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Spektrum úloh nemeckej armády vyžaduje najmä univerzálne, dobre 
chránené, vysoko mobilné a aj v extrémnych podmienkach použiteľné 
dopravné prostriedky. GTK Boxer (GTFz) spĺňa všetky tieto požiadavky 
a naviac ponúka optimálny kompromis medzi vysokou bezpečnosťou 
a veľkou pohyblivosťou. Vyniká teda bezpečnosťou pre posádku, 
mobilitou, variabilnosťou a tiež možnosťami vylepšenia. Ani Revell 
nemohol nechať toto obdivuhodné vozidlo bez povšimnutia. Preto si 
môžete aj vy od roku 2011 kúpiť detailne spracovaný model GTK Boxera 
v mierke 1:35.

Aj bojový tank Leopard 2 je vynikajúcim výtvorom nemeckého 
vojnového priemyslu. Už od svojho uvedenia na trh v roku 1979 bol 
mnohými popisovaný ako najlepší tank na svete. Naviac je neustále 
vylepšovaný a pripravovaný na stále nové výzvy v oblasti vojenstva. 
Jeho najnovšiu verziu vám teraz ponúka Revell v podobe verne 
spracovaného modelu v mierke 1:72. Na výber máte medzi variantom 
A6 a A6M, ktorý je doplnený o jednu mínometnú dosku. Vonkajšie 
plochy modelov oplývajú neuveriteľne detailne spracovanou štruktúrou, 
na ktorej rozoznáte aj tie najjemnejšie detaily vrátane maskovanej 
protišmykovej ochrany. Ako bonus je model vybavený dvojdielnou 
ohybnou reťazou.

Spektrum úkolů německé armády vyžaduje především univerzální, 
dobře chráněné, vysoce mobilní a i v extrémních podmínkách použitelné 
dopravní prostředky. GTK Boxer (GTFz) splňuje všechny tyto požadavky 
a navíc nabízí optimální kompromis mezi vysokou bezpečností a přitom 
velkou pohyblivostí. Vyniká tedy bezpečností pro posádku, mobilitou, 
variabilností a také možnostmi vylepšení. Také Revell nemohl nechat toto 
parádní vozidlo bez povšimnutí. Proto si můžete i vy koupit od roku 2011 
detailně zpracovaný model GTK Boxera v měřítku 1:35.  

Také bitevní tank Leopard 2 je vynikajícím výtvorem německého 
válečného průmyslu. Již od svého prvního uvedení na trh v roce 1979 
byl mnohými popisován jako nejlepší tank na světě. Navíc je neustále 
vylepšován a připravován na stále nové výzvy v oblasti vojenství. Jeho 
nejnovější verzi vám nyní nabízí i Revell v podobě věrně zpracovaného 
modelu v měřítku 1:72. Na výběr máte mezi variantou A6 a A6M, 
která je doplněna o jednu minometnou desku. Vnější plochy modelů 
oplývají neuvěřitelně detailně zpracovanou strukturou, na které 
rozeznáte i ty nejjemnější detaily včetně maskované protismykové 
ochrany. Jako bonus je model vybaven dvoudílným ohebným řetězem. 
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