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Os capacetes de MotoGP
As melhores marcas: Arai, AGV, Nolan, Shoei…
Os melhores pilotos: Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Mick Doohan, Dani Pedrosa, Marc Márquez…
O êxito das grandes marcas de capacetes e o dos grandes campeões de motociclismo sempre
decorreram em paralelo. Por isso, não é por acaso que para os pilotos o capacete é uma das
peças favoritas do seu equipamento.
Os melhores capacetes de MotoGP™ à escala 1/15! Fabricados em ABS e fiéis ao original até
ao mais pequeno pormenor, cada um destes capacetes é uma pequena obra-prima que,
pode dizer-se, apenas difere do original em relação ao tamanho.
Que comece a corrida!

Coleção oficial
MotoGP TM

TM

mais espetaculares!
Únicos, chamativos, sugestivos...
Nos últimos anos, os capacetes de MotoGP™ conheceram uma verdadeira revolução técnica
e estética.
Graças à utilização de materiais como a fibra de carbono e a Kevlar, a estrutura dos capacetes
tornou-se mais sólida e resistente. A sua ergonomia é continuamente melhorada e as
decorações cada vez mais ricas e personalizadas, fazendo de cada capacete uma peça única.
Descubra o espetacular mundo do MotoGP™ numa magnífica coleção redigida por jornalistas
especialistas na matéria e ilustrada com fotografias impressionantes e de
grande qualidade.

Os melhores capacetes de competição MotoGP
Colecione estas reproduções à escala 1/15 dos capacetes mais emblemáticos dos últimos tempos!
Fabricados em ABS, o mesmo material com que são feitos os capacetes de competição, com o
interior acolchoado e viseira rebatível, entre outros acabamentos. Estes capacetes farão as delícias
dos colecionadores de miniaturas em geral e dos amantes do motociclismo em particular.

VALENTINO ROSSI - 2009

Os capacetes que os melhores pilotos
de MotoGP™ utilizaram perduraram no
tempo como objetos de culto de
milhões de entusiastas.
Exemplo disso mesmo é o capacete
que utilizou Valentino Rossi em 2009,
ano em que foi campeão mundial.

Fabricado em ABS

escala

Pormenores fidedignos

1/5

Viseira rebatível
Decoração fiel ao modelo original
Acabamentos de grande qualidade

Interior acolchoado

Peanha para expor

Nota: as miniaturas aqui apresentadas podem sofrer alterações por imperativos alheios à editora.
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Os grandes capacetes dos grandes campeões
CAL CRUTCHLOW - 2013

MICK DOOHAN - 1998

VALENTINO ROSSI - 2013

Capacete: AGV Pista GP Soleluna
Moto: Yamaha YZR-M1
Equipa: Yamaha Factory Racing
Categoria: MotoGP™
Temporada: 2013

MARCO SIMONCELLI - 2011

Capacete: Arai RX7 Corsair

Capacete: ARAI RX7 GP

Capacete: AGV GP-Tech Special

Moto: Honda NSR500

Moto: Yamaha YZR-M1

Moto: Honda RC212V

Equipa: Repsol Honda Team

Equipa: Tech3 Yamaha

Equipa: Honda Gresini Team

Categoria: 500 cc

Categoria: MotoGP™

Categoria: MotoGP™

Temporada: 1998

Temporada: 2011

Temporada: 2013

CASEY STONER - 2011

DANI PEDROSA - 2012
MARC MÁRQUEZ - 2013

Capacete: Shoei X-Spirit 2

Capacete: Arai RX7 GP

Moto: Honda RC213V

Moto: Honda RC213V

Equipa: Repsol Honda Team

Equipa: Repsol Honda Team

Categoria: MotoGP™

Categoria: MotoGP ™

Temporada: 2013

Temporada: 2012

Capacete: Nolan X-802 R
Moto: Honda RC212V
Equipa: Repsol Honda Team
Categoria: MotoGP™
Temporada: 2011

