Piesa de rezistență pentru
partenerii care contează.

Dream Cabriolet VM-05
Dimensiuni: 350x157x90 mm
Dimensiuni pachet: 378x170x50 mm
Număr de piese componente: 739
Kitul Ugears Dream Cabriolet VM-05 este fabricat din lemn de inalta
calitate si are tot ceea ce aveti nevoie pentru asamblare. Calitatea pieselor
este de calitate superioara iar piesele sunt deja taiate cu tehnologie laser
de ultima generatie. Detaliile trebuie sa ﬁe scoase din panouri si asamblate
pentru a crea modelul complet. La fel ca toate celelalte produse Ugears,
modelul Cabriolet vine cu instructiuni pas cu pas, usor de urmarit si nu
necesita nici lipici, nici unelte speciale pentru asamblare.

Flight Starter
Dimeniuni: 285x340x190 mm
Dimeniuni pachet: 378x170x32 mm
Număr de piese componente: 198
Flight Starter este un lansator mecanic pentru 3 tipuri de avioane, acestea
ﬁind incluse in kit. Designul unic al acestui model a fost un exercitiu de
imaginatie si creativitate. Astfel a fost realizat un produs asemanator cu un
element din spatiul cosmic – o nava de stele, o naveta sau un avion
dintr-un ﬁlm de aventura SF. Toate modelele SF sunt implementate in stilul
steampunk al produselor Ugears, care va permit sa priviti in interiorul
mecanismului de lucru pe care il puteti asambla cu propriile maini.

Organizator pentru birou
Dimensiuni: 110x90x93 mm
Dimensiuni pachet: 185x275x5 mm
Număr de piese componente: 51
E foarte util pentru orice birou, in doar doua miscari puteti avea acces la
stiloul dorit. In plus, ofera un design aparte cu care veti impresiona clientii
si partenerii de afaceri.

Tramvai cu stație
Dimensiuni: 900х180х120 mm
Dimensiuni pachet: 385х285х165 mm
Număr de piese componente: 284
Iti prezentam modelul Linia de Tramvai – primul model din seria Orasul
Mecanic, pe care il poti construi chiar tu si poti vedea si simti ﬁecare parte,
ﬁecare miscare a vehiculelor, sa te joci si sa creezi propria ta poveste cu
personajele care locuiesc in acest oras.

Calendar mecanic
Dimeniuni: 10,5x9,8x1,8 cm
Dimeniuni pachet: 18,5x27,5x5 cm
Număr de piese componente:21
Calendarul UGears Mecanic este un mecanism Steampunk si este
insotitorul tau de zi cu zi in planiﬁcarea activitatilor. Doar setezi anul si luna
dorita si vei aﬂa in ce zi din saptamana va ﬁ respectivul eveniment.

U-Fidgets

Avioane

Dimensiuni:3,2x4,4x5,2 cm
Dimensiuni pachet:10x7,5x1,6 cm)
Număr de piese componente: 13-19 in functie de model

Vapoare

Mașini

Tribics

Fiecare model miniatural are propria sa idee si are elementele de baza ale mecanicii: Tractorul este
un simbol al puterii, pisica reprezinta libertatea, Capul intruchipează Inteligenta si Inima, al 4-lea
Ugears ﬁdget-tribik, demonstreaza pasiunea voastra.

Flexi-Cubs
Dimensiunea produsului: 11,5 x 6 x 2,8 cm
Dimensiune pachet: 27,8 x 18,5 x 0,5 cm
Număr de piese: 144
Flexi-Cubus este un model mecanic, un puzzle octasferic sub
forma unui cub de schelet steampunk format din opt sfere
conectate . Aceasta conexiune ﬂexibila permite sferelor sa se
miste si sa se rostogoleasca una peste alta, creand forme
geometrice diferite.

Cutie cu comori
Dimensiuni:14,2x14,2x9,1 cm
Dimensiuni pachet:37x17x3,3 cm
Număr de piese componente: 190
Modelul prezinta elemente superb gravate, care iti starnesc
curiozitatea pentru a vedea ce se aﬂa inauntru.
Totusi, doar cei care pot rezolva incuietoarea tip puzzle au
acces la ea.

Hurdy-Gurdy
Dimensiuni:40x16,5x22 cm
Dimeniuni pachet: 37,8x17x5 cm
Piese componente:292
Inspirat tocmai din arta medievala a Celticilor si a Scandinavilor, Hurdy-Gurdy reprezinta o combinatie unica intre
placerea asamblarii produselor UGears si a cantatului la un
asemenea instrument medieval.

Manipulator pe sine
Dimensiune produs: 40 x 50 x 21 cm
Dimensiune cutie: 37 x 14 x 3 cm
Numar piese: 356
Alaturi de Manipulator primesti: doua sectiuni de sine, magazia
in constructie, doua cutii de transport cu usi, macara, marfa
transportabila si 5 personaje cu care poti incepe actiunea.

Masina U-9 Grand Prix
Dimensiune produs: 35 x 9,5 x 13 cm
Dimensiune cutie: 37 x 17 x 2,7 cm
Numar piese: 348
Acest model este bazat pe design-ul automobilelor din
Epoca de Aur, de la inceputul secolului XX.
U-9 recreeaza aspectul magniﬁc si impunator al
modelelor castigatoare Grand Prix de la arborele cotit la
roata de rezerva. Sub capota acestui model superb veti
gasi un motor V8 echipat cu un ventilator puternic si 16
valve complet functionale.

