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V2.9.108 42,4 MB APK V2.9.107 39,1 MB APK V2.9.102 39.2 MB APK V 2.8.102 39,0 MB APK V2.8.087 38,8 MB APK V2.7.082 38,8 MB APK V 2.6.082 38,8 MB APK V2.6.0 7 8 38,8 MB APK V2.6.069 35.1 MB APK V2 5.069 35.4 MB APK V2.3.069 34.8 MB APK Je hebt je eerste topsnelheid auto en je moet alle andere auto's in de stad passeren. Door elk level te voltooien en de munten te verzamelen,
kun je de acceleratie, topsnelheid, pauzes en handling van je lamborghini upgraden. Voor een nog hogere snelheid kun je NOS-munten verzamelen die je een ongelooflijke snelheid en acceleratie geven. Soms wordt het moeilijker om de auto te behandelen als je een volle snelheid, maar je er zeker van zijn dat je naar de finish in de tijd! In dit 3d racespel zal je enige auto de Lamborghini zijn die 5 keer kan
worden geüpgraded voor elke optie. Veel plezier met spelen! Drag Racing (MOD, Unlimited Money) - voel je als een straatracer, ga zitten voor raceauto's en neem deel aan dragraces. Voer veel taken uit en verbeter de prestaties van uw auto. Concurreren met een groot aantal spelers van over de hele wereld en gooi de uitdaging aan je vrienden. Download Turbo Driving Racing 3D 2.1. Duizelingwekkende
3D-races in razend tempo. Turbo Driving Racing 3D is een racespel waar je doel is om zo ver als je, terwijl weven door het verkeer. Gezien het aantal auto's en vrachtwagens dat elke rijstrook blokkeert, zal dit echter verre van eenvoudig zijn. De besturing in. Download Speed Moto Racing 3D Android Game APK gratis op je telefoon. Drag Racing APK voor Android is een beroemde race game genre dat
wereldwijd favorieten zoals NFS Most Wanted Apk, Alphalt 8 android, NFS Shift Apk, artikelen 3d mobiele fiets racespel De beste racegames voor uw mobiele apparaat. Via Softonic redactionele Team.Do je graag Car Racing Games spelen? Het antwoord zou Big Yes zijn. Ieder van ons houdt van Racing Games te spelen in onze Android-smartphone of iemand anders spelen consoles. De smartphone
gaming industrie heeft veel ontwikkeld en vele technologieën geïntroduceerd in de Gaming apps. Games met 3D-animatie en verbluffende graphics geven u maximale plezier en echte wereld ervaring. 3D Car Racing Android Games is een stap over van alle andere games, dankzij het levendige ontwerp en real world ervaring. Google Play Store heeft veel 3D Racing Games om te spelen met je Android-
telefoon of -tablet. Maar de meeste van de games zijn niet tot het merk en zal niet uw verwachtingen. Zodat we de beste 3D Car Racing Android Games hebben verzameld in de Play Store en hier worden vermeld. Je hoeft niet elke racegame uit de Play Store te zoeken en te installeren. Klik gewoon op de downloadlink uit de onderstaande lijst en installeer gratis het beste Car Racing 3D Android-spel ooit
in je Android-telefoon. Lees: Top 10 Beste auto games Android Games Gratis downloaden [Telefoons / Tablets]Zie ook: Beste gratis Android Apps aller tijden ooit! A-Z Categorieën [Must] Fast Racing 3D games combineren verbluffende, high fidelity graphics met verslavende gameplay. Je krijgt maximaal plezier door door het lopende verkeer te gaan, Power-ups te verzamelen en de andere racers van de
weg te slaan. Deze 3D Android Game biedt de verbazingwekkende fysica, opvallende tracks en geweldige auto's[android appname= Fast Racing 3D googleplay_url = price=Free rating=4.4 size=16MB ]Download Race Illegal 3D Android Game om True street racing op je smartphone te ervaren. Je hebt 2o tracks en 9 auto's om te kiezen en een ton van aanpassingen om uw unieke stijl in Road.Real rijden
fysica, krankzinnige drifts en dinitrogen toeneemt en een aantal van de meest visueel verbazingwekkende plaatsen om rond te rijden, Race Illegal heeft het allemaal. De actie en graphics geven je de perfecte race-ervaring. Ga en Race Illegaal! [android appname=Race Illegal: High Speed 3D googleplay_url= price=Free rating=4.4 size=12MB ] Wil je genieten van het beste high definition-spel op je
