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A RENAULT À CONQUISTA DO MUNDO
A Renault cedo se tornou uma das maiores marcas automóveis de mundo.
Nascida no século xx, é desde há mais de 100 anos uma verdadeira referência,
tanto pelas suas inovações tecnológicas no domínio dos veículos de turismo de série,
como pela sua participação em competições automobilísticas.

N

o início dos anos 80, o Renault 5 Turbo
torna-se um dos automóveis de ralis
mais espetaculares e mais premiados
do grupo 4, com vitórias tão importantes
como a do Rali de Monte Carlo ou a Volta
à Córsega. Infelizmente, 1984 marca o fim
da sua evolução, não conseguindo fazer frente
aos recém-chegados do Grupo B, nascidos
de uma regulamentação muito mais liberal,
como o Lancia 037, o Audi Quattro ou
o Peugeot 205 T16.

A

Primeira Guerra Mundial reforça
a imagem dos seus veículos,
maciçamente utilizados no
transporte de soldados para a frente de
combate. Após a Segunda Guerra Mundial,
graças ao sucesso dos seus modelos míticos,
como o pequeno 4 CV ou o Dauphine,
a Renault consolida-se como grande
empresa multinacional.
Mais tarde chegam automóveis
revolucionários como os Renault 4, 5 e
16 e, mais recentemente, o Espace, o Scénic
ou o Twingo. Paralelamente, a marca pode
orgulhar-se de ter criado verdadeiras

Para a equipa de ralis da marca francesa
torna-se claro que é indispensável um novo carro.
É então que é criada uma evolução extrema do
seu modelo: o Renault 5 Maxi Turbo.

O

Maxi Turbo dá mostras do seu pleno potencial
nos ralis de asfalto e vence a Volta à Córsega
de 1985. Completa o seu palmarés em 1986
durante os dois campeonatos nacionais, com
François Chatriot em França e Carlos Sainz
em Espanha.

referências no mundo do automóvel
desportivo, como o Alpine A 110, o Renault 8
TS, o Renault 5 GT Turbo ou os atuais Clio
e Mégane Renault Sport.
No início do século xx, a Renault começa
a participar em corridas e no decurso dos anos
70 e 80, revoluciona as diferentes disciplinas
desportivas com o seu decidido envolvimento
a favor dos motores turbo-alimentados.
Ao optar por esta tecnologia, o construtor
consegue vencer as 24 Horas de Le Mans,
impor esta tecnologia na Fórmula 1 e criar
um automóvel de rali tão extraordinário como
o Renault 5 Turbo com motor central.
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CONSTRUA O SEU RENAULT 5 MAXI TURBO

O

motor central turbo-alimentado de 450 Cv oferece

eficaz nas estradas mais sinuosas, onde se tira o melhor

E

desempenhos espetaculares e uma grande eficácia na

partido da sua extraordinária maneabilidade.

um reprodução fiel do mítico Renault 5 Maxi Turbo

estrada. Uma distribuição de peso bastante equilibrada,

A carroçaria em fibra de vidro, concebida para aumentar

pilotado em 1986 por François Chatriot, um

um centro de gravidade baixo, uma distância entre

a sustentação aerodinâmica, melhora assim a velocidade

dos melhores pilotos franceses da época.

deste fantástico bólide de rali nas curvas.

Trata-se uma réplica exata do modelo do

Renault 5 Maxi Turbo é um animal de

eixos muito pequena e a impressionante transmissão de

competição concebido exclusivamente

potência do motor turbo de quase 1500 cm3 fazem do

para dominar os ralis sobre asfalto. O seu

5 Maxi Turbo um veículo difícil de pilotar mas muito

sta coleção excecional proporciona-lhe a oportunidade
de montar, semana após semana, um modelo

Réplica fiel do motor de origem.

com uma qualidade notável. Produzida

com metal e plástico injetado, a sua maqueta é

Grupo B, que foi um marco na evolução

Portas e janelas com mecanismos
de abertura e fecho.
Com todos os acessórios: bancos de competição,
extintores de segurança, pormenores do painel de bordo...

dos automóveis de rali nos anos 80.

Montagem
fácil

Materiais de grande qualidade: Metal e plástico injetado.

Escala 1/8. Comprimento: 46,6 cm. Altura: 18 cm

Guia de montagem simplificado
com instruções passo a passo.

Reprodução do ruído do motor.
Os faróis e as luzes de travagem acendem-se.

DESCUBRA O UNIVERSO DA RENAULT
Os fascículos ilustrados da coleção oferecem uma minuciosa visita guiada
ao universo da marca Renault e ao empolgante mundo dos ralis.

OFERTAS EXCLUSIVAS!

Reserve a coleção no seu ponto de venda
e receba estas OFERTAS exclusivas!

Entre no universo de uma das mais prestigiosas marcas
automóveis do mundo.
Acompanhe-nos numa viagem apaixonante no tempo,
das suas origens até aos nossos dias.
Uma enciclopédia exaustiva sobre a Renault, profusamente
ilustrada e repleta de episódios e curiosidades que irão
seduzir todos os apaixonados pelo mundo automóvel.

O mundo dos ralis
Através de uma vasta galeria fotográfica, mergulhe
no mundo emocionante dos ralis.
Uma visão completa sobre o universo dos ralis:
os pormenores das provas mais marcantes,
o palmarés e o percurso de eminentes pilotos,
os dados técnicos, os sucessos dos modelos
míticos e tanto mais...
Transforme-se num verdadeiro especialista de ralis!

			Passo a passo
Veja o seu Renault 5 Maxi Turbo ganhar forma e tornar-se
numa maqueta digna dos melhores especialistas!
O guia de montagem passo a passo foi desenvolvido
para permitir uma montagem fácil, com bastantes
ilustrações e truques práticos.

As condições e informações aqui disponibilizadas aplicam-se exclusivamente a esta coleção. Os artigos publicitários para venda encontram-se limitados ao stock existente.
A Editorial Planeta DeAgostini reserva-se o direito de fazer correções e alterações à informação e conteúdos aqui disponibilizados sempre que necessário. Embora a
Editorial Planeta DeAgostini
desenvolva esforços para fornecer informação exata e atualizada, poderão suceder imprevistos, incorreções ou erros de escrita de natureza involuntária que serão sujeitos
à devida correção

A história da Renault

3 Litografias
Graças a 3 fantásticas litografias de
grande formato, reviva momentos
importantes do Renault 5.
Dimensões: 41 x 31 cm, aprox.
Grátis com a entrega n.º 20.

Miniatura Renault Maxi 5 Turbo

Receba a magnífica reprodução do Renault
Maxi 5 Turbo pilotado por François Chatriot
em 1986 à escala 1/43.
Grátis com a entrega n.º 65.

Alpine-Renault A100 1800

Réplica do primeiro campeão mundial,
à escala 1/18. O Alpine-Renault A100 1800
foi proclamado vencedor do primeiro
Campeonato Mundial de Rali realizado em 1973.

Opte pela modalidade

Grátis com a entrega n.º 90.

GARANTIA E EXCLUSIVIDADE

SEM COMPROMISSO

Receba os exemplares enviados
em seu nome num ponto
de venda à sua escolha.

Pode anular o serviço
a qualquer momento,
sem qualquer custo.

Fácil e sem complicações!
Informe-se no seu ponto de venda habitual, e consulte o cupão
de Reserva Garantida que vem com este número.
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