


UGEARS jest twórcą i producentem unikalnych uruchamianych zestawów mechanicznych
przeznaczonych do samodzielnego montażu bez użycia kleju i wykonanych w całości z
wysokogatunkowego materiału drewnianego.

Niektóre z naszych modeli czerpią inspirację z prawdziwych mechanizmów, niektóre zawierają
nasze unikalne pomysły, a wszystkie zostały zaprojektowane przez UGEARS od zera. Nasze
modele to oryginalne upominki, inteligentne hobby dla dzieci i dorosłych w każdym wieku.
Wykorzystaliśmy inżynierskie i precyzyjne dostrojenie produkcji, aby zapewnić, że montaż
naszych modeli jest ekscytującym i satysfakcjonującym doświadczeniem dla całej rodziny.
Bardzo poważnie podchodzimy do jakości naszych zestawów: oprócz skrupulatnego testowania
produktów i kontroli jakości, pozyskujemy sklejkę z odpowiedzialnych i sprawdzonych źródeł.
Ponadto, poszukując sposobu, aby montaż był przyjemny dla naszych klientów, stworzyliśmy i
opatentowaliśmy nasze własne połączenie elementów. A to dopiero początek.

UGEARS to startup, który powstał w 2014 roku w Kijowie na Ukrainie. Dzisiaj, niecałe trzy lata
później, UGEARS oferuje 50 unikalnych modeli i ma ponad 200 pomysłów na przyszłe
mechanizmy, które zamierzamy zrealizować. Powstało 7 nowych modeli, które zostaną
zaprezentowane w 2018 roku. Hobbyści montują modele UGEARS w 80 krajach na 5
kontynentach, a my troszczymy się głęboko o wspaniałe wsparcie, bezcenne opinie i życzliwe
porady, które otrzymaliśmy od każdego z nich.
W naszym wieku ludzie wciąż chcą tworzyć swoimi rękami i umysłem, szukając tego
satysfakcjonującego poczucia konstruowania czegoś własnoręcznie, zapraszając swoje dzieci i
wnuki do niesamowitego świata mechaniki. Dołącz do nas, darując te niezapomniane chwile
majsterkowiczom w każdym wieku!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym katalogiem. Szczególnie zapraszamy firmy
zainteresowane współpracą z UGEARS na rynku polskim.

Pozdrawiamy, MECHANICAL MODELS Sp.z o.o.
Oficjalny autoryzowany dystrybutor UGEARS w Polsce



Kasa Fiskalna 
Ten oryginalny i sprytny mechaniczny bank został zaprojektowany jako zabytkowa kasa, aby zapewnić 
bezpieczeństwo Twoich finansów. Podobnie jak jego prawdziwy prototyp, model ten posiada pudełka na monety i 
banknoty. Dla dodatkowej ochrony, są one zabezpieczone zamkiem szyfrowym. Możesz aktualizować swój kod w 
dowolny sposób za pomocą mechanizmu kodowego.
Twój bank gotówkowy przyjmuje monety o średnicy od 10 do 35 mm - co odpowiada większości rozmiarów monet 
znajdujących się w obiegu na świecie. Aby móc śledzić swoje finanse, Kasa Fiskalna jest wyposażona w licznik i 
automatyczny wykrywacz monet. Tryby pracy zmieniają się w zależności od tego, czy w szczelinie na monety znajduje 
się moneta, czy nie. Jeśli chcesz włożyć monetę do kasy, włóż ją do specjalnego otworu, podnieś i opuść dźwignię. 
Odpowiednio zarejestrowana przez licznik, moneta zniknie w kasie. Jeśli chodzi o przechowywanie banknotów, 
Twoja Kasa Fiskalna oferuje automatyczny akceptor banknotów. Aby uruchomić mechanizm, należy nakręcić silnik 
gumowy, pociągając dźwignię w górę i w dół dziesięć razy. To wystarczy, aby Kasa Fiskalna wciągnęła 3-4 banknoty, 
które włożysz do szczeliny na banknoty.

Jeśli potrzebujesz dostępu do swoich oszczędności, wprowadź tajny kod, aby odblokować Kasę Fiskalną i przekręć 
klucz aż do momentu, gdy kaseta wyjdzie na zewnątrz. Spowoduje to również zresetowanie licznika.

Najnowszy model!

Model do własnoręcznego składania bez kleju

Wymiary modelu: 25*15*18 cm

Opakowanie: 38*17*5 cm

Waga: 1,190 kg

Czas montaźu: 5-6 godzin

Poziom: Ciężko

Części: 405

https://youtu.be/zouPespG2i0
https://youtu.be/zouPespG2i0


Statek Badawczy 
Zainspirowany klasycznymi dokumentami naukowymi i biografiami wybitnych odkrywców morskich, Statek Badawczy 
jest wcieleniem potęgi i piękna dużych współczesnych lodołamaczy i łodzi badawczych. 

Wszystkie elementy Statku Badawczego są wykonane z wysokiej jakości ekologicznego drewna, które nie wymaga 
użycia kleju ani dodatkowych narzędzi do montażu. Konstrukcja "szkieletowa" korpusu statku pozwala zajrzeć do 
ładowni i maszynowni i zobaczyć co sprawia, że statek się porusza. Energia napędzająca model jest wytwarzana przez 
silnik gumowy i regulowana za pomocą wahadła. Sprytny układ przekładni w tym bloku imituje dźwięk silnika 
wysokoprężnego i zapewnia płynne i stabilne tempo pracy statku. Model posiada trzy tryby ruchu - naprzód, skręt 
oraz automatycznego manewrowania. Tryby te są sterowane za pomocą dźwigni, którą można przełączać ręcznie.

Twoja nowa łódź ma wszystko, czego potrzebujesz do przeprowadzenia odpowiednich badań: batyskaf do eksploracji 
głębinowej, małą motorówkę i łódź ratunkową, rampę zrzutową, otwierany luk ładowni i inne zabawne i interesujące 
elementy, które znajdziesz w prawdziwych statkach. Model wyposażony jest w żuraw do obsługi ładunku i 
podnoszenia batyskafów. Za pomocą żurawia można wyciągnąć batyskaf z głębokości i zamocować go na specjalnej 
wysuwanej platformie. 

Najnowszy model!

Model do własnoręcznego składania bez kleju

Wymiary modelu: 39*11*25 cm

Opakowanie: 38*17*4 cm

Waga: 0,992 kg

Czas montaźu: 9-10 godzin

Poziom: Ciężko

Części: 575

https://youtu.be/nEpFZsmETlQ
https://youtu.be/nEpFZsmETlQ


GLOBUS 
Z tym modelem - dość dosłownie - chcemy podarować ci świat. 
Prezentujemy Globus, stylizowany model Ziemi z 2 zestawami ozdobnych kontynentów, mechanizmem obrotowym i 

zagadkowymi dodatkami, żeby całość była jeszcze bardziej ciekawa. 
Główny moduł modelu składa się z 2 elementów: globu i platformy, która go podtrzymuje. Glob jest osadzony na osi 

nachylonej pod tym samym kątem, co oś Ziemi. Jak inne modele Ugear, Globus porusza się za pomocą mechanizmu 
gumowego. Pociągnięcie dźwigni w platformie w prawo wprawi cały mechanizm w ruch. Po puszczeniu dźwigni koła 
zębate zaczynają pracować. Jeśli chcesz żeby obrót był wolniejszy możesz poruszać globus ręcznie, żeby 
obserwować swobodny ruch kontynentów. 
Dodatkiem do głównego modułu są 2 wymienne elementy - samolot i satelita, które można podłączyć do globusa za 
pomocą planetarnego układu zębatego. Te dodatkowe elementy poruszają prawie dwa razy szybciej niż sam Globus, 
i za jednym pociągnięciem dźwigni wykonują dwa obroty wokół osi planety. 

Globus to model łatwy do złożenia a także bardzo ciekawy do obserwowania w ruchu. Unikalny mechanizm wraz z 
oryginalną stylistyką sprawiają, że globus to pomysłowy prezent i wyjątkowa dekoracja do domu lub biura. To model 
do którego będziesz chciał wciąż powracać. Weź go z półki i zacznij marzyć o tych wszystkich miejscach, które 
pewnego dnia zwiedzisz…

Najnowszy model!

Wymiary 
modelu:

21*18,5*18,5 cm

Opakowanie: 37*17*3 cm

Waga: 0,768 kg

Czas 
montaźu:

4-5
godziny

Poziom: Średni

Części: 184

Model do własnoręcznego 
składania bez kleju

https://youtu.be/a_V46IMTlz4
https://youtu.be/a_V46IMTlz4


Karuzela
Kręci się w kółko do miejsca gdzie to się wszystko zaczęło…wróć wspomnieniami do czasów dzieciństwa z prześliczną
Karuzelą od Ugears, osadzona na jakościowym drewnie.

Do karuzeli podpięte są dwa rodzaje koni, które poruszają się w dół i w górę zgodnie z ruchem całej konstrukcji. 
Sercem modelu jest osadzony pośrodku słup, który porusza się w przeciwnym kierunku do ruchu całej konstrukcji, co 
sprawia, że całość wydaje się obracać o wiele szybciej dodając dynamiki całej Karuzeli. 
Słup, który wznosi się ponad modelem, sprawia, że konstrukcja wywołuje wrażenie dużej i delikatnej jednocześnie. 
Dodaj latające ptaki i ozdobne lampiony nad karuzelą i już prawie wyczuwalny będzie zapach hot dogów i waty 
cukrowej. 

Klucz nakręcający cały mechanizm mieści się pod zestawem i napręża 
gumy podłączone do głównej osi modelu. Wahadełko przy osi 
reguluje ruch Karuzeli i dodatków, tak żeby był maksymalnie płynny. 
Oczywiście oglądanie Karuzeli w ruchu to niezapomniane widok, ale 
jeśli jesteś jedną z tych osób, które poznają świat przez dotyk to 
możesz obracać nią manualnie. Pozwoli ci to poznać każdy detal w 
spokojnym tempie przez co zrozumiesz jak działa cała konstrukcja. 
Gwarantujemy - po nakręceniu Karuzeli usłyszysz muzykę, poczujesz 
atmosferę wakacji i przypomnisz sobie ile frajdy dawało siedzenie na 
ulubionym koniku na karuzeli! 

Najnowszy model!

Model do własnoręcznego 
składania bez kleju

Czas 
montaźu:

5-6 
godziny

Poziom: Średni

Części: 305

Wymiary 
modelu:

21*21*26 cm

Opakowanie: 37*17*4 cm

Waga: 1,038 kg

https://youtu.be/ZDWyu5CfVn8
https://youtu.be/ZDWyu5CfVn8


Łazik Marsjański
Przemierzaj bezbrzeża małym futurystycznym modelem zdobywcy kosmosu zrobionego przez UGEARS. Poświęć 30 
minut na złożenie modelu wehikułu kosmicznego. Łazik Marsjański to model zainspirowany stylistyką science fiction 
oraz ostatnimi osiągnięciami branży kosmicznej. Tym sześciokołowym modelem kosmicznego łazika składamy hołd 
miłośnikom wypraw w przestrzeń. 

Koła są ze sobą połączone w przemyślany sposób, co wpływa na zwrotność łazika. Ten mały pomocnik astronauty 
może omijać nawet małe przeszkody i dostarczać ważne próbki do bazy. Dach Łazika Marsjańskiego także można 
otworzyć, żeby w środku zmieścić mały ładunek. Jeśli planujesz wykorzystać pojazd w swoim kosmicznym biurze, to 
w Łaziku można przetrzymywać biurowe przybory, jak chociażby spinacze, gumki, temperówki itd. Z prawej strony 
kabiny znajduje się kamera, nagrywająca warunki panujące na Marsie. 
Nie musisz się martwić o to, że Łazik pozostanie bez energii - na dachu mieszczą się panele słoneczne zasilające 
pojazd. Kamerę, panele słoneczne i drabinkę wykonano z sklejki wysokiej jakości. Z przodu łazik dumnie nosi 
wizerunek odległego Marsa, planety, po której ma się poruszać.

Każdy z 95 elementów został wcześniej dokładnie laserowo wycięty ze sklejki dlatego do składania nie potrzeba 
wykorzystywać kleju albo jakichś innych narzędzi. 

Najnowszy model!

