BLACKTRON

Kocke Klub

BLACKTRON
Blacktroni so stopili na sceno 1. aprila leta 1987 (v
Evropi skupaj s Futuroni leta 1988), s tem pa se je
končalo
bogato
obdobje LEGO Space
tematike,
dandanes
zna- ne kot Classic Space.
S prihodom novih tematik v sklopu LEGO Space se je
končala vladavina zgolj ene frakcije. Od tedaj naprej se
je v LEGO vesolju pojavljalo več frakcij naenkrat, ki pa
so imele
v glavnem navzkrižne interese. Za časa Blacktronov so
se po LEGO vesolju potepali še Futuroni, ki so
predstavljali pošteno delovno silo ter Space Police, ki
so skrbeli za red in mir.

Blacktron – groza nemških gospodinj
V osnovi so bili seti Blacktronov v močeradasti črno-rumeni
barvni shemi, z dodatki transparentnih rumene in rdeče.
Prav zaradi te izrazite barvne kombinacije so si Blacktroni
nakopali jezo nemških mamic, ki so zatrjevale, da je
tematika srhljiva in preveč agresivna. V TLG so se zato
odločili, da se morajo Blacktroni vedno predstavljati (v
glavnem v katalogih) z odprtimi vizirji.
Znotraj same teme je bilo izdanih 6 setov. Leta 1987 so na
ameriškem trgu izšli trije, ter nato še dva v letu 1988. (6954 - Renegade je izšel zgolj za
severnoameriški trg), medtem ko so za evropski trg izšli le štirje seti (vsi v letu 1988).

Blacktron - slabi fantje
Čeprav ob izidu (leta 1987) Blacktroni niso bili
predstavljeni kot negativci, pa so le ti to postali leta
1988, ko je LEGO izdal Space Police tematiko, ki je
potrebovala nekoga, da ga je strpala v kletke z
laserskimi rešetkami. Tako se figurice Blacktronov
pojavijo kot zaporniki v skoraj vseh setih Space Police
tematike.

Blacktron – modularno vesolje
Z Blacktroni je v SPACE tematiko prišla tudi
modularnost. Skoraj vsak set je bil sestavljen iz
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modulov (najmanj treh), ki si jih lahko združeval po svoje. Modularnost je bila
kompatibilna tudi med seti, vendar morda nekateri seti ne grejo ravno popolnoma skupaj,
toda to vrednosti koncepta ne zmanjša. Modularnost je v LEGO vesolju v glavnem
prisotna le pri Blacktronih, kasneje so z modularnostjo poizkušali še pri Blacktron II
tematiki, vendar le ta ni nudila toliko kombinacij kot pri prvotnih Blacktonih..

Na sliki je prikaz modularnosti (predvsem med seti), iz zadnje strani navodil za set 6954Renegade

