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Produktfunktioner
• En model af en superbil for voksne – Genskab alle detaljer ved denne eksklusive bil med LEGO® 
Technic byggesættet Ferrari Daytona SP3 (42143) til voksne
• Fra LEGO® Technic serien Ultimate Car Concept – Den 4. model i denne serie af ultimative 
bilkoncepter, som er et sortiment af samlermodeller inspireret af nogle af verdens mest 
luksuriøse køretøjer og superbiler
• Designet i samarbejde med Ferrari – Funktionerne omfatter styring, en V12-motor, en 8-trins 
sekventiel gearkasse med koblingsløst gearskifte sommerfugle, sommerfugledøre, der kan åbnes, 
et aftageligt tag og støddæmpere
• En bilgave til Ferrari-fans – Denne model af en superbil er designet til voksne LEGO® byggere og 
Ferrari-fans. Den rummer et detaljeret byggeprojekt og resulterer i en udstillingsgenstand, der 
med garanti vil tiltrække beundrende blikke
• Beregnet til udstilling – Indeholder en udsmykket udstillingsplade og et unikt serienummer, der 
kan låse op for særlige belønninger og indhold online
• Selv udpakningen er en oplevelse – Denne bilmodel leveres i eksklusiv emballage og omfatter et 
flot indbundet hæfte med detaljer om samarbejdet mellem LEGO® designerne og Ferrari
• Størrelse – Denne model af en superbil i størrelsesforholdet 1:8 er over 14 cm høj, 59 cm lang 
og 25 cm bred Antal klodser 3778  
Pris Vejl. 3499,00 /2388,00 eks moms

42143 Ferrari Daytona SP3 V29
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Produktfunktioner
• Opdag, hvordan en materialehåndterer fungerer – Børn fra 10 år vil elske at udforske alle de 
manuelle og pneumatiske funktioner i LEGO® Technic modelsættet Materialehåndteringsmaskine 
(42144)
• Pneumatiske funktioner – Tjek den bevægelige arm med en rækkevidde på ca. 35 cm samt en 
klassisk grab i "appelsinskal"-stil, der kan åbnes og lukkes
• Manuelle funktioner – Udforsk den øvre arm, der kan dreje 360 grader, førerhus, der kan hæves, 
samt en mobil underdel med styring og 4 støtteben
• En LEGO® Technic model – Fans af LEGO Technic vil nyde at bygge dette sæt. Det er også et 
fantastisk projekt for alle, der er på udkig efter et mere udfordrende LEGO byggeprojekt
• Projekt for børn fra 10 år – Giv dette mekaniske legetøj som gave til børn fra 10 år som et projekt, 
der rummer masser af funktioner og detaljer, som kan udforskes
• Størrelse – Denne LEGO® Technic entreprenørmaskine er over 33 cm høj, 40 cm lang og 17 cm 
bred Antal klodser 835
• En introduktion til teknik – LEGO® Technic byggesæt har realistiske bevægelser og mekanismer, 
der præsenterer unge LEGO byggere for et teknisk univers
• Høj kvalitet – LEGO® Technic komponenter lever op til strenge branchestandarder for at sikre, at 
de er af ensartet kvalitet, kompa = tible og passer perfekt sammen
Pris Vejl. 999,00 / 651,75 kr. eks moms

42144 Materialehåndteringsmaskine 
V29
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Produktfunktioner
• Lær hvordan en helikopter fungerer – Børn fra 11 år kan udforske de funktioner, der får en helikopter 
til at fungere, med LEGO® Technic modelsættet Airbus H175 redningshelikopter (42145) til 
eftersøgnings- og redningsarbejde
• Motoriserede funktioner – Opdag funktioner, der betjenes af motoren (medfølger), såsom hoved- og 
halerotor, langsom og hurtig roto = rhastighed, optrækkeligt landingsstel, kranspil og motor med 
bevægelige dele
• Manuelle funktioner at udforske – Brug tumleskiven til at styre rotorbladenes hældning, og åbn 
motorkapperne for og bag for at udforske styremekanismen bag rotor og motorer
• Døre, der kan åbnes – Omfatter en cockpitdør, der kan åbnes og lukkes, samt skydedøre til passagerer
• En gave til børn fra 11 år – Dette legesæt med en helikopter er designet til at være et udfordrende 
projekt for børn
• Størrelse – Dette LEGO® Technic byggesæt er over 24 cm højt, 72 cm langt og 13 cm bredt
• Batterier og motor – Den batteridrevne legetøjshelikopter bruger 6 x 1 = ,5V LR6 (AA)-batterier 
(medfølger ikke). Sættet indeholder også 1 x motor
• En introduktion til teknik – LEGO® Technic byggesæt har realistiske bevægelser og mekanismer, der 
præsenterer unge LEGO byggere for et teknisk univers
• Høj kvalitet – LEGO® Tech Antal klodser 2001
Pris: Vejl. 1649,00 / 1125,50 eks moms

42145 Airbus H175 
redningshelikopter V29
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Produktfunktioner
• En flot gave til  – Fans af entreprenørmaskiner kan nyde at bygge og lege med LEGO® Technic sættet 
Teleskoplæsser (42133)
• Autentiske funktioner – Modellen Teleskoplæsser omfatter realistiske detaljer såsom styring, 
løftearm og vippegafler
• Indeholder tilbehør i form af en palle – Børn kan skabe eventyrfyldte rollelege ved at bruge 
teleskoplæsseren til at løfte og flytte pallen
• En 2-i-1-model – Teleskoplæsser-modellen kan ombygges til en kranvogn med styring og en 
kranarm, der kan løftes, så børn kan udspille endnu flere historier på byggepladsen
• Til unge fans af lastbiler – Dette byggesæt er designet til børn, der elsker entreprenørmaskiner og 
modeller af kranvogne
• Dimensioner – Teleskoplæsser-modellen er over 8 cm høj, 17 cm lang og 7 cm bred
• Lær gennem leg – LEGO® Technic universet byder på avancerede byggesæt til børn, der er klar til en 
ny byggeudfordring
• Ingen kompromiser – LEGO® Technic komponenter lever op til strenge branchestandarder for at 
sikre, at de er af ensartet kvalitet, kompatible og passer sammen perfekt hver gang
• Garanti for sikkerhed – LEGO® Technic komponenter bliver kastet, opvarmet, klemt, vredet og 
analyseret for at sikre, at de lever op til strenge internationale sikkerhedsstandarder Antal klodser 143
Pris vejl 89,95 / 52,85 eks moms