smartphone? Fast &amp; Furious 6 is de perfecte keuze om de gamingprestaties van je telefoon te testen. Ja! Het geeft je 1080p voor hi-def game-ervaring op de meeste Android-tablets. De nieuwste versie Fast &amp; Furious vindt plaats op London Streets. Toon nu je vaardigheden in London Streets en verdien geld en respect voor snelste coureurs terwijl je rijdt en tekent. Dit spel zet nieuwe hoogten
voor Racing Car Games met verbluffende graphics, nieuwe spelmodi, verslavende online races en spannende rit of sterven missies. [android appname=Fast &amp; Furious 6: The Game googleplay_url= price=Free rating=4.1 size=231MB ] Zie ook : Top 5 Beste Bike Racing Android Games gratis downloaden [Telefoons / Tablets]Krijg een kans om de meest prestigieuze auto's in de wereld rijden!. U de 67
gelicentieerde auto's rijden op 13 tracks, waaronder de echte Mazda Raceway Laguna Seca. Dit racespel brengt u de echte auto's van meer dan 30 fabrikanten: Mercedes-Benz, Ferrari, Dodge, Audi, Ford en meer. Jij Jij Win een auto gratis door het invullen van de 28 nieuwe uitdagingen per week. Schakel over naar 4 verschillende camera's terwijl je over de baan racet, inclusief een adembenemend
interieurbeeld en geniet van echte autoontwerpen! GT Racing 2: Onze circuits hebben verschillende tijden van de dag en de weersomstandigheden. Test je rijvaardigheid door 1.400 evenementen te voltooien, waaronder Classic Races, Duels, Knockouts en Inhalen. [android appname=FGT Racing 2: The Real Car Exp googleplay_url= price=Free rating=4.3 size=1.0GB ] Speed Racing Ultimate wordt
geleverd met geweldige games en coole graphics. Je voelt je de beste controller in deze 3D Racing Android Game. U geld winnen door het verslaan van de beste chauffeurs die er in het spel. Verdien meer geld en koop de prestigieuze auto's in de inventaris. Dit spel biedt 10 verschillende tracks, real-time 3D Graphics, Spectaculaire SFX, Selecteer camera: Binnen of buiten, Upload je punten en voer in de
World Ranking. [android appname=Speed Racing Ultimate Free googleplay_url= price=Free rating=4.1 size=40MB ] Maak je klaar om #1 veelgeprezen Android racegame te rijden! Je krijgt de meest opwindende handheld race-ervaring! Verdien gouden munten om de 7 verschillende auto's en power-ups te ontgrendelen. Voel de intensiteit van geen remmen toegestaan straatracen met de beste 3D-
racebeelden. [android appname=Speed Racing googleplay_url= price=Free rating=4.4 size=10MB ] [android appname=Speed Racing price=Free rating=4.4 size=10MB ] [android appname=Speed Racing price=Free rating=4.4 size=10MB ] [android appname=Speed Racing Ben jij een grote van de 3D Drag Race? Als dat zo is, is 3D Drag Race 2 de eerste optie om plezier te hebben in je Android-
apparaat. Het biedt realistische 3D-graphics, verslavende gameplay die je zeker in het spel zal brengen. De spelcollectie van supercars waarmee we bereid zijn om uw inspanningen te belonen is onderverdeeld in verschillende categorieën, variërend van sportwagens, tot sportwagens, zoals Lotus Elise of Jaguar XKR, muscle cars... klassieke supercars, supercars, zoals Ferrari 458 Italia of Audi R8 ... om
luxe auto's te laten rijden. [android appname=3D Drag Race 2 googleplay_url= price=Free rating=4.0 size=17MB ] Maak je klaar om de nummer 1 motor racer met spannende hoge snelheid te worden. Je tegenstanders verbeteren hun sterke punten elke dag en nacht. Je moet ze allemaal verslaan om de titel te krijgen. Kies uit vijf originele aanpasbare automodellen en pak het stuur om tegen je rivalen te
vechten! [android appname=Battle Racing 3D googleplay_url= price=Free rating=3.9 size=19MB ] Speed Racing 3D beleef een race met uitstekende besturing! In het circuit zullen mooie thema's voortdurend veranderen. In dit spel heb je de kans om internationale spelers uit te dagen. Het geeft het 3D graphics. [android appname=Speed Racing 3D googleplay_url= price=Free rating=4.3 size=25MB] Night