Wymiary 
modelu:

9*6.2*6.8 cm

Opakowanie: 10*27,5*0,9 cm

Waga: 0,100 kg

Czas 
montaźu:

1 godzina

Poziom: Łatwo

Części: 95

Model do własnoręcznego 
składania bez kleju

https://youtu.be/FO4diOZZBos
https://youtu.be/FO4diOZZBos


Bursztynowa szkatułka

Bursztynowa Szkatułka Ugears, starsza siostra Antycznej Szkatułki, jest nie tylko piękna i niezwykła, tak jak młodszy 
model, lecz nawet bardziej wyrafinowana. Ten wyjątkowy model posiada te same parametry, co jego młodsza 
siostra, z jednym ekskluzywnym uzupełnieniem: wieko szkatułki jest inkrustowane elementami dekoracyjnymi 
wykonanymi z naturalnego bursztynu.
Bursztynowa Szkatułka będzie służyć jako wygodne i stylowe pudełko na kosztowności, biżuterię i inne cenne 
drobiazgi. Twoje skarby będą bezpiecznie przechowywane w ośmiu małych przegródkach z czterema ściankami, 
pokrytych eleganckim kwiatowym wzorem z orientalnymi elementami. Rodzynkiem modelu jest pięć dekoracyjnych 
elementów, które zdobią wieko pudełka. Modele Ugears są tradycyjnie montowane bez użycia dodatkowych 
narzędzi lub kleju. Dlatego też wkładka z bursztynu jest bezpiecznie mocowana do pokrywy za pomocą oryginalnych 
mocowań. 
Podobnie jak młodszy model, Bursztynowa Szkatułka jest zabezpieczona przed niespodziankami: jej pokrywa w 
stanie zamkniętym jest dodatkowo mocowana klipsą. Zamykając Szkatułkę na zamek, możesz się nie obawiać, że 
twoje rzeczy rozsypią się podczas transportowania lub przypadkowego spadnięcia. 
Unikalny i oryginalny model rodziny Ugears Bursztynowa Szkatułka to dokładnie ten wyjątkowy prezent, który 
chciałbyś podarować bliskim osobom lub pozostawić w swojej kolekcji jako prawdziwy mechaniczny skarb. 

Wymiary modelu: 28*22*20 cm /17,5*14*10 cm

Opakowanie: 37,8*17*3,2 cm

Waga: 0,790 kg

Czas montaźu: 4-5 godziny

Poziom: Średni

Części: 189

Najnowszy model!

Model do 
własnoręcznego 
składania bez 
kleju

https://youtu.be/b3PkLcDxH-M
https://youtu.be/b3PkLcDxH-M


Antyczna szkatułka
Delikatna i elegancka Antyczna Szkatułka Ugears, zaprojektowana do bezpiecznego przechowywania
cennych przedmiotów, jest gotowa, by zostać rodzynkiem Twojej kolekcji modeli mechanicznych.
Antyczna Szkatułka wygląda jak małe mechaniczne pudełko z ośmioma przegródkami służącymi do
przechowywania różnego rodzaju drobiazgów, kosztowności i biżuterii. Oryginalna, piękna i praktyczna
Antyczna Szkatuła zapewni estetyczne i wygodne przechowywanie drobiazgów, kosztowności i biżuterii.
Jest to miła rzecz, którą zechcesz podarować przyjaciołom i rodzinie lub otrzymać w prezencie dla siebie.
Czym się różni od innych pudełek? 
Oryginalny design kryje kilka tajemnic, z których jedną jest unikalny mechanizm Szkatułki. Górna pokrywa 
modelu uruchamia trzy główne węzły mechaniczne. Dwa z nich to mechanizmy, ustawione po obu 
stronach w układzie lustrzanym, które rozkładają górne półki. Trzeci mechanizm wysuwa dolną szufladę, 
znajdującą się w środkowej części pudełka. Po uruchomieniu mechanizmu Szkatułka otworzy się podobnie 
do kwiatu, udostępniając zawartość sześciu przegródek na kosztowności i biżuterię. Jednak to jeszcze nie 
koniec niespodzianek - tajny przycisk z tyłu pudełka otworzy dwie dodatkowe przegródki na najbardziej 
cenne rzeczy.
Aby bezpiecznie przechowywać wszystko w pudełku, zamknięte pudełko jest dodatkowo mocowane 
zaciskiem blokującym. Po zamknięciu zacisku szkatułkę można przechylać i obracać. Wszystkie Twoje 
kosztowności i biżuteria pozostaną na swoich miejscach.
Pudełko wykonane jest z naturalnych materiałów ekologicznych i posiada przyjemny zapach drewna. 
Antyczna Szkatułka ozdobiona jest elegancką snycerką, która łączy w sobie ornament kwiatowy i motywy 
orientalne.

Najnowszy model!

Wymiary modelu: 28*22*20 cm /17,5*14*10 cm

Opakowanie: 37,8*17*3,2 cm

Waga: 0,743 kg

Czas montaźu: 4-5 godziny

Poziom: Średni

Części: 185

Model do 
własnoręcznego 
składania bez 
kleju

https://youtu.be/YNKaMlS2ODY
https://youtu.be/YNKaMlS2ODY


BUTTERFLY
Motyl nie jest statycznym modelem witrynowym, ale prawdziwą rzeźbą kinetyczną, która imituje lot motyla. Każda 
część modelu została zaprojektowana w sposób, który pozwala na pełnienie swojej unikalnej funkcji w mechanizmie 
podczas montażu. Model napędzany jest za pomocą silnika gumowego  i działa bez zewnętrznych źródeł zasilania lub 
akumulatorów.mPodobnie jak wszystkie modele Ugears, podczas montażu Motyla nie używa się kleju, dodatkowych 
narzędzi ani sprzętu. Model jest składany z gotowych elementów wyciętych metodą laserową ze sklejki wykonanej z 
naturalnych materiałów drzewnych. Po naciśnięciu gotowe do montażu części można łatwo wyjąć z płyty.

Ażurowe skrzydła Motyla wykonane są z kartonu kraftowego. W

zestawie z modelem znajdziesz dwie pary skrzydeł: kolorowe i

jasnobeżowe, które możesz pomalować według własnego uznania.

Dolne skrzydła zmieniają kąt nachylenia w trakcie lotu, dzięki czemu

ruchy modelu są bardziej realistyczne. Dwie przednie pary łap motyla

poruszają się podczas działania mechanizmu, a tylna para służy jako

dźwignia rozruchu i blokator silnika.

Składanie modeli Ugears jest rewelacyjną rozrywką dla całej rodziny, na

ich przykładzie rodzice mogą łatwo pokazać i wyjaśnić dzieciom

skomplikowane rzeczy. Dlatego właśnie konstrukcja obudowy Motyla

wykonana jest w stylu skeleton, co pozwala na obserwowanie ruchu

mechanizmów i zrozumienie zasady ich działania.

Wymiary modelu: 29*55*40 cm

Opakowanie: 37*17*3 cm

Waga: 0,580 kg

Czas montaźu: 3-4 godziny

Poziom: Średni

Części: 161

Model do 
własnoręcznego 
składania bez 
kleju

https://youtu.be/NzzMt6hnPZU
https://youtu.be/NzzMt6hnPZU


Steampunk Zegar

Model Steampunk Zegar Ugears jest wcieleniem podstawowych cech wspaniałego stylu, który łączy w 
sobie naukę, sztukę i mechanikę.
Model Steampunk Zegar jest łatwy w montażu, dzięki czemu jest idealny dla użytkowników 
początkujących i stanowi doskonały start nowego hobby. Jeśli świat Ugears nie jest dla Ciebie nowością, na 
pewno zechcesz uzupełnić swoją kolekcję o oryginalny zegarek w stylu steampunk. 
Zegarek steampunkowy wykonany jest z naturalnych materiałów i zachwyci przyjemnym świeżym 
aromatem drewna. W zestawie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do montażu. Składanie modelu 
nie wymaga kleju ani specjalnych narzędzi. Zegarek steampunkowy to świetny sposób na zainteresowanie 
dzieci i dorosłych ekscytującym hobby. Zaproś przyjaciół i rodzinę do niesamowitego świata mechaniki!
Model jest miniaturową imitacją zegara biurkowego z obudową ozdobioną mistrzowską snycerką, 
wyposażonego w inteligentny mechanizm uruchamiający wskazówki na tarczy. Filigranowa snycerka na 
elementach dekoracyjnych modelu wykonana jest w formie stylizowanych ornamentów kwiatowych i ciał 
niebieskich: słońca, gwiazd i księżyca w różnych fazach.

Wymiary modelu: 5,3*7,8*12,5 cm

Opakowanie: 9*27,5*0,9 cm

Waga: 0,098 kg

Czas montaźu: 1 godzina

Poziom: Łatwo

Części: 43

Model do 
własnoręcznego 
składania bez 
kleju

https://youtu.be/6cTRF1hCSq4
https://youtu.be/6cTRF1hCSq4


Jednokołowiec
Kontynuując temat niezwykłych modeli mechanicznych, zespół Ugears reprezentuje nowość - oryginalny 
Jednokołowiec.
Prawdziwą inspiracją dla nas był element, który połączył w sobie wszystkie znalezione przez nas historyczne 
prototypy. Od lat 60. XIX wieku w monocyklach występuje ta sama zasada przekładni, którą zastosowaliśmy w 
naszym modelu: ruch jest możliwy dzięki zewnętrznemu elementowi, czyli kołu, podczas gdy blok wytwarzający 
energię znajduje się w środku, pozostając nieruchomy względem obrotów koła.
Nasz Jednokołowiec jest przykładem stylu steampunk, jego szkieletowa obudowa odsłania swoją wewnętrzną 
strukturę. 
Pomimo delikatnego wyglądu, nowy model ma dość solidny zapas wytrzymałości. Zabierz go na ulicę i przejedź nim 
po asfalcie i innych twardych i niezbyt twardych powierzchniach. 
Pomnóż zabawę przez dwa, gdyż Twój nowy model ma dwa tryby jazdy. W pierwszym trybie, z zamocowanymi 
nóżkami, model toczy się do przodu, aż gumowy silnik się rozkręci. Po pokonaniu 1,5-2 metrów model powoli 
przewraca się i zatrzymuje.
W drugim trybie nóżki modelu nie są zamocowane. Podobnie jak w pierwszym przypadku, Jednokołowiec toczy się 
wzdłuż linii prostej, dopóki nakręca się silnik gumowy. Następnie model się przewraca, łapy zostają schowane do 
środka, a koło porusza się, dopóki nie napotka przeszkody. W tym trybie model jest w stanie przejechać odległość do 
5 metrów. 

Wymiary modelu: 18,5*9,5*16 cm

Opakowanie: 37,8*17*4,2 cm

Waga: 0,768 kg

Czas montaźu: 3-4 godziny

Poziom: Średni

Części: 300

Model do 
własnoręcznego 
składania bez 
kleju

https://youtu.be/Z3KqComxu1g
https://youtu.be/Z3KqComxu1g


Holownik
Kto nie kocha morza! Słońce, piasek, lekka bryza i kołyszący się na falach statek! Ten obraz, który tkwi w 
pamięci tysięcy ludzi, zainspirował zespół Ugears do stworzenia nowego modelu mechanicznego -
Holownika.
Głównym zadaniem naszych inżynierów przy tworzeniu holownika była imitacja kołysania się na falach. 
Rozwiązaniem stało się techniczne know-how - para kół z osiami o asymetrycznym rozstawie. Podczas 
ruchu Holownika słyszymy także dźwięk silnika gumowego, przypominający pracę silnika dieslowego. 
Dźwięk ten powstaje dzięki obciążeniu wywieranemu na napęd i asymetryczną parę na zasadzie wahadła 
zegarowego. Wewnętrzny mechanizm jest dobrze widoczny, co umożliwia obserwowanie kół zębatych i 
zrozumienie zasady funkcjonowania tego modelu.
W przeciwieństwie do innych rodzajów statków, dla holownika jedną z kluczowych cech nie jest prędkość, 
lecz siła ciągu, czyli siła, z jaką może on oddziaływać na transportowany statek. Nasz Holownik, za pomocą 
2 małych linek z haczykami, może zaczepić mały ładunek (model na kółkach, łódź z papieru itp.) i 
„holować” go prawie bez utraty prędkości ruchu. Po pełnym nakręceniu model porusza się przez 1,5-3 
metry w zależności od powierzchni.

Wymiary modelu: 28,5*12*18,5 cm

Opakowanie: 37,8*17*3,2 cm

Waga: 0,810 kg

Czas montaźu: 3-4 godziny

Poziom: Średni

Części: 169

Model do 
własnoręcznego 
składania bez 
kleju

https://youtu.be/JyRUTOq6w7E
https://youtu.be/JyRUTOq6w7E


Kabriolet Marzeń VM-05
Kontynuując badanie historycznych mechanizmów w praktyce, Ugears zaprasza na ekscytującą podróż do 
lat 50. ubiegłego wieku. Rockabilly, bujne spódnice i oczywiście splendor luksusowych samochodów: 
poczuj atmosferę połowy ubiegłego wieku dzięki nowemu, interesującemu modelowi Ugears - Kabriolet 
Marzeń VM-05.
Lata pięćdziesiąte dały samochodom nie tylko innowacje technologiczne, lecz także wyjątkowy, aktualny 
design, rozpoznawalny nawet dziś. Kabriolet Marzeń to wysoce zdetalizowany mechaniczny zestaw do 
składania od projektantów Ugears, którzy zawarli w modelu najlepsze cechy samochodów tej dekady.
Podobnie jak większość modeli Ugears, Kabriolet jest napędzany za pomocą silnika gumowego. Samochód 
posiada tylny i przedni bieg. Ponadto inżynierowie zadbali o to, aby użytkownik miał możliwość 
szczegółowego obejrzenia pracy ośmiocylindrowego silnika widlastego, zaopatrując auto w bieg jałowy. 
Przy uruchomionym biegu jałowym, po włączeniu nakręconego mechanizmu Kabriolet Marzeń nie ruszy z 
miejsca, a użytkownik, podniósłszy maskę, będzie w stanie ocenić działanie mechanizmu silnika. Aby 
samochód rozpoczął jazdę, wystarczy przesunąć dźwignię zmiany biegów, znajdującą się na kolumnie 
kierownicy.
Przednie koła Kabrioletu skręcają się, wyznaczając kierunek ruchu, a amortyzacja obu par kół sprawia, że 
jego ruch jest szczególnie miękki.

