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Auch in Märklin H0

Also in Märklin H0

Magisch – Formschön – Elegant

Magical – Well-Designed – Elegant

Class S 3/6 Steam Locomotive, the "Hochhaxige" / "High Stepper"

Dampflokomotive S 3/6, die „Hochhaxige“

2

 Stoomlocomotief S 3/6, de „Langbenige”
Voorbeeld: Sneltrein-stoomlocomotief uit de Beierse 
serie S 3/6 als loc van de K. Bay. Staatseisenbahnen, 
subserie d, die „Langbenige” met een drijfwieldiameter 
van 2.000 mm. Bedrijfsnummer 3624. De latere 18 441. 
Zoals in gebruik rond 1912.
Model: Compleet nieuwe constructie. Aandrijfwielen met 
een diameter van 2.000 mm op schaal uitgevoerd. Locomo-
tief grotendeels van metaal. Gedetailleerd onderstel van 
spuitgietmetaal met onderbroken stavenframe. Vrij zicht 
op het onderstel. Wielkranshoogte 1 mm. Gedetailleerde 
weergave van de machinistencabine. Lampen wit uitge-
voerd. 5-polige hoogvermogenaandrijving met vliegwiel. 
Standaard rookgarnituur, verlichte machinistencabine, 
treinnaderingslicht digitaal schakelbaar, mfx-decoder. Kort-
koppelingsmechanisme tussen locomotief en tender met 
„vitrineopstelling”. Gedetailleerde rookkastdeurtreden, 
haakkoppeling en luchtslang voor tender aan de achter-
kant en zuigerstangafscherming worden meegeleverd.
Lengte over de buffers 26,7 cm.

Deze loc is in wisselstroomuitvoering in het Märklin- 
assortiment leverbaar onder artikelnummer 39436.

• Aandrijfwielen van 2.000 mm op schaal uitgevoerd.
• Wielkranshoogte 1,0 mm.
• Op schaal uitgevoerde bufferbalkhoogte voor.
• Gedetailleerde weergave van de verlichte 

 machinistencabine.
• Gedetailleerd onderstel van metaal met onder-

broken stavenframe.

Magisch – fraai vormgegeven – elegant

Compleet nieuwe constructie van de „langbenige”

Ons verrassingsmodel 2019 
Vraag uw gespecialiseerde 
verkoper om de exclusieve 
Trix-poster van deze loc

b§`!KWï\

€ 589,99 *
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Digitale functies onder DCC en mfx
Frontsein
Contact rookgarnituur
Rijgeluid
Locfluit
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Treinpasseerlicht
Rangeerfluit
Cabineverlichting
Stoom afblazen
Bedrijfsgeluid
tuimelrooster
Luchtpomp
Waterpomp
Injecteur
Kolen scheppen
Conducteursfluit
Stoten railvoeg
Geluid koppeling
Bezanden
Rangeersnelheid
Brandstof bijvullen
Brandstof bijvullen
Brandstof bijvullen
Veiligheidsventiel
Gesprek
Gesprek
Conducteur
Omgevingsgeluid
Stationsmededeling

Het model is fraai en 
 gedetailleerd uitgevoerd

Het vervangende wielstel 
voor dit sneltreinrijtuig is 
 gelijkstroomwielstel E32301211.

 Sneltreinrijtuig ABBü

 Sneltreinrijtuig CCü

 Sneltreinbagagewagen PPü

 Sneltreinrijtuig CCü

€ 69,99 *

€ 69,99 *

€ 69,99 *

€ 69,99 *

Ideale aanvulling voor de „langbenige” zijn de  

bekende Märklin-sneltreinrijtuigen van de K.Bay.Sts.B. 

met nieuwe bedrijfsnummers, nieuwe revisiegegevens 

en een nieuw traject van Neurenberg naar Halle (S.)

U vindt een actuele verklarende lijst van de tekens op www.trix.de
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Van de tenderlocomotieven uit deze serie werden tussen 
1909 en 1916 voor verschillende spoorwegmaatschappijen 
in totaal 572 exemplaren gebouwd. De meeste ervan 
werden in Pruisen gebruikt.  
Door hun hoge mate van betrouwbaarheid hadden deze 
machines een heel lange gebruiksduur. De 92 532 werd 
in 1910 door de Union Gießerei in Königsberg gebouwd 
en kreeg productienummer 1863. Eind jaren 50 was zijn 
standplaats Minden. Daar werd hij op 5 augustus 1959 
uit dienst genomen.