42133 Teleskoplæsser V29
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Produktfunktioner
• En model til Formel 1-fans – Byg en detaljeret kopi af McLarens F1-bil for 2022 med LEGO® Technic 
byggesættet McLaren Formel 1-racerbil (42141) til voksne
• Et tæt samarbejde – LEGO® designerne arbejdede tæt sammen med teamet hos McLaren Racing, og 
begge eksperter udviklede deres version af bilen på samme tid til løbssæsonen 2022
• Skabt på basis af virkelighedens bil – Omfatter funktioner som den 6-cylindrede motor med 
bevægelige stempler, styring, affjedring og differentiale til præcisionkørsel i sving
• Et projekt for voksne – Denne McLaren F1-model giver voksne LEGO® byggere mulighed for at 
fordybe sig i deres passion og nyde en a = fstressende byggeoplevelse, der munder ud i en flot 
udstillingsgenstand
• Størrelse – Denne LEGO® Technic McLaren F1-model er over 13 cm høj, 65 cm lang og 7 cm bred
• Detaljeret byggevejledning – Ud over at rumme en guide til at bygge modellen forklarer den flot 
indbundne vejledning samarbejdet mellem McLaren Racing og LEGO® designerne
• Sponsor-klistermærker – Sæt prikken over i'et på din model ved at tilføje sponsor-klistermærker, 
ligesom på en rigtig F1-racerbil
• Velkommen til din egen zone – LEGO® Technic universet rummer avancerede modeller, der kan 
bygges af voksne LEGO fans på udkig efter Antal klodser 1434
Pris Vejl. 1549,00 /1057,50 eks moms

42141 McLaren Formel 1-racerbil 
V29
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• Et byggesæt til voksne – Sæt gang i din kreative motor med denne berigende model. LEGO® 
Technic modellen BMW M 1000 RR (42130) er det perfekte sæt til voksne, der leder efter et fysisk 
byggeprojekt
• Fyldt med funktioner og detaljer – Udforsk de autentiske detaljer i denne 1:5-skalamodel, bl.a. 3-
trins (+ frigear) gearkasse, styring, affjedring for og bag, kædetransmission og motor med 4-
stempler
• Stilfuldt udseende – Nyd det røde, hvide og blå farvetema og ikoniske BMW branding. Fra dæk til 
vindskærm – ingen detaljer er blevet overset i denne modelversion
• Iøjnefaldende BMW gave – Enhver motorcykelfan vil elske at få dette imponerende modelsæt i 
gave. Det er designet specielt til voksne og rummer et fordybende projekt med en stilfuld 
udstillingsgenstand
• Størrelsesforhold 1:5 – Denne luksuriøse model (målene omfatter ikke udstillingsstanden) er over 
27 cm høj, 45,5 cm lang og 17 cm bred
• Vær stolt over din passion – Sættet indeholder både en udstillingsstand og en racerstand, så du 
alvor kan få folk til at lægge mærke til den imponerende motorcykelmodel
• Et ægte samarbejde – Dette byggesæt er resultatet af et partnerskab mellem BMW og LEGO® 
Technic designteamet
• En LEGO® Technic model for voksne – En del af et sortiment af mod Antal klodser 1920
Pris vejl. 1899,00 / 1296,18 kr.  eks moms

42130 Bmw M 1000 RR V29
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Produktfunktioner
• Lær gennem leg – Børn kan udforske tekniske koncepter, når de bygger det seje LEGO® Technic 
Terrængående køretøj (42139)
• Realistiske detaljer og funktioner – Dette køretøj er den første 6-hjulede ATV fra LEGO® Technic og 
omfatter masser af autentiske detaljer og funktioner, f.eks. motoren med bevægelige stempler og 
gearkassen med 2 trin (+ frigear)
• Virkelighedstro action – Tjek spillet og vippeladet, ligesom en rigtig ATV har
• ATV-tilbehør – Byggesættet omfatter en kædesav og 20 små træstykker, der kan sættes sammen til 
større træstammer, klar til at blive transporteret af ATV'en
• Klistermærkedetaljer – Sættet indeholder klistermærkegrafik, som børn kan sætte på deres ATV-
model
• Til børn fra 10 år – På udkig efter gaver til børn? Dette legesæt med en ATV rummer en sjov 
byggeudfordring for børn fra 10 år
• Dimensioner – Modellen er over 11 cm høj, 27 cm lang og 13 cm bred
• Berigende byggeprojekter – LEGO® Technic universet indeholder avancerede modeller til LEGO fans, 
der er klar til deres næste bygge = udfordring
• Garanti for kvalitet – LEGO® Technic komponenter lever op til strenge branchestandarder for at sikre, 
at de er af ensartet kvalitet, kompatible og passer perfekt sammen hver gang
• Sikkerhed i højsædet – LE Antal klodser 764
Pris  Vejl. 799,99 / 497,00

