologiczno-
informatyczny. Działa na polskim rynku ICT od trzydziestu lat.  
Firma oferuje rozwiązania informatyczne i infrastrukturalne dla 
sektora prywatnego i publicznego, m.in.: inteligentne systemy 
transportowe, zdalnie zarządzane i przyjazne środowisku obiekty, 
systemy do zarządzania majątkiem, a także systemy bezpieczeństwa 
infrastrukturalnego oraz IT.  

Giełdowa spółka oferuje kompleksową obsługę wdrożeń w dwunastu 
obszarach technologicznych, w ramach których świadczy usługi 
obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie 
rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę 
rozwiązań w miarę zmieniających się potrzeb klienta.  

Qumak zatrudnia kadrę liczącą ponad 700 ekspertów,  
współpracuje z ponad 50 partnerami - światowymi liderami 
z branży teleinformatycznej i technologicznej. 



Skontaktuj się z nami: 

Al. Jerozolimskie 134       
02-305 Warszawa
tel. +48 22 519 08 00
www.qumak.pl

Kontakt :                 qumak@qumak.pl 

Więcej informacji:   www.simtraq.qumak.pl 
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