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RALLY CARSRALLY CARS



iewielu kierowców ma odwagę pokonywać zakręty z prędkością 

powyżej 100 km/h i rywalizować na najniebezpieczniejszych  

drogach oraz torach świata tylko po to, by dotrzeć na metę kilka  

sekund przed rywalami. Daj się wciągnąć w rajdowe szaleństwo!  

Ta wyjątkowa kolekcja oferuje miniaturowe reprodukcje kultowych 

modeli samochodów, które zadziwiły świat w ostatnich latach, 

legendarnych pojazdów historii tego sportu motorowego.

Daj się ponieść niesamowitym rajdowym emocjom z kolekcją Rally Cars! 

Poszczególne zeszyty wchodzące w jej skład wprowadzą Cię w świat 

takich sław jak Sébastien Ogier, Kris Meeke, Tommi Mäkinen,  

Sébastien Loeb, Peter Solberg czy Krzysztof Hołowczyc zasiadających 

za kierownicami niepowtarzalnych samochodów!
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WYJĄTKOWAWYJĄTKOWA
KOLEKCJA!KOLEKCJA!

FORD FIESTA WRC
S. Ogier – J. Ingrassia
Rajd Monte Carlo 2018

Po raz pierwszy najnowsze 
modele Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostw 
Świata dostępne w skali 1:43

RALLY CARSRALLY CARS

ZWIR, ASFALT, SNIEGZWIR, ASFALT, SNIEG



korzystaj z okazji i skolekcjonuj kultowe modele, które  

wzięły udział w rajdowych mistrzostwach ostatnich lat,  

a także legendarne modele wszech czasów.  

Te wspaniałe egzemplarze w skali 1:43, wykonane z metalu  

i tworzywa sztucznego, podbiją serca wszystkich fanów  

sportów motorowych!SS
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Niesamowita wytrzymałość modeli 
wynikająca z najlepszych materiałów 
użytych do ich wykonania

Konstrukcja pojazdu odwzorowana 
z dbałością o najdrobniejsze szczegóły, 
z precyzyjnym zachowaniem skali

Realizm poszczególnych części 
składowych każdego modelu

Wierne oddanie strony wizualnej 
pojazdów, w tym detali ich oklejenia

Z ELEMENTAMI Z WTRYSKIWANEGO TWORZYWA SZTUCZNEGO
METALOWE SAMOCHODY NIESPOTYKANEJ JAKOŚCI

RALLY CARSRALLY CARS

PREMIEROWA KOLEKCJA
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MODELE SAMOCHODÓW RAJDOWYCH NAJWYZSZEJ JAKOSCI!

MODELE SAMOCHODÓW RAJDOWYCH NAJWYZSZEJ JAKOSCI!



RALLY CARSRALLY CARS

NAJLEPSZE SAMOCHODY RAJDOWE!
NAJLEPSZE SAMOCHODY RAJDOWE!

SUBARU IMPREZA 555
K. Hołowczyc – M. Wisławski
Rajd Polski 1997

LANCIA DELTA HF INTEGRALE
D. Auriol – B. Occelli
Rajd Monte Carlo 1992

HYUNDAI i20 COUPÉ WRC
T. Neuville – N. Gilsoul
Rajd Korsyki 2019

CITROËN DS3 WRC
S. Loeb – D. Elena
Rajd Argentyny 2013

TOYOTA YARIS WRC
O. Tänak – M. Järveoja
Rajd Chile 2019

FORD FIESTA WRC
S. Ogier – J. Ingrassia
Rajd Monte Carlo 2018

1 : 43



POZNAJ ŚWIAT RAJDÓW POZNAJ ŚWIAT RAJDÓW 
SAMOCHODOWYCH SAMOCHODOWYCH 
Z NIEZWYKŁĄ KOLEKCJĄ! Z NIEZWYKŁĄ KOLEKCJĄ! 

ażdy zeszyt kolekcji składa się z trzech działów, dostarczających 

mnóstwa wiedzy na temat rajdów. Samochodowe smaczki 

informacyjne przypomną Ci wielkie wyczyny legendarnych 

kierowców rajdowych i pozwolą sięgnąć do najwyższych emocji!KK

SAMOCHODY
Szczegółowa analiza dołączonego do danego numeru modelu: parametry techniczne, najlepsze wyniki, 

wyjątkowe rajdy oraz inne okoliczności, w których zadziwił fanów motoryzacji.