42139 Terrængående køretøj V29
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Produktfunktioner
• Gør klar til timevis af sjov med LEGO® Technic byggesættet Offroader-buggy (42124). Denne 
fjernstyrede Offroader-buggy er fyldt med detaljer, der er inspireret af de originale fjernbetjente 
legetøjsbiler fra 1980'erne.
• Fantastiske tricks er nemme at udføre takket være bilens affjedring for og bag, de enorme dæk og 
den vinklede front.
• Download den gratis CONTROL+-app for at give denne fjernstyrede buggy en ny dimension. Brug 
appen til at styre bilen, udføre stunts og låse op for udfordringer, lydeffekter og meget mere.
• Denne Offroader-buggy er en fantastisk gave til børn fra 10 år. Voksne, der kan huske de klassiske 
fjernstyrede legetøjsbiler fra 1980'erne, vil også elske den, hvilket gør det til en sjov oplevelse, alle 
generationer kan nyde sammen.
• Nyd det retro farvetema, komplet med 1980'er-inspirerede klistermærkedetaljer.
• Den fjernstyrede model af offroader-buggyen er over 13 cm høj til taget, 19 cm høj inklusive 
antenne, 28 cm lang og 16 cm bred.
• For at få glæde af alle funktionerne i dette app-styrede legetøj skal du bruge 6 x LR6/AA-batterier 
(medfølger ikke).
• LEGO® Technic universet byder på avanceret byggelegetøj til LEGO fans, der er klar til deres næste 
byggeudfordring.
• LEGO® Technic komponenter lever op til de strengeste branchestandarder for at sælges Antal 
klodser 374
Pris Vejl. 999,00 /  651,72 eks moms

42124 Offroader-buggy V110
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42127 BATMAN – BATMOBIL 
V29™

Produktfunktioner
• Byg en BATMOBILE™ – Genskab alle detaljerne ved den ikoniske superheltebil med det fantastiske LEGO® 
Technic legesæt THE BATMAN – BATMOBILE (42127) til børn og voksne
• Som set i filmen THE BATMAN – Denne autentiske model er en virkelighedstro LEGO® Technic version af 
heltens BATMOBILE™, som den op = træder i filmen fra 2022
• Se bilen lyse op – Omfatter 2 lysklodser, der bringer den seje BATMOBILE™ til live. Det røde lys giver den 
gennemsigtige motor en flot glød, mens den gule klods lyser kølergitteret op
• Spækket med funktioner – De cool funktioner omfatter frontstyring, differentiale på baghjulene, 
bevægelige stempler, roterende flamme samt døre og motorhjelm, der kan åbnes
• Ideel til alle fra 10 år – Børn og voksne, der er vilde med superhelte-køretøjer, vil elske at bygge denne 
hyldest til deres foret = rukne superheltebil. Sættet er perfekt, hvis du er på udkig efter de bedste gaver til 
Batman-fans™
• Som skabt til udstilling – Start med at udforske alle de detaljer og funktioner, dette populære legetøj 
rummer, og stil det derefter frem for at beundre det autentiske udseende
• Perfekte proportioner – Bilen er 11 cm høj inklusive rat og flamme øverst, 45 cm lang inklusive den 
bageste flamme og 17 cm bred
• Ennde byggeoplevel Antal Klodser 1360
Pris vejl. 899,00 / 559,24 eks moms
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42132 Motorcykel V29

Produktfunktioner
• På udkig efter en gave til børn? – LEGO® Technic sættet Motorcykel (42132) er designet til 
motorcykelfans, der elsker at bygge modeller og derefter lege med deres kreationer
• Realistiske detaljer – Motorcykel-modellen omfatter en 3-cylindret kædedrevet motor, bevægelige 
stempler, roterende kæde og styring
• En 2-i-1-model – Modellen kan ombygges til en Adventure-motorcykel, så børn får endnu flere 
muligheder for kreativ rolleleg
• En LEGO® gaveidé – En gave til børn fra 7 år, der elsker motorcykellegetøj
• Dimensioner – Motorcykel-modellen er over 9 cm høj, 16 cm lang og 7 cm bred
• Lær gennem leg – LEGO® Technic universet tilbyder avancerede byggesæt til LEGO fans, der er klar 
til deres næste byggeudfordring
• Ingen kompromiser – LEGO® Technic komponenter lever op til strenge branchestandarder for at 
sikre, at de er af ensartet kvalitet, kompatible og passer perfekt sammen hver gang
• Garanti for sikkerhed – LEGO® Technic komponenter bliver kastet, opvarmet, klemt, vredet og 
analyseret for at sikre, at de lever op til strenge internationale sikkerhedsstandarder
Pris Vejl. 89,95 / 52,85 eks moms
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Produktfunktioner
• Fans af byggelegetøj vil elske at bygge deres egen version af Mercedes-Benz Zetros offroadtruck. 
Test alle dens seje funktioner ved hjælp af LEGO® Technic CONTROL+-appen.
• LEGO® Technic modellen Firhjulstrukket Mercedes-Benz Zetros offroadtruck (42129) er fyldt med 
autentiske detaljer såsom fungerende affjedring på alle 4 hjul, en detaljeret gearkasse og 
differentialespærre.
• De realistiske designfunktioner omfatter klistermærker med racertema samt 2 brandslukkere. 
Brug flagene til at lave en forhindringsbane og teste l = astbilens evner i forskellige terræner.
• Dette er et fantastisk sæt, som voksne og børn fra 12 år kan nyde sammen. Det er også et 
fantastisk legetøj til unge LEGO® byggere, der er på udkig efter en udfordrende byggeoplevelse.
• Lastbilmodellen er over 21 cm høj, 48 cm lang og 19 cm opdrættet.
• Bruger 6 stk. AA-batterier (medfølger ikke). Batteriboksen kan nemt frakobles, så det er nemt at 
skifte batterier, når det er nødvendigt.
• Denne app-styrede LEGO® Technic lastbil drives af 1 x Bluetooth-styret® smarthub, 3 x store 
motorer og 1 x mellemstor motor, som alle medfølger i sættet.
• LEGO® Technic byggelegetøj rummer en avanceret oplevelse for LEGO fans, der er klar til deres 
næste byggeudfordring.
• LEGO® Technic komponenter lever op til strenge branchestandard
Pris vejl. 2499,00 / 1705,55 eks moms

42129 Firhjulstrukket 
Mercedes-Be.. V110
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42135 Monster Jam™ El Toro 
Loco™ V29