Wymiary modelu: 35*15,7*9 cm

Opakowanie: 37,8*17*5 cm

Waga: 1.315 kg

Model do 
własnoręcznego 
składania bez 
kleju

Czas montaźu: 12-14 godziny

Poziom: Ciężko

Części: 739

https://youtu.be/8q7e5y8rd8I
https://youtu.be/8q7e5y8rd8I


Wyrzutnia samolotów
Wyrzutnia samolotów to urządzenie startowe dla modeli samolotów, zarówno papierowych, jak i lekkich 
szybowców. Unikalny projekt połączył fantazje na temat przygód kosmicznych oraz ciekawą mechanikę w 
konstrukcji, przypominającej z jednej strony krążownik międzygwiezdny, z drugiej zaś blaster z fantastycznego filmu 
akcji. Wszystkie te kosmiczne technologie są realizowane w tradycyjnym Ugearowskim stylu steampunk skeleton, 
który pozwalają zajrzeć do środka konstrukcji i ocenić działanie mechanizmu. W skład zestawu wchodzi również 
szybowiec wykonany ze sklejki i kartonu oraz dwa wykroje samolotów z grubego papieru.
Zestaw składa się z 198 części i jest wyposażony we wszystko, co niezbędne do montażu. Wyrzutnię Samolotów 
składa się bez kleju lub specjalnych narzędzi jako puzzle wykonane z przyjemnego na dotyk drewna. Model składa się 
za pomocą ilustrowanej instrukcji obsługi krok po kroku dostępnej w 11 językach (ukraiński, angielski, niemiecki, 
francuski, polski, hiszpański, japoński, włoski, rosyjski, chiński i koreański).

Model jest wyposażony w silnik gumowy, który zapewnia naciąganie. Podczas startu uruchomiony mechanizm z siłą
wyrzuca samolot, wysyłając go w lot. Spust katapulty zabezpieczony jest bezpiecznikiem, znajdującym się na
uchwycie modelu. Naciągnięcie zależy od stopnia nakręcenia, długość lotu może sięgać 30 metrów. Im silniej
nakręcisz uchwyt startowy Twojego modelu balistycznego, tym dalej poleci samolot lub szybowiec. Specjalna nóżka
zamienia uchwyt-wyrzutnię w stand dla szybowca lub samolotu.

Newest model:

Model do 
własnoręcznego 
składania bez 
kleju

Wymiary modelu: 28,5*34*19 cm

Opakowanie: 37,8*17*3,2 cm

Waga: 0.605 kg

Czas montaźu: 3-4 godziny

Poziom: Średni

Części: 198

https://youtu.be/xt5ewCL9zYQ
https://youtu.be/xt5ewCL9zYQ


Ster-Organizer
The Model mechaniczny Ster-Organizer to urządzenie do 
przechowywania 6 długopisów i ołówków o pięknym 
mechanizmie planetarnym w stylu steampunk. Obracając 
sterem jako prawdziwy kapitan możesz wybrać kierunek i 
właściwego pomocnika - długopis lub ołówek dla projektu, 
nad którym obecnie pracujesz.
Organizer Ugears jest praktyczny - wygodnie mieszczą się 
w nim długopisy, ołówki, urządzenie świetnie wygląda na 
biurku. Będzie miłym prezentem lub komplementem dla 
przyjaciół czy kolegów z pracy.
Zestaw składa się z 51 elementów. Jest łatwy w montażu, 
interesujące jest obserwowanie kół zębatych mechanizmu 
podczas ich obracania. Podobnie jak wszystkie modele 
Ugears, Ster-Organizer składa się bez użycia kleju lub 
specjalnych narzędzi jako puzzle wykonane z przyjemnego 
na dotyk materiału drewnianego. Podczas składania 
zauważysz także przyjemny zapach drewna. W środku 
opakowania znajdziesz płytkę sklejki, z której wystarczy 
wyjąć gotowe elementy i złożyć je w gotowy model 
zgodnie z ilustrowaną instrukcją krok po kroku.

Model do 
własnoręcznego 
składania bez 
kleju

Wymiary modelu: 11*9*9,3 cm

Opakowanie: 18,5*2,75*0,5 cm

Waga: 0.605 kg

Czas montaźu: 1 godzina

Poziom: Łatwo

Części: 51



Koń-mechanoid

Przed epoką wielkich zmian technologicznych i erą dużych maszyn parowych możliwość dalekich podróży zapewniały 
szybkie i wytrzymałe konie. Ugears proponuje Ci się oderwać od wysokich technologii i super prędkości oraz wrócić 
do czasów romantycznej jazdy konnej dzięki modelowi "Koń-mechanoid", który łączy w sobie naturę i mechanikę.
Wewnątrz opakowania znajdziesz panele ze sklejki, z których wystarczy wyjąć gotowe elementy i zmontować z nich 
gotowy model.  Nie będziesz potrzebować ani kleju, ani żadnych specjalnych narzędzi. Składanie modelu odbywa się 
na podstawie szczegółowej instrukcji z rysunkami sporządzonej w języku polskim i 10 innych językach. 
Absolutnie unikatowy mechanizm modelu, pozwalający Twojemu rumakowi  poruszać się samodzielnie - to specjalnie 
opracowana technologia Ugears, którą możesz wypróbować już od teraz. Szczególną uwagę projektanci poświęcili 
anatomicznym osobliwościom budowy kończyn konia, odtwarzając wszystkie stawy i zapewniając im ruchomość za 
pomocą mechanizmu chwytakowego. Bioniczne serce Twojego konia - to wahadło zainstalowane w piersi 
mechanoida. Jego drgania spowalniają przenoszenie energii z napędu gumowego do elementów ruchomych, 
przedłużając czas pracy mechanizmu.
Koń mechaniczny nie zawiezie Cię na nieboskłon - odległość, którą pokonuje po nakręceniu jest dość krótka, jednak 
wystarczająca, aby poznać działanie tego unikatowego mechanizmu i ocenić piękno mechaniki. Grzywa i ogon konia, 
które w naturze falują na wietrze, wykonane są z elastycznych gumowych wstążek. W czasie ruchu mechanoid kiwa 
głową i potrząsa gumową grzywą.  

Model do 
własnoręcznego 
składania bez 
kleju

Wymiary modelu: 35*29*12,5 cm

Opakowanie: 37,8*17*4,2 cm

Waga: 1,360 kg

Czas montaźu: 8-10 godziny

Poziom: Ciężko

Części: 410

https://youtu.be/wmj75DN0Bio
https://youtu.be/wmj75DN0Bio


Trimaran Merihobus

Podganiany pomyślnym wiatrem, pełen wdzięku i stylu Trimaran Merihobus produkcji Ugears zachęca opuścić cichy
port i wyruszyć w fascynujący rejs.
Redukcyjny model "Trimaran" jest wykonany jako tradycyjny jacht żaglowy. Design "Merihobusu" przewiduje 
olbrzymią ilość maksymalnie realistycznych części, elementów i sprzętu znanego wszystkim żeglarzom. Znajdziesz 
tutaj miniaturowe windy, takielunek, żagle, pokładniki i wręgi - jak na prawdziwym statku. 
Obudowa "Trimaranu" jest wykonana jako skeleton i pozwala obejrzeć konstrukcję modelu od wewnątrz i 
szczegółowo poznać budowę i mechanizmy statków tego typu. Pióro steru w rufowej części statku jest sterowane za 
pomocą lin poprowadzonych przez pływaki boczne do steru na rufie pływaka centralnego. Skrzydła podwodne na 
pływakach bocznych dodają konstrukcji stabilności, ponadto dzięki nim model jest niby uniesiony do góry. Pływaki 
boczne są połączone z pływakiem centralnym za pomocą ramy nośnej, wykonanej w tym samym stylu, co i całe 
ożaglowanie. Na pływakach bocznych jest zamontowany mechanizm opuszczania łodzi ratunkowych. Składa się on z 
podwieszanych wsporników i działającej windy.
Olinowanie Merihobusu jest wykonane z białych nici, wystarczająco mocnych, żeby zapewnić wytrzymałość 
konstrukcji, i jednocześnie dość cienkich, aby wizualnie nie obciążać wystroju statku.  Zastosowane rozwiązanie 
pozwoliło projektantom zapewnić modelowi lekkość i lotność, zachowując przy tym stabilność masztu i innych 
ważnych elementów.

Oczywiście, warto też zwrócić szczególną uwagę na subtelny element dekoracyjny - miniaturowy 
rzeźbiony pławikonik, który zdobi dziób Twojego statku. Trimaran zawdzięcza swoją oryginalną nazwę 
właśnie temu pociesznemu stworzeniu morskiemu, którego jeden z gatunków nazywa się Merihobus. 
Zestaw obejmuje kilka flag do samodzielnego malowania. A więc, możesz opracować unikatowy 
design głównego symbolu statku i za pomocą wciągarki podnieść flagę na maszt.
Wewnątrz obudowy Trimaranu znajduje się winda kotwiczna. Dzięki gumowemu mechanizmowi 
windy łańcuch automatycznie się zwija i podnosi kotwicę.
Podnoś kotwicę i wyruszaj w rejs przepięknym nowym statkiem. 

Najnowszy model!

Model do własnoręcznego 
składania bez kleju

Czas montaźu: 10-12 godziny

Poziom: Ciężko

Części: 237

Wymiary modelu: 41*23,5*56 cm

Opakowanie: 37,5*17*3,5 cm

Waga: 1,090 kg

https://youtu.be/ePA37Yv1-DA
https://youtu.be/ePA37Yv1-DA


Lokomotywa z tendrem V-Ekspres
Będąc głównym symbolem rewolucji przemysłowej i uosobieniem potęgi i piękna, lokomotywa zajmuje godne 
miejsce w historii. Lokomotywa z tendrem V-Ekspres jest gotowa do odjazdu, więc zabierze Cię w fascynującą podróż 
w epokę wynalazków, odkryć i innowacji.
Składając "Lokomotywę z tendrem V-Ekspres" produkcji Ugears poczujesz się jak konstruktor odkrywca, który jako 
pierwszy obserwuje magię współdziałania wielu elementów i ożywiania mechanizmu. Pociąg to zawsze podróż. 
Ugears obiecuje, że z nowym modelem lokomotywy nigdy nie będziesz się nudzić w podróży!
Szczegółowy futurystyczny design modelu pozwoli Ci z zapartym tchem obserwować ruch elementów, obracanie się 
kółek zębatych i koła zamachowego oraz poznawać zasadę działania mechanizmu tłokowego, będącego 
podstawowym węzłem prawdziwej lokomotywy.

Po naciągnięciu lokomotywa pokonuje do czterech metrów. Kierunek ruchu 
można zmieniać za pomocą małej dźwigni na obudowie modelu. Lokomotywa V-
Ekspres posiada trzy tryby ruchu: do przodu, do tyłu oraz neutralny. Po 
uruchomieniu mechanizmu w trybie neutralnym możesz podziwiać działanie 
ruchomych elementów modelu przed tym, jak Ekspres popędzi w siną dal. 
Włączając natomiast bieg wsteczny można za pomocą samoczynnego sprzęgu 
połączyć lokomotywę z tendrem, będącym częścią modelu.
Na szczególną uwagę zasługuje tender. Oprócz podnoszonych ścian wagonik 
doczepny posiada też otwór zasypowy z miniaturową zasuwą. W przeciwieństwie 
do prototypów Lokomotywa V-Ekspres jest zasilana nie węglem, lecz napędem 
gumowym, więc w tendrze jest dużo wolnego miejsca, które możesz wykorzystać 
do transportu drobnych ładunków: słodyczy, upominków, kartek. W zestawie są
także szyny o długości 2,45 m.

