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LEGO Technic 42118 Monster Jam®
Grave Digger®
Cena

89,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

lego_42118

Kod producenta

42118

Opis produktu
Szukasz interesującego prezentu dla chłopców i dziewczynek uwielbiających pojazdy z pokazów Monster Jam®? Zestaw
LEGO® Technic 42118 Monster Jam Grave Digger® z napędem typu pull-back i wieloma funkcjami będzie strzałem w
dziesiątkę. Wśród realistycznych detali modelu znajdują się ozdoby Grave Diggera przedstawiające duchy i płomienie, a także
wielkie opony, ruchoma flaga oraz czerwone reflektory przednie. Ekscytujący świat pokazów Monster Jam ożyje, gdy dzieci
będą wykonywać niesamowite akrobacje za kierownicą jednego z najbardziej znanych monster trucków na świecie.
Wspaniała zabawka 2 w 1
Masz ochotę na nowe wyzwanie? Świetnie się składa! Model Grave Diggera można przerobić na łazik terenowy, by zabawa
była jeszcze lepsza. W bezpłatnej aplikacji LEGO Building Instructions dostępne są też instrukcje Instructions PLUS. To
interaktywny poradnik, w którym dzieci znajdą narzędzia do powiększania i obracania modelu ułatwiające budowanie.
Inspiracja dla nowego pokolenia inżynierów
Pojazdy wchodzące w skład zestawów LEGO Technic wyglądają i działają jak prawdziwe, dlatego są dla młodych fanów LEGO
doskonałe na początek przygody z inżynierią i mechaniką.
Fani monster trucków mogą wykonywać swoje ulubione akrobacje dzięki zestawowi konstrukcyjnemu LEGO® Technic
42118 Monster Jam® Grave Digger®. Wśród realistycznych funkcji pojazdu znajdują się wielkie opony, naklejki i nie
tylko.
Podwójna zabawa! Monster trucka można przerobić na łazik terenowy, więc podczas zabawy dzieci mają okazję do
zbudowania 2 wymagających modeli.
Dzięki napędowi typu pull-back monster truck i łazik terenowy mogą pędzić tak, jakby były prawdziwe.
Szukasz najlepszych prezentów dla małych fanów monster trucków? Ten zestaw jest w sam raz dla siedmiolatków i
starszych dzieci, które uwielbiają pokazy Monster Jam® i niesamowite pojazdy.
Model jest wyposażony w ciekawe funkcje takie jak elastyczna, ruchoma flaga i czerwone reflektory przednie, dzięki
którym przypomina prawdziwego Grave Diggera®.
Ten pojazd Monster Jam® ma ok. 11 cm wysokości, 24 cm długości (z flagą) i 11 cm szerokości.
W komplecie znajdują się instrukcje budowania Grave Diggera®. Zestaw umożliwia również korzystanie z cyfrowych
instrukcji Instructions PLUS dostępnych w bezpłatnej aplikacji LEGO® Building Instructions. Instrukcje budowania
łazika terenowego są dostępne online.
W świecie zestawów LEGO® Technic zaawansowane modele konstrukcyjne czekają na małych fanów budowania z
LEGO, którzy są gotowi na kolejne wyzwania.
Elementy LEGO® Technic spełniają rygorystyczne standardy branżowe, dzięki czemu są jednolite, zawsze do siebie
pasują i można je z łatwością połączyćoraz rozdzielić — i tak jest niezmiennie od 1958 roku.
Elementy LEGO® Technic są zrzucane, podgrzewane, zgniatane, skręcane i badane na wiele innych sposobów. Dzięki
temu możesz mieć pewność, że spełniają surowe światowe standardy bezpieczeństwa.
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