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TAMIYA
R/C NSU TT
Deze 1:10 radiografisch bestuurbare NSU TT van Tamiya draagt
de kleuren van Jägermeister en heeft voorwielaandrijving. De
wielbasis is verstelbaar, waardoor de montage van een andere
carrosserie mogelijk is.
€ 105,--. conrad.nl

MAKREEL VAN
ALASTAIR
GIBSON
De koolstofvezel creaties van voormalige F1-monteur Alastair Gibson

zijn geïnspireerd op de meest gestroomlijnde scheppingen van moeder
natuur, van hamerhaaien tot en met makrelen.
£ 8540,--..carbonart45.com

EVEROAK
PRINCE
BIRA HELM
Zoals alle helmen uit de jaren ’50 bood het lichtblauwe Everoak

hoofddeksel van Prince Bira nauwelijks bescherming in het geval van
een grote klapper. Maar met zijn mooie kleur en die typische muis erop
stond hij wel erg stoer – net zoals deze reproductie.
£ 795,--. everoakhelmets.com

DATSUN 240Z
POSTER
Deze minimalistische print van Arthur Schening

toont de Datsun 240Z van Brock Race Engineering.
John Morton won er in 1970 en 1971 de races mee
voor het SCCA National Championship op Road
Atlanta. Hij is 33 bij 48 centimeter groot en door de
opvallende uitmonstering van de 240Z luistert hij
geheid elke muur op.
$ 35,--. scheningcreative.com

ALPINE A110
PRINT VAN ILYA
AVAKO V
Ilya Avakov uit Moskou behoort tot de afgelopen

MECCANO
FERRARI
F12 TDF
We durven een moderne Ferrari met geen

jaar door Historic Car Art ontdekte artiesten en
onze keuze uit zijn werk is deze Alpine A110. Prints
kosten £ 25 en toen we ter perse gingen was het
originele schilderij nog beschikbaar voor £ 990.

steeksleutel aan te raken, maar aan deze wagen
we wel te beginnen. De kit bestaat uit 271 stukjes
nostalgisch metaal en ‘FLEXTech’ carrosseriepanelen
plus een heleboel andere onderdelen en de nodige
gereedschappen (twee stuks). Het is een plaatje en
voor 30 piek is het ook nog een koopje.

Vanaf £ 25,--.historiccarart.net

€ 29,99. meccano.com

RUBRIDER

Als je best wel elektrisch wilt rijden, maar jezelf te jong voelt voor een klassiek model
fiets, komt deze RubRider in beeld. Het is een kruising tussen een elektrische scooter
en een cruiser. Hij heeft brede banden, een Harley stuur en kan 100% elektrisch een
snelheid halen van 25 tot 50 km/h. De actieradius is 60 kilometer.
€ 1995,--. rubrider.nl

1:8 FORD GT40
VAN
JAVAN SMITH
Deze Ford GT40 is handgebouwd door de bekende

modelmaker Javan Smith. De oplage is beperkt tot
25 stuks, en je kunt kiezen welke variant en welke
kleuren je wilt. Het zou weleens het enige model
van een GT40 kunnen zijn van deze grootte. Reken
op een levertijd van zes weken.
£ 3000,--. reviloclassicmodels.co.uk
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