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*foto ilustrativa de modelos finalizados - NÃO VENDEMOS MODELOS COM PINTURA E DETALHAMENTO

Foto e modelos: Daniel Torres
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locomotivas

escala 1:87

CARCAÇAS DE LOCOMOTIVA G12
Produzidas sob encomenda e disponíveis em quatro configurações:
î Com cabine de teto arredondado (fase I) - cód. 4000
î Com cabine de teto arredondado e numberboards envolventes - cód. 4001
î “Cabeça de Saúva” (bitola larga) - cód. 4002
î Com cabine espartana (teto reto) - cód. 4003
Características:
î rigorosamente na escala 1:87
î confeccionadas em resina especial
î tamanho: 15 x 4,2 x 3,1cm (bitola métrica) - 15 x 4,5 x 3,1cm (bitola larga)
î detalhes que acompanham as carcaças: janelas, numberboards, chassis,
lentes dos faróis, acabamentos dos truques e cobertura do tanque/baterias.
î detalhes a serem confeccionados pelo comprador (não acompanham
o produto): handrails dos passadiços e do corpo da locomotiva, escadas
das testeiras, alavanca de desengate e corneta da buzina.
î fornecidas sem pintura.
î Maiores detalhes disponíveis no site da Hobbytec.
4003

4000
4002

4001

CARCAÇA DE LOCOMOTIVA GL8
Produzidas sob encomenda

4021
Cabine tipo RFFSA e EFS

4022
Cabine tipo Cia. Mogiana

Características:
î São dois tipos diferentes de cabines disponíveis: para locomotivas originárias da
Cia. Mogiana ou para locomotivas originárias da RFFSA e E. F. Sorocabana.
î rigorosamente na escala 1:87
î confeccionadas em resina especial
î tamanho: 12,5 x 4,0 x 3,2cm
î detalhes que acompanham a carcaça: janelas, numberboards, chassis,
lentes dos faróis, acabamentos dos truques e cobertura do tanque/baterias.
î detalhes a serem confeccionados pelo comprador (não acompanham
o produto): handrails dos passadiços e do corpo da locomotiva, escadas
das testeiras, alavanca de desengate e corneta da buzina.
î fornecida sem pintura.
î Maiores detalhes disponíveis no site da Hobbytec.
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locomotivas

escala 1:87

CARCAÇA DE LOCOMOTIVA RSD8
Produzidas sob encomenda
Características:
î carcaça no padrão da Fepasa e suas antecessoras (Cia. Mogiana e Cia. Paulista).
î rigorosamente na escala 1:87
î confeccionada em resina especial
î tamanho: 14,7 x 4,0 x 2,9cm
î detalhes que acompanham a carcaça: lentes dos faróis, acabamentos dos truques,
janelas e cobertura do tanque.
î detalhes a serem confeccionados pelo comprador (não acompanham
o produto): handrails dos passadiços e do corpo da locomotiva, alavanca de
desengate e corneta da buzina.
î fornecida sem pintura.
î Maiores detalhes disponíveis no site da Hobbytec.
î cód. 4030

CARCAÇA DE LOCOMOTIVA G22U
Produzidas sob encomenda
Características:
î carcaça desenvolvida com base no modelo da RFFSA.
î rigorosamente na escala 1:87
î confeccionada em resina especial
î tamanho: 15 x 4,2 x 3,1cm
î detalhes que acompanham a carcaça: lentes dos faróis, numberboards,
acabamentos dos truques, chassis, cobertura do tanque/baterias, janelas e
grades de resina para colocação opcional.
î detalhes a serem confeccionados pelo comprador (não acompanham
o produto): handrails dos passadiços e do corpo da locomotiva, alavanca de
desengate e corneta da buzina.
î fornecida sem pintura.
î Maiores detalhes disponíveis no site da Hobbytec.
î cód. 4040
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locomotivas

escala 1:87

CARCAÇA DE LOCOMOTIVA U20C
Produzidas sob encomenda
Características:
î servem para modelar as U20C adquiridas originalmente pela Fepasa ou RFFSA
î rigorosamente na escala 1:87
î confeccionada em resina especial
î detalhes que acompanham a carcaça: lentes dos faróis,
janelas, acabamentos dos truques, cobertura do tanque.
î detalhes a serem confeccionados pelo comprador (não acompanham
o produto): handrails dos passadiços e do corpo da locomotiva, chassis,
alavanca de desengate e corneta da buzina.
î fornecida sem pintura.
î Maiores detalhes disponíveis no site da Hobbytec.
î cód. 4060 (bitola métrica) e 4061 (bitola larga)