JORGE LORENZO - 2012
KEVIN SCHWANTZ - 1993

ANDREA DOVIZIOSO - 2014

Capacete: Xlite X-802 R

Capacete: Arai RX7 Corsair

Capacete: Suomy Sr Sport

Moto: Yamaha M1

Moto: Suzuki RGV 500 Gamma

Moto: Ducati Desmosedici GP 14

Equipa: Yamaha Factory Racing

Equipa: Team Suzuki Lucky Strike

Equipa: Ducati

Categoria: MotoGP™

Categoria: 500 cc

Temporada: 2012

Temporada: 1993

... e muitos mais

Categoria: MotoGP™
Temporada: 2014

Nota: as miniaturas aqui apresentadas podem sofrer alterações por imperativos alheios à editora.

O universo MotoGP numa
obra editorial original
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ada reprodução à escala é acompanhada do
fascículo monográfico de um piloto que inclui a
sua biografia e trajetória desportiva, além da história
que acompanha o design do seu capacete. Também
é completado com a análise técnica e histórica da
moto utilizada durante essa mesma temporada e
o relato da carreira ou o momento mais intenso do
ano, contado na primeira pessoa.

A moto
O seu desenvolvimento, as diferentes evoluções,
as suas caraterísticas técnicas... As motos
explicadas e ilustradas com todos os
pormenores.

O piloto
As suas vitórias mais memoráveis, as
derrotas mais amargas, as curiosidades
que os tornam humanos... Tudo sobre
os grandes mitos de MotoGP™.

«Ao rubro»
A tensão dos grandes duelos, as ultrapassagens
mais arrepiantes, as corridas mais decisivas...
Toda a emoção do Mundial através das suas
fotos mais espetaculares.

O capacete
A sua conceção, os
pormenores técnicos, os
motivos e os prós e contras
da sua decoração. Descubra,
como nunca foram relatados,
todos os segredos dos
capacetes de MotoGP™.

OFERTAS EXCLUSIVAS!

Reserve a coleção no seu ponto de venda
e receba estas ofertas oficiais MotoGP!
As condições e informações aqui disponibilizadas aplicam-se exclusivamente a esta coleção. Os artigos publicitários 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

A obra editorial que tem nas suas mãos implicou um vasto e pormenorizado percurso pela história
recente do Campeonato do Mundo de MotoGP™. O fio condutor são os capacetes mais emblemáticos e
significativos que os seus heróis usaram em pista. Cada fascículo, profusamente ilustrado e estruturado
em quatro secções – «O piloto», «O capacete», «A moto» e «Ao rubro» – permitir-lhe-á conhecer a vida,
a moto e os grandes feitos destes monstros das duas rodas.

Opte pela modalidade

Boné oficial MotoGP™

Sem dúvida um dos
complementos mais cobiçados
do paddock de MotoGP™.
Grátis com a entrega n.º 12.

Miniatura Yamaha YZR-M1 (2014)
de Jorge Lorenzo
Não perca esta fabulosa reprodução
à escala 1/12 da YAMAHA YZR-M1
pilotada por Jorge Lorenzo na
temporada de 2014.
Grátis com a entrega n.º 25.

Capacete Valentino Rossi

(Mugello, 2008)
Reprodução à escala 1/5 do capacete
utilizado por Rossi no circuito de
Mugello, em 2008, do qual saiu
vencedor!
Uma das decorações mais famosas
dos capacetes de Il Dottore!
Grátis com a entrega n.º 40.

GARANTIA E EXCLUSIVIDADE

SEM COMPROMISSO

Receba os exemplares enviados
em seu nome num ponto
de venda à sua escolha.

Pode anular o serviço
a qualquer momento,
sem qualquer custo.

Fácil e sem complicações!
Informe-se no seu ponto de venda habitual, e consulte o cupão
de Reserva Garantida que vem com este número.

