
A Homokfutó bányagép™ bemutatkozik
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A Homokfutó bányagép™ egy gördülő gépóriás, amelyet 
a Tatooine jawái™ a sivatagi pusztaságokban való utazásra 
használnak, elveszett droidok, lezuhant csillaghajók és 
egyéb kincsek után kutatva. A homokfutó bányagépek 
több száz jawának adnak helyet, akik elhasznált gépezetek, 
alig-alig működő droidok és egyéb válogatott szemét 
labirintusában élnek. Az eredetileg a bányászok által a 
Tatooine-ra hozott homokfutó bányagépek már elavultak és 
folyamatos javítást igényelnek, de hasznos menedékként 
szolgálnak a jawák számára a homokviharok a forró sivatag, 
a krayt sárkánygyíkok, a buckalakók és más veszélyek elől. 

A homokfutó bányagépeket szinte kizárólag a jawák 
használják, hasznosítva a hatalmas, gőzhajtású 
magfúziós motorjait és hatalmas lánctalpait, hogy 
a Dűnetengeren és a sivatagos bolygó más kietlen 
vidékeken közlekedjenek vele. Az eredetileg 
ércszállításra szánt bányagépeket magukra hagyták, 
amikor a bányatársaság csődbement. A guberáló 
jawák szinte azonnal lecsaptak rájuk és módosították 
a járműveket, saját igényeiknek megfelelően.

75059_BI_NA_HU.indd   2 11/06/2014   10:24 AM



A homokfutó bányagépeket szinte kizárólag a jawák 
használják, hasznosítva a hatalmas, gőzhajtású 
magfúziós motorjait és hatalmas lánctalpait, hogy 
a Dűnetengeren és a sivatagos bolygó más kietlen 
vidékeken közlekedjenek vele. Az eredetileg 
ércszállításra szánt bányagépeket magukra hagyták, 
amikor a bányatársaság csődbement. A guberáló 
jawák szinte azonnal lecsaptak rájuk és módosították 
a járműveket, saját igényeiknek megfelelően.

Minden egyes homokfutó bányagép belsejében a jawák™ 
hatalmas labirintusokat alakítottak ki, ahol az apró termetű 
humanoidok esznek, alszanak, gépeket és pótalkatrészeket 
és elfogott droidokat tárolnak. Szinte minden, amit a jawák 
a sivatagban találnak, berakható a homokfutó bányagépbe 
egy kinyújtható mágneses szívótömlőn keresztül amelyet 
eredetileg érc berakodására használtak, vagy a visszahúzható, 
elöltöltős fedélzeti nyíláson keresztül.

Mivel a homokfutó bányagépnek tömör acél törzse van, 
és szinte feltartóztathatatlan, a jawák teljesen védettek 
természetes ellenségeiktől, a buckalakóktól és más 
veszélyektől. Azonban a Birodalmi rohamosztagosok 
támadása megmutatta, hogy a homokfutó bányagépek 

nem tudnak ellenállni a kézifegyverekből érkező, 
pontosan célzott lézersugaraknak.

A jawák kivételével senki sem tudja biztosan hány 
homokfutó bányagép marad működőképes. A járműveket 
nagyon ritkán látni csoportosan, bár évente egyszer 
összegyűlnek a Dűnetenger egy titkos zugában. Ezen a 
gyűlésen a jawák megnyitják homokfutó bányagépeiket 
és kereskednek a csecsebecséikkel.
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Homokfutó bányagép™ 
Tények és adatok

Műszaki adatok
Hosszúság    36,8 méter
Magasság/mélység   20 méter
Legnagyobb sebesség   30 km/h
Motor egység(ek)  Girodyne Ka/La gőzhajtású 

nukleáris fúziós motor
Személyzet      50 db jawa
Utasok      1,500 db droid 
Teherszállítási kapacitás   50 tonna

Modellkészítő: Lorne Peterson © Lucasfilm Ltd. & TM. All rights reserved.

Koncepció
© Lucasfilm Ltd. & TM. All rights reserved.

Gyártó    Corellia Bányásztársaság
Típus     Lánctalpas ásógép  
Osztály      Kerekes
Ára     150,000 pont (új)
     60,000 pont (használt)
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A LEGO® Star Wars™ 1999-ben indult útjára és azóta minden évben új modellekkel bővítettük a termékcsaládot. A LEGO Star Wars 
tervezői csapata hat-nyolc tervezőből és három grafikus tervezőből áll. A csapat friss ötleteket hozó, új tervezők és olyan 
tapasztalt LEGO Star Wars tervezők egyvelege, akik már sok modellt mondhatnak magukénak.

