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HÁ 20 ANOS... 
Há muito tempo num estúdio de design muito, muito distante começámos 
a reimaginar os veículos icónicos, personagens e cenas do universo de Star 
Wars em novos modelos e minifiguras entusiasmantes.  Para celebrar o 20° 
aniversário do franchise LEGO® Star Wars, selecionámos alguns dos seus 
favoritos dos últimos 20 anos e procedemos à sua atualização com esta nova 
edição para colecionadores. Para a tornarmos ainda mais especial, incluímos 
em cada set uma réplica exata de uma minifigura original LEGO Star Wars e 
um expositor.  
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7250     108 PEÇAS

2005 
Clone scout walker™

Sabia que?
O escudo protetor do walker foi 
originalmente concebido para os carros 
de corrida LEGO®.

Funcionalidades
O blaster rotativo foi 
desenhado sem função 
de disparo.

Minifigura
Um dos primeiros sets a incluir 
um clone trooper de A Vingança 
dos Sith.
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75261     250 PEÇAS

2019  
Clone Scout Walker™  
– EDIÇÃO DO 20°  
ANIVERSÁRIO

Novas Funcionalidades
Um design para mais precisão 
face ao filme e blaster 
rotativo com funcionalidade 
de disparo de espigas.

Possibilidades de Brincar Extra  
Inclui uma secção de trincheira 
da Batalha de Kashyyyk.

Minifigura
Inclui um Droid Aranha Anão 
com disparador de espigas.
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MINIFIGURA ORIGINAL 1999 DARTH VADER™ 
Lorde Sith e braço direito do terrível Imperador, Darth Vader™ foi outrora 
um Cavaleiro Jedi chamado Anakin Skywalker™ antes de se virar para o 
lado negro. Poderoso e exímio no uso da Força, o confronto com o seu 
filho Luke Skywalker™ poria à prova a sua lealdade e decidiria o destino 
da galáxia. Esta minifigura clássica é idêntica à do lançamento original, 
incluindo um capacete amovível e uma cara humana cheia de cicatrizes.

1999
DARTH VADER™
MINIFIGURA
COLECIONÁVEL
75261
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2003
LANDO CALRISSIAN™
MINIFIGURA  
COLECIONÁVEL
75259

2000
HAN SOLO™
MINIFIGURA  
COLECIONÁVEL
75262

1999 
luke skywalker™
MINIFIGURA  
COLECIONÁVEL
75258

2000
PRINCESA LEIA™
MINIFIGURA  
COLECIONÁVEL
75243
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BATALHA DE KASHYYYK 
Star Wars: Episódio III A Vingança dos Sith

Usado no 41° Corpo de Elite dos clone troopers, o Clone Scout Walker™ 
é uma presença marcante na batalha pelo planeta Kashyyyk do qual eram 
originários os Wookiee™. Combatendo ao lado da República Galáctica, este 
elemento de artilharia autopropulsor teve um papel crucial no combate contra 
o exército droid.



9

TM

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2019 The LEGO Group.
© & TM Lucasfilm Ltd.