Model do własnoręcznego 
składania bez kleju

Wymiary modelu: 56*12*12 cm

Opakowanie: 37,8*17*5 cm

Waga: 1,380 kg

Czas montaźu: 10-12 godziny

Poziom: Ciężko

Części: 538

https://youtu.be/SMy6Va1WPiQ
https://youtu.be/SMy6Va1WPiQ


Wieża-Młyn Wiatrowy

Wieża-Młyn Wiatrowy Ugears - to nie tylko model wiatraka, lecz także ciekawa podróż po historii. Konstrukcja 
modelu opiera się na budowie wiatraka Chesterton z 17 wieku, który zachował się do dzisiaj w angielskim hrabstwie 
Warwickshire. Mimo angielskich korzeni prototypu model Ugears nawiązuje także do  hiszpańskiej literatury pięknej -
do walki z wiatrakiem szykują się nieokiełznany romantyk i marzyciel, przemyślny szlachcic Don Kichot oraz jego 
giermek i przyjaciel Sancho Pansa.
Jeśli chcesz pokazać dziecku w jaki sposób energia wiatru przekształca się w energię ruchu mechanizmu, skorzystaj z 
suszarki do włosów i skieruj strumień powietrza na skrzydła modelu. Nawet bez napędu gumowego skrzydła będą się 
obracać podobnie jak w prawdziwym wiatraku.
Model jest napędzany przez zdejmowany napęd gumowy, bez którego wiatrak działa w trybie ręcznym. Właśnie w 
tym trybie najciekawiej jest obserwować fascynujący złożony mechanizm przed tym, jak zamontować napęd i 
uruchomić wiatrak w trybie autonomicznym.
Energia ruchu obrotowego napędu gumowego jest przekazywana na skrzydła wiatraka za pomocą mechanizmu 
ślimakowego (śrubowego) i przekładni zębatej.  Ta ostatnia zawiera ogniwo giętkie, mianowicie napęd łańcuchowy, 
składający się z dużej ilości małych ogniw. Wykonany ze sklejki szczegółowy model łańcucha zębatego został 
zastosowany w modelach Ugears po raz pierwszy.

Czas montaźu: 14-16 godziny

Poziom: Ciężko

Części: 585

Wymiary modelu: 35*48,5*22 cm

Opakowanie: 37,8*17*5 cm

Waga: 1,490 kg

Model do własnoręcznego 
składania bez kleju

https://youtu.be/4b6SQ49fByI
https://youtu.be/4b6SQ49fByI


Wymiary 
panelu
sterowania:
Wymiary
samolotu:
Wymiary
śmigłowca:

(42*34*31 cm) 

(14,5*12*8 cm)

(22*18,5*9 cm) 

Opakowanie: 37,8*17*5 cm

Części: 726

Awiator

Jeśli od dziecka marzysz o lataniu, ale raczej nie dostaniesz się do szkoły
lotniczej, nie śpiesz się z wyrzuceniem do śmieci hełmu i okularów lotniczych.
Idąc za Twoim marzeniem Ugears zdobywa kolejną wysokość i oferuje nie jeden,
lecz dwa modele lotnicze w jednym zestawie "Awiator". Zestaw składa się z
trzech modułów: samolotu, śmigłowca i głównego panelu sterowania.
Sterowanie samolotem rozwijającym dużą szybkość wymaga pewnej wprawy.
Ten miniaturowy model jest zbudowany w oparciu o aerodynamiczny schemat
dwupłatu z rozpórkami i cięgnami oraz pięciotłokowym silnikiem rotacyjnym
chłodzonym powietrzem. Opanowanie nauki latania i sterowania tym
niesfornym ptakiem nie należy do łatwych zadań - może to zająć kilka
wylatanych godzin. Ale będą to godziny niezapomnianych wrażeń! Ponadto po
krótkiej praktyce z ustępliwym i wygodnym śmigłowcem uzyskasz odpowiednie
doświadczenie i będziesz posiadać umiejętności bazowe.

Zestaw składa się z trzech modułów: samolotu, śmigłowca i głównego panelu sterowania. Wybierz statek latający, 
zamontuj go na drążku - i możesz startować! Jeśli jesteś początkującym pilotem, warto zacząć od śmigłowca, który jest 
bardziej łatwy w sterowaniu, niż samolot, lecz nie mniej ciekawy. Śmigłowiec ma kabinę pilota z otwieranymi 
drzwiczkami, śmigło trzyłopatowe, wirnik nośny oraz wszystko, co jest niezbędne dla wspaniałego lotu.
Miniaturowe modele Ugears są jak zawsze fascynujące i ciekawe, lecz głównym modułem zestawu jest panel 
sterowania - skomplikowane urządzenie wyposażone w silnik szybkoobrotowy, który poprzez wieżę z tarczą sterującą 
napędza ruch obrotowy statku latającego z przeciwciężarem

Czas montaźu: 14-16 godziny

Poziom: Bardzo ciężko

Model do własnoręcznego 
składania bez kleju

https://youtu.be/rkL_QqsWMMo
https://youtu.be/rkL_QqsWMMo


Bike VM-02

Motocykl to wyzwanie, szybkość, prawdziwa wolność. Złóż nowy model Ugears, poczuj, jak duch drogi rodzi się w 
twoich rękach. Mocniej trzymaj kierownicę i oddychaj pełną piersią powietrzem szybkościowej autostrady z Twoim 
nowym motocyklem od Ugears.
Puzzle 3D Bike VM-02 są wykonane ze sklejki o wysokiej jakości, sprawdzonej przez europejskie laboratoria. W 
środku opakowania znajdziesz płyty ze sklejki, z których wystarczy wycisnąć gotowe części i przekształcić je w gotowy 
działający model.

Elegancki i mocny nowy motocykl wcielił w sobie duch drogi. Połączenie zaawansowanego technologicznie 
wzornictwa i materiałów ekologicznych sprawia, że ten model jest doskonałym prezentem dla przyjaciół lub kolegów 
z pracy. Dzięki zdetalizowanemu realistycznemu projektowi motocykl będzie wspaniałą ozdobą każdego wnętrza. 
Wysuwana stopka pomoże ustawić model w najlepszej pozycji, aby Twój motocykl wyglądał świetnie nawet na 
parkingu.

Bike VM-02 jest uruchamiany za pomocą potężnego silnika gumowego, który pozwala motocyklowi po nakręceniu 
pokonywać odległość do 3 metrów. W mechanizmie modelu zastosowano przekładnię pasową, a dzięki oryginalnej 
konstrukcji możesz obserwować napęd i silnik w akcji. Szerokie tylne koło zapewnia stabilność modelu, a obracająca 
się kierownica czyni go bardziej dynamicznym i zwinnym. 

Model do 
własnoręcznego 
składania bez kleju

Czas montaźu: 2 godziny

Poziom: łatwo

Części: 189

Wymiary modelu: 25,8*8,4*10,5 cm

Opakowanie: 37*17*3 cm

Waga: 0,468 kg

https://youtu.be/ew1eHByX9aQ
https://youtu.be/ew1eHByX9aQ


Roadster VM-01
Roadster VM-01 to model drewnianych puzzli 3D. Jest elegancki i bezkompromisowo szybki.
Twoja przygoda rozpocznie się w momencie, gdy otworzysz pudełko i poczujesz przyjemny zapach naturalnego 
drewna, który będzie towarzyszył Ci podczas składania, testowania i gry z Twoim modelem. Własnymi rękami z 
fragmentów sklejki stworzysz ruchomy mechaniczny 3D cud.
Puzzle 3D są wykonane ze sklejki o wysokiej jakości, sprawdzonej przez europejskie laboratoria. W środku 
opakowania znajdziesz płyty ze sklejki, z których wystarczy wycisnąć gotowe części i przekształcić je w gotowy 
działający model roadstera.

Klasyczne kształty i unikalny rozpoznawalny design Ugears sprawią, że Roadster będzie ozdobą każdego wnętrza i na 
pewno przyciągnie uwagę Twoich znajomych i kolegów.
Swój unikalny charakter model zawdzięcza zarówno charakterystykom technicznym, jak i maksymalnie 
szczegółowemu, realistycznemu retro designowi. Precyzja i gładkość linii nadwozia zostały osiągnięte dzięki 
połączeniu elementów ze sklejki o różnej grubości - 4 i 2 mm. Otwierając maskę możesz zobaczyć, jak działa 
ośmiocylindrowy silnik i obejrzeć ruch tłoków.

Roadster VM-01 posiada ręczną skrzynię biegów z trzema biegami: ruch do przodu, ruch do tyłu i bieg jałowy. 
Kierunek ruchu zmienia się za pomocą obracającej się kierownicy. Wysoką realistyczność modelu zapewniają 
zamortyzowane przednie koła. Potężny silnik gumowy pozwala samochodowi na pokonanie długości do czterech 
metrów po nakręceniu. Koronka do gumowego silnika została wykonana w kształcie koła zapasowego, 
przymocowanego z tyłu Roadstera.

Wymiary modelu: 30,5*13*10 cm

Opakowanie: 37*17*4,2 cm

Waga: 1,125 kg

Czas montaźu: 8-10 godziny

Poziom: średni

Części: 437

Model do 
własnoręcznego 
składania bez kleju

https://youtu.be/FicvAAkdEnA
https://youtu.be/FicvAAkdEnA


Ciągnik VM-03
Romantyczna droga i mocny, duży i szybki samochód nie pozostawią nikogo 
obojętnym. Zatankuj do pełna - i jazda! Pokonuj nowe trasy z ciągnikiem 
samochodowym VM-03 od Ugears. Dziś masz szansę dołączyć do szlachetnego grona 
kierowców ciężarówek z ciągnikiem VM-03 od Ugears. 
Puzzle 3D Ciągnik VM-03 są wykonane ze sklejki o wysokiej jakości, sprawdzonej 
przez europejskie laboratoria. W środku opakowania znajdziesz płyty ze sklejki, z 
których wystarczy wycisnąć gotowe części i przekształcić je w gotowy działający 
model.
Dzięki starannie wykonanej i bardzo zdetalizowanej konstrukcji ciągnika model staje
się jeszcze bardziej interesujący. Projektanci wyposażyli samochód w dwie duże rury i
dwie pary lusterek zapewniających lepszą widoczność drogi, a także sprzęg do
realistycznego łączenia się z przyczepą. Podobnie jak w prawdziwym ciągniku, gdzie
drzwi kabiny są ulokowane dość daleko od ziemi, w Ciągniku Ugears znajdziesz małą
drabinę dla łatwego dostępu do kabiny. Z tyłu kabiny przymocowano kanister i
łopatkę, a w środku na zmęczonego kierowcę czeka miejsce do spania z telewizorem.

Model do 
własnoręcznego 
składania bez kleju

Wymiary modelu: 38*13,5*17,8 cm

Opakowanie: 37,8*17*5 cm

Waga: 1,400 kg

Czas montaźu: 10-12 godziny

Poziom: Ciężko

Części: 541

Duży i mocny ciągnik jest wyposażony w sprawny silnik sześciocylindrowy, uruchamiany napędem gumowym. Po
jednym pokręceniu model może pokonać odległość do pięciu metrów. Ciężarówka posiada sprawną skrzynię biegów z
3 biegami: ruch do przodu, do tyłu oraz bieg jałowy. Amortyzowane koła przednie kręcą się, zmieniając kierunek
ruchu samochodu.

https://youtu.be/lyoUJEKGDIw
https://youtu.be/lyoUJEKGDIw


Wymiary modelu: 40*12,5*16 cm

Opakowanie: 37*17*2,7 cm

Waga: 1,083 kg

Dyliżans pocztowy
Poczuj swobodny wiatr Dzikiego Zachodu we włosach, wyruszaj z całą rodziną w ekscytującą podróż Ameryką 
Północną z modelem "Dyliżans Pocztowy" od Ugears. Ugears reprezentuje legendarny pojazd z końca XVIII - XIX 
wieku.

W trakcie tworzenia tego modelu inżynierowie Ugears kierowali się dwiema podstawowymi zasadami: dyliżans 
powinien być atrakcyjny pod względem designu, a jednocześnie wystarczająco mocny, aby sprostać wyzwaniom 
Dzikiego Zachodu - na wypadek, gdybyś chciał odtworzyć ten okres w domu z rodziną lub przyjaciółmi.
Drzwi kabiny otwierają się, pozwalając pasażerom na wsiadanie i wysiadanie. Jeśli chcesz wysłać wiadomość, twój list 
wygodnie zmieści się w jednej z dwóch skrzynek na dachu dyliżansu. A jeśli twoje dziecko czeka na pudełko słodyczy 
przy drugim końcu stołu, możesz wysłać kilka cukierek w kabinie klasy pasażerskiej. 
Twój dyliżans porusza się dość aktywnie - robiąc tylko kilka obrotów kluczem możesz wysłać model w trasę. 
Uruchamiając model, nie zapomnij o zablokowaniu tylnej osi, aby dyliżans nie uciekł od Ciebie za wcześnie.
Fascynująca i niezawodna mechanika modelu czyni montaż łatwym i zrozumiałym dla wszystkich grup wiekowych. 
Model przeznaczony jest dla całej rodziny – złóż Dyliżans z najbliższymi, niech atmosfera Dzikiego Zachodu pomoże 
Wam zbliżyć się jeszcze bardziej.
Dekoracyjne elementy kabiny, wyrafinowane rzeźbione części i ciekawe mechaniczne detale sprawiają, że model 
staje się ozdobą każdego wnętrza.

