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Evolution lanserar Instant Roulette ett flerhjuls live roulette-spel  

Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, lanserar i dag det exklusiva spelet Instant 

Roulette i vilket spelarna själva dirigerar hastigheten på spelet.  

Spelet presenterades först vid ICE 2020 och är ytterligare ett spännande tillskott till Evolutions breda utbud 

av roulettespel, som inkluderar de prisbelönta titlarna Lightning Roulette och Immersive Roulette.  

I Instant Roulette snurrar 12 individuella och synkroniserade hjul sekventiellt, där kulorna landar efter 

varandra i de olika hjulen. Funktionen innebär en möjlighet för spelarna att spela i en individuell takt som 

passar respektive spelare. Detta möjliggörs av den huvudsakliga skillnaden med Instant Roulette – utöver 

antalet hjul – som innebär att spelare har obegränsat med tid att satsa innan de trycker på ’Play Now’-

knappen som startar spelet. När en spelare har gjort sin satsning så kommer resultatet nästan omedelbart 

då det hjul som är närmast nästa kulnedslag automatiskt väljs som det hjul där satsningen görs.  

Instant Roulette följer standardregler för Roulette, men har designats specifikt med målsättningen att låta 

spelaren styra spelrytmen och spela i sin egen takt. 

-Med Instant Roulette ville vi skapa en miljö där spelaren helt och hållet styr hastigheten i spelet på samma 

sätt som i RNG-spel men med den trovärdighet som livespel innebär. Varje enskild spelare kan ta så mycket 

tid som den önskar på sig att förbereda sina satsningar. Sedan, när de känner sig redo, så trycker de på ’Play 

Now’-knappen och spelar genast på nästa tillgängliga hjul, säger Todd Haushalter, Chief Product Officer på 

Evolution.  
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