
 

Continue

https://gettraff.ru/wb?keyword=assetto%20corsa%20urd%20t5%20mod


Assetto corsa urd t5 mod

Liittyvät liittyvät liittyvät sivut1.1 t. täältäac Autot uudelleentyöllistetty yhteiskunnasta, yhteiskunnalleNäytä lisää3,1 t. tykkää tästäVRC pyrkii parantamaan kilpailusimulaatiota, tarjoamaan sisältöä mahdollisimman realistisesti, antaa kaiken ... 4 t. tykkääSi tästäm racing vidéos866 tykkää tästärFactor 2 Modding Group3,2 t. tykkää tästä Tervetuloa aivan uudelle SimRacing-tasolle.
Tervetuloa NSH Racingiin. Täältä löydät kaikki ... 1.7 t. tykkääCommunauté de modélisation de voires pour Assetto Corsa le jeu sur PC.6,2 t. tykkää t tästäSIM TRAXX Large Buy/Order/Crowdfund Custom Laserscanned Tracks, Cars, Mods for VR Driving... 2.2 t. tykkää tästäVideopeli1 t. tästäModding biler assetto corsa2.9 t. tästä tästä Tulee ja jakaa luomuksistasi ! Kirjaudu
sisään ladataksesi tai muista vahvistaa tilisi sähköpostitse URD T5 Bayro 2018 - 2020 Skin Pack Tämä on 2020 BMW DTM skins by Team RBM, Team RMG, Team RMR ja ORLEN Team ART. Cover-tekstuurit ovat peräisin 2018 DTM skinpack by Dead End. 2020 Audi täällä NAUTI! BMW Team RBM: #31 Sheldon van der Linde, #25... www.racedepartment.com
UnitedRacingDesign tarjoaa ammattimaisia 3D-mallinnuspalveluita, jotka on omistettu kaikenlaisille ajoneuvoille, mukaan lukien konseptisuunnittelu, digitaalinen esitys ja omistautuminen videopelisimulaatioille. Tarvitsetpa videopeliin upouusia ajoneuvoja ja 3D-malleja, hallitsemme kaiken. Intohimo, tieto, luovuus, kokemus ja sitoutuminen ovat mitä meillä on ja tarvitsemme. Voit
vapaasti tutustua projekteihin tai varata uusia. Ota yhteyttä -sivulla voit kertoa meille projekteistasi ja niiden vaatimuksista. Grosjean, helvettiin ja takaisin. Bahrainissa GP:n kolmannessa mutkassa sattunut onnettomuus piti kaikki hengästtyksinä. Paloa on käyty läpi, koska se ei ole ollut 30 vuoteen F1:ssä. Viimeksi Imolassa 1989 Berger törmäsi Tambourinen seinään. Kuten Berger
silloin, Grosjean pääsi tällä kertaa ihmeen kaupalla pälkähästä. Ruhjeita kylkiluissa ja pieniä palovammoja käsissä ja nilkoissa. Vielä vähemmän kuin Berger sinä päivänä vuonna 1989. Dynamiikka on pelottavaa: käännös 4 tapahtuu vain käännöksen 3 ja 4 välillä, ja autot kiihtyvät yli 240 km/ h. Hänen edessään kolme autoa on tiellä, hän hylkää oikealle löytääkseen tilaa, mutta
katkaisee tien takanaan olevaan Kvyatiin, joka koskettaa häntä oikealla takana ja jatkaa suoraan kaidetta kohti 70 asteen kulmassa. Haas kaatuu ja rikkoutuu kahtia: moottori pysyy raiteillaan, ohjaamo lentäjän kanssa lentää kaiteen yli. Rikkinäinen tankki räjähtää tulipallossa. Tulipalo, jota et ole nähnyt F1:ssä 30 vuoteen. Ja hän näytti päihittävän ikuisesti tulehdusta ehkäisevän
kumisäiliön. Mutta kun säiliö rikkoutuu ja putket tuovat bensiiniä, mikään säiliö - edes kestävin ja turvallisin - ei voi tehdä mitään. Kaasu syttyi tuleen hetkessä. Tulipalo, suurin vaara ratsastaa menneisyydestä. Mitä kaikki lentäjät menneisyydestä Koska kerran kipinät syttyivät tuleen bensiinillä. Neljä tappoi yhtä monta mestaria F1:ssä. He menettivät henkensä F1:ssä liekkeihin,
