
We advise that better method
to join metal to metal is soldering.
Use ABER soldering solution AF20
(doradzamy łączenie części
metalowych za pomocą lutowania.
Zastosuj nasz topnik AF20)

ABER          35 G10
Made in Poland © 2004

1/35 scale update fit to DRAGON

PzKpfw V Ausf.A/D
"Panther" (Sd.Kfz.181)

GRILLES
®

G1

G4

G4

G1

G2

ABER

Made in Poland    ©  2003

35 K02G   Sd.Kfz. 171 Panther Ausf.D & Ausf.A

1

1

2

2

3

4

4

5

6

7

7

Reworked kit
part J7;8;22

OPTIONAL

 Use Cyanoacryl glue 
 kleić klejami cyjanoakrylowymi

Please note that, for purpose o f improvement AB ER sets
designs are subjects to change without notice.
Proszę mieć  na uwadze fakt, że zestawy AB ER mogą ulec
zmianie ze  względu na u lepszen ia , bez powiadomienia.

WARN ING
Any unauthorized copying, producing and reproducing of A BER company products, 
or any part thereof, is stric tly  prohibited and any such action estab lishes liab ility fo r
a civ il action  and may g ive rise to  crimina l p rosecution.

OSTRZEŻ ENIE
Jakiekolwiek kopiow anie , produkowanie  i reprodukcja wyrobów firmy AB ER bez zezwolen ia , 
w ca łości lub części jest surowo zabronione. P owyższe dzia łania powodują powstan ie  
odpowiedzia lności cywilne j oraz m ogą  spowodować  w szczęcie postępowania karnego. 
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