
Mack Guide från PlayLek

Då många frågar efter olika sorter av Mack så kommer här en guide, vi kan dock
inte garantera att den är komplett. Tillverkare på alla Mack i guiden är Mattel om 
inget annat anges.

Mack set: Kom ut  första gången 2006 och finns utgiven flera gånger i liknande
förpackningar, med eller utan en Blixten bil (i metall) finns också i en Cars 2 
variant från oktober/november 2011

Mack Transporter: Kom ut  första gången 2006 och finns utgiven flera gånger 
med olika bilar och den senaste från augusti 2011 har ljud. Finns även i en 
Utgåva med svart färg på släpet.

Mack Lift & Launcher: Kom ut första gången i slutet av 2012, ca 30cm med 
plats för 6st bilar (bilar ingår ej). Rampen går att fälla upp så bilarna åker "fram 
och tillbaka" ner på rampen.
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Mack Hauler: Kom ut i slutet av 2008 eller början av 2009. Mycket vanlig modell, 

finns i fyra utgåvor med mycket små skillnader på förpackningen och bilen, skillander

som stickers beroende på till vilken av Cars-filmerna den är gjord.

Mack Quick Changers: Kom ut  första gången 2012 liknar Mack Hauler väldigt 
mycket, ca 19cm. Kan öppnas bak och har reklamskyltar på sidorna som kan 
ändras.

Mack Travel Time: Kom ut  första gången 2017. Kan öppnas åt sidan och bakåt.
Luigi, Guido (i plast) ingår, ca 35cm lång. Blixten kan skjutas ut bakåt.
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Mack Playset: Kom ut ca 2007-2008. Denna Mack fälls ut till olika delar av 
Kylarköping

Mack Action Agent: Kom ut  första gången i slutet av 2012, ca 19cm lång och 
kan fällas ut. Innehåller en Blixten i plast som kan skjutas iväg.

Mack Transforming: Kom ut i slutet av 2016. Denna Mack kan ändras till flera 
Varianter som att skjuta iväg Blixten på en bana mm.



Mack Carry Case: Kom ut 2011. Väska med plats för 15st bilar.

Mack Transporter Case: Kom ut ?. Mack med plats för 15st bilar.

Mack Hytt: Kom ut 2008, 2013 och 2017 och finns i 4st förpackningar

Mack raceworld: Kom ut september 2012. Denna Mack fälls ut till banor
med BigBently i bakgrunden.
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Utöver föregående Mack så finns även Radiostyrda Mack 

samt varianter på Mack från Fischer Price, se nedan:

Det har också kommit ut Mack från MegaBlocks och Lego samt några  varianter 

med tillverkare DisneyStore samt från under 2011 från TomyTakara (den från 

Tomy Takara finns inte i Europa den inte är godkänt enligt säkerhetsbestämmelserna)
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