U vindt een actuele verklarende lijst van de tekens op www.trix.de

De betrouwbare

Ideale aanvulling

De bijbehorende set goederenwagens uit de jaren 50 voor het transport van groenten en fruit vindt u onder vermelding van de vervangende wielstellen in het Märklin-assortiment.

€ 99,99 * (3 wagens)

 Set puntdakwagens
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 Stoomlocomotief serie 92
Voorbeeld: Goederentrein-tenderloc uit serie 92 van de 
Deutsche Bundesbahn (DB). Vroegere Pruisische T 13.
Model: Met digitale mfx-decoder en uitgebreide 
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving met 
vliegwiel in ketel. Vier aangedreven assen. Antislipban-
den. Met de rijrichting wisselend tweepuntsfrontsein, 
digitaal schakelbaar, in conventioneel bedrijf. Verlichting 
met onderhoudsvrije warmwitte ledlampjes.  
Lengte over de buffers 12,8 cm.

Deze loc is in wisselstroomuitvoering leverbaar in het 
Märklin H0-assortiment en heeft artikelnummer 39923.

Digitale functies onder DCC en mfx
Frontsein
Rangeersnelheid
Rijgeluid stoomloc
Locfluit
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Bel
Rangeerfluit
Stoom afblazen
Kolen scheppen
Schudrooster
Luchtpomp
Generatorgeluid
Stoten railvoeg
Conducteursfluit
Bezanden
Brandstof bijvullen
Brandstof bijvullen
Geluid koppeling

• Technisch uitgebreid herbewerkt.
• Met digitale decoder.
• Nieuwe, geregelde hoogvermogenmotor met 

vliegwiel.
• Figuren van de fa. Preiser worden meegeleverd.

Voor het eerst met digitale 

 decoder en complete geluiden

d§`!KY1\

€ 349,99 *
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© Wolfgang Bügel, Eisenbahnstiftung
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Stoomlocomotief BR 95.0 met oliestook
inrichting
Voorbeeld: Tenderstoomlocomotief voor goederentrein 
serie 95.0 (voormalige Pruisische T 20) van de Deutsche 
Reichsbahn (DR/DDR). Uitvoering met oliestookinrichting. 
Met driepuntsfrontsein, turbodynamo, DRB-lantaarns, 
3 opbouwdelen, gelaste watervoorraadtanks. Bedrijfs-
nummer: 95 0041-4. Zoals in gebruik rond 1978.
Model: Met mfx-decoder en uitgebreide geluidsfuncties. 
Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel in 
ketel. 5 aangedreven assen. Antislipbanden. Locomotief 
grotendeels van metaal. Met de rijrichting wisselend 
driepuntsfrontsein en rookgarnituurcontact in conven-
tioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Bovendien is de 
cabineverlichting digitaal schakelbaar. Verlichting met 
 onderhoudsvrije, warmwitte ledlampjes. Aan beide 
uiteinden van de loc een door snelheid bekrachtigde 

e§`!*Wï\

Leverbaar in 2020.

Dit model is in wisselstroomuitvoering leverbaar 
en heeft artikelnummer 39097 in het Märklin H0 
assortiment.

Digitale functies onder DCC en mfx
Frontsein
Rijgeluid stoomloc
Locfluit
Contact rookgarnituur
Directe regeling
Cabineverlichting
Rangeersnelheid
Piepen van remmen uit
Stoom afblazen
Bedrijfsgeluid 1
Bedrijfsgeluid 2
Rangeerfluit
Waterpomp
Injecteur
Bel
Luchtpomp
Bezanden
Brandstof bijvullen
Brandstof bijvullen
Brandstof bijvullen
Rangeer-dubbel-A-sein
Stoten railvoeg
Geluid koppeling

• Deels nieuwe constructie.
• Zeer fijne metaalconstructie.
• Onderbroken stavenframe en veel gemonteerde details.
• Cabineverlichting digitaal schakelbaar.
• Met mfxdecoder en uitgebreide gebruiks en geluids

functies.

Met olie in het grensverkeer

Voor het eerst met oliestookinrichting

Om deze oliestookinrichting te realiseren, werden veel onderdelen 

nieuw ontwikkeld

 kort koppeling met NEM-schacht. Kleinst berijdbare boog-
radius 360 mm.  Zuigerstangafscherming en remslangen 
worden meegeleverd.  
Lengte over de buffers ca. 17,5 cm.

