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Mitsubishi twoim autem w Pure Farming 2018 

Japoński gigant motoryzacyjny to jedna ze światowych marek, które znajdą się w grze Pure 

Farming 2018. W nadchodzącym nowym symulatorze farmy, który pojawi się na rynku w 

marcu na PC i konsolach, gracze zasiądą za sterami wielu rolniczych maszyn oraz pick-upa 

Mitsubishi. 

Mitsubishi L200 to najszybszy pojazd w grze i samochód z którego gracz korzysta do 

poruszania się po usytuowanych w pięciu zakątkach świata farmach. Pick-up jest bohaterem 

kolejnego z serii krótkich materiałów wideo powstających we współpracy z firmami, których 

licencjonowane maszyny zostały odwzorowane w grze z dbałością o najmniejsze detale. 

Mitsubishi - https://youtu.be/0gOq47RXJN8 

W poprzednich materiałach pojawiły się takie marki jak McCormick, Landini oraz Zetor 

(producenci ciągników z Włoch i Czech), polski Wielton (naczepy, przyczepy) oraz francuski 

Gregoire. Ostatnia firma to producent specjalistycznej maszyny do zbierania oliwek, która po 

raz pierwszy znajdzie się w grze z gatunku symulatorów farmy. 

McCormick – https://youtu.be/nTgqA7YOdVM 

Landini – https://youtu.be/wNJCHGCMb3M 

Zetor – https://youtu.be/CaZw8UILMqE 

Wielton – https://youtu.be/gSSd6EWmj_Y 

Gregoire – https://youtu.be/d38cziOKANI 
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Więcej informacji o maszynach, z precyzyjnymi danymi na temat wagi czy mocy mierzonej w 

koniach mechanicznych, znajdziesz na oficjalnej stronie Pure Farming 2018.  

Pure Farming 2018, w polskiej kinowej wersji językowej, dostępny będzie od 18 marca na 

PC, PlayStation 4 oraz Xbox One. 
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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. 

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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