CAROCHA: O AUTOMÓVEL MAIS POPULAR DO SÉCULO XX
E a Volkswagen criou o automóvel…
O carro do povo!
Polivalente, potente, prático, barato e com uma estética apelativa,
o VW Carocha rapidamente conquistou um lugar à porta de
milhares de lares em todo o mundo.
Verdadeira obra-prima da produção automóvel, testemunhou
e participou decisivamente em momentos históricos do século xx,
como a Segunda Guerra Mundial, o pós-guerra e o milagre
económico alemão.
As suas linhas, a fazerem lembrar um inseto, conquistaram nome
próprio para o lendário modelo: Coccinelle nos países francófonos,
Escarabajo nos hispânicos, Beetle nos anglo-saxónicos
e Carocha em Portugal. Curiosamente, no Brasil
e no México o modelo recebeu os cognomes
de Fusca e Vocho, sem ligação ao mundo
dos insetos, mas derivados da corruptela
da palavra alemã Volkswagen.
A popularidade do Carocha em todo o mundo
abriu-lhe as portas do cinema, da televisão e da
música e hoje os seus fãs mantêm vivo o espírito de
liberdade e otimismo que sempre o caracterizaram.

rapidamente conquistaram o mercado
português, com as vendas a atingirem
as 30 000 unidades nos anos 60 e as
50 000 nos anos 70.
Com esta coleção vai poder montar e expor um
autêntico modelo de colecionador à escala 1/8.
Construa passo a passo um dos mais fascinantes
modelos da indústria automóvel: O VW Carocha
1303 Cabrio! Cada fascículo apresenta instruções
detalhadas, esquemas e fotos para o ajudar na
montagem.
Descubra também a história da Volkswagen,
os factos mais importantes e surpreendentes
sobre os diversos veículos da marca alemã e
em especial sobre o seu mais popular modelo
– o Carocha.

O Carocha chegou a Portugal em 1950 e o seu
baixo consumo e a economia de manutenção
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CONSTRUA, PASSO A PASSO,
A RÉPLICA DO VW CAROCHA CABRIO 1303

DIMENSÕES*
Comprimento: 51,2 cm
Altura: 18,4 cm
Largura: 20 cm
*Aproximadas

Montagem fácil com instruções passo a passo
• Em cada fascículo encontra instruções simples e claras,
acompanhadas de imagens que o ajudarão em cada fase
da montagem.
• Explicações detalhadas e truques úteis para facilitar
a montagem do seu Carocha.
• Os faróis
e farolins
acendem-se

• O volante aciona
as rodas da
frente

• Portas e janelas
com mecanismos
de abertura e fecho

• Capota
retrátil, fiel
ao modelo
original

• Réplica fiel
do motor
original

• Peças pré-cortadas. Para garantir a montagem perfeita
de cada peça do modelo, utilizamos as técnicas mais
modernas de corte.

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.

Tem agora a oportunidade de montar passo a passo este verdadeiro
ícone da Volkswagen, o Carocha 1303, um automóvel lendário e
um dos modelos mais carismáticos da história do automóvel.

OBRA EDITORIAL EM FASCÍCULOS
Descubra o apaixonante mundo da Volkswagen
e do seu automóvel mais emblemático,
o mítico Volkswagen Carocha

CONSTRUA UM MODELO ÚNICO
E EXCECIONAL
O Volkswagen Carocha 1303 Cabrio, à escala 1/8

História da Volkswagen
As origens da Volkswagen, um das empresas
de maior prestígio da indústria automóvel alemã.
Uma história repleta de acontecimentos e
inovações técnicas, curiosidades e numerosas
imagens de arquivo. Uma viagem apaixonante
desde os princípios da marca até à atualidade.

PLACA PERSONALIZADA
Personalize a sua placa de
matrícula com os autocolantes
que serão entregues ao longo
da coleção e consiga assim
um modelo único!

Montagem passo a passo
Instruções detalhadas, explicações claras e
precisas, esquemas e fotografias da montagem
passo a passo em cada entrega permitem
montar facilmente esta espetacular reprodução.
Construir o seu modelo do Volkswagen
Carocha será muito fácil.

Matrícula dianteira

Um estilo de vida
Esta secção explora as múltiplas relações
socioculturais deste carro emblemático.
Os seus admiradores criaram um movimento
próprio, um estilo de vida que ainda cativa
milhares de pessoas em todo o mundo.

Matrícula traseira

As condições e informações aqui disponibilizadas aplicam-se exclusivamente a esta coleção. Os artigos publicitados para venda encontram-se limitados ao stock existente.
A Editorial Planeta DeAgostini reserva-se o direito de fazer c orreções 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. * A vitrina é entregue vazia.

três cartazes publicitários
Estes três belíssimos cartazes publicitários reproduzem imagens
publicitárias do VW Carocha. O Carocha é muito mais do que
um automóvel!
Entregue com o n.º 18.

MINIATURA VW Carocha 1200
O VW Carocha 1200, concebido nos anos 50
mas quase imutável até aos anos 80,
é um exemplo de perfeição!
Entregue com o n.º 56.
Comprimento: Aprox. 22 cm
Miniatura à escala 1/18

VITRINA EXPOSITORA
Esta prática vitrina*, leve e m
 uito resistente vai permitir-lhe a dmirar
o seu Volkswagen Carocha 1303. Graças à cobertura inteiramente
transparente, poderá contemplar todos os pormenores e a qualidade
da sua maqueta. O complemento ideal para a sua réplica!
Entregue com o n.º 90.
Dimensões: 74 x 34 x 22,7 cm aprox.