Wykonany z wysokiej jakości sklejki model jest montowany bez kleju i dodatkowych narzędzi. Dyliżans przyniesie 
Tobie i Twoim bliskim niezapomniane wrażenia, radość z tworzenia mechanicznego cudu własnymi rękami, łączącego 
ludzi w każdym wieku. 

Model do 
własnoręcznego 
składania bez kleju

Czas montaźu: 7-8 godziny

Poziom: średni

Części: 248

https://youtu.be/tXXJd9WtAIg
https://youtu.be/tXXJd9WtAIg


Wymiary Wieża : 15,3*9,5*9,6 cm

Wymiary Akrbalista: 9*8,1*14,2 cm

Opakowanie: 37*17*2,7 cm

Waga:: 0,890 kg

Wieża - Arkbalista
Ugears zaprasza do zanurzenia się w romantycznej atmosferze średniowiecza i spróbowania siebie jako mistrza sztuki 
oblężniczej z nowym, ciekawym modelem "Wieża - Arkbalista".
Model składa się z dwóch części: bezpośrednio machiny oblężniczej (arkbalisty) oraz mechanicznej wieży. Obie części 
mają wiele ruchomych węzłów mechanicznych i detali.
Arkbalista składa się również z dwóch części: modułu strzelającego i podstawy. Podstawa posiada mechanizm z 
rozkładanymi "zębami", które zapewniają stabilność konstrukcji podczas strzelania. Moduł strzelający, tj. arkbalista, 
strzela drewnianymi pociskami. Mechanizm umożliwia jednoczesne ustawienie czterech pocisków i wykonanie kilku 
strzałów z rzędu.
W modelu zastosowano mechanizm celowania poziomego i pionowego, który reguluje obracanie się i pochylenie
machiny. Po prawej stronie korpusu modelu znajduje się dźwignia uruchamiająca mechanizm. Dźwignia ta jest
również wyzwalaczem. 
Możesz zdjąć moduł strzelający z podstawy i zainstalować na górnej platformie wieży - drugiej części modelu.
Maszyny oblężnicze stworzone do niszczenia fortyfikacji obronnych są znane już od starożytności.  Z jednej strony 
Wieży znajduje się koło z dźwigniami służącymi do podnoszenia drugiego poziomu, który odsłania kręcone schody 
parteru, prowadzące na pierwsze piętro, a także wewnętrzną konstrukcję budynku. Górna pozycja zostaje właściwie 
umocowana po całkowitym odsłonięciu tarczy z wizerunkiem smoka / gryfa, ustawionej równolegle do ściany wieży. 
Tarcza jest Twoim celem. Traf z akrbalisty w drewnianą tarczę i pierwsze piętro wieży spadnie, zmiecione strzałem 
Twojej machiny oblężniczej.
Projektanci modelu nadali Wieży częściowo zniszczony kształt, dzięki czemu przez otwory w ścianach można 
zobaczyć elementy ramy i pracę mechanizmu, który kieruje ruchem modelu.
Ćwicz celność, podbijaj zamki, poczuj duch rycerstwa i uratuj piękną damę z rewelacyjnym modelem Wieża i 
Akrbalista.

Czas montaźu: 5-6 godziny

Poziom: średni

Części: 292

Model do 
własnoręcznego 
składania bez kleju

https://youtu.be/f35-rxYTxTo
https://youtu.be/f35-rxYTxTo


Wymiary modelu: 11,5*6*2,8 cm

Opakowanie: 27,8*18,5*0,5 cm

Waga: 0,099

Sześcian sferyczny
Sześcian sferyczny to mechaniczna łamigłówka antystresowa w postaci sześcianu szkieletowego zbudowanego z 
ośmiu połączonych przegubowo kul. To elastyczne połączenie umożliwia przesuwanie i nawijanie sfer, tworząc różne 
geometryczne kształty.

Każda sfera jest miniaturowym mechanizmem składającym się z sześciu segmentów połączonych przegubem.
Geometryczna zabawka antystresowa przyjmuje kształty prostokąta i trójwymiarowego sześcianu, przekształcając go 
poprzez zginanie połączeń od jednego do drugiego i z powrotem tyle razy, ile chcesz.

Flexi-Cubus został zaprojektowany jako sposób aby poprawić swoją koncentrację podczas pracy, nauki oraz 
tworzenia i skupić się na zadaniu. Pomoże ci uwolnić się od niepokoju i stresu oraz prawidłowo ukierunkować swoje 
myśli i uczucia.
Nieskończone transformacje puzzli Fidget Flexi-Cubus pomogą ci znaleźć coraz lepsze pomysły!

Model do 
własnoręcznego 
składania bez kleju

Czas montaźu: 1 godzina

Poziom: łatwo

Części: 144

https://youtu.be/FkFeHavrKfs
https://youtu.be/FkFeHavrKfs


Pistolet Wolf-01
UGEARS reprezentuje unikalne uzupełnienie Twojej kolekcji drewnianych puzzli 3D - załadowany świetnym 
nastrojem, celujący w zabawę mechaniczny pistolet Wolf-01.
Nowy model UGEARS to nie tylko drewniana zabawka, której funkcje sprowadzają się do celowania i 
wyobrażonego strzelania za pomocą wykrzyku: "Pif-paf!". Wolf-01 to mechaniczny, pięcionabojowy pistolet o 
doskonałych charakterystykach techniczno-taktycznych, z których najważniejszą jest ogromny ładunek bezpiecznej 
i pokojowej zabawy.
Wolf-01 strzela gumkami biurowymi o kalibrze 60 X 1,5 mm z zasięgiem skutecznym do 5 metrów. Elegancki 
wygląd i wygodny kształt zapewniają komfortowe trzymanie pistoletu w dłoni.
Prosty montaż modelu nie zajmuje dużo czasu. W ciągu jednego wieczoru możesz wyposażyć całą rodzinę w 
cudowne nowe puzzle i urządzić prawdziwą rodzinną bitwę lub mistrzostwa strzeleckie.
Stylowy i rewelacyjny Wolf-01 to prawdziwe odkrycie dla szpiega. Tajna komora w rękojeści pistoletu pomoże 
ukryć mikrofilmy lub dodatkowe gumowe "naboje".
Na wypadek specjalnych akcji nocnych broń jest wyposażona w specjalne szybkozmienne mocowanie do latarki, a 
bezpiecznik pozwoli uniknąć zbędnego zużycia gumowych "nabojów" i niecelnego strzelania.
Ekologiczny i bezpieczny Wolf zapewni pozytywne emocje w domu i w biurze! Złóż go i zobacz, jak można używać 
pistoletu w inny i - co najważniejsze - w pokojowy sposób.

Charakterystyki techniczno-
taktyczne:

Kaliber: 1.5*60 mm

Długość lufy: 230 mm 

Wysokość pistoletu: 130 mm

Pojemnośc magazynka: 5 gumek

Zasięg strzelania: 5 m

Wymiary modelu: 23*13*2,5 cm

Opakowanie: 37*17*3 cm

Waga: 0,390

Czas montaźu: 1 godzina

Poziom: łatwo

Części: 62

Model do 
własnoręcznego 
składania bez kleju

https://youtu.be/8EF4G-OxBBk
https://youtu.be/8EF4G-OxBBk


U-9 Grand Prix Car
Dreszcz prędkości, ryk silników, bitwy koło w koło i lśniące ramy migają przed oczami szalenie podekscytowanej 
publiczności wczesnych wyścigów samochodowych - to wszystko jest w fascynującym UGEARS 'Grand Prix’ opartym 
na kultowych projektach złotego wieku przemysłu samochodowego na początku XX wieku.

Model U-9 odtwarza wspaniały i imponujący wygląd modeli Grand Prix od wału napędowego do koła zapasowego. 
Pod maską tego nowego modelu znajdziesz silnik V8 wyposażony w mocny wentylator i 16 w pełni sprawnych 
zaworów. Aby ją zakręcić, po prostu użyj korby ręcznej z przodu. Twój nowy pojazd ma linkę i skrzynię biegów 
przełączającą tryby między biegiem jałowym, wstecznym i wyścigowym. U-9 ma amortyzowany widelec i gumowane 
koła zapewniające płynne, ale szybkie przyspieszenie i długi zasięg jazdy.
Design tego pięknisia oparty jest na samochodach wyścigowo-sportowych, które brały udział w pierwszym wyścigu 
Grand Prix, który odbył się we Włoszech na początku XX wieku. Przyjmując gładkie, płynne linie starych prototypów 
Formuły 1, inżynierowie i projektanci UGEARS nadali temu modelowi wykwintny i prawdziwie elegancki 
"oldschoolowy" wygląd podkreślony paskiem napędowym na zewnątrz samochodu i innymi charakterystycznymi 
elementami. Podłużny kształt połączony z odważną stylistyką kratki chłodnicy ma na celu przynieść uczucie dawnego 
wieku wyścigów samochodowych.

Zestaw ma wszystko, czego możesz potrzebować do montażu. Jakość detali jest bardzo wysoka - części modeli są 
nakreślone za pomocą wycinarki laserowej na sklejce. Części należy wycisnąć z listów i zmontować, aby stworzyć 
kompletny model. Samochód używa sygnatury Ugears "know how", która pozwala na montaż bez kleju lub 
dodatkowych narzędzi.

Model do 
własnoręcznego 
składania bez kleju

Wymiary modelu: 35*9,5*13 cm

Opakowanie: 37*17*3 cm

Waga: 1,083 kg

Czas montaźu: 7-8 godziny

Poziom: Średni

Części: 348

https://youtu.be/AQXYy20vAqM
https://youtu.be/AQXYy20vAqM


HURDY-GURDY 
Zainspirowany sztuką średniowiecznych rzemieślników i wzbogacony o inteligentną inżynierię XXI wieku Ugears 
wprowadza – Hurdy Gurdy - pierwszy na świecie mechaniczny model muzyczny i prawdziwy klejnot kolekcji Jest to 
najbardziej niezwykły zestaw uniwersalny modeli mechanicznej: model do samodzielnego złożenia, zabawkowy i 
pełnoprawny instrument muzyczny. Po prostu zbuduj własny muzyczny instrument i poczuj się jak Stradivari, żeby 
stać prawdziwą gwiazdą i występować ze swoim Hurdy Gurdy dla bliskich i przyjaciół!
Model Ugears Hurdy Gurdy został pomyślnie uruchomiony na Kickstarter w lipcu 2017 r.
Bazując na 15-wiecznym organistrum, Ugears stworzył misternie szczegółową, w pełni funkcjonalną wersję tego 
średniowiecznego instrumentu. Gotowy model jest niezwykle zbliżony do oryginalnej XVI-wiecznej liry korbowej, 
nadając jej cudowną średniowieczną estetykę Ten drewniany, atrakcyjny i edukacyjny model ma bardzo szczegółowy, 
wyrafinowany wystrój ciała wykonany w romantycznym stylu, a jego montaż to ekscytująca gra, która zapewnia 
wiele godzin przyjemności i zabawy. Łatwo jest na nim grać taneczne melodie, od folku po współczesne. Aby 
rozpocząć płynącą muzykę, wykonawca musi tylko jedną ręką kręcić rączkę, aby wydobyć odgłos ze strun liry 
korbowej. Naciskanie drewnianych klawiszy palcami drugiej ręki zmienia wysokość brzmienia struny, ponieważ 
"sprężynowe" drewniane bloki zasadniczo skracają strunę. Ten model od Ugears będzie zawierał tabulaturę w 
zestawie, aby wyprowadzić nowicjusza na start. Ugears Hurdy Gurdy ma wszystko, co jest potrzebne do montażu. 
Wszystkie elementy są precyzyjnie wycięte na sklejce i można je łatwo przygotować do montażu, postępując zgodnie 
ze szczegółowymi instrukcjami
To prawdziwy instrument muzyczny, który można zebrać samemu, i on naprawdę będzie grał. Możesz się poczuć 
majstrem, który tworzy średniowieczny instrument własnymi rękami.

Model do 
własnoręcznego 
składania bez kleju

Wymiary modelu: 40*16,5*22 cm

Opakowanie: 37,8*17*5 cm

Waga: 1,386 kg

Czas montaźu: 4-5 godziny

Poziom: Średni

Części: 292

https://youtu.be/Y8S1JSbYb5k
https://youtu.be/Y8S1JSbYb5k


Skrzynia skarbów
Prawdziwy klejnot w nowej kolekcji drewnianych modeli Ugears, to wyjątkowa mechaniczna skrzynka z sekretem 
dla przechowywania biżuterii.
Tylko ten, kto rozwikła tajemnicę puzzli, może cieszyć się skarbem pięknej mechaniki w swoim wykonaniu. 
Wiadomo, że aby otworzyć skrzynke, potrzebujemy klucza – a ten klucz się kryje tam, pięknie osadzony w 
rzeźbionej pokrywce.
Wszystko, co musisz zrobić, aby jego wyjąć - lekko obrócić klucz w prawo. Ale zdobycie klucza jest tylko częścią 
układanki. Aby ustawić biegi w ruchu, przed wyjęciem klucza, trzeba odblokować mechanizm, który podnosi 
pokrywę, obracając klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Gdy wszystkie sekrety zostaną ujawnione, a skrzynka otwarta, znajdziesz w środku przedział na biżuterię, notatki i 
inne małe przedmioty. Możesz być pewien, że twoje skarby i sekrety są bezpieczne w nowej skrzynce od Ugears.
Mechaniczna skrzynka z sekretem - świetny prezent i 
porywający konstruktor. A w zebranym wyglądzie może staćsię oryginalnym dopełnieniem do jubilerskiej 
ozdoby albo innego cennego prezentu, który będzie zwłaszcza przyjemnie otrzymać, odgadłszy sekret skrzynki.