U vindt een actuele verklarende lijst van de tekens op www.trix.de

€ 449,99 *
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 Set personenrijtuigen „Zilverlingen”
Voorbeeld: Twee sneltreinrijtuigen van de Deutsche Bun-
desbahn (DB), in de volksmond ook Zilverlingen  genoemd. 
Beide rijtuigen zijn 2e klasse. Sneltrein E 2002 van 
Ludwigstadt naar Saalfeld. Zoals eind jaren ‘70 in gebruik.
Model: Kleinst berijdbare boogradius 360 mm. 
 Typespecifiek vormgegeven bodemplaten. Draaistel met 
blokremmen. Beide rijtuigen standaard met ingebouwde 
ledbinnenverlichting. Regenpijpen en rangeertredes 
worden meegeleverd.  
Totale lengte over de buffers ca. 57 cm.

e(ï}\
Deze wagenset is ook in wisselstroomuitvoering 
in het Märklin H0assortiment leverbaar en heeft 
artikelnummer 43147. 

• Standaard met ledbinnenverlichting.

Bijbehorende set sneltreinrijtuigen voor de oliegestookte BR 95

Leverbaar in 2020.

€ 159,99 * (2 wagens)
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 Elektrische locomotief serie 185/Traxx 2
Voorbeeld: Elektrische locomotief Traxx 2, type 
F 140 AC2 van de firma DB Schenker Rail Scandinavia 
A/S, een  samenwerkingsverband tussen DB Schenker 
Rail  Deutschland AG en het Zweedse Green Cargo AB. 
Locn ummer 185 327-1. Zoals in gebruik rond 2017/18. 
Inzetgebied Denemarken en Nordemsland.
Model: Digitale mfx-decoder met uitgebreide geluids-
functies. Geregelde hoogvermogenaandrijving met 
vliegwiel, centraal ingebouwd. 4 via cardan aangedreven 
assen.  Antislipbanden. Met de rijrichting wisselend 
driepuntsfrontsein en 2 rode sluitseinen in conventioneel 
bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontseinen aan loczijde 2 
en 1 elk afzonderlijk digitaal uitschakelbaar. Wanneer 
de rangeerfunctie is ingeschakeld, werkt de dubbele A- 
verlichting aan beide uiteinden (rangeerlicht). Verlichting 
met onderhoudsvrije warmwitte en rode ledlampjes.  
Lengte over de buffers 21,7 cm.

_§`!PYï\
De bijpassende diepladers vindt u in het Märklin H0- 
assortiment onder artikelnummers 47112 en 47113 met 
aanduiding van de benodigde wisselwielstellen.

Deze loc is in wisselstroomuitvoering in het 
 Märklin H0-assortiment leverbaar onder artikel-
nummer 37856.

Digitale functies
Frontsein
Buffer op buffer
Rijgeluid eloc
Tyfoon
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Frontsein cabine 2
Rangeerfluit
Frontsein cabine 1
Koppelgeluid
Bedrijfsgeluid
Perslucht afblazen
Ventilator
Stationsmededeling
Rangeersnelheid

• Digitale mfx-decoder en complete geluiden.
• Met Deense stationsmelding.

Met voorbeeldgetrouwe waarschuwings-

markeringen op randen en treeplanken

Denemarken

€ 319,99 *
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© Marc Steiner
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Ideale aanvulling
€ 69,99 * € 69,99 *

U vindt een actuele verklarende lijst van de tekens op www.trix.de

 Dieplader „Carlsberg”  Dieplader „Tuborg”



48419 

10

Uit het Märklin-assortiment
U3Y

• Kerstmanfiguur wordt meegeleverd.

€ 49,99 *

 Kerstwagen H0 2019
Voorbeeld: Zijlijnwagen Beiers type van de Deutsche 
Bundesbahn (DB). Hier als wagen van de Weihnachts-Bahn 
(WB) in kerstsfeer met ruimte voor cadeaus en coupé voor 
verlanglijstjes.

Model: Bagagewagen met vormgeving in kerstsfeer voor 
het vervoer van cadeaus en verlanglijstjes. Kerstmanfiguur 
van de fa. Preiser wordt meegeleverd.  
Lengte over de buffers 11,4 cm.  
Gelijkstroomwielstel E32376004.
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Wagenzijde 
links

Wagenzijde 
rechts

2 december 2019 – Internationale dag van de modelspoorbaan

8Y

€ 16,99 *

 Koelwagens – Internationale dag van de 
 modelspoorbaan 2019
Voorbeeld: Vormgeving privé-wagen voor de internationale 
dag van de modelspoorbaan op 2 december.
Model: De twee zijkanten hebben een verschillende 
 vormgeving. Relex-koppelingen.  
Lengte over de buffers 11,5 cm.  
Gelijkstroomwielstel E700580.

