
Trainsim World 2 – Isle of Wight – Ryde – Shanklin 
 

 
 
Ervaar een van de unieke spoorwegen van Engeland en spring aan boord van het oudste 
operationele rollend materieel van het land met Train Sim World 2: Isle of Wight van Rivet 
Games. 
 
Het is jouw taak om de Ryde Rail-treinen te besturen langs de Island Line, de rest van het 
routenetwerk op het Isle of Wight. Beheer de complexiteit van het volgen van het schema, zelfs 
wanneer u op enkelsporige secties werkt. Of u nu zelf rijdt, een ritje maakt of naar de actie kijkt, u 
ervaart alle bezienswaardigheden en het achtergrondgeluid van een unieke spoorlijn. 
 
Kruip in de huid van de oudste commerciële trekker in het Verenigd Koninkrijk, de veteraan BR 
Class 483, die in 1938 met de Londense metro begon. Deze herwerkte voormalige Tube-trein 
rijdt sinds 1989 op de Island Line en werd gekozen voor de lijn omdat het standaard rollend 
materieel te hoog is om door de Ryde-tunnel te passen. Met een authentieke nokkenas 
elektrische meervoudige simulatie met gelijkstroom, ondersteund door technische expertise en 
gegevens uit de echte wereld, werden de prestaties, het geluid en het gevoel nauwkeurig 
gereproduceerd. 
 
Train Sim World 2: Isle of Wight is bedoeld voor spelers van alle vaardigheidsniveaus. Beginners 
krijgen toegankelijke trainingsmodules aangeboden, terwijl experts moeilijkere processen 
wachten. Of je nu net begint met de trein of je kennis wilt opfrissen, Train Sim World 2 laat je 
alles proberen! Voel de details zodra u in de cabine stapt en neem de controle over. Laat je 
dromen uitkomen in de zeer gedetailleerde en levensechte wereld van de Island Line! 
 
Jij beslist hoe je wilt spelen in Train Sim World 2: Isle of Wight. Bestuur de klassieke BR Class 
483, die op en neer beweegt om de eilandbewoners met elkaar te verbinden, of word zelf een 
passagier en geniet van de verfrissende setup van Network SouthEast. Creëer je eigen 
ervaringen met de Scenario Builder en Livery Editor, of kijk gewoon hoe dingen zich ontvouwen 
en maak geweldige screenshots, of ga op verkenning om eventuele side-quests te doen. Wat je 
ook kiest, er is genoeg te zien en te doen in Train Sim World 2: Isle of Wight. 
 
belangrijkste kenmerken 
- Zeer gedetailleerde en authentieke replica van de route tussen Ryde Pier Head en Shanklin 
- BR Class 483 EMU in Network SouthEast-kleurstelling 



- Gedetailleerde bestuurderscabine met authentieke prestaties en wegligging 
- Realistische en gedetailleerde soundscape opgenomen van de echte meerdere eenheden 
- De reismodus biedt meer dan 24 uur aan activiteiten die u onder de knie kunt krijgen. 
- 5 gedetailleerde en spannende scenario's voor de route 
- Toegankelijke trainingsmodules voor een snelle start 
- Gedetailleerde 24-uurs dienstregeling met 68 treindiensten die u kunt overnemen 
- Compatibel met livery-editor 
- Compatibel met scenariobouwer 
- Aangedreven door de nieuwe voertuigdynamica-engine SimuGraph® en Unreal Engine 4®-
technologie van Dovetail Games 
 
SYSTEEM VEREISTEN 
 
MINIMUM VEREISTEN: 
Besturingssysteem: 64-bits Windows 7 Service Pack 1, Windows 8 / 8.1 of Windows 10 
Bewerker: Intel Core i5-4690 @ 3,5 GHz of AMD Ryzen 5 1500X @ 3,7 GHz 
RAM: 8 GB RAM 
Grafische kaart: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti of AMD Radeon R9 270 met 2 GB VRAM of meer 
DirectX: versie 10 
Netwerk: breedbandinternetverbinding 
Opslag: 20 GB beschikbare ruimte 
Geluidskaart: DirectX-compatibel 
Aanvullende opmerkingen: vereist muis en toetsenbord of Xbox-controller 
 
AANBEVOLEN: 
Besturingssysteem: 64-bits Windows 7 Service Pack 1, Windows 8 / 8.1 of Windows 10 
Bewerker: Intel Core i7-4790 @ 3,6 GHz of AMD Ryzen 7 1700 @ 3,8 GHz 
RAM: 8 GB RAM 
Grafische kaart: NVIDIA GeForce GTX 970 of AMD Radeon RX 480 met 4 GB VRAM of meer 
DirectX: versie 10 
Netwerk: breedbandinternetverbinding 
Opslag: 20 GB beschikbare ruimte 
Geluidskaart: DirectX-compatibel 
Aanvullende opmerkingen: vereist muis en toetsenbord of Xbox-controller 


