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New Holland Tm 190 met Jumbo Opraapwagen 
 

!!!!!!!!! Voordat je hem installeert lees dit eerst !!!!!!!!! 
 

Deze tractor met aanhanger hoort thuis in Sim Tractor 3.6, maar 
functioneert ook in Sim Tractor V4.082. Je kunt er ALLEEN de 
Pottinger Jumbo Opraapwagen achter koppelen. 
 

Je kunt je gemaaid gras oprapen en grote aanhangerpakken van 
maken. Je kunt het oprapen zonder er eerst dijken van te maken met je 
hooidraaier. Het gras wordt maar voor de helft opgeraapt, er blijft veel 
liggen. Het opgeraapte gras ben je in het volgende spel kwijt. Je kunt 
dus minder pakken of balen maken van hetzelfde weiland. Je kunt ze 
NIET voeren aan je koeien en je kunt ze NIET oppakken met je 
tractor met fronthef of je verreiker. Ze worden NIET opgeslagen door 
het spel. Vindt je dit allemaal niet erg, installeer hem dan als volgt : 
 
Download hem op www.simtractor.net onder de naam :  

 
Tm190 + Pottinger Jumbo  
Category: V 3.6 Addon Mods  
Author: St mods 
Version: 3.5 
Rating: 4 / 5 
 

Unzip het gedownloade bestand. 
Kopiëer de bestanden :  40 serie dash , Jumbo 

NHTM190 , tm int 
tmdecals_int1 

naar c:\program files\simtractor V4.0 
 
Kopiëer de bestanden : 60   , 60.nmo 
     60eng.veh  , 60fre.veh 
     60ger.veh 
naar c:\program files\simtractor V4.0\machines 
Start Sim Tractor op, en je ziet hem staan. Maar selecteer deze NIET 
om er gelijk mee te rijden. Doe je dit wel dan blijven de letters van 
“Sim Tractor V4”  van het introscherm in beeld staan. Open het spel 
via een andere tractor en stap dan pas over. Nadat je dit diverse keren 
hebt gedaan, zal het spel de opstart instelling zelf wijzigen en de 
letters “Sim Tractor V4” niet meer laden en in het scherm laten staan.  
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 New Holland Tm190 Catagorie : Voertuigen 
 
 

          -> Instappen  ( Ren tegen de Tractor aan en 
                                druk Pijltjestoets en het Haakje 
                                samen in !!! ) 

 
 
 

 
-> Tractor starten 
 

 
 
 

 
M               -> Versnelling Vooruit. 

, (komma) -> Versnelling Achteruit 

. ( Punt )   -> Versnelling omhoog in Vooruit of Achteruit 
 
/ ( Slash )   -> Versnelling omlaag in Vooruit of Achteruit. 
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-> Rij Voorwaards.                -> Rij naar Rechts. 
 

 
 
-> REM.                   -> Rij naar Links. 
 

 
 
 
 

-     ->Lichten Aan / Uit. 
 

 
 
 
 
 

 
8 -> Zwaailamp Aan / uit. 
 

 
 
 

 
 

 
/ -> Achterhef Omhoog. 
 
 

’ -> Achterhef Omlaag. 
 

 
 

Uitleg Dashboard Display 
 
Wissel op dashboard display naar : 
Liter diesel, RPM, km/uur 
 
 Het aantal liters diesel wijzigt NIET !! 
 Gebruik hiervoor je PDAscherm(TAB) 

 
 