Produktfunktioner
• Perfekt til monstertruck-fans – Børn vil elske at bygge og køre ræs med LEGO® Technic bilen 
Monster Jam™ El Toro Loco™ (42135). Dette 2-i-1-legetøj med pull-back-action rummer timevis af 
sjov
• Pull-back-action – Børn kan nemt bruge pull-back-funktionen til at sende deres legetøjsbil 
drønende afsted. Dette robuste køretøj er perfekt til at genskabe seje monstertruck-hop og tricks
• 2-i-1 legetøj – Med 2 modeller i 1 er der masser at opdage. Børn vil elske at ombygge deres 
truck til et terrængående Rock Racer-køretøj
• Ideelt til drenge og piger fra 7 år – Dette sæt er en god introduktion til byggeri og teknik for 
unge fans af monstertrucks. Det vil også være en sjov fødselsdagsgave til alle, der elsker Monster 
Jam™
• Den perfekte størrelse til børns leg – El Toro Loco-monstertrucken™ er over 11 cm høj, 18 cm 
lang og 11 cm bred, og dermed er denne model perfekt til kreativ leg
• Autentiske detaljer – Ligesom virkelighedens Monster Jam™ El Toro Loco™ omfatter denne 
LEGO® Technic legetøjsversion hornene, næseringen, tænderne og flammegrafikken, der har gjort 
virkelighedens truck berømt
• Sjov med klistermærker – Børn vil elske at give deres model et sidste touch med de seje 
klistermærker, der genskaber det karakteristiske udseende, som kendeteg Antal klodser 247
Pris Vejl. 179,95, / 105,75 eks moms
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42138 Ford Mustang Shelby® 
GT500® V29

Produktfunktioner
• Byg et dragracing-ikon – Fans af racerbiler vil elske at bygge og udforske dette actionfyldte
LEGO® Technic sæt Ford Mustang Shelby® GT500® (42138) med en dragracer
• Pull-back-funktion – Med 2 pull-back-motorer er det nemt at styre denne cool legetøjsbil. 
Bare træk tilbage og slip for at sende bilen drønende afsted
• Episk AR-oplevelse (Augmented Reality) – Brug LEGO® Technic AR-appen til at sætte bilen 
på prøve på en virtuel racerbane. Se udfordringerne i appen for af finde endnu flere sjove 
måder at lege på
• Ideel til alle dragracing-fans fra 9 år – Dette byggesæt med en muskelbil vil være den 
perfekte gave til alle, der elsker racerbiler, dragracing eller AR-legetøj
• Perfekt størrelse til leg – Den cool legetøjsbil er over 8 cm høj, 27 cm lang og 12 cm bred
• Udstil med stolthed – Når bilen har bestået sine prøvelser, kan du sætte afdækningen 
bagpå for at skabe en toptunet udstillingsgenstand
• Autentisk design – Denne virkelighedstro model kan bygges og genskaber det ikoniske 
udseende, som kendetegner den ægte Ford Mustang Shelby® GT500®
• En berigende byggeoplevelse – LEGO® Technic verdenen indeholder avanceret legetøj til 
LEGO fans, der er klar til en ny byggeudfordring
• Høj kvalitet – LEGO® Technic komponenter lever op Antal klodser 544
Pris Vejl. 449,00 / 279,31 eks moms



20 57 68 80 15

42131 App-styret Cat® D11-
bulldozer V110
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Produktfunktioner
• Byg en mægtig entreprenørmaskine fyldt med detaljer med det enorme LEGO® Technic 
byggesæt App-styret Cat® D11-bulldozer (42131) til voksne.
• Nyd en berigende byggeoplevelse, og udforsk modellens mange funktioner og detaljer. 
Se LEGO® bælte-elementet, der er nyt i oktober 2021, og som giver bulldozeren sine 
realistiske bevægelser.
• Brug CONTROL+-appen til at betjene din bulldozer. Bring bulldozermodellen til live, når 
du kører og styrer, hæver, sænker og vipper bladet eller hæver og sænker ripperen og 
stigen.
• Er du på udkig efter den helt rigtige gave til dig selv eller fans af Cat-bulldozere® og 
andre cool køretøjer? Dette sæt med en imponerende entreprenørmaskine vil være den 
perfekte gaveidé.
• Denne Cat-model® er over 26 cm høj, 57 cm lang og 37 cm opdrættet.
• Bruger 6 stk. AA-batterier (medfølger ikke). Sættet indeholder også 2 x nr. 15-motorer, 
2 x store motorer og 1 x nav.
• Denne Cat-model® er en omhyggeligt detaljeret kopi af virkelighedens udgave i fuld 
størrelse, med autentiske farver og grafik, som Cat-entusiaster® vil elske.
• LEGO® Technic universet byder på avancerede modeller for LEGO fans, der er på udkig 
efter en fordybende byggeudfordring.
• LEGO® Technic komponenter lever op til strenge branchestandarder for at s Antal 
Klodser 3854
Pris Vejl. 3988,00 / 1661,30 kr. eks moms



20 57 68 80 17

Produktfunktioner
• Spændende monstertruck-model – Børn vil elske at bygge og køre ræs med LEGO® Technic bilen 
Monster Jam™ Megalodon™ (42134). Dette 2-i-1-legetøj med pull-back-action rummer timevis af 
fordybende leg
• Interaktiv leg – Brug pull-back-funktionen til at sende trucken drønende afsted, og genskab seje 
monstertruck-tricks
• 2-i-1 legetøj – Den sjove leg fortsætter, når børn ombygger deres truck til en lav racerbil inspireret 
af en lusca, et andet legendarisk havmonster
• Ideel til drenge og piger fra 7 år – En god introduktion til byggeri og teknik for unge fans af 
monstertrucks. Sættet vil være en fremragende fødselsdagsgave til Monster Jam-fans™
• En mægtig model – Megalodon-monstertrucken™ er over 13 cm høj, 24 cm lang og 13 cm bred, 
og dermed er dette byggesæt perfekt til kreativ leg
• Autentiske detaljer – Ligesom virkelighedens Monster Jam™ Megalodon™ har denne LEGO® 
Technic legetøjsversion de karakteristiske hajtænder samt finner, der bevæger sig, når bilen kører 
afsted
• Klistermærker medfølger – Børn vil elske at sætte klistermærkegrafik på for at genskabe Monster 
Jam™ Megalodon-hajbilens™ iøjnefaldende udseende
• Inspirer fremtidige ingeniører – LEGO® Technic universet indeholder avancerede byggesæt til 
LEGO fans, der er klar til de Antal Klodser 260
Pris Vejl. 179,95 / 105,75 kr. eks moms

