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ProSim4u gaat 3D
Ja, u ziet het goed, ProSim4u gaat 3D: niet alleen het logo is ruimtelijker,
we hebben inmiddels ook een 3-beamer-systeem bij de Boeing 737
simulator in gebruik genomen. Hiermee maken we een prachtig
rondom-beeld van de vliegomgeving zichtbaar! Visuele naderingen op
vliegvelden zijn inmiddels werkelijke belevenissen, dankzij een zichthoek
van bijna 180°.

Boek een
introductievlucht op de
Boeing 737 en
beleef de
ervaring een
lijnvliegtuig te
besturen.

Ook is er nu een cockpit om de simulator heen gebouwd, zodat u door
de cockpitramen naar buiten kijkt. Het effect dat dit heeft op de
vliegbeleving is bijna niet in woorden uit te drukken, u zult het zelf
moeten ervaren om het te geloven. U ‘voelt’ werkelijk alle
vliegbewegingen en waant zich na enkele minuten in de cockpit alsof u
werkelijk aan het vliegen bent.
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Twee belangrijke factoren die de realiteit nog verder verhogen zijn het
Throttle quadrant dat we afgelopen zomer hebben aangeschaft en het
overheadpanel dat momenteel volledig werkend aangesloten is op de
Boeing simulator.
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Een leuk idee
voor een
verjaardag:
geef een
cadeaubon
voor een
introductievlucht op de
Boeing of de
Cessna
simulator.
Voor een
introductievlucht is geen
enkele
voorkennis
noodzakelijk.
U wordt
deskundig en
vriendelijk
begeleid.
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Boeing 737-800 simulator
introductievlucht
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Uw felicitatietekst
komt hier te staan.
* Deze cadeaubon is 1 jaar geldig na afgifte (zie kenmerk) en
is niet overdraagbaar, legitimatie kan worden verlangd. De
algemene voorwaarden van ProSim4u zijn van toepassing.

ProSim4u

Het is nu dus mogelijk om vanaf ‘cold and dark at the gate’ het vliegtuig
op te starten. Via een ‘instructor-station’ dat buiten de cockpit staat
kunnen vervolgens, op verzoek van de klant, allerlei storingen worden
aangebracht, zodat de piloten het soms behoorlijk zwaar kunnen krijgen
tijdens een vlucht.

Cessna172 simulator
De Cessna172 simulator is volledig vernieuwd. Met veel plezier en
aandacht is de cockpit omgevormd tot een zeer realistische General
Aviation simulator. Compleet met gashandle en mixture, trimwheel en
centraal geplaatste radiostack. Een plezier om op te vliegen, ook
vanwege het zeer realistische vliegmodel en solide flightcontrols van AETI.

On-line boeken
Boekingen bij ProSim4u worden nog gemakkelijker dankzij het on-line
boekingsysteem. U bepaalt aan de hand van uw agenda wanneer u wilt
vliegen. Het boekingsysteem geeft direct een alternatief wanneer die
datum of dat tijdstip niet mogelijk is. Op deze manier kunt u uw eigen
voorkeursmoment kiezen. Om on-line te boeken, moet u eerst inloggen,
maar dan heeft u daarna ook toegang tot een uitgebreide bibliotheek
met relevante documentatie.

Cursussen
Dit najaar is er weer keuze uit tal van cursussen, zowel individueel als
klassikaal kunt u uw kennis en vaardigheden bij ProSim4u vergroten.
ProSim4u is een initiatief van een aantal
investeerders en vrijwilligers om een
simulatiecentrum met een aantal vliegsimulatoren
in Nederland mogelijk te maken. Vraag tarieven
voor zakelijk gebruik aan via de mail.
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Kijk op de website voor meer informatie! De volgende basiscursus
VFR/IFR navigatie is gepland op 13, 20 en 27 november 2008.
Gedurende 3 avonden van 19:30 - 22:30 krijgt u een intensieve cursus
over de belangrijkste aspecten bij VFR en IFR navigatie. Aanmelding
via de website.
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Business to
business
Zoekt u iets
bijzonders
voor uw
bedrijfsfeest
of beurs?!

Activiteiten voor bedrijfsleven (B2B)
Neem contact op met ProSim4u om uw wensen en onze mogelijkheden
te bespreken. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de Cessna simulator te
huren (inclusief begeleiding) als attractie op uw bedrijfsfeest of beurs.
Ook kunnen we voor kleinere of grotere groepen (tot max. 16 personen)
een interessant vliegprogramma bieden, waarbij zowel de theorie als de
praktijk van het vliegen in een onderhoudend programma worden
aangeboden.

Flightsimulatorweekend 1 en 2 november 2008
Bezoek onze stand op het flightsimulatorweekend op 1 en 2 november in
Lelystad. Ook dit jaar zullen we een verloting houden onder de mensen
die bij ons in de stand hun (e-mail)adres achterlaten. Wat is er te
winnen?! Een introductievlucht voor 2 personen op onze Boeing 737NG
simulator!

Wat is er bij ons in de stand te zien?
In onze stand staat de ProSim4u Cessna172 simulator. Elk uur zal er één
of meerdere korte proeflessen worden gevlogen met iemand uit het
publiek. Het volgende uur zullen we ons Boeing 737 overheadpanel
demonstreren. Aan de hand van voorbeelden laten we zien wat er, met
de daarvoor speciaal ontwikkelde software, allemaal mogelijk is. Als u
belangstelling heeft moet u zeker langskomen. Laat dan meteen uw emailadres achterlaten zodat u kunt mee doen aan de verloting van de
introductievlucht op onze Boeing 737 simulator.

De Cessnasimulator van
ProSim4u kan
worden
gehuurd,
zodat uw
gasten of
introducees
onder
begeleiding
kennis kunnen
maken met
het besturen
van een
vliegtuig.
Business to
business
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Flightsim
weekend
1 en 2
november
2008 te
Lelystad.

U kunt Op het onderstaande overzichtskaartje zien waar onze stand
is, namelijk rechtsachterin tussen de vliegtuigen.
Om uw bezoek nog aantrekkelijker te maken hebben we in deze
nieuwsbrief een kortingsbon opgenomen. Print deze pagina, knip de
bon uit en neem deze mee naar Lelystad, dan kunt u goedkoper
naar binnen.

Wij staan in
de grote hal
tussen de
vliegtuigen!
Bezoek onze
stand en
profiteer van
beursvoordeel.
Vroegboeking
voor cursussen
of introductievluchten met
aantrekkelijke
korting.

Foto’s met dank aan Cees Zorn: www.fotojournalist.nl
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