Model do 
własnoręcznego 
składania bez kleju

Wymiary modelu: 14,2*14,2*9,1 cm

Opakowanie: 37*17*3,3 cm

Waga: 0,833 kg

Czas montaźu: 2-3 godziny

Poziom: Łatwo

Części: 190

https://youtu.be/I9KqKu2E5lk
https://youtu.be/I9KqKu2E5lk


Linia tramwajowa. Seria Mechanical Town
Każde miasto ma swój system transportowy, a Mechanical Town ma swój Tramwaj. Model, który możesz 
zbudować własnymi rękami, grać i tworzyć własne historie z mieszkańcami miasta. Nowy model jest interaktywny i 
wykonany w całości z drewnianych materiałów. Świetnie nadaje się do hobby i kolekcji. Każda część ma unikalny 
design i fascynującą inżynierię. Model linii tramwajowej UGEARS nie wymaga kleju ani specjalnych narzędzi, a 
nawet wykałaczek do łączenia części, co sprawia, że połączenie jest jeszcze bardziej ekscytujące. W pełni 
zmontowany model zachowuje ruchome części i elementy i pozostaje zabawny i edukacyjny dla projektów 
rodzinnych.
Model linii tramwajowej składa się z 14 części, które są dostępne w dogodnej skali do budowania i zabawy.
Samojezdny wóz tramwajowy jest wyposażony w pantograf górny do przełączania trybu "jazdy" i pokrętła do 
otwierania i zamykania drzwi. Zwijaj tramwaj i patrz, jak porusza się po szynach, wchodząc do Składu. Po obróceniu 
o 180 stopni na obrotnicy porusza się samodzielnie do końca linii. Wewnątrz nie ma elektryczności: tylko koła 
zębate, korby, silnik gumowy i mnóstwo zabawy!
Przystanek tramwajowy na peronie wraz z zegarem, ławką, schodkami i kioskiem biletowym. Schody można 
zdemontować i można je umieścić na dowolnej części platformy.
Tramwaj Depot z bramą i stołem obrotowym, do którego tramwaj jedzie, aby przygotować się do następnej 
podróży zgodnie z rozkładem jazdy. Skład jest również wyposażony w stół obrotowy, który służy do obracania 
tramwaju o 180 stopni podczas następnej podróży. Na szynach gramofonu znajduje się specjalny "język", który 
zatrzymuje tramwaj w pozycji zablokowanej i rozłącza się po obrocie gramofonu, umożliwiając tramwajowi 
przejście na drogę powrotną.
Kładka - przejście dla pieszych - wykonana jest w kształcie łuków i ustawiona wzdłuż torów. Można ją również 
ustawić na skrzyżowaniu, a samochody mogą przejechać pod łukami.
10 części i postaci do interakcji: ścieżki proste i radiowe ze skrzyżowaniami, lampy uliczne, Gentleman, Young 
Inventor, piękny Stranger, sprzedawca lodów, szeryf na koniu, pracownik fabryki i News-Boy

Model do 
własnoręcznego 
składania bez kleju

Wymiary modelu: 90*18*12 cm

Opakowanie: 37,5*14*3 cm

Waga: 0,620 kg

Czas montaźu: 4-5 godziny

Poziom: Średni

Części: 284

https://youtu.be/9zarC_nfdw8
https://youtu.be/9zarC_nfdw8


Manipulator szynowy. Seria Mechanical Town
Opracowując swoją nową fascynującą serię Mechanical Town, Ugears prezentuje kolejny dodatek do kolekcji: 
Manipulator szyny. Manipulator jest urządzeniem czysto utylitarnym, umieszczonym w doku mechanicznego 
miasta niedaleko fabryki robotów, co nie czyni go mniej rozrywkowym niż inne modele z tej serii. Podobnie jak 
pozostałe modele Ugears, Manipulator został zaprojektowany, aby zapewnić zabawę po zakończeniu montażu. 
Dzięki wielu dodatkom, które wchodzą w skład zestawu, model gwarantuje godziny ekscytującej nowej rozrywki. 
Mówiąc o dodatkach, z samym Manipulatorem, otrzymujesz również dwie sekcje szyn, budkę w trakcie budowy, 
dwie skrzynie transportowe z drzwiami, dźwig, fracht i pięć znaków.
Projekt Manipulator jest mechanicznym pazurem z trzema dźwigniami, które znajdują się na platformie na 
szynach. Szyny można łączyć równolegle lub w jednej linii. Uzupełnieniem scenografii jest pseudo-metalowa budka 
zbudowana z gigantycznych kratownic, które przybyły prosto z epoki industrialnej z jednym z bohaterów, 
dekarzem z młotkiem, siedzącym na belce szopy. Flagi sygnałowe gospodarstwa pracownika pomagają 
operatorowi manipulatora w kontrolowaniu procesu, podczas gdy pracownik z łopatą i robotnikiem z kluczem 
zajmuje się własnymi sprawami w dokach. Model zawiera także jedno z najważniejszych urządzeń doków, Żuraw. 
Można go zdemontować i złożyć razem niemal za pomocą fali ręki. Ważnym dodatkiem do otoczenia jest wózek 
towarowy z bokami opuszczanymi. Wszystkie części zestawu wykonane są z wysokiej jakości sklejki i nie wymagają 
żadnych dodatkowych materiałów ani narzędzi do montażu.
Jak to działa?
Sam pazur znajduje się na platformie, która może się obracać ręcznie lub za pomocą zaworu. Kabina operatora 
wyposażona w pokrywę zabezpieczającą i regulowany reflektor znajduje się w przedniej części modelu. Obrót 
kabiny w lewo przełącza tryby Manipulatora: 1) pozycja początkowa (tryb jazdy) - zablokowana platforma 
obrotowa pazura, model porusza się po torze; 2) Obrót o 90 stopni (tryb dowolny) - platforma obrotu jest 
odblokowana; 3) Obrót o 180 stopni (tryb ładowania) - koła modeli są zablokowane wraz z kołem zębatym na 
przedniej osi, która łączy się z półką na szynach. Z tyłu modelu znajduje się dźwignia sterująca podnoszeniem, 
opuszczaniem i trzymaniem czterech podparć stóp, zapewniających dodatkową stabilność podczas obsługi pazura. 
Manipulator Ugears z przegubowym pazurem może ładować i przenosić skrzynie ładunkowe w Wózku z niezwykłą 
precyzją - do 1 cm. Bazując na oryginalnych prototypach, Manipulator nauczy Cię o operacyjnych i konstrukcyjnych 
osobliwościach prawdziwych maszyn, takich jak żurawie, koparki, ramiona robotów itp.

Wymiary modelu: 40*50*21 cm

Opakowanie: 37*14*3 cm

Waga: 0,358 kg

Czas montaźu: 8-10 godziny

Poziom: Ciężko

Części: 354

Model do 
własnoręcznego 
składania bez kleju

https://youtu.be/Dqr0mStrwyE
https://youtu.be/Dqr0mStrwyE


Nawigator daty
Często zadajemy sobie pytanie, planując sprawy: jaki to będzie dzień tygodnia. Zwykle patrzymy na 
smartfon lub terminarz. Zaskocz swoją rodzinę, przyjaciół i współpracowników za pomocą oryginalnego 
mechanicznego nawigatora kalendarza, stworzonego przez ciebie!
Ugears Nawigator daty to interesujący mechaniczny kalendarz z pięknym planetarnym mechanizmem w 
stylu Steampunk wewnątrz, aby śledzić Twoją przygodę i aktywność w latach 2017-2044. Ma również 
przyjemny zapach drewna.
Po prostu ustaw rok i miesiąc i dowiesz się, jaki dzień tygodnia będzie. Nigdy więcej się nie zgubisz!
Nawigator daty pomaga w identyfikacji dnia tygodnia na dowolny dzień od 2017 do 2044. Jak wszystkie 
modele UGEARS, Nawigator daty montuje się bez kleju.

Wymiary modelu: 10,5*9,8*1,8 cm

Opakowanie: 18,5*27,5*5 cm

Waga: 0,080 kg

Czas montaźu: 1 godzina

Poziom: Łatwo

Części: 21

Model do 
własnoręcznego 
składania bez kleju

https://youtu.be/tXXJd9WtAIg
https://youtu.be/tXXJd9WtAIg


Lokomotywa Model UG 460

Lokomotywa i tender – specjalny wagon na węgiel i wode, wygląda realistycznie i 
niepowtarzalnie jednocześnie. Tłoki, zawory, asynchronicznie poruszane koła za pomocą 
ruchomych prętów, powiązań i korb - niosą duszę XIX-wiecznej inżynierii, gdy lokomotywy 
stanowią główny nurt postępu technicznego. Był to czas ostrej konkurencji między krajami 
rozwiniętymi w budowie maszyn parowych.
Ten model był wielkim hitem podczas naszej kampanii 2015 na Kickstarter. Jest to największy, 
bogata w detale, i najbardziej wyszukany model z całej gamy produktów UGEARS, który składa 
się z najwyższej liczby części.
Dzięki naszemu największemu 12-pasowemu silniku o napędzie gumowym, wykorzystując 
ogromne koło zębate, ten stosunkowo duży model może przejechać po torach nawet 5 metrów. 
Silnik uruchamia się za pomocą dźwigni w pobliżu okna kierowcy.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby główny mechanizm lokomotywy poruszał się realistycznie, 
przy asynchronicznie działającym tłoku i zaworze. Są wyraźnie widoczne, dzięki czemu widz 
może zobaczyć z bliska, jak para dostaje się do komory parowej Lokomotywy.
Małe drzwi i luk dachowy pozwalają zajrzeć do kabiny lokomotywy. W kabinie maszynisty 
znajduje się wysuwana drabina i kocioł w stylu art deco, a tender na węgiel ma otwierane 
drzwiczki.

Wymiary modelu: 68*10,2*13,2 cm

Opakowanie: 37,5*17*3,5 cm

Waga: 1,328 kg

Model do 
własnoręcznego 
składania bez kleju

Czas montaźu: 10-12 godziny

Poziom: Ciężko

Części: 443

https://youtu.be/GNEyp6PnBRo
https://youtu.be/GNEyp6PnBRo


PERON KOLEJOWY
Do jazdy pociągiem potrzeby jest bilet i stacja kolejowa z kasa, ławkami i torami. Nasza model
wygląda jak reprodukcja dawniejszej, małej europejskiej stacji kolejowej, wyposażonej w zegar,
zadaszenie peronu, ławkę dla pasaźerów i latarnię. Wnętrze stacji kolejowej kryje w sobie mały
schowek, w którym są klucze i narzędzia.

TORY KOLEJOWE Z PRZEJAZDEM
Jeśli są tory kolejowe, musi być i przejazd, a pakiet modelu zawiera w sobie obydwa elementy.
Otrzymasz 4 metry torów kolejowych i kompletny przejazd kolejowy, na którym są światła
sygnalizacyjne i szlabany, podnoszone i opuszczane przez dotknięcie dźwigni. Zostaniesz
drużnikiem?

Wymiary modelu: 407*12*22,5 cm

Opakowanie: 37*17*3 cm

Waga: 0,682 kg

Wymiary modelu: 74,8*18,2*24,5 cm

Opakowanie: 37*17*3,5 cm

Waga: 1,265 kg

Czas montaźu: 4-5 godziny

Poziom: Średni

Części: 196

Czas montaźu: 2-3 godziny

Poziom: Łatwo

Części: 200

Model do 
własnoręcznego 
składania bez kleju

Model do 
własnoręcznego 
składania bez kleju

https://youtu.be/AVtKZFHXHy8
https://youtu.be/AVtKZFHXHy8


CIĘŻARÓWKA UGM-11 
UGM-11 Truck reprezentuje nową generację naszych modeli mechanicznych. Jest to model, 
którego złożenie może zająć więcej niż godzinę, ale nagrody są warte wysiłku dla fanów 
mechaniki.
Model wyposażony jest w czterocylindrowy silnik napędzany wałem korbowym, który z kolei 
napędzany jest w pełni funkcjonalnym wałem napędowym, obracanym przez silnik z gumką za 
pomocą układu kół zębatych.
Dźwignia zmiany biegów z boku ciężarówki pozwala na trzy tryby - do przodu, do tyłu i 
bezczynnośi. Silnik gumowy zapełnia się mechanizmem dźwigni wygodnie umieszczonym na 
kabinie ciężarówki. "Uruchom" silnik w trybie jałowym i zobacz cztery tłoki poruszające się 
realistycznie pod składanym kapturem. Otwórz drzwi kabiny i obserwuj w pełni sprawną 
kierownicę połączoną za pomocą kolumny kierownicy z zawieszeniem przednich kół. Jest nawet 
działający pedał gazu!
Celowo zaprojektowaliśmy ten model, aby uzyskać surowy, otwarty wygląd, aby widzowie mogli 
docenić wyrafinowanie funkcjonalnego mechanizmu.