42134 Monster Jam™
Megalodon™ V29
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42137 Formel E® Porsche 99x El.. V29

Produktfunktioner
• Byg et Formel E-racerikon® – Fans af motorsport vil elske at bygge LEGO® Technic sættet Formula E® 
Porsche 99X Electric (42137)
• Augmented Reality – Download LEGO® Technic AR-appen til på scanne modellen. Brug derefter pull-
back-funktionen til at starte bilen med foden, og se den komme til live i spændende løb
• Pull-back-funktion – Ved hjælp af de 2 pull-back-motorer kan børn vurdere, hvor meget energi de skal 
oplade i legetøjsbilen, før de får den perfekte start på løbet ved hjælp af udløseren
• En cool måde at lege på – Pull-back-funktionen kan kombineres med LEGO® Technic AR-appen. Scan 
bilen i appen, træk den tilbage med hånden, brug foden til at sende bilen afsted, og se resultatet
• Autentisk design – Denne model af en Porsche, der kan bygges, er en autentisk gengivelse af 
virkelighedens Formel E® Porsche-racerbil, komplet med sponsorlogoer
• Ideel til alle Formel E-racerfans® fra 9 år – Dette Porsche-byggesæt vil være en perfekt gave til børn, 
der elsker Porsche-racerbiler, Formel E eller AR-legetøj
• Perfekt størrelse til leg – Denne Porsche-inspirerede pull-back-racerbil til børn er over 6 cm højt, 31 
cm langt og 12 cm bred
• Lær gennem leg – LEGO® Technic universet indeholder avancerede byggesæt til LEGO fans, der er klar 
Antal Klodser 422
Pris Vejl. 449,00 / 279,37 kr. eks moms.
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42128 Stor kranvogn V29
Produktfunktioner
• Udforsk de klassiske kranvognes tekniske verden med LEGO® Technic byggesættet Stor kranvogn 
(42128). Nyd byggeoplevelsen, og udforsk modellens mange funktioner og detaljer.
• Ligesom virkelighedens store kranvogne har denne model pneumatiske pumpefunktioner, bl.a. en 
løftebom, der kan trækkes ud, og en kranarm, der kan løftes og forlænges.
• Se alle de mekaniske funktioner, f.eks. den drejelige kran, fungerende kranspil, støtteben, bom 
samt den løftbare aksel, der trækker ekstra hjul ned ved ujævne belastninger – for første gang 
nogensinde i LEGO® Technic!
• Denne lastbil vil være en cool gaveidé til børn og teenagere fra 11 år, der elsker mekanisk legetøj. 
Det er også et fantastisk sæt for børn og voksne at udforske sammen, mens de lærer om teknik.
• Denne model af en lastbil med kran er over 22 cm høj (med kranen nede), 58 cm lang (med 
bommen nede) og 14 cm bred (med støttebenene oppe).
• Styr lastbilen ved at dreje på mekanismen oven på taget. Løft motorhjelmen for at se den 6-
cylindrede rækkemotor med bevægelige stempler.
• Indeholder klassiske kranvognsdetaljer såsom autentisk kølergitter, luftfiltre og et frisk farvetema.
• LEGO® Technic universet byder på avanceret byggelegetøj til LEGO fans, der er klar til deres næste 
byggeudfordring.
• LEGO® Technic komponenter lev
Pris Vejl. 1399,00 / 954,90 eks moms
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42120 Redningsluftpudefartøj V29

Produktfunktioner
• Giv børn, der elsker legetøj med redningsfartøjer, en særlig lille belønning med dette fantastiske 
luftpudefartøj. Det er fyldt med autentiske detaljer, hvilket gør det perfekt til eventyrfyldte rollelege.
• Se alle de seje funktioner, bl.a. "svæveeffekt", drejelige blæsere, cockpit og roterende 
advarselslampe, ligesom på et rigtigt luftpudefartøj.
• 2-i-1-designet giver unge helte mere sjov og rolleleg. Ombyg svævebådsmodellen til et fly med 2 
motorer, der har bevægelige haleror og vingeklapper.
• Det seje LEGO® Technic Redningsluftpudefartøj vil være en fremragende gaveidé til fødselsdag, jul 
eller enhver anden anledning til børn fra 8 år, som elsker redningsfartøjer.
• Denne luftpudebådsmodel er over 12 cm høj, 24 cm lang og 13 cm opdrættet.
• LEGO® Technic universet indeholder avanceret byggelegetøj til unge LEGO fans, der er klar til deres 
næste byggeudfordring.
• LEGO® Technic komponenter lever op til de strengeste branchestandarder for at sikre, at de er af 
ensartet kvalitet, kompatible og nemme at sætte sammen hver gang – sådan har det været siden 
1958.
• LEGO® Technic komponenter bliver kastet, opvarmet, klemt, vredet og analyseret for at sikre, at de 
lever op til de strengeste internationale sikkerhedsstandarder.
Pris Vejl. 269,95 / 158,60 eks moms
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42121 Stor gravmaskine V29

