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Ets 1 otobüs modu
Özellikler 1.40 sürümü ile uyumludur Hasarsız yük teslimatı yapın Uyumlu Sürüm 1.40.x Yapımcı Suziexy İndirme… Özellikler 1.40 sürümü ile uyumludur Almanya: Aral, Shell, Avia İskandinavya: Cirkle K, Preem, Uno X,… Özellikler 1.40 sürümü ile uyumludur Gerçek V8 sesi oyuna aktarıldı Uyumlu Sürüm 1.40.x Yapımcı kriechbaum…
Özellikler 1.40 sürümü ile uyumludur Uyumlu Sürüm 1.40.x Yapımcı trzproGökhan Demirhan İndirme Linki: Özellikler 1.40 sürümü ile uyumludur Gerçek hayattaki şirketlerin logoları eklendi: DHL, TNT, Mercedes, Scania, Volvo,… Özellikler 1.40 sürümü ile uyumludur 3 tip renk seçeneği eklendi Harita tasarımı değiştirildi Uyumlu Sürüm…
Özellikler 1.39 sürümü ile uyumludur Scania S ve Scania R (2016) serisinde çalışmaktadır Modun çalışması… Özellikler 1.39 ve 1.40 sürümü ile uyumludur Scania S ve Scania R (2016) serisinde çalışmaktadır… Özellikler 1.39 sürümüne uyarlandı. Piyano detayı eklendi Uyumlu Sürüm 1.39.x Yapımcı Berat Afsin İndirme Linki:… Özellikler
1.39 sürümüne uyarlandı. 20 adet dış kaplama eklendi. Gerçek motor sesi eklendi. Gerçek fizik… This process is automatic. Your browser will redirect to your requested content shortly. Please wait a few seconds. Travego series coaches replaced the obsolete passenger vehicles Mercedes O404 in 1999. Compared to the previous model,
the new buses have acquired a more modern and comfortable interior and a progressive exterior design. Comfort of passengers was ensured by anatomical seats, and for the convenience of passengers during long trips they were equipped with a microwave, coffee machine, air conditioning, refrigerator and television broadcasting
equipment. When compared with the Mercedes-Benz Monobloco O-371, you can notice a huge difference in the level of convenience and improvement.The 2016 Mercedes-Benz Travego bus mod for Euro Truck Simulator 2 supports body painting in any color that you can choose when buying at a car dealership or when upgrading in a
garage, the authors in the near future announced the creation of skins for individual coloring. The virtual drivers of the ETS 2 simulator are given the opportunity to select engines out of nine available and three gearboxes for their needs. The developers of the add-on paid great attention to the reconstruction of the original interior, the
information content of the devices and the implementation of their own physics of behavior and control of a passenger vehicle. In addition, a set of characteristic sound effects has been added to Mercedes. Tested on ETS2 versions: 1.24 - 1.36For sale in salons: Mercedes-BenzAuthor(s) mod: Comodore Updated: 2019-12-25Because of:
Added version 4.0 for ETS2 1.35 - 1.36 Dear user of the site, for passenger transportation by bus, do not forget to download and install Passenger mod for all ETS 2 simulator versions! Bir tır simülasyonu olan Euro Truck Simulator 2’de otobüs sürmek isteyen ziyaretçilerimiz olduğunu düşünerek sizler için ETS 2 otobüs yamaları
paylaştığımız kategorimiz. Bu kategorimiz altında bulunan otobüs yamalarını Mod klasörüne atarak oyun içinde satın aldığınızda Euro Truck Simulator 2 de Otobüs sürebilirsiniz. Kamyonyama.com – Keyif Katar ! Euro Truck Simulator Otobüs Modu Nasıl Yüklenir? Euro Truck Simülatör'ün Steam atölyesinde birkaç otobüs modu olduğunu
görmüşsünüzdür fakat bunları yüklediğiniz halde çalışmadıklarını da görmüş olmalısınız. Çünkü bunların hiçbiri tam bir otobüs görev modu değil veya neredeyse hiçbiri yeni sürümlere güncellenmiyorlar. Bu sebeple otobüs modu için Steam atölyesi yerine Youtube'daki kaynaklara göz atmak gerekiyor. Mesela resmi Youtube EAA
GAMES kanalına.. Bu kanalda hem ETS için otobüs modları geliştirip paylaşıyor, hemde kaydettikleri videolar ile sonucun nasıl olduğunu gösteriyorlar. Bu sayede güncel otobüs modlarına sahip oluyor, gelişmeleri yine o kanaldan takip edebiliyorsunuz. Peki ne yapıyoruz? Aşağıdaki videoya gidiyor, açıklama kısmında MAPA OBRIGATÓRIO - NOVO, MAPA - OBRIGATÓRIO - NOVO başlığı altındaki bağlantılardan gerekli mod dosyalarını indiriyoruz. (Birisi 890 mb, diğeri 101 mb.) Sonrasında açıklama bölümünde biraz aşağıya inip ÔNIBUS EXTRAS başlığını buluyoruz. Bu başlığın altındaki tüm bağlantılar oyun içi otobüslere ait modları barındırıyorlar.
İstediklerinizi indiriyorsunuz. Şimdi elinizdeki tüm scs dosyalarını zip paketinden çıkarıyor, Bilgisayarım > Belgeler > Euro Truck Simulator 2 > mod klasörü içine kopyalıyoruz. Son olarak da Steam üzerinden oyunumuza girip, mod yöneticisinden indirdiğimiz modları aktif ediyoruz. Eğer oyun - mod uyumsuzluğu yoksa, yanlış kurulum
yapmadıysanız, görev seçimlerinde otobüslerin çıktığını, herhangi bir görevi başlattığınızda da kamyon yerine otobüs sürebildiğinizi göreceksiniz. ets 2 1.1 1 otobüs modu. ets 2 otobüs modu 1 36. ets 2 1.35 otobüs modu. ets 2 otobüs modu 1 38. ets 2 otobüs modu 1 37. ets 2 1 34 otobüs modu. ets 1 otogarlı otobüs modu. ets 2 1.21 1
otobüs modu
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