Wymiary modelu: 34*12*12 cm

Opakowanie: 37*17*4 cm

Waga: 1,267 kg

Czas montaźu: 10-12 godziny

Poziom: Ciężko

Części: 420

Model do 
własnoręcznego 
składania bez kleju

https://youtu.be/9xdNdFNkbVA
https://youtu.be/9xdNdFNkbVA


Szkatułka - Kwiat
Otwierający się kwiat-szkatułka lub etui to kuszący pomysł na prezent dla Twojej ukochanej. 
Eleganckie płatki, przyjemny zapach drewna, balerina lub drzewko szczęścia, na których możesz 
zawiesić darowaną biżuterię lub inny prezent.
Masz wszystko co Ci potrzebne, aby rozpocząć nową lub rozbudzić swoją dawną historię 
miłosną!
Jeśli przekręcisz pierścień w podstawie kwiatu, płatki się otworzą. Kontynuuj przekręcanie 
pierścienia, aby zamknąć kwiat.
W Mechanicznej Szkatułce - Kwiatie możesz przechowywać i prezentować słodycze oraz małe 
przedmioty i biżuterię. Zestaw zawiera dwie podstawki o różnym kształcie: jeden w 
postaci baleriny, drugi w kształcie drzewka szczęścia

Model do 
własnoręcznego 
składania bez kleju

Wymiary modelu: 13*13*16 cm

Opakowanie: 37*17*3 cm

Waga: 0,495 kg

Czas montaźu: 1-2 godziny

Poziom: Łatwo

Części: 101

https://youtu.be/2obOtC5xrig
https://youtu.be/2obOtC5xrig


Zamek Szyfrowy
Model zamka Cryptex powstał z inspiracji „Kodem Leonarda Da Vinci” - zanurzysz się wraz z nim
w świat tajemnic, szyfrów i kryptografii Składa się z dwóch modułów, które spina się przy
pomocy 3-cyfrowego kodu. Otwarcie zamka i zajrzenie do środkowego schowka możliwe jest
tylko po ustawieniu właściwego kodu Możesz ukryć w środku klucze, cenne drobiazgi lub
cokolwiek chcesz... Zamek posiada “ucho”, przydatne do zawieszenia jego na torbie lub
kieszeni Po złożeniu modelu zrozumiesz podstawy działania współczesnych zamków
szyfrowych. Zamek posiada możliwość ustalenia 1000 różnych kombinacji (od 0 do 999)
szyfru Wówczas, jak i wszystkie modele UGEARS składa się on bez użycia kleju i
specjalistycznych narzędzi

Model do 
własnoręcznego 
składania bez kleju

Wymiary modelu: 9,7*6,6*9,8 cm

Opakowanie: 37*17*3 cm

Waga: 0,365 kg

Czas montaźu: 1-2 godziny

Poziom: Łatwo

Części: 34



CYSTERNA Model

Model Cysterny jest niewątpliwie wyjątkowy pod każdym względem. Cysterna powstała na bazie
ciężarówki UGM-11. Posiada unikalny mechanizm otwierający wnętrze cysterny, w której zmieścić
można np. puszkę 0,33 litra. Obrót pokrętła na szczycie cysterny spowoduje odsłonięcie wnętrza
zbiornika. Został zaprojektowany celowo w taki sposób, aby można było podziwiać wyrafinowane detale
części konstrukcji
Mechaniczny Model Cysterny uruchomiany jest czterocylindrowym silnikiem z napędem gumowym, 
który pozwala mu na jazdę do przodu lub wstecz. Przełączenie napędu na „luz” umożliwia obserwację 
pracy tłoków, widocznych pod uchylną maską silnika
Oryginalny pomysł na prezent, inteligentne i wciągające hobby, które łączy ojców i synów i przenosi 
dorosłych do wspomnień z dzieciństwa i świata tworzenia
Podobnie jak wszystkie modele UGEARS, Cysterna Mechaniczna zaopatrzona w kolorową instrukcję 
składania, która krok po kroku objaśnia kolejność prac konstrukcyjnych. Poszczególne części modelu są 
już precyzyjnie wycięte z listów sklejki i gotowe do składania
Możesz go zmontować w domu na stole dzięki opatentowanemu przez UGEARS sposobowi łączenia 
elementów bez konieczności stosowania specjalnych narzędzi i kleju

Wymiary modelu: 33*18*12,5 cm

Opakowanie: 37*17*5,7 cm

Waga: 1,920 kg

Czas montaźu: 14-16 godziny

Poziom: Bardzo ciężko

Części: 594

Model do 
własnoręcznego 
składania bez kleju



Straż Pożarna
To samobieżny drewniany model z nowej kolekcji UGEARS Trucks. Straż pożarna jest modelem łączącym 
w sobie inżynierską wiedzę z pasją modelarską. Wóz strażacki działa jak prawdziwa ciężarówka 
ratowniczo-strażacka ze stopą zwrotną, ruchomą i wstępną drabiną, która zmienia się na prawdziwy 
dźwig z hakiem
Wóz strażacki UGEARS wyposażony jest w chowaną drabinkę przeciwpożarową 3-sekcyjną na obrotowej 
platformie. Długość po pełnym rozszerzeniu wyniesie 70 cm. Naciśnięcie dźwigni spowoduje 
podniesienie się drabiny. Obróć platformę w prawo lub w lewo i ustaw w zamierzonej pozycji specjalną 
zapadką. Wszystkie trzy sekcje drabiny wysuwają się przed siebie
Model posiada również małą drabinkę pomocniczą, umożliwiającą strażakowi wejście na pojazd. 
Podobnie jak w prawdziwym wozie strażackim zamontowana jest z tyłu.
Oparty na UGM-11 Truck wóz strażacki jest wyposażony w czterocylindrowy silnik z napędem 
gumowym, który pozwala mu na jazdę do przodu lub wstecz
Uruchom silnik w trybie "jałowym" i spójrz na cztery tłoki, które poruszają się realistycznie pod uchylną 
maską silnika
Wykonany z trwałych materiałów drewnianych zestaw zawiera wszystko, czego potrzeba do montażu: 
zestaw wysokiej jakości płyt ze sklejki z precyzyjnie wyciętymi częściami, szczegółowe instrukcje krok po 
kroku i kilka części zamiennych w środku. Jest on gotowy do składania bez konieczności stosowania 
narzędzi i kleju

Model do 
własnoręcznego 
składania bez kleju

Wymiary modelu: 34,5*20*12,5 cm

Opakowanie: 37*17*5,7 cm

Waga: 1,860 kg

Czas montaźu: 14-16 godziny

Poziom: Bardzo ciężko

Części: 537



Sejf

Model do 
własnoręcznego 
składania bez kleju

Wymiary modelu: 20*18*18 cm

Opakowanie: 37*17*4 cm

Waga: 1,327 kg

Czas montaźu: 6-7 godzin

Poziom: Ciężko

Części: 179

Prawdziwy sejf z działającym, 3-cyfrowym zamkiem szyfrowym. Zbuduj swój własny sejf i ukryj 
w nim swoje kosztowności (lub słodycze). Model sejfu może być wspaniałym podarunkiem  do 
samodzielnego złożenia.
Można też przekazać go w formie złożonej wraz z zamkniętym w nim “tajemnym” prezentem. 
Otwarcie sejfu wymagać będzie od obdarowanego szczęściarza wykazaniem się 
umiejętnościami kasiarza-włamywacza.
Odnalezienie właściwej kombinacji zamka jest możliwe poprzez nasłuchiwanie kliknięć zamka, 
lepiej jednak zapoznać się z informacją o działaniu algorytmu zamka w załączonej instrukcji. Sejf 
UGEARS to wspaniała zabawka, gwarantująca wyrafinowaną zabawę!
Sejf jest nie tylko pomysłem na niebanalny prezent, lecz także doskonałą rozrywką.

Umieść  w sejfie coś cennego i obserwuj, jak Twoi znajomi próbują złamać szyfr

https://youtu.be/AT0RUYXcZZw
https://youtu.be/AT0RUYXcZZw


Traktor

Traktor z UGEARS to grzechot powitania z ubiegłego wieku. Bez elektroniki, po prostu sklejka,
silnik gumowy i mnóstwo zabawy! Silnik ma przełącznik transmisji, który zapewnia trzy opcje:
"parkowanie", "napęd" i "sport". Tryb "jazdy" sprawi, że będzie jechał powoli, obejmując około
5 cm na sekundę. Zmień model na "sportowy", aby zobaczyć, jak Twój ciągnik przyspiesza do
przodu!

Model do 
własnoręcznego 
składania bez kleju

Wymiary modelu: 20*8,7*13,7 cm

Opakowanie: 37*17*3 cm

Waga: 0,485 kg

Czas montaźu: 2-3 godziny

Poziom: Średni

Części: 97

https://youtu.be/yot1e1-a648
https://youtu.be/yot1e1-a648


Kombajn

Kombajn żniwny UGEARS jest modelem, który w każdym szczególe oddaje swoją wyjątkowość 
jako mechaniczne cudo modelarstwa. W czasie jazdy do przodu, bęben żniwny zaczyna kręcić 
się jak w prawdziwym kombajnie. Model posiada ukryty schowek, otwierany dźwignią 
znajdującą się po lewej stronie kierowcy. Po drugiej stronie kabiny kierowcy znajduje się 
„hamulec ręczny”, utrzymujący kombajn w miejscu – zwolnienie dźwigni uruchomi model. 
Gumowy silnik kombajnu nakręca się poprzez pokręcanie do tyłu dużego koła tylnego.

Model do 
własnoręcznego 
składania bez kleju

Wymiary modelu: 27*16*13 cm

Opakowanie: 37*17*3 cm

Waga: 0,681 kg

Czas montaźu: 2-3 godziny

Poziom: Łatwo

Części: 154

https://youtu.be/vfi7zvv8zxI
https://youtu.be/vfi7zvv8zxI


Minutnik 20 min

One Model minutnika jest jednym z najpiękniejszych modeli mechanicznych UGEARS. To 
wyjątkowe urządzenie mechaniczne, które można ustawić na dowolny czas od 1 do 20 minut.
Po nakręceniu zegara i nastawieniu żądanego czasu do 20 minut - mechanizm powoli odmierza 
czas. Kiedy wybrany czas już minie, usłyszysz charakterystyczny dźwięk.
Minutnik ma unikalne wahadło rolkowe i system regulacji amplitudy. Podobnie jak inne modele 
UGEARS, Minutnik zasilany jest przez zwykłe gumki recepturki.
Dopracowany w każdym szczególe, piękny w swoim wyglądzie i działaniu - odlicza czas 
rytmicznym ruchem mechanizmu.
Teraz każdy może zbudować ten niesamowity mechanizm zegarowy, pasujący zarówno do 
biurka w pracy jak i na kominku w domu. On na pewno będzie wspaniała ozdobą każdego 
wnętrza.
.

Model do 
własnoręcznego 
składania bez kleju

Wymiary modelu: 17*8*26 cm

Opakowanie: 37*17*3 cm

Waga: 0,670 kg

Czas montaźu: 3-4 godziny

Poziom: Średni

Części: 107

https://youtu.be/LSGcwZBqtw4
https://youtu.be/LSGcwZBqtw4


Ruchomy Teatr

This is Model teatru jest połączeniem zabawki mechanicznej i gry wyobraźni – nigdy nie
przestaje zadziwiać swoich użytkowników.Po pokręceniu koła, na scenę „wkraczają” kolejne
postaci: Książę, Król, Zamek, Smok, Czarownica, Błazen, Księżniczka i Skarbonka.Dzieci
uwielbiają tworzyć swoje własne, wymyślone historie i bajki, przy użyciu postaci z własnego
teatru. Model teatru może być unikalnym,jedynym w swoim rodzaju prezentem dla kogoś, kogo
się kocha.