KIEROWCY
Komplet informacji o najsłynniejszych 

osobowościach rajdowych. Niezapomniane 

zwycięstwa, gorzkie porażki, ale też anegdoty 

z życia, przybliżające ich charaktery...

RAJDY
Spektakulatne zdjęcia, 

na których uchwycono 

niesamowity poziom 
emocji towarzyszących 

Rajdowym 
Samochodowym 
Mistrzostwom Świata, 

a także szczegółowe 
informacje o nagrodzie, 

zwycięskim kierowcy 

i jego samochodzie.    

RAJD CHILE 2019RAJD CHILE 2019
Ott Tänak zwyciężył w Rajdzie Chile, zaliczanym po raz pierwszy w poczet 

Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Świata. Estończyk objął prowadzenie 

pod koniec drugiego odcinka specjalnego i nie oddał go do końca.

Posem foto o passes els 
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KLASYFIKACJAKLASYFIKACJA
POZYCJA KIEROWCA/PILOT SAMOCHÓD CZAS

RAJDY
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ego dwaj koledzy z zespołu Toyoty, Chris 

Meeke oraz Jari-Matti Latvala, osiągnęli taki 

sam, najlepszy czas na pierwszym odcinku 

Rajdu Chile, ale na drugim, zwanym El Puma, 

najszybszy był Ott Tänak i został liderem. 

W  drugim przejeździe na tym samym odcinku 

o długości 30 km Tänak zyskał 10 sekund przewa-

gi nad głównymi rywalami i umocnił pozycję lidera. 

Na końcu pierwszego etapu Estończyk miał 22 se-

kundy przewagi nad Citroënem Sébastiena Ogiera 

i 28 sekund nad Latvalą.

Na drugim etapie obaj Francuzi, Ogier i Loeb, za-

ciekle go atakowali, ale Tänak, bardzo skoncen-

trowany, nie popełnił najmniejszego błędu i tyl-

ko niewłaściwy dobór opon na ostatnim odcinku 

zmniejszył jego przewagę do nieco ponad pół 

minuty. Na finalnym etapie kierowca Toyoty ogra-

niczył się do kontrolowania rywali, zajętych walką 

o dwa pozostałe miejsca na podium. Na ostatnim 

odcinku specjalnym, tzw. power stage, dał z siebie 

wszystko, by w rezultacie nie tylko wygrać rajd, ale 

też zdobyć dodatkowe punkty za najlepszy czas. 

Była to wspaniała demonstracja jego umiejętności 

i wyższości nad rywalami. l 

J 1 Ott Tänak – Martin Järveoja Toyota Yaris WRC 3 h 15’ 53” 8

2 Sébastien Ogier – Julien Ingrassia Citroën C3 WRC  + 23” 1

3 Sébastien Loeb – Daniel Elena Hyundai i20 WRC + 30’’ 2

rodzony w Estonii w 1987 roku, 

Ott Tänak w latach 2001–2007 

ścigał się w rajdach lokalnych 

Volkswagenem Golfem (nawet 

jeszcze przed otrzymaniem 

prawa jazdy). Przełom nastą-

pił w 2008 roku, kiedy odniósł 

pierwsze zwycięstwa i  zdo-

był tytuł mistrza kraju, jeżdżąc 

Subaru Imprezą grupy  N. Ten 

sam pojazd towarzyszył mu 

również w  trakcie jego pierw-

szych rajdów mistrzostw świata.