Racing 3D, de eeuwige klassieker van autoracen, is beschikbaar in Android. U de zwaartekrachtsensor gebruiken om de auto te besturen en andere rivalen te vermijden. Verzamel munten om betere en koelere auto's te ontgrendelen. Uniek systeem van politieachtervoldaans: win je de strijd tussen leven en dood? [android appname=Night Racing 3D googleplay_url= . hijack. NightRacing prijs = Gratis
rating = 4,1 size = 15MB ]Inhalen auto's, smash obstructieve voertuigen en verzamel zo veel gouden munten mogelijk op een wilde 90-seconden rit op de open snelweg! TurboTastic is een leuke, snelle, retro-stijl racespel speelbaar op mobiele telefoon, tablet, notebook, laptop of desktop PC. Speel de rol van een sensatie-zoekende sportwagen bestuurder, en zoom langs zo veel auto's mogelijk voordat de
klok opstijst. Onderweg verzamel je gouden munten, pak je nitroboosters en verander je je machine in een gigantische monstertruck die de capaciteit heeft om alle voertuigen op zijn pad te breken! Probeer je score te verhogen met elke 'run', en dompel jezelf onder in de chaos van high-speed racen! Redenen om te spelen: Turbo Tastic is een coole terugkeer naar rip-roaring, jaren '80 retro arcade-stijl
racespel waar je een eenvoudige, nooit eindigende weg gevuld met voertuigen die je moet passeren en met items worden verzameld. Test en oefen uw scherpe reacties, hand-oog coördinatie en expectability, en uw vermogen om te verbeteren door middel van oefening en lichaamsbeweging. Hoe te spelen: Deze HTML5-gebaseerde retro racespel moet werken op iOS- en Android-apparaten, evenals
browsers voor PC/Mac. Dit is een one-level uitdaging waar uw ultieme taak is om zo veel munten te verzamelen, inhalen zo veel auto's, en over het algemeen genieten van zo veel plezier chaos als je voordat de klok nul bereikt. Elke run begint met 90 seconden op de klok. Hoe langer je over de snelweg reist, hoe meer punten je scoort. Uw snelle raceauto versnelt automatisch, en uw taak is gewoon te
controleren. Voor desktop/draagbare spelers gebruikt u de pijltoetsen links of rechts op het toetsenbord van uw computer om de auto te bedienen. U ook op de linker- of rechterkant van het spelgebied klikken - maar dit is een veel moeilijkere manier om het spel te spelen. Voor spelers met een mobiele telefoon/tablet tikt u op de linkerkant van het scherm om de auto naar links te verplaatsen en de
rechterkant van het scherm om de auto naar rechts te verplaatsen. Verzamel gouden munten langs de weg naar uw totale score te verhogen. Je ook rode 'N'-items verzamelen om je auto een Nitro Speed Boost te geven en hourglass-items om je tijd met 10 seconden te verhogen. Verzamel de sporadische blauwe 'P' iconen om van je auto een enorme monstertruck te maken! Wanneer in monster truck
vorm, kan uw auto smash de meeste voertuigen op de weg (maar niet alle!) - verhoging van uw totale score nog meer. Blijf racen en probeer te verslaan huidige topscore bij elke poging! Opmerking: er kan van tijd tot tijd advertenties op je gamescherm worden weergegeven. Als u het spel wilt voortzetten, klikt of tikt u op de knop Advertentie overslaan in de rechterbenedenhoek van het spelscherm.
Vanwege de nieuwe algemene gegevensbeschermingsvoorschriften (GDPR) van de Europese Unie voor websites en browsercookies, kunnen we dit gamebestand op dit moment helaas niet laden in EER-landen vanwege de extra onderhoudskosten en het verlies van advertentiegerelateerde inkomsten uit EER-landen die nodig zijn om goksites en ontwikkelaars te ondersteunen. Bedankt voor uw bezoek
aan onze gaming site. Enkele handige links om te delen zijn Top 100 Games, Top New Games &amp; Latest Games. Genieten! Genieten!
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