  Een goed idee groeit  
gestaag

  Wanneer kan een dag van de 
modelspoorbaan beter 

worden gevierd dan in de periode vóór Kerstmis? Al sinds 
generaties is deze tijd gewoon voorbestemd voor deze 
geweldige hobby. Op initiatief van Hagen von Ortloff – 
bekend van de  televisieserie Eisenbahn Romantik op 
de tv-zender SRW – is een gemeenschap van model-
spoorbaanverenigingen, fabrikanten, clubs en uitgevers 
gevormd. Samen hebben alle betrokkenen maar één doel: 

De geweldigste hobby ter wereld – de modelspoorbaan – 
op gepaste wijze vieren en de mensen er enthousiast voor 
maken. Veel clubs zullen rond 2 december hun deuren 
openen en wereldwijd  zullen veel modelspoorbanen in 
werking worden gesteld. In heel Duitsland, ja zelfs in heel 
Europa, zullen activiteiten rondom de hobby modelspoor-
baan worden georganiseerd. Zorg dat u erbij bent!  
Beleef met het hele gezin een onvergetelijke dag. 
Ga naar www.tag-der-modelleisenbahn.de voor 
 informatie over acties en evenementen, ook bij u in de 
buurt.

Ter gelegenheid van het 30-jarige jubileum van de val van de Berlijnse muur op 9 november 2019

8Y

€ 16,99 *

 Koelwagen – 30 jaar na de val van de muur
Voorbeeld: Fictieve wagenvormgeving ter gelegenheid 
van het 30-jarige jubileum van de val van de Berlijnse 
muur.
Model: Koelwagen met Relex-koppelingen. 
Lengte over de buffers 11,5 cm. 
Gelijkstroomwielstel E700580.

Wagens met zeer fraai 

 design ter gelegenheid van 

dit unieke jubileum

U vindt een actuele verklarende lijst van de tekens op www.trix.de
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Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55-57 
73033 Göppingen
Germany

www.trix.de 

Service:
Telefoon: +31 (0) 74  - 2664044
E-mail: techniek@marklin.nl

Wijzigingen en leveringsmogelijk heden voor-
behouden. Alle opgaven van prijs, gegevens 
en maten onder voorbehoud. Vergissingen en 
druk fouten onder voorbehoud.  
Prijzen naar de actuele prijsstand op het 
moment van ter perse gaan – Prijswijzigingen 
in de loop van het jaar voorbehouden –  Prijzen 
maximaal geldig tot het verschijnen van een 
volgende prijslijst/catalogus.  
Bij de afbeeldingen gaat het deels om hand-
monsters, retoucheringen en renderings. 
De serieproductie kan in detail van de betref-
fende modellen afwijken. 

*  Alle prijsopgaven zijn vrijblijvend aanbe-
volen verkoopprijzen. Mocht deze uitgave 
geen prijs opgaven  bevatten, vraag uw 
vakhandel naar de actuele prijslijst.

Alle rechten voorbehouden. Nadruk, ook 
gedeeltelijk, verboden.

© Copyright by Gebr. Märklin & Cie. GmbH
In Duitsland geproduceerd.

339 817 – 08 2019

Leeftijdsaanduidingen en  
waarschuwingen

Alleen voor  
volwassenen.

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 kwaliteitsproduct van 
deze gecertificeerde firma koopt.

Bezoek ons op:
www.facebook.com/trix

Een actuele verklaring van de tekens 
vindt u op internet onder www.trix.de  
of in de actuele Trix-hoofdcatalogus.

Verheug u op een tijdreis door 160 jaar fascinerende 

 bedrijfsontwikkeling in een tentoonstellingsruimte met 

een oppervlak van maar liefst 2.000 vierkante meter.

Interactief en boeiend gepresenteerd!

Blijf altijd op de hoogte!

www.maerklineum.de

    Welkom in het  
          Märklineum! 
In mei 2020 openen wij  
       de deuren

Märklineum
Reuschstraße 6
73033 Göppingen
Deutschland
T +49 7161 608-289
www.maerklineum.de
info@maerklineum.de

V A N A F  M E I  2 0 2 0
O P E N I N G S T I J D E N
Dagelijks van 10:00 tot 18:00 uur 
Ook op zondag
Actuele speciale openingstijden
www.maerklineum.de

Bezoek ons op
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