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Pure Farming 2018 – mody dostępne w wersji PC 

Oto pierwszy rzut oka na narzędzia umożliwiające tworzenie modów w Pure Farming 2018. 

Produkcja studia Ice Flames wyląduje na rynku 13 marca. Wydawcą gry jest Techland. 

Stwórz model w ulubionym programie do grafiki 3D, a następnie importuj go do gry lub dziel 

się nim ze społecznością graczy za pomocą narzędzia wbudowanego w grę. Do Pure Farming 

2018 przeniesiesz maszyny z każdej kategorii: traktory, kombajny, pługi, przyczepy, 

ciężarówki i pickupy. Dzięki oficjalnym narzędziom do modów do gry może trafić każdy 

pojazd jaki tylko sobie wyobrazisz. 

Zwiastun modów w Pure Farming 2018 - https://youtu.be/gmk5fG6HPCc 

„Modding to ważna rzecz dla społeczności w tym gatunku i po prostu musieliśmy go mieć w 

grze” – mówi główny programista studia Ice Flames, Grzegorz Skwierczyński. „Nasze 

narzędzie jest intuicyjne, elastyczne i pozwala na kreatywność, bo do Pure Farming 2018 

mogą trafić nie tylko maszyny rolnicze. Testowaliśmy narzędzie używając jednego z modeli 

dostarczonych przez Techland, a efekty tego zobaczycie w materiale wideo”. 

Kolejne informacje o planach odnośnie modów w grze zostaną udostępnione po premierze. 

Pure Farming 2018, powstający w studio Ice Flames i wydawany na całym świecie przez 

Techland Publishing, dostępny będzie na PC i konsolach obecnej generacji od 13 marca. 

Śledź informacje o Pure Farming 2018: Facebook, Twitter i oficjalnej stronie gry. 

 

https://youtu.be/gmk5fG6HPCc
http://www.facebook.com/PureFarmingGame
https://twitter.com/PureFarmingGame
http://bit.ly/Pure_Farming_Press_Feb18
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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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