Motorsport-innovation i legetøjsformat

Den nye Porsche 911 GT3 Cup fra PLAYMOBIL
Med den nye Porsche 911 GT3 Cup forlader motorsportsmodellen af den
legendariske ellever PLAYMOBIL-teamet og gør drømmen om sejrspodiet til
virkelighed for alle motorsport-fans!

OP PÅ SEJRSPODIET MED
PORSCHE 911 GT3 CUP!

Porsche
911 - 3 tal, som har skrevet sportsvogns- og motorsportshistorie i over 50 år. Efter mere end 2.000
kørte racerløb i over 25 år blev Porsche 911 GT3 Cup videreudviklet til sin nyeste generation på basis
af denne erfaring. Fra 2017 starter den med en helt ny motor på alle racerbaner i hele verden.
Den nye Porsche 911 GT3 Cup vil i racerløbssæsonen 2017 først eksklusivt blive brugt i Porsche
Supercup, som finder sted inden for rammerne af Formel 1-løbene, i Porsche Carrera Cup
Deutschland samt i Nordamerika.

Højde: 1.246 mm | Længde: 4.564 mm | Vægt: 1200

Højde: 75 mm | Længde: 265 mm | Vægt: 692 g

PLAYMOBIL Porsche
Med Porsche 911 GT3 Cup i PLAYMOBIL-format kommer nu også alle små og store motorsportfans lidt
tættere på deres drøm om at vinde et racerløb. GT-racerbilen er allerede den tredje Porsche-model,
som de kreative medarbejdere hos PLAYMOBIL realiserer tro mod detaljen.
På PLAYMOBIL-kommandopladsen dirrer mekanikerne af spænding over det næste pitstop, og er
klar til at skifte dæk i løbet af få sekunder. Takket være forskellige sæt dæk og omfattende
værkstedstilbehør er det superlet at vælge de optimale dæk. Således kan PLAYMOBIL-racerkøreren
også snart holde den eftertragtede pokal i hænderne på sejrspodiet. Forlygter, baglygter og
kabinelys fremhæverPorsche 911 GT3 Cup ved sine strålende sejre.

FRA STAMFABRIKKEN
TIL RACERLØBSBANEN

Porsche bygger Porsche 911 GT3 Cup på den samme produktionsstrækning i stamfabrikken
Stuttgart-Zuffenhausen som elleverne til trafikken. I motorsportcentret i Weissach får den en
basisindstilling til racerløbsbanen og testes intensivt af en professionel racerkører, inden den
overdrages til kunderne. Af Porsche 911 GT3 Cupi modelgenerationerne 996, 997 og 991 er der
blevet bygget 3.031 eksemplarer siden 1998. Dermed er mærkepokal-racerbilen fra Stuttgart
den mest byggede og mest solgte GT-racerbil i verden.

siden 1998 3.031 eksemplarer Stuttgart-Zuffenhausen
Som dens store forbillede fra
Zuffenhausen er Porsche 911 GT3 Cup
fra PLAYMOBIL en ren racerbil.
Efter udviklingen i Zirndorf fremstilles
Porschen 911 GT3 Cup i den frankiske by
Dietenhofen. Her produceres størstedelen
af PLAYMOBIL-legeverdenerne, herunder
også miniature-porschen. Fra fabrikken
i Dietenhofen går det så af sted til
racerbanen i børneværelset - hvor
modige racerkører selv kan teste
den direkte..

Hurtigere end en fugl...
Kolibrien basker med vingerne 3.000 gange i minuttet.
Den nye Porsche 911 GT3 Cup klarer sågar 8.500 omdrejninger i
minuttet - og letter ikke i den forbindelse.

Von 0 auf 100
Porschen 911 GT3 Cup accelererer fra 0 til
100 km/timen på under 3,5 sekund!

3,5

Motoren, som blev nyudviklet fra bunden af,
sørger for endnu mere effekt.
4-liter-6-cylinder-boksermotor
leverer op til 357 kW (485 HK) ved 7.500
omdr./min.

Fremdriftstype: Baghjulstræk
Cylindervolumen: 3.996 cm3
Effekt: 357 kW (485 HK)
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