
Os helicópteros de combate
mais espetaculares da história militar 
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QuE COmECE A AÇÃO!

Desde que apareceu pela primeira vez 
como meio de transporte, reconhecimento  
e resgate nos campos de batalha da  
Coreia em princípios dos anos 50, os 
helicópteros de combate transformaram 
radicalmente a conceção da estratégia militar 
contemporânea.

A Guerra do Vietname demonstrou o enorme 
potencial do helicóptero como arma de 
ataque e de intervenção rápida. 
Desde então, a utilização das tecnologias mais avançadas 
de navegação, mecânica e armamento tornaram o helicóptero de combate 
moderno numa formidável plataforma de apoio multifuncional às tropas 
terrestres. Atualmente, tornou-se absolutamente imprescindível no planeamento 
de qualquer missão de caráter militar, humanitário ou de resgate em zonas 
devastadas por catástrofes naturais ou de acesso difícil.

Colecione os helicópteros de combate que mais se destacaram na história 
mundial! Reproduções magníficas à escala 1/72, com todos os detalhes que 
fazem destes aparelhos umas das mais formidáveis máquinas surgidas da 
tecnologia e do engenho humano. Modelos de acabamento perfeito decorados 
com os emblemas das unidades e países a que pertencem.

E, com cada entrega, um fascículo com  
informação precisa sobre os helicópteros de  
combate e sua utilização nas mais variadas 

circunstâncias e missões, redigido  
por especialistas em história e  

tecnologia militar.BELL uH-1 <<IROQuOIS>> (EuA)  

 Os helicópteros de combate mais espetaculares
                           da história militar numa coleção inédita!



Reproduções de grande qualidade dos helicópteros
de combate mais emblemáticos

Colecione os helicópteros que revolucionaram a estratégia militar

mIL mI 28N HAVOC 
(RÚSSIA)

Um dos melhores helicópteros de ataque russos.  
Especialmente eficaz no combate antitanques.

AGuSTA SH-3D SEA KING AS-61
(ESPANHA)

Concebido para a luta antissubmarina, também pode cumprir
missões de assalto anfíbio e de resgate naval.

(FRANÇA)
Este aparelho anglo-francês de luta antissubmarina também 

conta com uma versão de ataque a navios.

WESTLAND LYNX HAS.mK2AGuSTA A-129 mANGuSTA
(ITÁLIA)

O primeiro helicóptero ligeiro de ataque desenhado e fabricado
integralmente na Europa. Especializou-se no combate 

anticarro e no combate ar-ar.

mIL mI-24V HIND-E
(RÚSSIA)

O helicóptero de assalto e anticarro por excelência
da Armada russa.

COLEÇÃO 
SuPERVISIONADA
POR ESPECIALISTAS  
Em AVIAÇÃO mILITAR.

mODELOS DE GRANDE 
QuALIDADE REALIZADOS 
Em mETAL E PLÁSTICO 
INJETADO.

REPRODuÇÕES COm 
DECORAÇÕES, CAmuFLAGEm 
E ARmAmENTO FIÉIS AOS 
mODELOS ORIGINAIS.

(EuA)
Primeiro helicóptero desenvolvido para efetuar missões  

de reconhecimento, ataque ligeiro e combate aéreo.

BOEING SIKORSKY RAH-66 COmANCHE 

A versão mais moderna e poderosa da mítica família de 
helicópteros Cobra. Além do seu temível canhão de 20 mm,
pode ser armado com lança-foguetes e mísseis teleguiados.

(EuA)
BELL AH-1W SuPER COBRA

Fiéis ao original até ao mínimo detalhe!
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As condições e informações aqui disponibilizadas aplicam-se exclusivamente a esta coleção. Os artigos publicados para venda encontram-se limitados ao stock existente.
A Editorial Planeta DeAgostini reserva-se o direito de fazer correções e alterações à informação e conteúdos aqui disponibilizados sempre que necessário. Embora a Editorial
Planeta DeAgostini desenvolva esforços para fornecer informação exata e atualizada, poderão suceder imprevistos, incorreções ou erros de escrita de natureza involuntária que
serão sujeitos à devida correção. Os produtos apresentados podem sofrer alterações por imperativos técnicos alheios à editora.
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Produto destinado a adultos. Não recomendável a 
crianças menores de 14 anos. Não é um brinquedo.
Os elementos da maqueta são feitos com metal  
e plástico injetado.



HISTÓRIA
Descubra em detalhe a história  
dos helicópteros de combate.  
Siga página a página a sua 
incessante evolução tecnológica: 
desde os primeiros modelos  
que, por causa das suas 
deficiências iniciais, se
consideraram pouco mais que
aeronaves de apoio, até aos
helicópteros mais recentes,
autênticas armas militares  
capazes de desempenhar um  
papel decisivo nos principais 
conflitos armados das  
últimas décadas.

Conheça, com cada entrega, a história apaixonante dos mais impressionantes 
helicópteros de combate e a sua evolução técnica ao longo deste século.

  uma coleção inédita sobre o apaixonante mundo 
                                    dos helicópteros de combate

O mODELO
Ficará a saber tudo acerca deles…
Os motores mais potentes,a capacidade  
de armamento mais versátil, as blindagens 
mais resistentes,as decorações 
e camuflagens mais eficazes e 
impressionantes, as características 
técnicas mais avançadas...
Complementa-se toda esta informação 
com dados sobre o modelo real e com 
esplêndidas fotografias históricas e 
ilustrações dos detalhes de cada 
helicóptero.

Em AÇÃO
Desde a sua intervenção decisiva na Guerra  
do Vietname, os helicópteros de combate  
marcaram um ponto de viragem na história  
dos conflitos armados, mudando radicalmente  
as tácticas e estratégias de combate tradicionais.  
Descubra nesta secção o papel determinante 
desempenhado por cada modelo.