4060

Fepasa
bitola 1,00m

4061

Fepasa
bitola 1,60m

4062

RFFSA
bitola 1,00m

4063

RFFSA
bitola 1,60m
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locomotivas - Argentina

escala 1:87

U12C

G22CW

G12
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vagões

escala 1:87

VAGÃO GÔNDOLA GDU

VAGÃO GÔNDOLA GTD

Produzido sob encomenda
Características:
î corresponde ao protótipo usado na E. F. Carajás (fabricação Maxion), onde
esses vagões trafegam em pares
î rigorosamente na escala 1:87
î confeccionados em resina especial
î detalhes a serem acrescentados pelo comprador (não acompanham
o produto): truques, engates, volante e cilindros de freios.
î fornecidos sem pintura.
î cód. 4050

Produzido sob encomenda
Características:
î corresponde ao protótipo usado na Fepasa e posteriormente ALL/Rumo
î rigorosamente na escala 1:87
î confeccionados em resina especial
î detalhes a serem acrescentados pelo comprador (não acompanham
o produto): truques, engates, volante e cilindros de freios.
î fornecidos na cor vermelho óxido e sem pintura.

VAGÃO GÔNDOLA GDT
Produzido sob encomenda
Características:
î corresponde ao protótipo usado na MRS, onde esses vagões trafegam em pares
î rigorosamente na escala 1:87
î confeccionados em resina especial
î detalhes a serem acrescentados pelo comprador (não acompanham
o produto): truques, engates, volante e cilindros de freios.
î fornecidos sem pintura.
î cód. 4051
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detalhamento
KIT PARA CONFECÇÃO DA LOCOMOTIVA U20C-1
kit composto por 7 peças confeccionadas em resina especial que permite modificar
o modelo de locomotiva U20C Frateschi, transformando no modelo U20C-1.
î as U20C-1 são locomotivas construídas na África do Sul, que rodavam na Namíbia
e foram e importadas para o Brasil pela FCA, que as repassou para a ALL/Rumo.
î cód. 5010

î

escala 1:87

CHASSIS PARA LOCOMOTIVAS
A fim de facilitar o trabalho de motorização de algumas locomotivas
oferecemos chassis avulsos em resina.
Características:
î confeccionados em resina especial.
î permitem encaixe de truques e motores das mecânicas mais comuns.

5000 – locomotivas G12 (também pode ser usado na G22U)

PLACAS PARA VAGÕES TANQUE
î se destinam ao detalhamento de
vagões tanque em escala HO.
î Impressas a laser e com base em alumínio.
î disponíveis em conjuntos de 30
unidades, o que permite detalhar 15 vagões.
î 20 unidades têm a numeração 33 1203,
utilizada para transporte de gasolina e álcool
combustível e 10 unidades têm a numeração
33 1170, comumente utilizada no transporte
de etanol.
î cód. 5020

5001 – locomotivas GL8

5002 – locomotivas GL8 - pronto para mecânica Atlas

www.hobbytec.com.br

10

Exemplos de modelos finalizados

î

GL8 Fepasa fase I (ref. 4021) – Fabiano Louzada e
Marlus Cintra

î

U20C MRS (ref. 4062) – Vinícius Marquês

î

U20C RFFSA fase II (ref. 4062) – Vinícius Marquês

î U20C RFFSA fase I e II
e MRS (ref. 4062) –
Vinícius Marquês
î

G22U RFFSA (ref. 4040) – Fernando S. Rodrigues

î

RSD8 Fepasa/TIM (ref. 4030) e G12 Fepasa fase II
(ref. 4000) – Fabiano Louzada e Marlus Cintra
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