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Colecione os mais espetaculares carros de rally!

T

e rra, asfalto, neve… Curvas negociadas a mais de 100 km/h para reduzir
uns segundos num troço… Saltos que desafiam as leis da gravidade
e castigam as suspensões ao máximo … Isto é conduzir nos limites!
Isto é rally!
Sébastien Loeb, Carlos Sainz, Tommi Mäkinen, Sébastien Ogier, Colin McRae…
Só pilotos como eles conseguem dominar e sacar o rendimento máximo
de umas máquinas que levam a tecnologia ao máximo e ultrapassam
os 300 cv de potência...

TM

Agora, estes supercarros de rally,
verdadeiros bancos de ensaio para o
desenvolvimento dos modelos de série,
podem ser seus. Não perca a oportunidade
de colecionar os carros de rally mais
emblemáticos dos últimos 50 anos
à magnífica escala de 1/18!
Esta é uma coleção inédita que irá
agradar tanto aos colecionadores
de miniaturas como aos apaixonados
pelos automóveis de rally.

Dani Sordo, Rally de Monte-Carlo - 2012 Mini JCW WRC

Sandro Munari, Rally de Monte-Carlo - 1977 Lancia Stratos

Carlos Sainz, Rally da Finlândia - 1990 Toyota Celica ST165

COLEÇÃO
INÉDITA
Sébastien Loeb, Rally do México - 2011, Citroën DS3 WRC

Ari Vatanen, Rally da Finlândia - 1984 Peugeot 205 T16

Pela primeira vez, reproduções
de alta qualidade à escala 1/18!

precisão e de um realismo extremos

o lecione os automóveis de rally mais emblemáticos das últimas décadas.
Produzidas em metal e ABS, estas magníficas reproduções à escala 1/18 vão,
com certeza, fazer as delícias tanto daqueles que gostam de carros em
miniatura como daqueles que são apaixonados pelos rallies.

SÉBASTIEN OGIER - 2015 VW POLO R WRC
3Acabamentos minuciosos até

aos mais ínfimos pormenores

3De metal e ABS

Detalles
pormenorizados

3Interiores pintados

3Decorações fiéis

Escala 1/18

ao modelo original

Os elementos aqui apresentados podem sofrer alterações por imperativos técnicos alheios à editora. Produto destinado a adultos. Não aconselhável a crianças com menos de 14 anos. Não é um brinquedo.
Todas as maquetas são feitas de metal e plástico injetado. A editora reserva-se o direito de interromper a coleção ou de alterar a ordem da mesma se as circunstâncias assim o exigirem.

C

3Todas as peças são de uma

Bernard Darniche
LANCIA STRATOS HF
1975

Jean Ragnotti
RENAULT 5 TURBO
1981

Sébastien Ogier
VW POLO R WRC
2015

Walter Röhrl
AUDI SPORT QUATTRO S1
1985

Carlos Sainz
TOYOTA CELICA ST165
1990

Sébastien Loeb
CITROËN C4 WRC
2009

Jean-Luc Thérier
PORSCHE 911 SC
1982

Jean-Claude Andruet
RENAULT ALPINE A110 1800
1973

Escala 1/18

Didier Auriol
LANCIA DELTA INTEGRALE 16V
1990

Dani Sordo
MINI JCW WRC
2012

... e muitos mais.

Os elementos aqui apresentados podem sofrer alterações por imperativos técnicos alheios à editora. Produto destinado a adultos. Não aconselhável a crianças com menos de 14 anos. Não é um brinquedo.
Todas as maquetas são feitas de metal e plástico injetado. A editora reserva-se o direito de interromper a coleção ou de alterar a ordem da mesma se as circunstâncias assim o exigirem.

Os carros de rally mais extraordinários de todos os tempos!

Viva o mundo emocionante
dos rallies!
Através das quatro secções que compõem cada fascículo irá
descobrir tudo acerca desta modalidade do desporto automóvel:
os carros, os pilotos, as equipas e a tecnologia...
TRÊS POSTERS DE RALLY

• Uma análise pormenorizada do modelo que protagoniza cada entrega:
as suas características técnicas, os seus resultados, as provas mais
notáveis…

Um conjunto de três posters de grande
formato que vão fazer as delícias
de todos os aqueles que gostam dos
rallies: o Citroën DS3 WRC com o qual
Sébastien Loeb conquistou o seu último
Campeonato do Mundo de Rallies;
o Volkswagen Polo R WRC de Sébastien
Ogier no Rally da Suécia de 2016 e o
mítico Lancia Stratos na versão Safari.
Entregue com o n.º 15.

(dimensões: 43 x 31 cm

aprox.)

CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA A CAMIONETA
LANCIA ALITALIA

à escala 1/18!
Pneus sobressalentes, compressor, caixas de ferramentas…
Tudo o que é preciso para aspirar à vitória num rally!
Entregue com o n.º 25.

•Tudo o que há a saber acerca destes pilotos lendários:
as suas vitórias mais memoráveis, as suas derrotas mais
dolorosas, as curiosidades que revelam a sua personalidade...

A CAMIONETA LANCIA ALITALIA

• A história dos carros de rally que engrandeceram esta modalidade.
Uma apaixonante viagem no tempo ao longo da qual se evocam
os vários modelos e as diferentes categorias que marcaram o Mundial.

• Toda a emoção do Campeonato do Mundo de Rallies
através das fotografias mais significativas e espetaculares
do modelo reproduzido em cada entrega.

à escala 1/18!
A camioneta da equipa Lancia Alitalia da década
de 1970. Um veículo indispensável da organização
e da logística de uma equipa de rally lendária.
Entregue com o n.º 35.

Dimensões
Comprimento: 33 cm
Altura: 15 cm

