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Disclaimer DoveTail Games Ltd. 

 

IMPORTANT NOTICE. This is user generated content designed for use with DoveTail Games Limited’s train simulation products, 

including Train Simulator 2016. DoveTail Games Limited does not approve or endorse this user generated content and does not 

accept any liability or responsibility regarding it. 

 

This user generated content has not been screened or tested by DoveTail Games Limited. Accordingly, it may adversely affect your 

use of DoveTail Games’s products. If you install this user generated content and it infringes the rules regarding user-generated 

content, DoveTail Games Limited may choose to discontinue any support for that product which they may otherwise have provided. 

 

The RailWorks EULA sets out in detail how user generated content may be used, which you can review further here: 

www.railsimulator.com/terms. In particular, when this user generated content includes work which remains the intellectual property 

of DoveTail Games Limited and which may not be rented, leased, sub-licensed, modified, adapted, copied, reproduced or 

redistributed without the permission of DoveTail Games Limited." 
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1 Historie 

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bestelde de toenmalige Deutsche Reichsbahn (DRB) 15 

stoomspoorwegkranen met een hefvermogen van 57 ton bij de Ardelt-Werke GmbH in 

Eberswalde, die echter door de oorlogsomstandigheden niet meer konden worden afgeleverd.  

Na de oorlog zette de Ardelt-fabriek de activiteiten voort in Osnabruck en ontving in 1946 de 

opdracht voor vier van deze kranen van de Deutsche Reichsbahn (West), die in 1949 werden 

uitgerold en door de nog jone Bundesbahn werden afgenomen.  Een belangrijk voordeel van dit 

type was dat de contragewichten permanent aan de kraan bevestigd waren en niet, zoals bij 

zwaardere typen, tijdens het transport van de kraan op een afzonderlijke gewichtswagen 

meegevoerd hoefden te worden. Het totale gewicht van deze spoorwegkraan was 107 ton. 

Voor het vervoer naar de inzetlocatie kon de kraan met hulpwagens in normale goederentreinen 

in opzending meegenomen worden. De maximumsnelheid was vastgesteld op 80 km/u. Tijdens 

het transport rustte de giek op een bok van een schutwagen. De complete ongevallentrein 

omvatte behalve de kraan met schutwagen tevens een uitgerangeerde 2' 2' T34-tender als 

water- en kolenwagen, een gereedschapswagen en een verblijfswagen voor de hersporingsploeg. 

(Bron: Eisenbahn-Kurier 6/2019) 
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2 Installatietips 

2.1 Algemeen 

 

De Krupp-Ardelt ongevallentrein van TrainworX/Wilbur Graphics wordt als .zip-bestand geleverd 

en bevat behalve een leesmij_NL.txt de volgende objecten: 

 

- Map Manual\TrainworX met Duitse, Engelse en Nederlandse handleidingen: 

 

WG_DB_Krupp_Ardelt_EDK_Handbuch_V1_0.pdf 

WG_DB_Krupp_Ardelt_EDK_Manual_V1_0.pdf  

WG_DB_Krupp_Ardelt_EDK_Handleiding_V1_0.pdf 

 

- Installatiesoftware TwX_DB_KA_EDK_Einheit_V10.exe 

 

Na de start van de installatie-.exe vraagt het programma om een aantal keuzes: 

 

- Taal (Dutch/English/French/German) 

- Afwijkend installatiepad (standaard is: ../SteamApps/Railworks/ enz.) 

- Acceptatie van de licentieovereenkomst (EULA) 

- Selectie van de te installeren objecten (slechts een object mogelijk) 

 

… en tenslotte om  

- het intoetsen van de installatiesleutel (een serie van zes cijfergroepen) om het programma vrij 

te geven 

 

Raadpleeg de release notes.txt voor actuele aanpassingen etc. De meegeleverde 

scenario's verwachten dat je de volgende addons al in je bezit hebt: 

 

• DTG Route Konstanz-Villingen 

• TrainworX/Wilbur Graphics G12 Familie 

 

2.2 Andere aanwijzingen 

 

• Je computer moet toegang hebben tot het internet 

• Hou de installatiesleutel bij de hand, die in uw TrainworX account terug te vinden is 

• Als het activeren van de software mislukt controleer dan of andere programma's de 

internettoegang blokkeren. 

• Het is NIET nodig om het downloaden te herhalen als de installatie niet geslaagd is. Ga 

eerst na welke van bovenstaande problemen door jou opgelost kunnen worden. 

• Stel zeker dat de ingepakte bestanden zijn uitgepakt alvorens met de installatie te 

beginnen. 

• Als de installatiesoftware de Railworks-map niet kan vinden op je systeem is de 

verwijzing naar deze map in het Windows-register mogelijk niet meer geldig. Deze situatie 

doet zich voor als je de Steam-omgeving naar een andere computer of schijfstation hebt 

verplaatst. Dit los je op door de installatie van Steam te herhalen. 



 Handleiding WG Krupp-Ardelt Ongevallentrein 

©Wilbur Graphics 2020, all rights reserved      Versie 1.0 

 

pag. 5 

 

3 Rollend materieel 

3.1 Object Browser Index 

 

Map Submap Browser Name 

Wilbur Graphics Rollmat_de WG DB K-A Dampfkran 57t 

Wilbur Graphics Rollmat_de WG DB K-A Dampfkr Mannschw 

Wilbur Graphics Rollmat_de WG DB K-A Dampfkran Geraetew 

Wilbur Graphics Rollmat_de WG DB K-A Dampfkran Schutzw 

Wilbur Graphics Rollmat_de WG DB K-A Dampfkran Wasserw 
 

 

 

3.2 Preloads 

 

• WG DB BR 56 2637 m. EDK-zug 

• WG DB BR 56 2751 m. EDK-zug 
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3.3 Ongevallentrein 

 

WG DB K-A Stoomkraan 57t met schutwagen 
 

 

 

WG DB K-A Ongevallentrein, water- en kolenwagen 
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WG DB K-A Ongevallentrein, gereedschapswagen 
 

 
 
WG DB K-A Ongevallentrein, verblijfswagen 
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4 Scenario's 

 

De meegeleverde scenario's verwachten dat je de volgende addons al in je bezit hebt: 

 

• DTG Route Konstanz-Villingen 

• TrainworX/Wilbur Graphics G12 Familie 

 

 

Route Scenario Intro G/P 

K-V [NL] WG Ongevallenkraan vanuit 
Villingen 

Breng een ongevallentrein naar 
Immendingen. 

G 

K-V WG Wrecker train from Villingen Drive a wrecker train to 
Immendingen  

G 

K-V [NL] WG Ongevallentrein terug naar 
Immendingen 

Voor de ongevallentrein zit het 
werk erop en deze gaat nu 
terug naar Immendingen. 

G 

K-V WG Return the wrecker train to 
Immendingen 

The wrecker train has 
completed its task and must  
return to Immendingen.  

G 
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5 Copyright 

 

© 2020 Wilbur Graphics 

info@wilburgraphics.com 

 

Train Simulator 2020 is a trademark of Dovetail Games and RailSimulator.com Ltd. 

 

 

mailto:info@wilburgraphics.com

