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https://www.youtube.com/watch?v=tAaj0Xp8nVE 

Screechers Wild Screecher's Stats 

 

RevAdactyl 

 

Once a great warrior, RevAdactyl is now Ringo’s 

Screecher. RavAdactyl morphs from a red fast race car 

into a pterodactyl. RavAdactyl became an “alley car” 

before becoming Ringo’s loyal friend. RavAdactyl is 

fast, funny and ferocious. 

Every Screecher has the ability to capture Screecher 

Disks. Ready! Set! And flip into Screecher Mode! 

Follow these steps to reset RavAdactyl: 

1) push the springboard forward and click into place; 

2) push the body together and lock with a click; 

3) push the left and right wings into the center and 

lock; 

4) lock the trunk of the car to complete. 

You can also complete these steps in one easy motion.  

Explosive 360-degree flipping action! 
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https://www.youtube.com/watch?v=of_rVyFxIzE 

Screechers Wild Screecher's Stats 

 

Jayhawk 

 

Jayhawk is Xander’s Screecher, a strong knight bound 

by duty and honor. Jayhawk’s blue race car morphs 

into a fierce and mighty eagle. Jayhawk is fast, 

powerful and loyal. Jayhawk’s eagle form is lightning 

fast. 

Every Screecher has the ability to capture Screecher 

Disks. Ready! Set! And flip into Screecher Mode! 

Follow these steps to reset Jayhawk: 

1) push the springboard forward and click into place; 

2) push the body together and lock with a click; 

3) push the left and right wings into the center and 

lock; 

4) lock the trunk of the car to complete. 

You can also complete these steps in one easy motion.  

Explosive 360-degree flipping action! 
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https://www.youtube.com/watch?v=yMFAg9ILNNg 

Screechers Wild Screecher's Stats 

 

Stingshift 

 

A race car in his pre-transformation form, Stingshift is 

Vlad’s smooth-talking Screecher. Stingshift’s violent 

race car morphs into a fearsome scorpion. 

Every Screecher has the ability to capture Screecher 
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https://www.youtube.com/watch?v=tAaj0Xp8nVE 

Відомості про Диких Скричерів 

 

РевАдактиль 

 

Колись РевАдактиль був могутнім воїном, а тепер 

він належить Рінґо. Зі швидкого червоного 

гоночного автомобіля він трансформується у 

птеродактиля. РевАдактиль був безпритульною 

машиною, перш ніж стати відданим другом Рінґо. 

РевАдактиль – швидкий, кумедний і безжальний. 

Кожен Скричер вміє захоплювати диски 

Скричерів. На старт! Увага! Приймай форму 

Скричера! 

Щоб повернути РевАдактилю початковий вигляд: 

– відігніть пружинний механізм до клацання; 

– зімкніть тіло і стисніть до клацання; 

– щільно притисніть крила до центру; 

– закрийте багажник машини, щоб закінчити. 

Ці кроки легко виконати навіть однією рукою. 

Вибухове перевертання на 360 градусів! 
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https://www.youtube.com/watch?v=of_rVyFxIzE 

Відомості про Диких Скричерів 

 

Джейгок 

 

Джейгок, який належить Зандеру, є сильним 

лицарем, який цінує обов’язок і честь. Із синього 

гоночного автомобіля Джейгок трансформується у 

нещадного і могутнього орла. Джейгок – швидкий, 

потужний і відданий. У формі орла Джейгок 

набуває блискавичної швидкості. 

Кожен Скричер вміє захоплювати диски 

Скричерів. На старт! Увага! Приймай форму 

Скричера! 

Щоб повернути Джейгоку початковий вигляд: 

– відігніть пружинний механізм до клацання; 

– зімкніть тіло і стисніть до клацання; 

– щільно притисніть крила до центру; 

– закрийте багажник машини, щоб закінчити. 

Ці кроки легко виконати навіть однією рукою. 

Вибухове перевертання на 360 градусів! 
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https://www.youtube.com/watch?v=yMFAg9ILNNg 

Відомості про Диких Скричерів 

 

Стінґшифт 

 

Стінґшифт, який є красномовним Скричером 

Влада, до трансформації має форму гоночного 

автомобіля. Несамовита машина Стінґшифта 

трансформується у зловісного скорпіона. 

https://www.youtube.com/watch?v=tAaj0Xp8nVE
https://www.youtube.com/watch?v=of_rVyFxIzE
https://www.youtube.com/watch?v=yMFAg9ILNNg
https://www.youtube.com/watch?v=tAaj0Xp8nVE
https://www.youtube.com/watch?v=of_rVyFxIzE
https://www.youtube.com/watch?v=yMFAg9ILNNg


Disks. Ready! Set! Flip into Screecher Mode! 

