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Otomotiv dünyasını sever misiniz? Kamyonsever misin? Sonra da Euro Truck Simulator seveceksiniz - benzersiz bir kamyon simülatörü. Euro Truck Simulator bir yarış oyunu ya da buna benzer bir şey değildir; Daha önce bilgisayarda oynamadığınız kamyonları kullanacaksınız. Amacın ne? Avrupa'da ticari taşımacılık. Oyuna başladığınızda, önce kendi
kamyonunuzu satın alır sınız ve Madrid'den Lizbon'a, Lizbon'dan Barselona'ya, Barselona'dan Paris'e, Avrupa'ya ticari ulaşım için iş ararsınız. Eğer oyun ile ilerleme ve yeteneklerinizi geliştirmek gibi, çok daha önemli hale hedefliyoruz işleri ve daha fazla seyahat edebilirsiniz. Bir kamyon sürüş çok basittir ve her kamyon özellikleri ile öne çıkmaktadır. Araç
park etme, yükleme yükleri ve sürüş tekerlekleri gibi durumlarda iyi kamera görünümleri de vardır. Son olarak, söz bir ayrıntı oyun Madrid'de Avrupa'nın kapıları veya Paris'te Eyfel Kulesi gibi popüler yerlerin bir harita ile birlikte, eski kıtanın karayolu üzerinde oynanır. Kamyon Simülatörü: Avrupa 2 ile gerçek bir kamyon yolculuğu deneyimi. Avrupa şehirleri
arasında seyahat edin ve Berlin, Venedik, Madrid, Milano, Prag ve daha fazlasını ziyaret edin! Misyonlarda para kazanın, yeni kamyonlar ve römorklar satın alın, görevinizi seçin ve kargonuzu açık dünyaya taşıyın! Yolların kralı ol! Özellikler:- Gerçekçi Kamyon Fiziği- 7 farklı kamyon modelleri- 12 farklı römork- Gerçekçi sesler- Her kamyon için ayrı taksiler-
Gelişmiş yapay zeka trafik-Farklı şehirler ve otoyol-gerçekçi-hava-hava- Gündüz ve gece döngüsü- Petrol ve hasar göstergesi- Kolay Yönetim- Başarıları ve Afişler - Mükemmel grafik ve optimizasyon Euro Truck Simulator indirme için pc oynanacak en iyi kamyon almak için. Kamyon Oyunları size uzun kamyon ile Avrupa şehirleri ile seyahat bir kamyon sürüş
hissi verir yanı sıra ayrıntılarla dolu grafik gözlerinizi alabilir süper eğlenceli bir kamyon simülasyon oyunudur. Download Euro Truck Simulator PC Euro Truck Simulator PC'de oynayabileceğiniz yüksek kaliteli grafik ile ilk kamyon oyunlarından biridir. SCS Software tarafından geliştirilen ve dağıtılan kargoyu Roma'dan Berlin'e, Madrid'den Prag'a ve diğer
birçok şehre taşırsınız. Oyunda yol ağı gerçek Avrupa yolları dayanmaktadır, oyunda şehirler neredeyse gerçek dünyada aynıdır. Oyun Avrupa'da olduğu için, özel Avrupa kamyon tasarımları öne çıkmaktadır. Tüm kamyonlar gerçek kamyonlar dayalı çok gerçekçi, ayrıntılı simülasyon var. Kamyonların içinden manzara görünümü kadar etkileyici. Yanıp sönen
ışıklar, sıcaklık ve düşük yakıt uyarı ışıkları, wiers ve tabii ki, bir hız göstergesi de dahil olmak üzere göstergelertam bir dizi, tüm kabul edilir Modelleme. Euro Truck Simulator gerçekten heyecan verici bir modelleme ortamı sunuyor. Direksiyonun başındaymışsın gibi, etrafa bakabilirsin. Yıl Euro Truck Simulator, hala rağmen oynamak için güzel birkaç oyundan
biri, en son güncelleme 1.3 yama aldı. Bu güncelleme ile, üç yeni şehir İngiltere'ye eklendi, İngiltere'de sol sürüş için destek sağlanmıştır, araba ile Calais Dover ulaşım, birkaç yeni küçük yollar eklendi, DirectX uyumluluk geliştirilmiştir, OGG formatında şarkı çalar eklendi, birkaç ses efektleri geliştirilmiştir. SON EKLENEN Kamyon Oyunları Ağır yükler ve
sürgülü kamyonlar taşıyarak şanslı olanların seveceği oyunları topladığımız bu sayfadan kamyon oyunlarını indirebilirsiniz. Şu anda onun sayfasına bakıyorsun. Üzerinde çalışıyorsun.
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