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Vůně svobody 

a rebelství zůstane navždy věrně 
 přikována k těmto nadupancům silnic (tzv. 
Pony Cars a Muscle Car) ze země neomezených možností. 
Jejich prapředek, Ford Mustang, byl přes 50 let jasnou 
jedničkou snad pro všechny řidiče.

Model Camaro SS rok výroby 2010 si také zakládá na svých 
předcích. Robustní maskou, dlouhou kapotou, podsaditou 
střechou a neporovnatelně krátkou zadní částí se jasně 
odkazuje na jejich design. Model má odnímatelnou kapotu 
skrývající detailně zpracovaný motor V8-Small-Block, který 
originálu umožňuje vytáhnout to z 0 na 100 km/h během 
pouhých pěti sekund. 

Ford Shelby GT500 rok výroby 2010 je také hrdý na svého 
předka. Zůstává věrný svému originálu v mnoha detailech 
a částech a to včetně motoru V8 o objemu 5,4 litru. Design 
se vrátil k původnímu osvědčenému vzhledu a připomíná 
nyní původní model Mustanga více než kdy dříve. Model je 
vyráběn v měřítku 1:12 a je tak jasnou volnou pro každého 
fanouška amerických vozů.

V šedesátých letech si společnost Hertz zabývající se 
pronájmem vozů objednala 1000 vozů speciální edice Shelby 
Mustang v černé metalíze se zlatými pruhy, aby tak mohla 
svým zákazníkům nabídnout pravý závodní vůz. 
Revell model Shelby Mustang GT 350 H má 
detailně zpracovaný interiér, včetně palubní 
desky a tvarovaných sedadel. Jeho vzhled ještě 
umocňuje celá řada pochromovaných prvků. 

 
Vôňa slobody a rebelantstva zostane navždy verne spojená 

s týmito nadupancami ciest (tzv. Pony Cars a Muscle Cars) z krajiny 
neobmedzených možností. Ich prapredok, Ford Mustang, bol viac 
ako 50 rokov jasnou jednotkou snáď pre všetkých vodičov.

Model Camaro SS rok výroby 2010 si tiež zakladá na svojich 
predkoch. Robustnou maskou, dlhou kapotou, zníženou strechou 
a neporovnateľne krátkou zadnou časťou jasne odkazuje na ich 
dizajn. Model má odnímateľnú kapotu, pod ktorou sa skrýva 
detailne spracovaný motor V8-Small-Block, ktorý originálu 
umožňuje zrýchliť z 0 na 100 km/h len za päť sekúnd. 

Ford Shelby GT500 rok výroby 2010 je tiež hrdý na svojho 
predchodcu. Zostáva verný svojmu originálu v mnohých detailoch 
a častiach a to vrátane motora V8 s objemom 5,4 litra. Dizajn 
sa vrátil k pôvodnému osvedčenému vzhľadu a pripomína teraz 
pôvodný model Mustanga viac ako kedykoľvek predtým. Model 
je vyrábaný v mierke 1:12 a je tak jasnou voľbou pre každého 
fanúšika amerických áut.

V šesťdesiatych rokoch si spoločnosť Hertz, zaoberajúca sa 
prenájmom áut, objednala 1000 vozidiel špeciálnej edície Shelby 
Mustang v čiernej metalíze so zlatými 
pruhmi, aby tak mohla svojim 
zákazníkom ponúknuť pravé 
pretekárske auto. Revell 
model Shelby Mustang 
GT 350 H má detailne 
spracovaný interiér, 
vrátane palubnej dosky 
a tvarovaných sedadiel. 
Jeho vzhľad ešte 
umocňuje množstvo 
pochrómovaných 
prvkov. 
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hromovaných prvků. 
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