W 2009 roku Tänak był czwar-

ty w Pucharze Świata Grupy N, 

w 2010 ścigał się Fordem Fiestą 

Super 2000, a w 2011 zadebiuto-

wał w drużynie Stobart, zajmu-

jąc za kierownicą Fiesty WRC 

doskonałe szóste miejsce w Raj-

dzie Wielkiej Brytanii.

W 2012 roku osiągnął swój cel: 

został oficjalnym kierowcą WRC 

i prowadził samochód, który po-

zwolił mu na rozwinięcie talen-

tu. Jednak podium we Włoszech 

(Rajd Sardynii) pozostało na jakiś 

czas jego najlepszym wynikiem, 

osiągniętym Fiestą WRC. W 2013 

roku nie startował, ale Ford za-

ufał mu ponownie w kolejnym se-

zonie. Lata 2014–2016 pozwoliły 

Tänakowi na umocnienie pozycji 

za kierownicą kolejnych modeli 

Fiesty WRC, opracowywanych 

przez M-Sport, ale w zespołach 

prywatnych. W 2016 roku zajął 

drugie miejsce w Rajdzie Polski, 

który zdominował, a także w Walii. 

Te sukcesy sprawiły, że   M-Sport dał 

mu drugie miejsce w ekipie i Fiestę 

na 2017 rok. Był to czas wejścia 

w życie nowych przepisów WRC, 

a także rok, kiedy pierwszym kie-

rowcą zespołu został Ogier.

W teamie  o takim składzie Estoń-

czyk absolutnie nie odbiegał 

umiejętnościami od swoich ko-

legów. Szybki i  konsekwentny, 

siedmiokrotnie stawał na po-

dium, ale przede wszystkim wy-

grał na Sardynii i w Niemczech, 

zajmując trzecie miejsce w cyklu 

i przyczyniając się do triumfu 

M-Sportu w rywalizacji konstruk-

torów. W 2018 roku przeniósł się 

do Toyoty. Odniósł cztery zwy-

cięstwa w Yarisie, zajął ponownie 

trzecie miejsce w mistrzostwach 

świata i  w sposób decydujący 

przyczynił się do zdobycia przez 

Zwycięstwo 
w nowym dla 

kierowców 
Rajdzie Chile 

dowiodło, że rok 
2019 bezapelacyjnie 

należał do Tänaka

U
Po tym, gdy stał się wielkim objawieniem zawodów w 2018 roku,  

Ott Tänak wystartował w 2019 roku jako jeden z kandydatów 

do zakończenia dominacji Sébastiena Ogiera w Rajdowych 

Samochodowych Mistrzostwach Świata. Jak zaplanował, tak zrobił – 

Tänak dał Estonii pierwszy tytuł mistrza w rajdach samochodowych.

Toyotę tytułu dla najlepsze-

go konstruktora. Dzięki temu 

wchodził w rok 2019 jako pre-

tendent do pierwszego miejsca 

na podium. Był to niezwykły 

sezon: sześć zwycięstw i długo 

oczekiwany tytuł mistrza zaowo-

cowały bardzo interesującą pro-

pozycją od Hyundaia. W barwach 

tej marki jeździł w sezonie 2020, 

dotkniętym pandemią Covid-19. 