Blacktron – možje v črnem
Blacktrone zastopa le en tip figurice. Obraz je univerzalen (dve piki
in črta) brez kakršnihkoli dodatkov, čista klasika. Celotna figurica
je odeta v črno, na hrbtu so jeklenke s kisikom, na glavi pa črna
čelada s črnim vizirjem.
Čeprav so seti Blackronov nehali izhajati leta 1990 pa so se
figurice v lego setih pojavljale še do naslednjega leta. Največkrat
so bili kot zaporniki vključeni v Space Police I sete. Leta 1992 so z
naslednjo generacijo Space Police II zapustili prodajne police.
Figurice Blacktronov vsebujeta tudi seta 6703 in 6704, ki služita za
povečevanje vesoljske populacije. Leta 2009 pa je LEGO figurico
dodal tudi na repertoar zbirateljskih setov figuric (Vintage MF
Collection). Blacktron je svoje častno mesto dobil v četrti izdaji.
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Blacktron seti
Kot že rečeno celoto blacktronov zaokroža pet raznovrstnih setov. Blacktroni potujejo po
vesolju z dvema vesoljskima ploviloma, enim vozilom ter eno ''samohodko'', zatočišče pa
najdejo v največjem izmed setov, ki predstavlja vesoljsko postajo z opremo za
prestrezanje sporočil.
6941: Battrax
Leto izdaje: 1987
Št figuric: 1
Št delcev: 284
Vozilo, s katerim operira en sam minifig, je
namenjeno vožnji po površju planetov.
Samo vozilo je dokaj veliko, tako da je med
igro kaj prijeti v roke. Velike gume, na boku
vozila omarici z nujnim ''orodjem'' za ''obrt''
ter srednji del vozila, sestavljen na način
prekucnika, dajejo setu dodaten čar. Vozilo
je sestavljeno tako, da se kabina in zadnji
del (s krilci) lahko ločita od osnove na kolesih, ter tako postaneta manjša vesoljska ladja.
Tako sta v en set združeni dve prevozni sredstvi.
6894: Invader
Leto izdaje: 1987
Št figuric: 1
Št delcev: 164
Manjša vesoljska ladja, ki bi po imenu
morda sodila bolj v ofenzivne enote, je
zgrajena tako, da služi bolj za prevoz
tovora. Sestavljena je iz treh modulov;
sprednji del s kabino, zadnji del s
stabilizacijskimi krilci in motorjem ter srednji
del, ki predstavlja nekakšen transportni
kontejner, v katerem se skriva manjši robot.
Seveda gredo vsi trije moduli narazen in
potem ko se združita le prednji in zadnji del, bi ladja res lahko opravljala naloge, katere bi
po imenu sodeč morala.
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6876: Alienator
Leto izdaje: 1988
Št figuric: 1
Št delcev: 86
''Samohodka'' je najmanjši izmed Blacktron setov.
Set oblikujeta enostaven mehanizem za hojo (bolj
drsenje) ter nadvse preprosta a lepo izdelana
kabina, ki zaključuje celoto. Tudi ta set je izdelan
modularno in sicer iz dveh delov, tako da se kabina
lahko loči od trupa z nogami. Znotraj trupa se najde
še nekaj prostora za hranjenje raznega orodja. Ne
glede na manjše število kock je set res lepo
zasnovan ter dokaj velik. Drugače pa je to eden
izmed najljubših setov legendarnega konstruktorja
pri TLG za vesoljsko tematiko Bjarne P. Tveskova.
6954: Renegade
Leto izdaje: 1987
Št figuric: 2
Št delcev: 313
Največja vesoljska ladja, ki jo premore frakcija
Blacktronov. Set je bil izdan zgolj za
severnoameriško tržišče, ter vsebuje določene
specifične kocke, ki jih ni mogoče najti v drugih
setih. Posledica tega je, da se dandanes set
dokaj težko dobi.
Set odlikuje zmožnost modularnega sestavljanja,
predvsem v kombinaciji s setoma 6964 Invader
in 6941 Battrax, sama ladja pa je sestavljena iz
kar šestih modulov. Ladja v kontejnerju prevaža
manjše terensko vozilo, na krilih pa sta pritrjeni
še dve manjši plovili. Dodaten čar ladja pridobi s svojo asimetričnostjo, kar je za LEGO
vesoljske ladje tistega časa prava redkost.
6987: Message Intercept Base
Leto izdaje: 1988
Št figuric: 5
Št delcev: 569
V največjem izmed Blacktron setov se
nahaja vesoljska postaja, namenjena
prestrezanju sporočil. Sestavljena je iz dveh
delov. Osrčje postaje s pristajalno ploščadjo
je s koridorjem povezano z nadzornim
stolpom. Nadzorni stolp se s pomočjo
zobate letve loči od glavnega dela postaje.
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Prav tako se odpirajo stranice na pristajalni ploščadi za lažji pristanek plovil.
V setu je še manjša vesoljska ladjica, ki je z malo kockami lepo izpopolnjena, ter še
manjše terensko vozilo. S postajo in vozili upravlja 5 Blacktronov, kar je ravno pravšnje
število glede na velikost seta. Set ponuja ogromno lahko dostopnih površin za igro, tako
da je igralnost odlična. Mogoče pade v oči večje število panelov, vendar jih je ravno dovolj
in ne kvarijo užitkov ob sestavljanju.
Dodaten plus doprinese dejstvo, da je glavna postaja skupaj s pristajalno ploščadjo
dvignjena s pomočjo podpornikov in ne kot je navada v novejših setih z dvignjeno 3D
osnovno ploščo. Prav zaradi tega je po mnenju večine od vseh vesoljskih postaj v LEGO
vesolju prav ta številka ena.

Blacktron – v 1.5
Leta 1990 so izdali ''super pack'' set, ki je vključeval tri manjše sete različnih LEGO
tematik. Eden od teh setov je bil 1875 Meteor Monitor . Set je nekakšna vmesna faza
med Blacktron in Blacktron II tematiko. Prevladujoča črna, transparentno rdeča ter
minifigurica so vzeti iz prve generacije Blacktronov, medtem ko bela barva že nakazuje
novo barvno shemo naslednje generacije.
1875: Meteor Monitor
Leto izdaje: 1990
Št figuric: 1
Št delcev: 32
Manjše vesoljsko plovilo z Blactron figurico, ki bi
ga dandanes označili za ''Impulse'' set. Rumeno
barvo je zamenjala bela, ki je vzeta iz barvne
sheme Blacktron II. Tako je set nekakšen prehod
med generacijami Blacktronov.

Blacktron – AFOL
Blacktroni imajo s svojo barvno shemo velik krog AFOL privržencev in so med bolj
zastopanimi MOC kreacijami med starimi LEGO Space tematikami. Barvna shema ima
tako svoje prednosti kot tudi slabosti. Črna in rumena barva omogočat zares izjemno velik
nabor raznoraznih LEGO elementov, medtem ko je nabor elementov v transparentno
rumeni in rdeči zelo omejen. Od
dosedanjih AFOL kreacij na temo
Blacktronov po velikosti in izvedbi
najbolj izstopa Blacktron Intelligence
Agency, ki jo je postavil (in jo sproti
širi in dopolnjuje) Brian Darrow, ki se
poleg največje Blacktron kreacije
ponaša tudi z velikim številom
manjših, vrhunsko dodelanih kreacij.
Njegove
stvaritve
najdete
na:
http://www.mocpages.com/ moc.php/33322.
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