8

07399 VW T1 Samba Bus

Kultovní autobus
Hippies
Kultovný autobus
Hippies
CZ Prohánět se společně pod pražícím kalifornským sluncem po nekonečné Route 66, o tom
snila celá jedna generace. Dvojtakt s osmi okénky a zabudovaným elektronkovým rádiem je
celosvětově známý jako kultovní dopravní prostředek éry Hippies. S chromovanými disky kol,
leštěným logem Volkswagen a dvoubarevným lakováním se tento speciální model výrazně
liší od základního modelu VW T1. Vzduchem chlazený čtyřválcový motor dokázal dosáhnout
rychlosti až kolem 95 km/h. Od roku 1961 byl dodáván s motorem Boxer s objemem válců
1,2 litru disponujícím 34 HP. Revell vám přináší model legendárního autobusu Samba v měřítku
1:24. Karoserie je o něco menší, disponuje však stejným kloubovým zapojením předních kol
včetně samotných pohyblivých kol jako model původní. Střechu můžete uzavřít nebo jí nechat
volně proudit vzduch skrze zasunovatelnou roletu. Stavebnice obsahuje evropské i americké
prvky a různá značení, což jistě ocení všichni fanoušci Hippies a milovníci automobilů ze 70. let.
SK Preháňať sa pod pražiacim kalifornským slnkom po nekonečnej Route 66, o tom snívala
celá jedna generácia. Dvojtakt s ôsmimi okienkami a zabudovaným elektrónkovým rádiom je
celosvetovo známy ako kultovný dopravný prostriedok éry Hippies. S chromovanými diskami
kolies, lešteným logom Volkswagen a dvojfarebným lakovaním sa tento špeciálny model
výrazne líši od základného modelu VW T1. Vzduchom chladený štvorvalcový motor dokázal
dosiahnuť rýchlosť až okolo 95 km/h. Od roku 1961 bol dodávaný s motorom Boxer s objemom
valcov 1,2 litra disponujúcim 34 konskými silami. Revell vám prináša model legendárneho
autobusu Samba v mierke 1:24. Karoséria je o niečo menšia, disponuje však rovnakým kĺbovým
zapojením predných kolies vrátane samotných pohyblivých kolies ako model pôvodný. Strechu
môžete uzavrieť alebo nechať voľne prúdiť vzduch cez zasunovateľnú roletu. Stavebnica
obsahuje európske i americké prvky a rôzne poznávacie značky, čo určite ocenia všetci
fanúšikovia Hippies a milovníci automobilov zo 70. rokov.

