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6HKEF8JG
26817 Stoomlocomotief serie 99.72 
Model van smalspoorstoomloc 99 236 van de Harzer 
Schmalspurbahnen (HSB), in de uitvoering zoals deze loc 
ook tegenwoordig nog wordt ingezet.  Natuurgetrouwe 
kleurstelling en opschrift uit tijdperk VI. Alle vijf de 
aangedreven wielstellen worden door twee krachtige 
kogelgelagerde Bühler-motoren aangedreven. Voorzien van 
een mfx/DCC-decoder met veel licht- en geluidsfuncties, 
zoals met de rijrichting wisselend frontsein, machinisten-
cabineverlichting of afzonderlijk schakelbare motorverlich-
ting. Door reed-contact activeerbare fluit en bel, ook bij 
analoog gebruik. Ingebouwde rookgenerator met wielsyn-
chrone stoomuitstoot en cilinderstoom. Veel gemonteerde 
details, compleet ingerichte machinistencabine en deuren 
die open kunnen.   
Lengte over de buffers 55 cm.

Eenmalige serie.

65 jaar „99 236” Brockenloc

Bijzonder model ter gelegenheid van het  

65-jarige jubileum van de 99 236

Elk model wordt geleverd met een tegoedbon 

voor een rit over de Brocken met de HSBEen opschriftfolie met geïmiteerde posters ter 
gelegenheid van de speciale ritten vanwege de 
65e verjaardag van de loc wordt meegeleverd

€ 1.990,– *

• Rijgeluid werkt ook bij analoog gebruik.
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65 Jahre „99 236“ Brockenlok

In de jaren 50 van de vorige eeuw kocht de Deutsche Reichsbahn 
ter uitbreiding van het verouderde locomotiefbestand van vooral 
de Harzquerbahn – maar ook andere meterspoorbanen – een 
kleine serie nieuw gebouwde locs, die een doorontwikkeling 
waren van de in de jaren 30 geleverde locomotieven 99 221 tot 
en met 223. Na het verhelpen van de aanvankelijke  kinderziekten 
voldeden de 60 ton zware en 12,5 meter lange locs met hun 
vermogen van 700 pk aan de gestelde eisen. Ook vandaag de dag 
nog worden deze locs door de HSB ingezet en verzorgen ze het 
leeuwendeel van het verkeer in de Harz – ook de 99 236, die in 
2020 toch al 65 jaar in dienst is.

Meer informatie  vindt u  
online op www.lgb.de

Zonder speciale afbeelding op de waterkast –  
de 99 236 met zijn kenmerkende waarschuwing
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 Schuifwandwagen 
De vierassige schuifwandwagens zijn niet meer weg te 
denken uit het spoorbedrijf van de Rhätische Bahn. Een 
groot voordeel van deze wagen is dat ze eenvoudig en snel 
kunnen worden geladen, doorgaans worden met de vork-
heftruck hele pallets ingeladen. Veel wagens zijn voorzien 
van effectieve reclameboodschappen, zoals de wagen met 
nummer Haikqq-y 5167, die in het design van Brauerei 
Feldschlösschen uit Rheinfelden over de rails rijdt. 
Model van een vierassige schuifwandwagen van de 
Rhätische Bahn (RhB). Origineelgetrouwe kleurstelling en 
opschrift uit tijdperk VI met reclame voor Brauerei Feld-
schlösschen. De schuifdeuren kunnen voorbeeldgetrouw 
worden geopend en gesloten. Metalen schijfwielstellen.  
Lengte over de buffers 62 cm.

Rhätische Bahn (RhB)

Trek zachtjes aan de schuifdeur om deze te ontgrendelen

€ 199,– *
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 RhB containerwagen Spar 
De containers met effectieve reclameboodschappen op het 
spoorwegennet van de Rhätische Bahn zijn ook ver voorbij 
de grenzen van Graubünden onderweg. Een van de meest 
actuele is de container van „Spar”, die de verbondenheid 
van deze onderneming met de RhB tot uitdrukking brengt. 
Containerwagen van de RhB, beladen met een afneembare 

koelcontainer van handelsketen Spar. Origineelgetrouwe 
kleurstelling en opschrift uit tijdperk VI, container met 
motief „Rhätische Bahn”. Metalen schijfwielstellen. 
Lengte over de buffers 41 cm.

€ 199,– *

Containerdeuren die open kunnen
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 Santa Fe dieselloc F7B 
Model van een dieselloc type F7 B-unit van EMD in de 
uitvoering van de Atchison Topeka & Santa Fe Railroad, 
gespoten in de Bluebonnet-kleuren. Natuurgetrouwe 
kleurstelling en opschrift uit tijdperk III. 
De locomotiefbehuizing is gedeeltelijk verchroomd, 
waardoor de loc het kenmerkende uiterlijk van het origineel 
heeft. Ingebouwde luidspreker, die door een A-unit 20585 
via een meegeleverde kabel kan worden gevoed. 
Lengte over de koppeling 60 cm.