loukussa tuhoutuneessa ja palaneessa yksipaikkaisessa, sankareissa kuten Bandini, Williamson, Pedro Rodriguez ja monet muut. Niinpä F1:n turvallisuuden kehittymisen, ohjaamon taakse sijoitettujen bensiinisäiliöiden, jotka olivat suojatussa asennossa eivätkä enää sivuttain, ja pakattuna superkestävään hiilikuoreen, palo näytti kadonneen F1:stä. Bergerin onnettomuus vuonna
1989, kun liekit tulivat säiliöstä, johtui siitä, että Ferrari 640 -osa säiliöstä oli edelleen sivuttain. Ja siksi alttiimpi shokille. Sen jälkeen häntä ei enää päästetty. Erittäin vakavista onnettomuuksista erittäin väkivaltaisia vaikutuksia (senna tekee edelleen tarinan) oli muita, mutta koskaan aiemmin emme olleet nähneet tulipaloa. Kauhu on rotujen ykkönen. Tulipalossa on ollut ihmisen
atavistinen kauhu muinaisista ajoista lähtien, ja hän pelkäsi, koska se aiheutti tuskaa, pelkoa, ei mahdollisuutta paeta liekkejä. Tänään hän ilmestyi uudelleen F1:een. Kauhulla ja tyrmistyksellä. Pelottele kaikkia, erityisesti niitä, jotka lähestyivät F1:stä hiljattain eivätkään tienneet, tätä dramaattista kilpa-autoilun taustatarinaa. Jos emme sure tänään uutta tragediaa, se on useiden
olosuhteiden ansiota: ensinnäkin halo, teräskaari, joka suojasi lentäjän päätä estämällä häntä menettämästä tietoisuuttaan törmäyksestä ja päästämällä hänet ulos. Muuten syntyneilla erittäin korkeilla liekeillä yksikään palomies ei olisi pystynyt poimimaan sitä sieltä muutamassa sekunnissa. Toinen kunnia on pelastajille - Alan Van Der Merwelle, entiselle kuljettajalle, joka ajoi
ryhmää seuraavalla lääketieteellisellä turva-autolla ensimmäisellä kierroksella, ja lääkärille, joka pääsi tositoimiin hetken kuluttua - jotka heittäytyivät liekkeihin ojentaakseen kätensä Grosjeanille ja saadakseen hänet kiipeämään rautatien vartijan yli keskellä tulipaloa. Suojattu palonkestäviä osastoja vastaan. Ja lopuksi dallara-ruumis: joka pelasti ihmishenkiä tuhoisalla vaikutuksella
lentäjälle. Auto hajosi, mutta turvakenno säilyi ehjänä ja antoi kuljettajan päästä pois helvetistä omilla jaloillaan. Helvettiin ja takaisin. Tänään voimme sanoa tämän helpottuneena. Ja jos emme ole täällä kiinnittämään toista F1-tulipalon uhria, se on kiitos niille, jotka ovat aina työskennelleet turvallisuuden eteen, vaikka nostalgiset harrastajat, jotka arvioivat väärin tiettyjä suojaavia
ylilyöntejä yksipaikkaisessa, joka näytti väärentyvän lentäjän sankarillisesta roolista. He olivat oikeassa. Uusin sarja uusilla autoilla 2018! Einige Word-Function können i Google Docs nicht angezeigt werden und werden bei Änderungen entferntDetails anzeigenLetzte Änderungen anzeigen Tiedän, että voin googlettaa tämän, mutta mikä on tämän yhteisön tarkoitus, jos ei kysyä
ihmisiltä, jotka ovat jo tutkineet joitakin mods-suosituksia! Sivu 2 11
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