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LEGO Technic 42121 Wytrzymała
koparka
Cena

169,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

lego_42121

Kod producenta

42121

Opis produktu
Szukasz niepowtarzalnego prezentu dla dziecka, które lubi zabawki konstrukcyjne? Zestaw LEGO® Technic 2 w 1 Wytrzymała
koparka (42121) ma mnóstwo funkcji gwarantujących długie godziny kreatywnej zabawy. Dziewięciolatkom i starszym
dzieciom spodoba się budowanie skomplikowanej koparki z realistycznymi funkcjami.
Jak działa koparka
Kopanie, jeżdżenie, obracanie — w tym modelu dzieci odkryją naprawdę sporo funkcji. Łyżka rusza się w górę i w dół, ramię i
pasy również są ruchome, a nadwozie sięobraca. W szczegółowej kabinie znajduje się siedzenie dla operatora i panel
sterowania. W komplecie są też „kamienie” z klocków LEGO i cztery pachołki. A gdy przyjdzie czas na nową przygodę, model
można przebudować na ciągnik gąsienicowy.
Satysfakcjonujący model dla młodych konstruktorów
Zestawy LEGO Technic to zaawansowane modele dla miłośników LEGO, którzy są gotowi na trudniejsze wyzwanie. Dzięki
realistycznym mechanizmom te satysfakcjonujące modele wprowadzają dzieci w świat inżynierii.
Młody miłośnik pojazdów budowlanych czeka na prezent urodzinowy, gwiazdkowy lub z zupełnie innej okazji? Na
pewno spodoba mu się zestaw LEGO® Technic 2 w 1 Wytrzymała koparka (42121).
Model ma mnóstwo realistycznych funkcji, dzięki czemu dzieci dowiedzą się, jak naprawdę działają maszyny
budowlane. Zobaczą ruchomą łyżkę, ramię i pasy — jak w prawdziwej koparce.
Gdy dzieci zechcą przeżyć kolejną przygodę, mogą przebudować model 2 w 1 na ciągnik gąsienicowy z koparką z tyłu.
Ta wspaniała koparka doskonale nadaje się dla chłopców i dziewczynek od 9 lat zainteresowanych maszynami
budowlanymi.
Autentyczna kabina i panel sterowania tej fajnej koparki pozwolą dzieciakom wyobrazić sobie pracę na budowie.
Odgrywanie ról to pestka, gdy ma się pod ręką tak fajny zestaw. W komplecie są cztery pachołki do rozstawienia na
placu budowy oraz dodatkowe elementy LEGO® do wykorzystania jako cegły, które koparka może podnosić.
Wymiary zabawkowej koparki dla dzieci: 23 cm wysokości z podniesionym ramieniem, 37 cm długości z ramieniem
wyciągniętym na pełną długość oraz 11 cm szerokości.
Zestawy LEGO® Technic otworzą świat inżynierii przed małymi fanami budowania z LEGO, którzy są gotowi na kolejne
wyzwania.
Elementy LEGO® spełniają rygorystyczne standardy branżowe, dzięki czemu są jednolite, zawsze do siebie pasują i
można je z łatwością połączyć oraz rozdzielić — i tak jest niezmiennie od 1958 roku.
Elementy LEGO® 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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