Model do 
własnoręcznego 
składania bez kleju

Wymiary modelu: 21*19*8 cm

Opakowanie: 37*17*3 cm

Waga: 0,581 kg

Czas montaźu: 1-2 godziny

Poziom: Łatwo

Części: 70

https://youtu.be/ut-Nd9RBLjM
https://youtu.be/ut-Nd9RBLjM


Silnik Pneumatyczny - Maszyna Parowa Model

Kiedyś był czas wielkich maszyn parowych, które zachwycały swoją potęgą i
hukiem. Pneumatyczny silnik UGEARS nie jest wielki, ale dokładny wzór maszyny parowej. Aby
uruchomić silnik, wystarczy dmuchać w specjalne miejsce lub wprawić go w ruch wypuszczając
powietrze ze zwykłego balonika. Niezwykłą rzeczą jest to, że jest on wykonany w całości ze
sklejki drewnianej! Silnik ma wbudowany obrotomierz powietrza i posiada dwa przedziały na
drobiazgi. Model do samodzielnego złożenia bez kleju i specjalistycznych narzędz

Wymiary modelu: 16*8*10 cm

Opakowanie: 37*14*3 cm

Waga: 0,334 kg

Czas montaźu: 1-2 godziny

Poziom: Łatwo

Części: 81

Model do 
własnoręcznego 
składania bez kleju

https://youtu.be/7NB88XruAFM
https://youtu.be/7NB88XruAFM


Etui Mechaniczna Szkatułka

Oto magiczny schowek lub etui, które wniesie szczyptę mechanizacyjnej magii do Twojego biura
lub domu. Etui może służyć jako ruchomy wizytownik, schowek na karty kredytowe lub miejsce,
gdzie przechowuje się drobne, często znikające gdzieś drobiazgi. Naciśnięcie dźwigni z boku
modelu spowoduje podniesienie pokrywy etui i odsłoni zawartość pojemnika. Zestaw zawiera
dwa pojemniki, w tym jeden z podnoszącą się pokrywą. Ten piękny model jest jednocześnie
świetną zabawką, jak również może być wyjątkowym prezentem służącym do wręczania kart
wizytowych.

Model do 
własnoręcznego 
składania bez kleju

Wymiary modelu: 20*9*19 cm

Opakowanie: 37*17*3 cm

Waga: 0,551 kg

Czas montaźu: 1-2 godziny

Poziom: Łatwo

Części: 61

https://youtu.be/4pWh678tRTk
https://youtu.be/4pWh678tRTk


Dynamometr

Jest to model, który wykorzystuje tę samą zasadę co nasz silnik pneumatyczny, ale ma dodany
element gry. Dmuchnij w najwyższy bieg i cały system ożyje. W zależności od zastosowanego
ciśnienia powietrza strzałka wskaże określony obraz, który symbolizuje zadanie, które można
wykonać. Dynamometr jest jednym z najprostszych modeli do budowy UGEARS. Jednocześnie
demonstruje pewne podstawowe zasady mechaniki.

Model do 
własnoręcznego 
składania bez kleju

Wymiary modelu: 15*7*17 cm

Opakowanie: 37*14*3 cm

Waga: 0,325 kg

Czas montaźu: 1-2 godziny

Poziom: Łatwo

Części: 48

https://youtu.be/TEVRNXRyP3s
https://youtu.be/TEVRNXRyP3s


Tramwaj na szynach

A Tramwaj był pierwszym i najstarszym środkiem komunikacji miejskiej. Tramwaj UGEARS 
powstał z inspiracji starymi tramwajami oraz kolejkami szynowymi i jest chyba najbardziej 
„retro” wśród naszych modeli. Oprócz tego, że niesie w sobie ładunek starej techniki i tradycji, 
może także przewozić w ukrytym w sobie schowku liścik na drugą stronę stołu.
Model tramwaju napędzany jest gumowym silnikiem, może też poruszać się siłą grawitacji po 
podniesieniu w górę podpór z jednej strony torów. Podniesienie podpór po obu stronach torów 
pozwoli utworzyć most. Pantograf tramwaju podnoszony jest dźwignią, napędzaną gumowym 
silnikiem głównym. Tramwaj posiada dźwignię startową, dźwignię zmiany kierunku jazdy i 
dźwignię hamulca oraz wyjście awaryjne na dach pojazdu.

Model do 
własnoręcznego 
składania bez kleju

Wymiary modelu: 77*7*16 cm

Opakowanie: 37*17*3 cm

Waga: 0,715 kg

Czas montaźu: 4-5 godziny

Poziom: Średni

Części: 154

https://youtu.be/ND-riVMDzOI
https://youtu.be/ND-riVMDzOI


U-Fidgety
U-Fidgety:  Unikalny zestaw 4 oddzielnych miniaturowych modeli do samodzielnego składania dla 
dorosłych i dzieci w wieku od 5 do 80 lat i więcej. Składanie modeli zajmuje niewiele czasu, a 
miniaturowy rozmiar pozwala zabrać je ze sobą wszędzie. 
Każdy model przekazuje określoną ideę i reprezentuje podstawowe elementy mechaniki. Modele 
posiadają haczyki do przypinania i mogą służyć jako oryginalne breloczki do kluczy. To także świetny 
prezent dla rodziny i komplement dla przyjaciół i kolegów. Gotowy model to mechaniczna zabawka z 
ruchomymi elementami. 

U-Fidgety Nowy Rok. Zestaw 4szt. W skład zestawu wchodzą Bucik, Choinka, Zegar, Kulka.

Wymiary 
modeli:

2,7*4,3*5 cm/1,5*6,7*2,9 cm/ 
2*4,6*4,3 cm /1,9*3,8*6,8 cm

Opakowanie: 10*7*1,6 cm

Części: 8-15 w zależności od modelu

U-Fidgety Kreatywność. Zestaw 4szt. W skład zestawu wchodzą Kamera filmowa, Gitara, Książka, 
Partenon.

Wymiary 
modeli:

1,5*5*4,3 cm/ 1,5*5*4,6 cm / 
1,5*4,4*3,5 cm/ 1,5*4,3*3,9 cm

Opakowanie: 10*7*1,6 cm

Części: 8-13 w zależności od modelu

Wymiary 
modeli:

1,5*4*4,8 cm / 1,5*4,8*,49 
cm/ 1,5*4,7*3,7 cm/ 
1,5*4,6*3,7 cm

Opakowanie: 10*7*1,6 cm

Części: 8-10 w zależności od modelu

U-Fidgety Narodzenie. Zestaw 4szt. W skład zestawu wchodzą Dzwonek, Płatek śniegu, Księżyc, Bałwan.

Model do własnoręcznego składania bez kleju



U-Fidgety
Składanie i korzystanie z tych trójwymiarowych łamigłówek rozwija koncentrację i uwagę, pomaga 
zebrać myśli, aby generować nowe pomysły, złagodzić stres i odzyskać kontrolę nad emocjami. Dzięki 
małemu rozmiarowi modele te można zabrać do szkoły lub biura i składać je w czasie przerwy. Złożone 
figurki można umieścić na biurku jako oryginalną dekorację wnętrza.

U-Fidgety Trybiki. Zestaw 4 szt. W skład zestawu wchodzą Traktor, Kot, Głowa, Serce.

U-Fidgety Statki. Zestaw 4 szt. W skład zestawu wchodzą 
Jacht żaglowy, Żaglówka, Łódź motorowa, Okręt podwodny.

U-Fidgety Motoryzacja. Zestaw 4 szt. W skład zestawu wchodzą Samochód sportowy, Traktor, Ciężarówka, Tramwaj.

Wymiary modeli: 1,8х4,5х7,2 сm /2,2х5,1х6,6 cm/ 
2,0х4,6х6,0 cm/ 1,8х4,9х7,8 cm

Opakowanie: 10*7,5*1,6 cm

Części: 12-17 w zależności od modelu

Wymiary modeli: 3,3*2,2*5,6 сm/ 5,6*2,2*5,4 сm 
/4,9*2,2*5,0 сm /5,2*2,2*5,7 сm

Opakowanie: 10*7,5*1,6 cm

Części: 8-10 w zależności od modelu

Wymiary modeli: 27*23*80 cm/ 2,0*4,0*6,5 cm / 
2,2*3,4*6,7 cm / 2,2*4,5*6,7 cm

Opakowanie: 10*7,5*1,6 cm

Części: 14-18 w zależności od modelu

Wymiary modeli: 3,2*4,4*5,2 cm/ 5,3*3,5*5,9 cm / 
1,8*3,3*7,3 cm /6,2*3,7*6,4 cm

Opakowanie: 10*7,5*1,6 cm

Części: 13-19 w zależności od modelu

U-Fidgety Statki powietrzne. Zestaw 4 szt. W skład zestawu wchodzą Helikopter, Hydroplan, Sterowiec, Samolot.

Model do własnoręcznego składania bez kleju



Sześcian demonstracyjny z zebranym modelem Tractor 

Najlepszy sposób na demonstrację pracy zmontowanego 
modelu. Sześcian demonstracyjny "Traktor" może być 
alternatywą dla konsultanta w sklepie. Sześcian demonstracyjny 
jest wyposażony w czujnik ruchu o zasięgu 0,5m. Model zostaje 
uruchomiony automatycznie w momencie, gdy przechodzący 
obok klient znajdzie się w zasięgu czujnika. Klienci uwielbiają 
obserwować poruszające się mechaniczne modele w sześcianie 
demonstracyjnym. Sześcian pokazuje im pełniejszy obraz tego, 
jak model funkcjonuje po złożeniu. 

Wymiary: 25*25*25 cm

Opakowanie: 38*40*20 cm

Części: 6 + Zmontowany traktor

Waga: 2,5 kg

Sześcian demonstracyjny z zebranym modelem Kwiatek

Model Kwiatek jest cudowny w ruchu. Sześcian
demonstracyjny jest wyposażony w czujnik ruchu o zasięgu
0,5m. Model zostaje uruchomiony automatycznie w
momencie, gdy przechodzący obok klient znajdzie się w
zasięgu czujnika. Klienci uwielbiają obserwować poruszające
się mechaniczne modele w sześcianie demonstracyjnym.
Sześcian pokazuje im pełniejszy obraz tego, jak model
funkcjonuje po złożeniu.

Sześcian demonstracyjny z zebranym modelem Teatr

Uczyń klienta reżyserem i widzem wyjątkowego spektaklu za
pomocą sześcianu demonstracyjnego "Teatr". Sześcian
demonstracyjny jest wyposażony w czujnik ruchu o zasięgu
0,5m. Model zostaje uruchomiony automatycznie w
momencie, gdy przechodzący obok klient znajdzie się w
zasięgu czujnika. Klienci uwielbiają obserwować poruszające
się mechaniczne modele w sześcianie demonstracyjnym.
Sześcian pokazuje im pełniejszy obraz tego, jak model
funkcjonuje po złożeniu.

Wymiary: 25*25*25 cm

Opakowanie: 38*40*20 cm

Części: 6 + Zmontowany Kwiatek

Waga: 2,5 kg

Wymiary: 27,3*13*25 cm

Opakowanie: 38*40*20 cm

Części: 6 + Zmontowany Teatr

Waga: 2,5 kg

https://youtu.be/WnGStD-GiEA
https://youtu.be/WnGStD-GiEA
https://youtu.be/GVGpezY3VdA
https://youtu.be/GVGpezY3VdA
https://youtu.be/fYh_RRlI78w
https://youtu.be/fYh_RRlI78w


Ugears Models Retail Display

do samodzielnego 
złoźenia
bez uźycia kleju

U-Fidgets Retail Display

Display służy do demonstrowania i
wystawiania trójwymiarowych puzzli 3D
w sklepach detalicznych oraz do
zagospodarowania stref marki UGEARS.
Na górze display ma miejsce na sześcian
wystawowy.
.

Display jest doskonałym narzędziem zwiększenia 
sprzedaży i prezentacji małych puzzli 3D, tj. U-
Fidgetów, najlepiej sprawdza się w strefie kasowej. 
Display przyciąga uwagę klientów, tym samym 
zwiększając liczbę zakupów impulsywnych.

Display jest w stanie umieścić 5 rodzajów U-
Fidgetów, po 3 jednostki każdego rodzaju:
• U-Fidgety Statki. Zestaw 4 szt.
• U-Fidgety Statki powietrzne. Zestaw 4 szt.
• U-Fidgety Motoryzacja. Zestaw 4 szt.
• U-Fidgety Trybiki. Zestaw 4 szt.
• U-Fidgety Kreatywność. Zestaw 4 szt.
Całkowita liczba puzzli na displayu to 15 sztuk.

Zaleca się stosowanie 
młotka gumowego do 

montażu displaya 
reklamowego

Wymiary: 42*10*11 cm

Opakowanie: 44,6*10,4*13,1 cm

Części: 9

Waga: 1,4 kg

Wymiary: 44*32,7*141 cm

Opakowanie: 46*77,5*8,5 cm

Części: 19

Waga: 11,5 kg



www.ugearsmodels.pl

MECHANICAL MODELS Sp.z o.o.
Oficjalny autoryzowany dystrybutor 

UGEARS w Polsce:
tel. +48 32 7073977

e-mail: commerce@ugearsmodels.pl
ul. Sobieskiego 11 lokal E6, 40-082 Katowice

NIP: 6342912227

http://www.ugearsmodels.pl/
https://www.instagram.com/ugears/
https://www.instagram.com/ugears/
https://www.youtube.com/channel/UCrxFOBRISuzsewHRIzw7CUQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCrxFOBRISuzsewHRIzw7CUQ?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/ukrainiangears/
https://www.facebook.com/ukrainiangears/
mailto:commerce@ugearsmodels.pl