Produktfunktioner
• Uanset om det er en gave til fødselsdag, jul eller "bare fordi", vil unge byggefans elske at bygge og 
udforske LEGO® Technic 2-i-1 = -legetøjssættet Stor gravemaskine (42121).
• Dette legetøjssæt med gravko er fyldt med realistiske detaljer og funktioner, så børn kan se, hvordan 
entreprenørmaskiner fungerer i virkeligheden. Nyd den bevægelige skovl og arm samt de kørende 
bælter, ligesom på en rigtig gravemaskine.
• Når børn er klar til en ny udfordring, kan 2-i-1-modellen ombygges til en bæltetraktor med 
gravearm.
• Dette cool legetøj med en gravemaskine er ideel til drenge og piger fra 9 år, der elsker 
entreprenørkøretøjer.
• Det autentiske førerhus og kontrolpanelet indbyder til udforskning, så det er nemt for børn at 
forestille sig livet på en byggeplads med dette seje gravemaskine-legetøj.
• Rolleleg er nemt med dette seje sæt. Der er 4 kegler til at holde styr på byggepladsen, samt ekstra 
LEGO® legetøjselementer, der kan bruges som murbrokker, som gravemaskinen kan samle op.
• Denne legetøjsmodel af en gravemaskine er over 23 cm høj med armen hævet, 37 cm lang med 
armen helt udstrakt og 11 cm bred.
• LEGO® Technic universet åbner op for en verden af teknik for unge LEGO fans, der er klar til deres 
næste byggeudfordring.
• LEGO® komponenter lever op til de strengeste branc - Antal Klodser 569
Pris Vejl. 349,00 / 217,10 kr eks moms
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42115 Lamborghini Sián FKP 37 
V29

Produktfunktioner
• Nyd en fordybende byggeoplevelse med LEGO® Technic sættet Lamborghini Sián FKP 37 (42115). Udforsk 
derefter bilens virkelighedstro funktioner, bl.a. V12-motor med bevægelige stempler, styring og for- og 
baghjulsaffjedring.
• Med en 8-trins sekventiel gearkasse, bevægelig hækspoiler, kølerhjelm og bagklap, der kan åbnes, 
detaljerede skivebremser og gyldne fælge bringer dette LEGO® Technic sæt dig tættere end nogensinde på 
den ægte Lamborghini Sián FKP 37.
• Dette avancerede LEGO® Technic byg selv-sæt er specialdesignet til fans af supersportsvogne. Det 
omfatter fantastiske detaljer og leveres med en dekorativ fremvisningsplade og et unikt serienummer, der 
låser op for eksklusivt onlineindhold.
• Et berigende byggeprojekt til dig selv, eller en helt særlig fødselsdags- eller julegave til en, du holder af. 
Dette LEGO® sæt præ = senteres i eksklusiv luksusindpakning og bliver en fantastisk udstillingsgenstand at 
eje og nyde.
• Denne bygbare modelbil i størrelsesforholdet 1:8 har et flot limegrønt farvetema, gyldne fælge og 
dekorerede elementer, og den er over 13 cm høj, 60 cm lang og 25 cm bred.
• Drevet af passion! Dette LEGO® Technic sæt bruger ingen batterier, så du kan gå i gang med dit 
fordybende byggeprojekt med det samme. Antal klodser 3696
Pris Vejl. 3499,00 / 2388,27 eks moms
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42115 Lamborghini Sián FKP 37 
V29

Produktfunktioner
• LEGO® Technic modelbyggesættet McLaren Senna GTR™ (42123) er en hæsblæsende byggeoplevelse for 
fans af superbiler, fyldt med realistiske detaljer, der er inspireret af den ikoniske original.
• Se de autentiske funktioner i denne legetøjsmodel af en superbil, f.eks. den detaljerede V8 motor med 
bevægelige stempler samt dihedral-døre, der åbnes "opad og udad" i den umiskendelige stil, der 
kendetegner virkelighedens McLaren-bil.
• Nyd at styre McLaren-legetøjsbilen med hjulet øverst.
• Er du på udkig efter de bedste gaveidéer til en fan af motorsport eller superbiler? Dette sæt vil være et 
fremragende valg til børn fra 10 år, der vil elske at bygge og fremvise deres egen McLaren-racerbil.
• Denne fantastiske legetøjsmodel af en superbil fra racerbanen ser flot ud, når den vises frem, og vil med 
sikkerhed sætte gang i fantasien hos ethvert barn eller voksen, der brænder for superbiler, motorsport og 
McLaren.
• Modellen er over 9 cm høj, 32 cm lang og 12 cm opdrættet.
• Denne samlervenlige McLaren-legetøjsbil har iøjnefaldende grafik og farver, ligesom virkelighedens 
superbil.
• LEGO® Technic universet byder på avanceret byggelegetøj til LEGO fans, der er klar til deres næste byggeu = 
dfordring.
Antal Klodser 830,
Pris Vejl. 449,00 / 279,31 eks moms

42123 McLaren Senna GTR™ V29
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42115 Lamborghini Sián FKP 37 
V29

Produktfunktioner
• Gaffelspiraler med LEGO® Technic legetøjet Konkurrencefly (42117). Med levende farver, sponsordetaljer 
og en roterende propel ligner det præcis den ægte vare.
• Der er masser af detaljer at opdage for børn, som elsker flyvende legetøj. Se motordækslerne, der kan 
åbnes, landingsstellet og den roterende propel, som lægger op til rolleleg med konkurrenceflyvning.
• Børn vil elske at bygge dette holdbare luftakrobatiske flylegetøj, før de ombygger det til et jetfly og får 
endnu mere kreativt sjov.
• En fremragende gaveidé til fødselsdag, jul eller enhver anden anledning til børn fra 7 år, der elsker stuntfly.
• Konkurrencefly-modellen er over 9 cm høj (inkl. fremdrivelse), 18 cm lang og 23 cm opdrættet.
• Instructions PLUS er en interaktiv vejledning, der gør det ekstra sjovt at bygge. Funktionen findes i den 
gratis app LEGO® Byggeve = jledninger og rummer zoom- og drejeværktøjer, der hjælper børn med at bygge 
på egen hånd.
• LEGO® Technic universet indeholder avanceret byggelegetøj til unge LEGO fans, der er klar til deres næste 
byggeudfordring.
• LEGO® Technic komponenter lever op til de strengeste branchestandarder for at sikre, at de er af ensartet 
kvalitet, kompatible og nemme at sætte sammen hver gang – sådan har det været siden 1958.
Antal Klodser 154

