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Legenda powraca  

Techland polskim wydawcą nowej odsłony Micro Machines 

Wydawnictwo Techland, będące polskim partnerem Koch Media, zapowiada powrót 

legendarnej serii. W kwietniu na PlayStation 4, Xbox One i komputerach PC pojawi się 

Micro Machines World Series. 

 

Micro Machines to popularna seria traktująca o wyścigach miniaturowych pojazdów. 

Pierwsza część zadebiutowała w 1991 roku, a rywalizacja samochodzików na blacie 

kuchennego stołu czy motorówek w wannie była popularna również w Polsce. Kolejne trzy 

części ukazały się na przełomie lat 1994-2006 i zdobyły liczne grono fanów. Micro Machines 

World Series utrzymano w klimacie z którego słynie seria. Lokacje, przywracające na myśl 

poprzednie odsłony, takie jak ogród, kuchnia czy warsztat tylko czekają na powrót 

miniaturowych pojazdów. 

 

Premierowy zwiastun Micro Machines World Series: 

https://youtu.be/LdiAPRlXTnc  

 

Poza trybami Wyścigu oraz Eliminacji, gra oferuje nowość w postaci Aren. Walczyć możemy z 

przeciwnikami sterowanymi przez SI lub przyjaciółmi, w trybach nawiązujących do 

sieciowych strzelanin takich jak Capture the Flag czy King of the Hill. Micro Machines World 

Series będzie wspierać rozgrywkę sieciową dla 12 graczy oraz do 4 graczy na jedynym 

ekranie. Każdy z 12 pojazdów posiada wyjątkowe wyposażenie oraz umiejętności i będzie 

miał szeroki wachlarz modyfikacji. 

 

W Micro Machines zawsze najważniejsze były zabawa i dostępność. Te tradycje również 

kontynuuje nowa odsłona. M.in. dzięki intuicyjnemu sterowaniu, którego nauka nie 

nastręcza trudności, gra jest idealna dla graczy w każdym wieku, zatem również dla 

najmłodszych, dopiero zaczynających przygodę z grami. 

https://youtu.be/LdiAPRlXTnc


 

 

Micro Machines World Series zadebiutuje w kwietniu na konsolach oraz PC. Więcej 

szczegółów niebawem. 
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*** 

O firmie Techland 

Techland to wiodący niezależny deweloper, dystrybutor i wydawca gier. Założona w roku 1991 firma znana jest przede 

wszystkim z takich produkcji jak Dead Island i Dead Island Riptide, seria Call of Juarez, oraz Dying Light. Dzięki wykorzystaniu 

autorskiej technologii Techland tworzy najwyższej klasy gry na Windows PC, PlayStation 4, Xbox One, Linux, Mac OS X, 

Android i iOS. Techland składa się z czterech oddziałów w Warszawie, Wrocławiu, Ostrowie Wielkopolskim oraz w 

kanadyjskim Vancouver. Więcej informacji na oficjalnej stronie http://techland.pl/  
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