Ez egy ideális csapat új, innovatív LEGO Star Wars modellek megalkotására épp úgy, mint a korábbi 
klasszikus és jellegzetes Star Wars hajók LEGO változatainak módosítására és továbbfejlesztésére. 
LEGO Star Wars termékcsaládunk elsődleges célja vagány, szórakoztató és ösztönző LEGO 
Star Wars modellek megalkotása a gyermekek számára.

A LEGO Direct esetében alkalmunk adódik még nagyobb méretű, 
még nehezebb feladatot jelentő modellek kialakítása, különös 
tekintettel a pontosságra és a részletekre. Ezeknek a 
modelleknek szórakoztató és izgalmas a kifejlesztése, 
ugyanakkor Óriási feladat is! Mindig a legjobban 
próbáljuk nyújtani, és reméljük, 
hogy élvezni fogod az építést.

Vidám építést!  

Jens Kronvold Frederiksen
Tervezési igazgató
LEGO Star Wars
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Néhány szó a  LEGO® Star Wars™ tervezői csapatról
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Ismerkedj meg a 
modelltervezőkkel
K: Mióta vagy LEGO® modelltervező?

V: LEGO® Technic tervezőként kezdtem 1987 szeptemberében. 
12 év elteltével átkerültem a LEGO System-hez, majd 
terveztem a LEGO Sports, Creator, és más hivatalos 
LEGO termékcsalád számára. Az elmúlt 9 évben 
Star Wars™ tervező voltam.

K: Miben tért el a LEGO Homokfutó bányagép™ tervezése más 
LEGO Star Wars modellekétől?

V: Igazán nagy feladatot jelentett a méret, és a szokatlan 
szögek egymáshoz igazítása, hogy stabilan kormányozható 
modell jöjjön létre.

K: A konstrukció milyen elemei javítják a LEGO Homokfutó 
bányagépének stabilitását?

V: A modellen belül a Technic elemeket használtam fel egy 
szilárd szerkezet kialakítására. Ez, a LEGO építőelemek 
megfelelő kombinációja igen stabil alapot és szerkezetet ad 
a modellnek. 

K: A Tatooine homokján lassan tovadübörgő homokfutó 
bányagép jellegzetes Star Wars jelenet, hogyan közelítettél 
először a modellhez? A filmen látott jelenetekre 
támaszkodtál vagy a koncepcióra?

V: Természetesen támaszkodtam a filmben látott jelenetekre, 
de extra referenciaanyagot is rendeltem a Lucasfilmtől, így 
részletes fényképeim voltak a modell minden oldaláról.

Olav Krøigaard, modelltervező

Olav Krøigaard
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K: Az eredeti Star Wars™ Homokfutó bányagép™ kellékként 
számos átalakuláson ment keresztül, legalább három 
különböző tervezőnek köszönhetően. Hány vázlat készül 
egy modellről, amíg eljut addig, hogy elkezdje LEGO® 
építőelemekből megalkotni?

V: Igazság szerint erre nincs szükség a Star Wars™ csapatban, 
mert minden olyan referenciaanyag rendelkezésünkre áll, 
amire szükségünk van, a Lucasfilmtől és a filmekből. Bár én 
magam nagyon sok vázlatos modellt és részegységet építek. 
Minden egyes apró részletet újra és újra átdolgozunk.

K: A Star Wars Homokfutó bányagép eredeti alkotóit részben 
a NASA űrsiklóinál alkalmazott, lassú mozgású, hernyótalpas 
szállítójárműve ihlette. Valódi járművek vagy építmények is 
adnak ihletet a LEGO modellek megalkotásánál?

V: Igen, ha ez lehetséges, de a Star Wars univerzumhoz 
képest nagyon eltérő a dolgok működése és megjelenése 
ezen a bolygón.

K: Milyen nehézségekkel kellett megküzdened azért, hogy 
a LEGO modell az igazi Star Wars homokfutó bányagéphez 
hasonló legyen?

V: Nagyon féltem a szokatlan szögektől, és nagyon nehéz 
feladat volt azt kitalálni, hogyan illesszek össze mindent, és 
még az egész modell megjelenése is vonzó legyen

K: Már tervezett LEGO Star Wars modelleket korábban, 
Mennyire volt hasonló, illetve mennyiben tért el a LEGO 
Homokfutó bányagép a korábban tervezett modelljeitől?

V: Szerintem a LEGO® Homokfutó bányagép egy egyedi és 
kiemelkedő játékkészlet. Nagy munka volt kitalálni azt, hogy 
milyen legyen a játék, és minek van értelme. Nagyon sok 
ötletelés zajlott erről, és végül eljutottunk ehhez a modellhez, 
amelyre nagyon büszke vagyok 

K: Nagyon sok LEGO Star Wars modell létezik, mit gondol, a 
LEGO Homokfutó bányagép miben más, mint a többi?

V: Mentes a kompromisszumoktól. A lehető legjobbat hoztuk 
létre, hogy ez a készlet igazán maradandó legyen.   
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