Pris Vejl. 99,95 58,75 eks moms

42117 Konkurrencefly V29
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42115 Lamborghini Sián FKP 37 
V29

• Produktfunktioner
• Kender du et barn, der ville elske at bygge deres helt egen firhjulstrukne offroader? LEGO® Technic Jeep® 
Wrangler (42122) er fyldt med autentiske detaljer og er dermed et fantastisk legetøj til børn, der elsker sjove 
køretøjer.
• Med frontstyring, et kraftfuldt affjedringssystem og et kranspil kan børn udspille en verden af offroad-
eventyr, inspireret af den verdensberømte Jeep® Wrangler.
• Denne fantastiske model er komplet med autentiske Jeep® Wrangler-detaljer, såsom de klassiske runde 
forlygter, kølergitter med 7 riller, reservedæk i fuld størrelse og nedfoldelige bagsæder.
• Er du på udkig efter det bedste legetøj til børn, der elsker at samle på billegetøj? Denne Jeep® Wrangler 
Rubicon-model er en fantastisk gave til unge LEGO® fans, der er klar til deres næste udfordring.
• Legetøjsmodellen af Jeep® Wrangler Rubicon er over 12 cm høj, 24 cm lang og 13 cm bred, og dermed har 
denne bil en fantastiske størrelse til både leg og fremvisning.
• Børn vil elske bilens iøjnefaldende gule og sorte farvetema og de flotte Jeep® Wrangler Rubicon-
produktmærker.
• Døre og kølerhjelm kan åbnes og gør det nemt at udforske SUV-legetøjsbilens detaljerede indre.
• LEGO® Technic universet åbner op for en verden af teknik for unge LEGO fans, der er klar til deres næste 
byggeudfordring.• Antal klodser 665
Pris Vejl. 449,00 / 279,35  eks moms

42122 Jeep® Wrangler V29
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42115 Lamborghini Sián FKP 37 
V29

Produktfunktioner
• Fordyb dig i den spændende verden af udholdenhedsløb, og skab din egen LEGO® Technic 
udstillingsmodel af den ikoniske Ferrari 488 GTE-racerbil.
• De autentiske funktioner omfatter affjedring for og bag, døre, der kan åbnes, V8-motor med 
bevægelige stempler og fungerende rat.
• Med originale racerklistermærker og et realistisk farveskema vil LEGO® Technic Ferrari 488 GTE "AF 
Corse #51" (42125) kunne indtage hæderspladsen derhjemme eller på kontoret for enhver 
motorsportsfan.
• Et berigende byggeprojekt for voksne, og en fremragende gaveidé til fødselsdag eller en særlig 
anledning til alle, der elsker udholdenhedsløb, Ferrari-racerbiler og motorsport.
• Modellen er over 13 cm høj, 48 cm lang og 21 cm opdrættet.
• Alle de mange detaljer indeni er nemme at udforske, takket være døre og kølerhjelm, der kan åbnes.
• Dette sæt omfatter en specialfremstillet bog med byggevejledning og eksklusivt indhold, bl.a. 
detaljer om bilen og AF Corse 51-teamet.
• Med elegante designs og realistiske funktioner rummer LEGO® Technic sæt en berigende 
byggeoplevelse og modeller fyldt med imponerende detaljer til alle med interesse i mekanik og 
teknologi.
• LEGO® Technic komponenter lever op til de strengeste branchestandarder for at sikre, at de er af 
ensartet kvalitet, kompatible og nemme at sætte sammen Antal klodser 1684
Pris Vejl. 1549,00 / 1057,25 eks moms
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42115 Lamborghini Sián FKP 37 
V29
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42115 Lamborghini Sián FKP 37 
V29

Produktfunktioner
• Forkæl unge fans af entreprenørmaskiner med det seje LEGO® Technic byg selv-legetøjssæt 
Minilæsser (42116). De autentiske detaljer omfatter en skovl til at løfte og samle ting op med.
• Børn vil elske at bygge læsseren, før de afprøver alle dens funktioner og detaljer, f.eks. førerhuset, 
der kan åbnes, skovlen, der kan løftes og vippes, samt kontrolpanelet og sikkerhedsburet. Modellen 
kan derefter ombygges til en hotrod-bil.
• De realistiske detaljer gør dette til et stykke legetøj, børn vil vende tilbage til igen og igen, når de 
udspiller forskellige eventyr på byggepladsen, vejene eller gården.
• Hvis du er på udkig efter en gave til drenge og piger fra 7 år, vil denne kvalitetsmodel være et 
fremragende valg.
• Minilæsseren er over 9 cm høj, 14 cm lang og 6 cm opdrættet.
• Børn kan ombygge denne 2 i 1-model til en hotrod for at få endnu mere byggesjov.
• Instructions PLUS er en interaktiv vejledning, der gør det ekstra sjovt at bygge. Funktionen findes i 
den gratis app LEGO® Byggevejledninger og rummer zoom- og drejeværktøjer, der hjælper børn med 
at bygge på egen hånd.
• LEGO® Technic universet indeholder avanceret byggelegetøj til unge LEGO fans, der er klar til deres 
næste b = yggeudfordring.
• LEGO® Technic komponenter lever op til de strengeste branchestandarder for at sikre, Antal klodser 
1684
Pris Vejl. 99,95/ 58,71 eks moms
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42115 Lamborghini Sián FKP 37 
V29

