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Wielkie Maszyny wjeżdżają na pola w Pure Farming 2018 największa dotychczas aktualizacja już dostępna!
Fani rolnictwa - Techland Publishing ma przyjemność ogłosić, że dodatek Big Machines do
Pure Farming 2018 jest już dostępny. Na szczycie listy znaczących poprawek, które obejmują
zmiany w rozgrywce, SI, oprawie wizualnej i ogólnej funkcjonalności gry, darmowe rozszerzenie
wprowadza pięć nowych licencjonowanych maszyn. I są one naprawdę ogromne.

Poczuj moc Wielkich Maszyn w nowym zwiastunie: https://youtu.be/wLeSLQMgXoU
Rozszerzenie Big Machines to 3 maszyny marki Deutz-Fahr i 2 marki Dewulf:
●

traktor Deutz-Fahr Agrotron 6165

●

traktor Deutz-Fahr Agrotron 9340 TTV

●

kombajn Deutz-Fahr C9206

●

kombajn do ziemniaków Dewulf Kwatro

●

kombajn do ziemniaków Dewulf RA 3060

Inne zmiany to możliwość sadzenia trawy na polach, poprawione efekty oświetlenia,
usprawnione SI współpracowników, noktowizor w dronie, zaawansowana fizyka prowadzenia
pojazdów, możliwość sprzedawania pól i budynkóworaz wiele więcej.

Pełna lista zmiana dostępna TU.
Pozostałe assety na DROPBOX.
Najnowszych informacji o Pure Farming 2018 szukaj na:
Pure Farming 2018 oficjalna strona
Pure Farming 2018 Facebook
Pure Farming 2018 Twitter
Pure Farming 2018 Instagram

--------O firmie Techland
Techland, niezależny producent gier, dystrybutor i globalny wydawca, powstał w 1991 roku. Polska firma znana jest
najbardziej z gier Dead Island, Call of Juarez oraz Dying Light i dodatku Dying Light: The Following. Łącznie marka
Dying Light przyciągnęła ponad 13 milionów graczy. Aktualnie pracuje nad dwiema grami z segmentu AAA, które ujrzą
światło dzienne w ciągu najbliższych trzech lat.
Techland tworzy i wydaje najwyższej jakości produkcje na wiodących platformach – PC, Sony PlayStation 4 oraz
Microsoft Xbox One. W trzech biurach znajdujących się na terenie Polski pracuje niemal 400 utalentowanych osób.
Każdym swoim produktem firma stara się dostarczać niezapomnianych przeżyć, korzystając przy tym z najświeższych
i innowacyjnych technologii.
Więcej informacji o firmie Techland znajdziesz na oficjalnych stronach: http://techlandpublishing.com oraz
http://techland.pl Wszystkie nazwy produktów, wydawców, znaki handlowe, materiały graficzne oraz powiązane grafiki
i znaki handlowe, zarejestrowane znaki handlowe i/lub materiały chronione prawami autorskimi są własnością
odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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