De behuizing is gedeeltelijk echt verchroomd, 
waardoor de loc er hetzelfde uitziet als zijn grote 
voorbeeld.

Atchison Topeka & Santa Fe Railroad

€ 750,– *
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Santa Fe dieselloc F7A 
De diesellocs type F7 van de Santa Fe Railroad in het 
typische zilver/rode “Warbonnet”-design zijn alom 
bekend. Maar er was ook een aantal van deze locs in het 
zogenoemde “Bluebonnet”-design, die overwegend in 
het goederenverkeer werden ingezet. Ook hierbij was de 
basiskleur zilver resp. roestvrij staal. Het nobele uiterlijk 
kregen ze echter door het krachtige saffierblauw van de 
afgezette elementen. Uiteraard waren er naast de A-units 
ook overeenkomstige B-units zonder machinistencabine. 
Model van een dieselloc type F7 A-unit van EMD in de 
uitvoering van de Atchison Topeka & Santa Fe Railroad, 

De behuizing is gedeeltelijk echt verchroomd, 
waardoor de loc er hetzelfde uitziet als zijn grote 
voorbeeld.

• Veel lichtfuncties, zoals grootlicht of Mars Light.

Met mfx/DCC-decoder en geluid

Rijgeluid werkt ook bij analoog gebruik

gespoten in de Bluebonnet-kleuren. Natuurgetrouwe kleur-
stelling en opschrift uit tijdperk III. De locomotiefbehuizing 
is gedeeltelijk verchroomd, waardoor de loc het kenmer-
kende uiterlijk van het origineel heeft. Beide draaistellen 
met krachtige, kogelgelagerde Bühler-motoren aangedre-
ven, antislipbanden. Ingebouwde mfx/DCC-decoder met 
veelzijdige licht- en geluidsfuncties, digitaal schakelbaar. 
Ingebouwde contactdoos aan het achterste uiteinde van de 
locomotief, om de bijpassende B-unit van de luidspreker 
via de decoder van de A-unit te voeden. Veel gemonteerde 
details, deuren van de machinistencabine die open kunnen.  
Lengte over de koppeling 61 cm.

€ 1.550,– *
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Wijzigingen en leveringsmogelijk heden voor-
behouden. Alle opgaven van prijs, gegevens 
en maten onder voorbehoud.  Vergissingen en 
drukfouten onder  voorbehoud. 
Bij de afbeeldingen gaat het deels om hand-
monsters, retoucheringen en  renderings. 
De serieproductie kan in detail van de 
 betreffende modellen afwijken. 

*  Alle prijsopgaven zijn vrijblijvend aanbevo-
len verkoop prijzen. Mocht deze informatie 
geen prijsopgaven bevatten, vraag a.u.b. uw 
vakhandelaar naar de actuele prijslijst.

Alle rechten voorbehouden.  Nadruk, ook 
gedeeltelijk, verboden.
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Een actuele verklaring van de tekens vindt u 
op internet onder www.lgb.de  
of in de actuele LGB-hoofdcatalogus.

Bezoek ons op:
www.facebook.com/lgb

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55-57
73033 Göppingen
Germany

www.lgb.de

Service:
Telefon: +49 (0) 71 61 / 608 222
E-Mail: service@maerklin.de

NIEUW: De modern ogende en stabiel uitgevoerde LGB-verzamelmap 
biedt plaats aan 16 uitgaven van de LGB Depesche (4 jaargangen).  

Ook kan hierin andere LGB-drukwerk, zoals prospectussen en catalogi,  
worden bewaard. Inclusief zelfklevende  jaartaletiketten.

Bestelnummer 15980

€ 6,99 *

De fascinerende wereld van LGB.
Word Clublid!

Profiteer van deze voordelen:

   4 x per jaar de LGB Depesche

   Exclusief Clubmodel

   Jaarkroniek

   Exclusief Clubcadeau

   LGB Clubkaart

   Catalogus/catalogi met nieuwigheden

   Gratis verzending in de online shop

   Clubreizen

LGB Club, Postfach 960,
73009 Göppingen
club@lgb.de
+49 (0) 71 61/6 08-2 13

Nu lid worden
en meteen via club.lgb.de
online aanmelden!

Märklin voldoet aan de eisen van een kwaliteits-
managementsysteem conform ISO 9001.  
Dit wordt regelmatig gecontroleerd en gecertificeerd door 
TÜV Süd. U hebt daardoor de zekerheid dat u een kwa-
liteitsproduct van deze  gecertificeerde firma koopt.


