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Snad žádné letadlo nevynikalo tak 
dobrými výsledky v tolika různých ohledech 
jako právě Junkers Ju 88. Hlavním úkolem 
tohoto letounu bylo shazovat bomby, což mu 
šlo velmi dobře v horizontální poloze i při 
střemhlavém náletu. Kromě své hlavní role 
střemhlavého bombardéru dokázal letoun 
plnit i jiné úkoly. Fungoval také jako těžký
i noční stíhač, plošný a torpédový bombardér
a průzkumný letoun. Vaše vojenské mise 
v menším měřítku nyní zastane čtyřmístný 
horizontální střemhlavý bombardér v podobě 
precizně zpracovaného modelu s autentickým 
vzhledem. 

B17, přezdívaný „Létající pevnost“, se stal nejslavnějším 
americkým bombardérem druhé světové války a při svém prvním 
letu v roce 1935 se jednalo i o největší letadlo v USA vůbec. Díky své 
obrovské ničivé síle přispěly B17 ke konečnému vítězství významným 
dílem. Za povšimnutí rozhodně stojí velké množství střílen, které 
sloužily k obraně před nepřátelskými letouny. I díky nim si vysloužily 
bombardéry B17 označení „Létající pevnosti“. Model B17G je poslední 
verzí letounu, která se vyráběla sériově. Poslední kus vzlétl z výrobní 
linky 29. července 1945 a celkem jich bylo postaveno 8 680. Ke konci 
války bylo napočítáno celkem 1 301 B17G, které byly buď sestřeleny, 
nebo se kvůli technickým komplikacím nemohly vrátit. Revell vám 
nyní nabízí tento legendární bombardér v neuvěřitelně věrném 
a na detaily bohatém modelu v měřítku 1:72. 

Hádam žiadne lietadlo nevynikalo 
takými dobrými výsledkami v toľkých rôznych 
ohľadoch ako práve Junkers Ju 88. Hlavnou 
úlohou tohto lietadla bolo zhadzovať bomby, 
čo mu šlo veľmi dobre v horizontálnej polohe 
aj pri strmhlavom nálete. Okrem svojej hlavnej 
role strmhlavého bombardéra dokázalo toto 
lietadlo plniť aj iné úlohy. Fungovalo tiež 
ako ťažký i nočný stíhač, plošný a torpédový 
bombardér a prieskumné lietadlo. Vaše 
vojenské misie v menšej mierke teraz 
zvládne štvormiestny horizontálno-strmhlavý 
bombardér v podobe precízne spracovaného 
modelu s autentickým vzhľadom. 

B17, nazývaný „Lietajúca pevnosť“, sa stal najslávnejším 
americkým bombardérom druhej svetovej vojny a pri svojom prvom 
lete v roku 1935 bol i najväčším lietadlom v USA vôbec. Vďaka svojej 
obrovskej ničivej sile prispeli B17 významným dielom ku konečnému 
víťazstvu. Za povšimnutie určite stojí veľké množstvo strieľní, ktoré 
slúžili na obranu pred nepriateľskými lietadlami. Aj ich zásluhou si 
vyslúžili bombardéry B17 označenie „Lietajúce pevnosti“. Model B17G 
je poslednou verziou lietadla, ktoré sa vyrábalo sériovo. Posledný kus 
zišiel z výrobnej linky 29. júla 1945 a celkom ich bolo postavených 
8 680. Ku koncu vojny bolo napočítaných celkom 1 301 B17G, ktoré boli 
buď zostrelené, alebo sa kvôli technickým komplikáciám nemohli vrátiť. 
Revell vám teraz ponúka tento legendárny bombardér v neuveriteľne 
vernom a na detaily bohatom modeli v mierke 1:72. 

    Létající pevnost
Lietajúca pevnosť

Všestranné 
         bojové lietadlo

04283 
B-17G Flying Fortress, 1:72

Všeználek mezi 
  bojovými letouny

04672 Junkers Ju 88 A-4 ’Bomber’, 1:72

27

CZ SK

CZ

SK