Produktfunktioner
• Lad monstertruck-fans genskaber deres yndlingsstunts med LEGO® Technic byggesættet Monster 
Jam™ Grave Digger™ (42118). De autentiske funktioner omfatter kæmpestore dæk, 
klistermærkedetaljer og meget mere.
• Dobbelt så meget sjov! Monstertruck-legetøjet kan ombygges til en offroad-buggy, så børn kan nyde 
2 byggeudfordringer og masser af actionfyldt rolleleg med biler.
• Pull-back-motoren får monstertrucken og offroad-buggyen til at drøne af sted med lethed, ligesom 
virkelighedens køretøjer.
• Er du på udkig efter de bedste gaver til børn, der elsker monstertruck-legetøj? Dette sæt er ideelt til 
børn fra 7 år, der elsker Monster Jam-shows™ eller superseje legetøjsbiler.
• De seje detaljer omfatter det bøjelige flag, der bevæger sig op og ned, og røde forlygter, ligesom på 
den virkelige Grave Digger-truck™.
• Dette Monster Jam-legetøj™ er over 11 cm højt, 24 cm langt (med flag) og 11 cm bredt.
• Der medfølger vejledning til Grave Digger-modellen™. Du kan også finde digital Instructions PLUS-
vejledning i den gratis app LEGO® Byggevejledninger. Vejledning til offroad-buggyen findes online.
• LEGO® Technic universet indeholder avancerede, bygbare modeller til unge LEGO fans, der er klar til 
deres næste byggeudfordring.
• LEGO® Technic komponenter lever op til de strengeste grene• LEGO® Technic komponenter lever op 
til de strengeste branchestandarder for at sikre, Antal klodser 212
Pris Vejl. 179,95/ 105,75 eks moms

42118 Monster Jam™ Gravgraver™ V29
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42115 Lamborghini Sián FKP 37 
V29

Produktfunktioner
• En gengivelse af den berømte Ducati Panigale V4 R, der kan bygges, udforskes og fremvises. LEGO® 
Technic fans og motorcykelentusiaster vil elske denne fantastiske byggeudfordring.
• Byg din egen Ducati Panigale V4 R for at få et unikt indblik i de detaljer og funktioner, der 
kendetegner denne ikoniske motorcykel. Omfatter også en 2-trins gearkasse – for første gang i en 
LEGO® Technic motorcykel.
• Genskab spændingen ved at eje en Ducati Panigale V4 R med affjedring for og bag, der giver 
modellen realistiske bevægelser. Det klassiske røde farvetema gør motorcyklen levende, med ægte 
italiensk flair.
• Er du på udkig efter de bedste gaver til en fan af motorcykler? Dette sæt er et fantastisk valg. Det er 
også en fremragende udfordring for LEGO® Technic fans fra 10 år, der vil blive begejstrede over at se, 
hvordan en motorcykel fungerer.
• Denne iøjnefaldende model (42107) ser fantastisk ud, når den vises frem. Dens mål er designet, så 
den er en ægte gengivelse af vir = kelighedens model. Over 32 cm lang, 16 cm høj og 8 cm opdrættet.
• Dette Ducati-motorcykellegetøj bruger ikke batterier. Det eneste, du behøver, er passion, fantasi og 
et ønske om at opdage noget nyt.
• Det er nemt at komme i gang med dette fantastiske LEGO® sæt. Bare åbn æsken for at Antal klodser 
646
Pris Vejl. 649,00/ 403,72 eks moms

42107 Ducati Panigale V4 R V29
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42115 Lamborghini Sián FKP 37 
V29

Produktfunktioner
• Inspirer fans til at genskabe deres yndlingsscener fra Fast & Furious-filmene med denne fantastiske 
LEGO® Technic Doms Dodge Charger (42111), en fantastisk kopimodel af den klassiske muskelbil.
• Med 1.077 elementer er dette seje byggesæt en sjov udfordring for børn og fans, der elsker 
legetøjsmodelbiler. Inspireret af den oprindelige Dodge Charger R/T fra 1970'erne er denne nøjagtige 
kopi fyldt med realistiske detaljer.
• Autentiske detaljer giver fans mulighed for at genskabe spændingen ved at køre den rigtige bil med 
bevægelige stempler, affjedring, styresystem og luftkøler. Efter legen kan fans vise modellen frem i 
den berømte baghjulsposition.
• På udkig efter en sej julegave til børn fra 10 år eller voksne, der elsker biler? Dette er et 
fremragende valg. Fans kan bygge mod = elversionen af Doms bil og derefter udforske dens seje 
detaljer, når de genskaber Fast & Furious-filmscener.
• Denne modelbil er over 39 cm lang, 16 cm bred og 11 cm høj og har den helt rigtige størrelse til 
eventyrlige rollelege i høj fart. Lad den stå i baghjulspositionen som en iøjnefaldende 
udstillingsgenstand.
• Der medfølger en trykt vejledning, så det er nemt for unge bryggere at komme i gang.
• Introducer børn til en verden af byggesjov med LEGO® T Antal klodser 1077

Pris Vejl. 999,00/ 603,72 eks moms
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42115 Lamborghini Sián FKP 37 
V29

Produktfunktioner
• 2-i-1-sjov – Byg det vendbare stuntkøretøj i LEGO® Technics historie med LEGO Technic sættet App-
styret forvandlingskøretøj (42140), der omfatter en racerbil med bælter og udforskningskøretøj med 
larvefødder
• Se modellen vende sig! – Køretøjet vender sig på hovedet, når det rammer en væg, eller kan vendes 
med hånden for at afsløre den farvestrålende racerbil med bælter på den ene side og en orange 
udforskningsbil på den anden side
• CONTROL+-app – Børn kan bruge appen til at styre køretøjet, gennemføre sjove udfordringer og se 
kørerstatistik. Appen skifter automatisk skærm, så den passer til køretøjet, når modellen slår sin 
kolbøtte
• Designet til børn fra 9 år – Denne app-styrede stuntbil har affjedring, cockpits og bælter på begge 
køretøjer samt et lad på udfoskningsbilen, som børn kan udforske, mens de leger
• Affjedring – Begge køretøjer har bogieaffjedring, så larvefødderne kan tilpasse sig ujævne overflader
• Støddæmpere – 2 støddæmpere driver "pop op"- funktionen, der ændrer køretøjets form, når det 
vender sig. Sættet indeholder også 2 store motorer og 1 hub
• Størrelse og batterier – Dette 360-graders dobbeltsidede køretøj er over 12 cm højt, 26 cm langt og 
20 cm bredt. Der skal bruges 6 stk. AA-batterier (medfølger ikke) •T Antal klodser 772

Pris Vejl. 1299,00/ 847,36eks moms

42140 App-styret forvandlingskøretøj V29
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