Wygrał w Estonii, w rajdzie włas-

nego kraju, który po raz pierwszy 

zaliczał się do Rajdowych Samo-

chodowych Mistrzostw Świata.
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Tänak jest kierowcą niezwykle szybkim, 

ale też wszechstronnym. Świadczą 

o tym jego wygrane na bardzo różnych 

nawierzchniach, takich jak szuter 

w Chile, w Rajdzie Tysiąca Jezior 

(Rajd Finlandii) czy w Walii (na zdjęciu), 

śnieg w Szwecji czy asfalt w Niemczech

OTT  OTT  
TÄNAKTÄNAK

ZWYCIĘZCY RAJDÓW  2019ZWYCIĘZCY RAJDÓW  2019

RAJD POZYCJA TÄNAKA ZWYCIĘZCA

Monte Carlo 3 Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC)

Szwecja 1 Ott Tänak (Toyota Yaris WRC)

Meksyk 2 Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC)

Korsyka 6 Thierry Neuville (Hyundai i20 WRC)

Argentyna 8 Thierry Neuville (Hyundai i20 WRC)

Chile 1 Ott Tänak (Toyota Yaris WRC)

Portugalia 1 Ott Tänak (Toyota Yaris WRC)

Sardynia 5 Dani Sordo (Hyundai i20 WRC)

Finlandia 1 Ott Tänak (Toyota Yaris WRC)

Niemcy 1 Ott Tänak (Toyota Yaris WRC)

Turcja 16 Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC)

Walia 1 Ott Tänak (Toyota Yaris WRC)

Katalonia 2 Thierry Neuville (Hyundai i20 WRC)

Australia Odwołany —

KIEROWCY

TOYOTA YARIS WRC - OTT TÄNAK

Sezon 2019 był dla Tänaka rewelacyjny: Estoń-

czyk zdobył tytuł mistrza świata kierowców, 

tym samym przełamując dominację Francuzów 

i zakończył wieloletni okres panowania Séba-

stiena Loeba i Sébastiena Ogiera, zdobywców 

poprzednich piętnastu tytułów.

Pomogła mu w tym Toyota Yaris, wyróżniająca 

się wysokim zaawansowaniem technicznym. 

Między innymi dzięki niemu Tänak zwyciężył 

w Szwecji, Chile, Portugalii, Finlandii, Niem-

czech i Walii, demonstrując absolutne mi-

strzostwo na wszystkich nawierzchniach. 

Estończyk był również drugi w Meksyku i Ka-

talonii oraz trzeci w Monte Carlo, zdobywa-

jąc najwięcej punktów w  2019 roku – 263. 

Drugi był  Thierry Neuville, z 227 punktami, 

a na miejscu trzecim uplasował się Ogier, 

uzyskując ich 217.
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WYŻSZY OD SWOICH „RYWALI”,  YARIS POSIADA NIEZWYKŁY  

PAKIET AERODYNAMICZNY, W KTÓRYM NA UWAGĘ ZASŁUGUJE 

PRZEDE WSZYSTKIM OGROMNE TYLNE SKRZYDŁO.

Tommi Mäkinen skompletował mały, ale bardzo 

skuteczny team i dysponował dużym budżetem na 

prowadzenie jednej z najlepszych ekip WRC 2017. 

Fin skorzystał z umiejętności inżyniera Toma Fow-

lera, który pracował uprzednio w zespole M-Sport 

nad Fordami Fiesta WRC. Mäkinen zatrudnił też 

fińskich kierowców: Jari-Matti Latvala został głów-

nym kierowcą, a wśród jego kolegów z drużyny 

znaleźli się Juho Hänninen i Esapekka Lappi.

Nieregularność Latvali w tamtym sezo-

nie spowodowała, że Makinen, szukając 

wzmocnienia na przyszłość, zatrudnił Otta 

Tänaka. W 2018 roku dzięki Estończykowi 

marka zdobyła tytuł mistrza świata kon-

struktorów, a w  roku 2019 zakończył on 

serię sześciu kolejnych tytułów mistrza 

świata kierowców rajdowych zdobytych 

przez Sébastiena Ogiera.

TOYOTA YARIS  TOYOTA YARIS  
2019 WRC2019 WRC

DOPRACOWANY PAKIET AERODYNAMICZNY

Między rokiem 2017 a 2018 wprowadzono kilka nowych elementów aerodynamicznych: 

pojedynczy przedni deflektor zastąpiono podwójnym, lusterka zostały uproszczone, dodano 

mniejsze deflektory na słupku A i zmodyfikowano wielkie tylne skrzydło. W 2019 roku nie 

wprowadzono już dalszych zmian.

