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Op Grote Schaal

Tekst en foto’s: Benjan Spiele

Zoals u weet, is Maisto de nieuwe eigenaar van Bburago. Zou het dan niet voor de hand liggen dat de Maisto importeur ook Bburago in Nederland vertegenwoordigt? Maar van dat
idee is de moedermaatschappij niet zo gecharmeerd. Men zoekt een andere importeur om
op die manier beide scherp te houden (het lijkt de Europese Unie wel). Tot zo lang blijft u
van Bburago modellen – buiten de parallelimport dan – verstoken. De Maisto importeur mag
wel grote aantallen Bburago’s leveren, maar niet aan de handel.

DISM
Naast de min of meer ‘gewone’ modellen deze keer ook weer aandacht voor
bijzondere, want hout is niet bepaald een veelgebruikt materiaal in onze
hobby.
In schaal 1:12 maakt deze kleine Duitse firma – zoals gezegd – houten
modellen van auto’s en deze zijn het aanzien meer dan waard. Hun laatste is
de Porsche 356 speedster, die in 1954 in Amerika werd voorgesteld. De deuren en het kofferdeksel kunnen open en het stuur werkt zoals een stuur
dient te werken. In het model zijn vier Europese houtsoorten verwerkt,
namelijk van de els, berk, beuk en ahorn. Voor dit prachtige model worden
geen chemicaliën gebruikt, want de voor conservering gebruikte blanke lak
is een olijfolieproduct. Van deze Porsche worden er 750 gemaakt en ze zal €
349,- gaan kosten. Wilt u meer weten? Surf dan naar www.arcurio.com.

GMP
Nog meer 1:12 nieuws komt van GMP, met een figuur
van de befaamde Amerikaan Carroll Shelby.
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Wel heel leuk is het afgebeelde restauratieobject – een Chevrolet Nova
– op een autoambulance. Deze set is inclusief autoambulance en erbij
horen ook alle niet meer aan de auto aanwezige onderdelen, de nodige
riemen om de auto vast te zetten en een afdekzeil om de motorruimte
tijdens het vervoer af te dekken. Op de tweede foto lijkt het alsof er al
aan de Chevy gewerkt wordt. De set met garagepersoneel, inclusief
buldog,
hoort
er niet
bij; ze
is apart
leverbaar.

Er is echter ook ander nieuws. In 1:18 is er een op zich goed model
van de toen niet zo interessante Ford Mustang GT 5.0 uit 1992.
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