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OS CARROS MAIS EMBLEMÁTICOS

AA história da Volkswagen é repleta de carros 
emblemáticos, desde o carismático Fusca até a popular 
Kombi, passando pelo Voyage 1500 ou pelo simpático 

Brasília, veículos que cativaram gerações de motoristas em 
todo o mundo e que agora você poderá ter em casa.

Colecione os modelos mais populares da marca de Wolfsburg 
em miniaturas de alta qualidade, em metal e plástico injetado 
e escala 1/43, fabricadas com as técnicas mais avançadas.

Modelos esportivos, como o Gol GTi, destinados à família, 
como o Santana Quantum CG, ou o exclusivo Karmann Ghia 
representaram marcos da Volkswagen, que você poderá 
admirar em detalhes, com suas decorações externas 
específicas, reproduzidas com uma precisão nunca vista.

Além disso, em cada fascículo que acompanha a miniatura, 
você poderá encontrar uma descrição detalhada do modelo e da 
versão do carro protagonista, seu contexto histórico no mundo 
automobilístico da época e uma ficha técnica completa. Tudo isso 
ilustrado com fotografias exclusivamente selecionadas para esta 
obra, que foi escrita e revista por especialistas em automóveis.

Com esta coleção, você também vai conhecer a história 
da Volkswagen graças a um rigoroso relato cronológico da 
evolução da marca, desde seus primórdios na década de 1940 
até a atualidade... Um percurso repleto de imagens de arquivo 
sobre o universo de uma das empresas automobilísticas mais 
estimadas do século XXI. Todos os acontecimentos importantes, 
os modelos e as vicissitudes de uma marca que conquistou 
o coração de milhões de aficionados em todo o planeta.

Aproveite esta oportunidade para colecionar carros nunca  
reproduzidos em escala 1/43, modelos marcantes no Brasil  
e no México, uma ocasião que você não pode deixar escapar.

A COLEÇÃO OFICIAL
DOS CARROS VOLKSWAGEN

DE UMA MARCA MUITO QUERIDA

Nessas instalações em São Paulo, 
a Volkswagen iniciou suas 
operações no Brasil, em 1953.

Volkswagen Brasília Volkswagen SP

Ainda hoje a Kombi continua 
despertando paixões no Brasil.  

Na imagem, uma reunião 
de aficionados ao lado da 

fábrica da Volkswagen.



Imagem ilustrativa

Colecione os modelos mais lembrados e emblemáticos
da Volkswagen com uma série de miniaturas

em escala 1/43 como você nunca viu.

AS MINIATURAS

VOLKSWAGEN 1500 
SEDAN FUSCÃO 
(1970)

• MINIATURAS DE COLECIONADOR
• FABRICADAS EM DIE-CAST
• MODELOS E DECORAÇÕES FIÉIS
• ACABAMENTO DE ALTA QUALIDADE

DA COLEÇÃO

VOLKSWAGEN BRASÍLIA (1974)

48 CV

1584 cc

Rear

Rear mounted horizontally 

opposed 4 cylinder

4 speed manual

1973-1982

8,7 l/100 km 

130 km/h

VOLKSWAGEN 1500 SEDAN FUSCÃO (1970)42 CV

1493 cc

Rear

Rear mounted horizontally opposed 4 cylinder

4 speed manual

1970-1975

8,5 l/100 km 

126 km/h

REALIZADAS EM METAL E PLÁSTICO INJETADO,
essas espetaculares reproduções são totalmente fiéis ao modelo 
original, o que as transforma em verdadeiras peças de coleção.
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Volkswagen 
Brasília 4P

Volkswagen 
T2

Volkswagen 
Atlantic GLS 

Volkswagen 
SP1

Volkswagen
Karmann Ghia TC

Volkswagen  
1500 Sedan   
“Fuscão”

Volkswagen 
Gol GTi

Volkswagen 
T1Volkswagen 

Sedan 1500

E muitos 
outros!

Volkswagen Santana 
Quantum CG 

Imagem ilustrativa



VOLKSWAGEN SP1 (1972)
Desenhado e fabricado exclusivamente no Brasil,  
o SP foi um projeto que teve um grande impacto 

no momento de seu lançamento devido à beleza de 
suas linhas. Fabricado entre 1972 e 1976, foram 

vendidos mais de 10.000 exemplares.

VOLKSWAGEN SANTANA SPORT (1990)  
Fabricado no mundo inteiro durante décadas, 

o Santana se converteu em um dos carros mais 
internacionais da Volkswagen. A versão Sport, 

exclusiva da filial brasileira, deu um toque 
esportivo a esse sedã de classe média.

VOLKSWAGEN VARIANT (1975)
Tal como seus equivalentes alemães, a linha 

brasileira do Tipo 3 teve como base a versão perua, 
batizada de Variant. Sua grande capacidade  
de carga, sua praticidade e sua polivalência 

fizeram dele um automóvel de sucesso.

VOLKSWAGEN KOMBI LUXUS (1973) 
A primeira geração do Transporter foi fabricada no 

Brasil com grande êxito comercial. Conhecido no 
país como Kombi, sua robustez e confiabilidade o
transformaram no furgão favorito dos brasileiros 

durante décadas.

Reúna pela primeira vez os 
carros da VOLKSWAGEN com 
esta exclusiva coleção de 
miniaturas em escala 1/43.

UMA IMAGEM MÍTICA DA 
FÁBRICA DA VOLKSWAGEN 

Na imagem, a linha  de 
produção da Volkswagen  

emSão Paulo, em 1972. 

VOLKSWAGEN TL 1600 (1970) 
Modelo concebido para 

a filial brasileira da 
Volkswagen, o TL 1600 foi 

uma das interpretações 
locais do Tipo 3. À diferença 

de seus equivalentes
alemães, o TL brasileiro 
contou com versões de 
duas e quatro portas.



A OBRA EDITORIAL 

MODELOS  
DETALHADOS
Cada miniatura vem 
acompanhada de um 
artigo minuciosamente 
documentado, que 
relata sua gênese, sua 
evolução e a importância 
da marca de Wolfsburg 
para a história, além de 
uma ficha completa de 
características técnicas.

EVOLUÇÃO   
DA MARCA
A história da Volkswagen 
é fascinante, repleta de 
acontecimentos, anedotas 
e inovações técnicas. 
Nessa seção, ilustrada 
com inúmeras imagens de 
arquivo, descobriremos 
a evolução de uma das 
empresas mais renomadas 
da indústria automobilística 
alemã, desde seus 
primórdios até a atualidade.

Uma obra editorial com fascículos repletos de ilustrações, 
redigidos e revistos por especialistas em automóveis e que fará 
a alegria dos colecionadores de carros da marca Volkswagen.
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