Wychodząc od wersji samochodu z napędem na dwa koła, inżynierowie opracowali tylną oś 

napędową z zawieszeniem MacPhersona, by w ten sposób wykorzystać zwarty (i lekki) system.
KONWENCJONALNE ZAWIESZENIE

DANE TECHNICZNE

Silnik: rzędowy, 4-cylindrowy, turbo

Pojemność: 1600 cm3

Moc maksymalna: 380 KM przy 6000 obr./min

Maksymalny moment obrotowy: 425 Nm przy 3250 obr./min

Rodzaj i układ przeniesienia napędu: 4x4 z 6-biegową 

sekwencyjną skrzynią biegów

Zawieszenie: kolumny MacPhersona z przodu i z tyłu

Układ kierowniczy: wspomagany hydraulicznie

Hamulce: wentylowane tarcze stalowe

Rozmiar kół: 8 x 18” (asfalt) lub 7 x 15” (szuter)

Masa własna: 1190 kg

Długość x szerokość: 4,085 x 1,875 m

Rozstaw osi: 2,511 m

PODWÓJNY PRZEDNI 
DEFLEKTOR, wielkie 

aerodynamiczne novum

OGROMNE DWUPŁATOWE 

TYLNE SKRZYDŁO, 

dostosowane do przepisów z 2017 r.

WYLOT GORĄCEGO 
POWIETRZA z komory  

silnika (taki sam zaprojektowano  

na 2018 i 2019 r.)

WLOT POWIETRZA DO KABINY,  
szeroki i niski, aby nie podwyższać pojazdu

WLOTY POWIETRZA  
do chłodzenia przednich 

hamulców

ZEWNĘTRZNE LUSTERKO 

WSTECZNE, prostsze niż model 

z poprzedniego roku

TYLNE NADKOLA  
w kształcie skrzydła

MAŁY DEFLEKTOR 
z boku przedniej szyby, który 

ma za zadanie unosić powietrze 

przepływające w tym obszarze

o Rajdowych Smochodowych 

Mis trzostw Świata w  2017 roku 

Toyota wystawiła jako oficjal-

ną ekipę Gazoo Racing, założo-

ną w  Finlandii przez byłego mi-

strza świata Tommiego Mäkinena. 

Wychodząc naprzeciw nowym 

przepisom, które weszły w życie 

w  tamtym sezonie, Yarisa WRC 

wyposażono w silnik turbo, opra-

cowany przez Toyotę Motorsport 

w Niemczech i generujący 380 KM 

mocy maksymalnej.

Silnik został połączony z sześcio-

biegową sekwencyjną skrzynią 

biegów, którą producent XTrac 

opracował dla tego modelu. 

Aerodynamika wymagała do-

pracowania w najdrobniejszych 

szczegółach, ponieważ Yaris jest 

wyższy, a przez to mniej aerody-

namiczny niż jego „rywale”. Sa-

mochód wyposażono w ogrom-

ne tylne skrzydło oraz w nowy 

przedni zderzak z pojedynczym 

deflektorem i solidnie wykonane 

nadkola, co zwiększyło jego do-

cisk. Na sezony 2018 i 2019 zespół 

zdecydował się na podwójne de-

flektory   z przodu.

W 2018 roku Toyota dzięki 

modelowi Yaris WRC 
zdobyła tytuł mistrza świata 

konstruktorów, co było jej 

głównym celem, od kiedy 

wróciła do rywalizacji. 
Z kolei rok później kierowca 

Toyoty, Estończyk Ott Tänak, 

wywalczył tytuł mistrza 

świata kierowców rajdowych
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TOYOTA YARISTOYOTA YARIS        
2019 WRC2019 WRC
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