Pistol Wolf
Dimensiunea produsului: 230x130x25mm
Dimensiune pachet: 370x170x30 mm
Număr de piese: 62
Wolf impusca benzi de cauciuc de calibru de 60 x 1,5 mm si
are o gama eﬁcientă de ardere de până la 10 metri. Designul
inteligent si elegant va asigura tintirea exact.

Trasura cu cai
Dimensiunea produsului: 40 x 12,5 x 16 cm
Dimensiune pachet:37 x 17 x 2,7 cm
Număr de piese: 248
Ugears introduce legendarul transportator de la sfarsitul
secolului al XVIII-lea, cand trasura a devenit un mijloc
comun de comunicare, precum si transportul de calatori
si marfuri mici in SUA, devenit un atribut de semnătura al
culturii Wild West.

Turn Archballista cu catapultă
Dimensiune Turn: 15,3 x 9,5 x 9,6 cm
Dimensiune Archballista: 9 x 8,1 x 14,2 cm
Dimensiune pachet: 37 x 17 x 2,7 cm
Numar piese: 292
Inspirat din cele mai bune exemple de artilerie antica, din
bataliile legendare detaliate in ﬁlme, carti si jocuri video, acest
model ofera o noua experienta de construit modele mecanice.

Wolf impusca benzi de cauciuc de calibru de 60 x 1,5 mm si
are o gama eﬁcientă de ardere de până la 10 metri. Designul
inteligent si elegant va asigura tintirea exact.

Roadster VM-01
Dimensiunea modelului: 305 x 130 x 100 mm
Mărimea pachetului: 370 x 170 x 420 mm
Număr de componente: 437
Kitul modelului Roadster VM-01 este fabricat din lemn de
calitate superioara si contine tot ce ai nevoie pentru
asamblare.
Masina sport va avea o transmisie in trei moduri: inainte,
inapoi si inactiv. Directia de deplasare poate ﬁ reglata cu
volanul. Suspensia rotilor din fata face ca modelul
Roadster sa ﬁe si mai realist.

Motocicleta VM-02
Dimensiune model: 258 x 84 x 105 mm
Dimensiune pachet: 370 x 170 x 30 mm
Număr de componente: 189
Motor puternic din banda de cauciuc care ii permite sa mearga
pana la 3 metri dintr-o singura activare a mecanismului.
Designul motocicletei iti permite să observi functionarea
mecanismului, inclusiv pistoanele in miscare care sunt absolut
fascinante.

Camion VM-03
Dimensiunea modelului: 380 x 135 x 178 mm
Mărimea ambalajului: 378 x 170 x 50 mm
Numărul de componente: 541
Noul camion are un motor R6 actionat de o banda din
cauciuc. Cu o singură miscare, camionul se poate
deplasa aproximativ 5 metri. Sistemul de transmisie are
trei moduri: inainte, inapoi si in stand-by iar rotile dintate
se rotesc pentru setarea directiei.

Remorcă pentru camion VM-03
Dimensiune model: 365 x 120 x 160 mm
Dimensiune pachet: 375 x 170 x 30 mm
Numar de componente: 138
Cupleaza remorca la camion si vei avea o adevarata piesa de
decor sau un cadou unic pentru prietenii tai.

Cal Bionic
Dimensiunea modelului: 35 x 29 x 12,5 cm
Dimensiune pachet: 37,8 x17 x4,2 cm)
Număr de componente: 410
Inainte ca epoca de abur sa domine lumea schimband in
mod drastic ﬁecare sfera a activitatii umane, singurul
transport ﬁabil disponibil pentru calatori a fost transportul
cu caii puternici si rapizi.
Designerii au acordat o atentie deosebita anatomiei
picioarelor animalului pentru a se asigura că toate
articulatiile si miscarile se aseamana foarte mult cu cele
ale unui cal real.

Barca Trimaran
Dimensiunea modelului: 410 x 235 x 560 mm
Dimensiune pachet: 375 x 170 x 35 mm
Număr de componente: 237
Modelul de barca Trimaran Merihobus Ugears va invita sa
parasiti tarmul linistit si sa va avantati intr-o aventura
captivanta.
Barca clasica are o multime de detalii, ceea ce o transforma
intr-o copie mininaturala realista a prototipurilor din viata
reala.

Tren V-Express cu abur
Dimensiune model: 560 x 120 x 120 mm
Dimensiuni traseu: 2450 x 120 x 120 mm
Dimensiune pachet: 378 x 170 x 50 mm
Simbolul principal al Revolutei Industriale, un tren puternic
si frumos, este un punct istoric de referinta de la care a
inceput momentul transformarii tehnologice si economice
globale a societatii.

Moara de vant
Dimensiune model: 350 x 485 x 220 mm
Dimensiune pachet: 378 x 170 x 50 mm
Număr de componente: 585
Moara de vant Ugears este mai mult decat un puzzle
mecanic, este o aventura interesanta in istoria Angliei vechi.
Modelul se inspira din moara de vant Chesterton, din
secolul al XVII-lea cu turn cilindric, construita in afara satului
Chesterton.

Aviator
Dimensiunea consolei: 402 x 340 x 310 mm
Dimensiunea planului: 145 * 120 * 80 mm
Dimensiunea elicopterului: 220 x 185 x 90 mm
Dimensiune pachet: 378 x 170 x 50 mm
Cand toate cele trei unitati sunt asamblate si esti gata sa iti
iei zborul, este timpul sa pornesti si motorul.

Combină

Set Adaosuri pentru Camion UGM-11

Camion UGM-11

Tractor

Remorcă pentru tractor

Motor

Locomotivă

Șine

Peron

Tramvai cu șine

Cifru

Cutie mecanică

Cronograf

Dinamometru

Floare mecanică

Seif

Teatru