Follow these steps to reset Stingshift: 

1) push the springboard forward and click into place; 

2) fold the claws into the center of the car; 

3) lock the trunk of the car to complete. 

You may also complete these steps in one motion.  

Explosive 360-degree flipping action! 
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https://www.youtube.com/watch?v=nVNFUikri-U 

Screechers Wild Screecher's Stats 

 

Nitebite 

 

Nitebite is Ronan’s Screecher loyal to the evil Billion 

Corporation. Nitebite morphs from a sleek race car 

into a bat. Using the power of supersonic waves, 

Nitebite can see in the dark. Nitebite’s bat vision and 

speed allow him to deliver sneaky blows. 

Every Screecher has the ability to capture Screecher 

Disks. Ready! Set! Flip into Screecher Mode! 

Follow these steps to reset Nitebite: 

1) push the springboard forward and click into place; 

2) push the body together and lock with a click; 

3) push the left and right wings into the center and 

lock; 

4) lock the trunk of the car to complete. 

You may also complete these steps in one motion.  

Explosive 360-degree flipping action! 
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https://www.youtube.com/watch?v=BGVVZ6TFXeU 

Screechers Wild Screecher's Stats 

 

Sparkbug 

 

Sparkbug is Noah’s Screecher. Sparkbug morphs from 

a cool yellow race car into a powerful lightning insect. 

Sparkbug has a huge appetite and is a confident 

fighter. Sparkbug is a strong fighter paired with the 

playful Noah. 

Every Screecher has the ability to capture Screecher 

Disks. Ready! Set! And flip into Screecher Mode! 

Follow these steps to reset Sparkbug: 

1) push the springboard forward and click into place; 

2) push the body together and lock with a click; 

3) push the antenna into the center of the body and 

lock the trunk of the car to complete.  

You can also complete these steps in one easy motion.  

Powerful 360-degree flipping action! 
 

Кожен Скричер вміє захоплювати диски 

Скричерів. На старт! Увага! Приймай форму 

Скричера! 

Щоб повернути Стінґшифту початковий вигляд: 

– відігніть пружинний механізм до клацання; 

– пригніть клешні до центру; 

– закрийте багажник машини, щоб закінчити. 

Ці кроки легко виконати навіть однією рукою. 

Вибухове перевертання на 360 градусів! 
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https://www.youtube.com/watch?v=nVNFUikri-U 

Відомості про Диких Скричерів 

 

Найтбайт 

 

Найтбайт належить Ронану і відданий лихій 

корпорації «Мільярд». З гладенького гоночного 

автомобіля Найтбайт трансформується у кажана. 

Завдяки ультразвуковим хвилям, Найтбайт може 

бачити у темряві. Зір кажана і швидкість 

дозволяють Найтбайту завдавати підступні удари. 

Кожен Скричер вміє захоплювати диски 

Скричерів. На старт! Увага! Приймай форму 

Скричера! 

Щоб повернути Найтбайту початковий вигляд: 

– відігніть пружинний механізм до клацання; 

– зімкніть тіло і стисніть до клацання; 

– щільно притисніть крила до центру; 

– закрийте багажник машини, щоб закінчити. 

Ці кроки легко виконати навіть однією рукою. 

Вибухове перевертання на 360 градусів! 
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https://www.youtube.com/watch?v=BGVVZ6TFXeU 

Відомості про Диких Скричерів 

 

Спаркбаґ 

 

Спаркбаґ належить Ноа. З крутого жовтого 

гоночного автомобіля Спаркбаґ трансформується у 

потужного світляка. Спаркбаґ завжди голодний, 

але впевнений боєць. Спаркбаґ – сильний боєць, 

який завжди поруч з грайливим Ноа. 

Кожен Скричер вміє захоплювати диски 

Скричерів. На старт! Увага! Приймай форму 

Скричера! 

Щоб повернути Спаркбаґу початковий вигляд: 

– відігніть пружинний механізм до клацання; 

– зімкніть тіло і стисніть до клацання; 

– притисніть антену до центру і закрийте багажник 

машини, щоб закінчити. 

Ці кроки легко виконати навіть однією рукою. 

Потужне перевертання на 360 градусів! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nVNFUikri-U
https://www.youtube.com/watch?v=BGVVZ6TFXeU
https://www.youtube.com/watch?v=nVNFUikri-U
https://www.youtube.com/watch?v=BGVVZ6TFXeU

