


E a Volkswagen criou  
o carro popular...

Um automóvel polivalente, potente, prático, barato e com um 
design bem-sucedido, que rapidamente encontrou seu lugar 
em milhares de lares pelo mundo. Uma verdadeira obra-prima 
da construção automotiva!

O Fusca testemunhou inúmeros acontecimentos que marcaram 
um passado recente e deixaram seu rastro em importantes epi-
sódios da história, como a Segunda Guerra Mundial, o 
pós-guerra e o milagre econômico alemão.

Tornou-se uma verdadeira lenda, envolven-
do-se nas manifestações socioculturais dos 
anos 1960 e fazendo parte do imaginário 
da globalização desde o final do século 
XX. Sua popularidade ao redor do mundo 
abriu-lhe inúmeras portas, tanto no cinema 
quanto na televisão, e na música. 

No Brasil, mais que um carro, o Fusca é um 
ícone da cultura e da indústria automotiva. 
É um símbolo da história do Brasil, represen-
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tando boas lembranças e fazendo parte do 
imaginário de todos os brasileiros.

O Fusca representou, e ainda representa, o gos-
to pela liberdade e a alegria dos novos tempos.

Esta coleção permite que você monte e expo-
nha a reprodução de um autêntico modelo de 
colecionador em escala 1:8.

Seguindo as explicações detalhadas passo a 
passo que acompanham os fascículos desta co-
leção, você poderá montar um dos carros mais 
fascinantes da indústria automotiva: o Volkswa-
gen Fusca 1303.

Descubra também a história da marca Volkswa-
gen, os fatos marcantes e surpreendentes sobre os 
diversos veículos da empresa alemã e todas as par-
ticularidades históricas que se referem ao seu mode-
lo mais popular – o Fusca.



DIMENSÕES*

Comprimento: 51,2 cm
Altura: 18,4 cm
Largura: 20 cm

Monte passo a passo as diferentes partes do Volkswagen Fusca 1303,  
um automóvel lendário que ocupa posição de destaque no imaginário 

popular em inúmeros países do mundo e que marcou época na  
história da indústria automotiva.

• Os faróis e as 
luzes de freio 
se acendem

• Interior fiel ao 
modelo real

• Capota  
conversível

• Detalhes com 
grande precisão

• Volante móvel

*Aproximadas

• Detalhes com 
grande precisão

Montagem detalhada em instruções passo a passo.
•	Em	cada	fascículo,	você	encontra	instruções	simples	 

e claras, acompanhadas de ilustrações de cada etapa  
da montagem do seu Volkswagen Fusca.

•	Explicações	detalhadas	e	dicas	úteis	para	uma	montagem	
bem-sucedida.

•	Peças	pré-cortadas.	Para	garantir	a	montagem	perfeita	
de cada peça do modelo, utilizamos as técnicas mais 
modernas de recorte.
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História da Volkswagen

Descubra as origens da Volkswagen, uma das em-
presas mais respeitadas da indústria automotiva 
alemã. Ela contribuiu para o milagre econômico 
graças ao qual, logo após a Segunda Guerra 
Mundial, a Alemanha se tornou uma grande po-
tência econômica.
Você também conhecerá inúmeras ilustrações de 
arquivos e particularidades históricas, além de fa-
tos surpreendentes sobre a Volkswagen.

Os fascículos da coleção contêm três seções ilustradas que apre-
sentam a história do Volkswagen Fusca, descrevem o contexto so-
ciocultural do automóvel e dão instruções precisas, passo a passo, 
para montar a sua reprodução do Volkswagen Fusca 1303.

Um estilo de vida

Esta seção explora profundamente as múltiplas re-
lações deste carro lendário e emblemático com os 
contextos socioculturais.
Artigos interessantes e cuidadosamente ilustrados 
apresentam sua evolução em detalhes, permitin-
do descobrir as diversas versões que contribuíram 
para a extraordinária popularidade deste peque-
no Volkswagen.

Construa passo a passo seu  
Volkswagen Fusca 1303

Instruções detalhadas e ilustradas com foto-
grafias permitem montar facilmente esta in-
crível reprodução. Além disso, a cada fascí-
culo você ganhará habilidade para construir 
diversas partes do seu Volkswagen Fusca.

História da Volkswagen

Descubra as origens da Volkswagen, uma das em-
presas mais respeitadas da indústria automotiva 
alemã. Ela contribuiu para o milagre econômico 
graças ao qual, logo após a Segunda Guerra 
Mundial, a Alemanha se tornou uma grande po-
tência econômica.
Você também conhecerá inúmeras ilustrações de 
arquivos e particularidades históricas, além de fa-
tos surpreendentes sobre a Volkswagen.

PLACA PERSONALIZADA  

Personalize	seu	Fusca	escolhendo	a	
placa!  Você poderá optar pela pla-
ca de exposição (VW – 1976) ou 
criar uma placa personalizada com 
as letras e os números que você qui-
ser.	Para	isso,	serão	fornecidas	vá-
rias folhas de adesivos ao longo da 
coleção. A escolha é sua e, assim, 
sua reprodução será única!

Os fascículos da coleção contêm três seções ilustradas que apre-
sentam a história do Volkswagen Fusca, descrevem o contexto so-
ciocultural do automóvel e dão instruções precisas, passo a passo, 
para montar a sua reprodução do Volkswagen Fusca 1303.

Um estilo de vida

Esta seção explora profundamente as múltiplas re-
lações deste carro lendário e emblemático com os 
contextos socioculturais.
Artigos interessantes e cuidadosamente ilustrados 
apresentam sua evolução em detalhes, permitin-
do descobrir as diversas versões que contribuíram 
para a extraordinária popularidade deste peque-
no Volkswagen.




