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Nieuwe modellen 2020



– Verkrijgbaar bij uw Schuco-dealer voor het Märklin-dealerinitiatief

 Dit model wordt als eenmalige serie alleen voor de Märklin-handelaars (MHI) gemaakt. 5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen (Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012. Zie pagina 169 voor garantiebepalingen. 
Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

 MHI exclusief

€ 39,90 *

450557500 Piccolo
VW T1 DoKa met aanhanger en VW Kever #53

€ 39,90 *

452655300 Editie 1 : 87
Set van 3 DB3-stukgoederen MB L322, 
Hanomag F55, VW T2-bestelwagen

€ 39,90 *

452655400 Editie 1 : 87
Set van 4 bekende merken VW T1-bus Knorr, VW T1 bestelwagen Maggi

€ 29,90 *

450785400 Editie 1 : 32
VW T1-bestelwagen MÄRKLIN, zoals vroegere 1:18

€ 89,90 *

450041300 Editie 1 : 18
BMW Isetta geel/beige met zonneklep, koffer

elk € 9,99 *

452653800 Editie 1 : 87
Display met 16 Märklin T1-bestelwagens, T1 pick-ups, 
T2-bestelwagens, T3-bestelwagens, 4 van elk

Voorseriemodel

Voorseriemodellen

Voorseriemodellen

Voorseriemodel

Voorseriemodellen

Voorbeeldfoto
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Beste Märklin-vrienden, 
Ook dit jaar presenteren wij in onze nieuwighedenbrochure weer veel 
 fascinerende modellen voor uw spoorbreedte. Met de nieuwe thema
werelden van My World of Start up kan naar hartenlust worden gespeeld. 
(Opnieuw)  beginners vinden technisch doordachte en visueel indrukwekkende 
 locomotieven, zoals een Köf III rangeerlocomotief. Vanaf pagina 36 is er veel 
nieuws voor professionals, verzamelaars en iedereen die dat wil worden. Al 
sinds generaties vormt de spoorweg het leven van hele steden en gebie
den. Voor veel landelijke gebieden was het vroeger zelfs de levensader die 
alles met elkaar verbond. Geen wonder dus dat we bij de modellen voor de 
 weergave van het goederenverkeer altijd een speciale betekenis geven. Dit 
jaar brengen wij de hele bandbreedte op de rails van de modelspoorbaan. 
Zoals de robuuste T3 uit het vroege tijdperk I, of het krachtige stoomros BR 44 
uit de jaren ‘60. Modern wordt het met een loctype dat met zijn pure power al 
heel veel over de rails heeft getrokken. We bedoelen de serie locs van Class 
66, die voor het eerst in de bekende Märklinkwaliteit wordt aangeboden.  
We nemen u ook graag mee langs de vele facetten van het personenvervoer 
over het spoor.  
Zo treedt op uw modelbaan een volledig nieuw ontwikkelde BR 78/BR078 
stomend en sissend in dienst in het trekduwverkeer. Hij trekt een voor de 
toenmalige tijd authentiek treinstel. 
Perfectie tot in het kleinste detail vindt u bij onze spoorbreedte Z. Hier 
wordt bijvoorbeeld in de vorm van een complete set ter gelegenheid van de 
 175e  verjaardag van de spoorweg in Württemberg, of een blauwe BR 03.10 
met een bijzondere set rijtuigen – een realistische samenstelling in de 
jaren ‘50 – een vleugje nostalgie op uw modelbaan getoverd. 
Echt indrukwekkend wordt het bij Spoor 1, waar u van heel dichtbij de 
ontwikkelingen in de inzet van de enorme V 320 kunt meemaken. Met een 
indrukwekkende lengte van meer dan 70 centimeter en een gewicht van maar 
liefst 7 kilo. In zes verschillende varianten presenteren wij deze loc, waarvan 
de geschiedenis zich uitstrekt van 1965 tot 2015. 
Ervaar hoe een geweldige loc in de loop ter tijd en afhankelijk van zijn taken 
verandert.

Hartelijk welkom in de Märklinwereld en bij onze nieuwigheden 2020! 
Wij wensen u veel plezier bij het bouwen, verzamelen en ontdekken!

Uw Märklin-team

p.s. Via onze Märklin ARapp bieden wij vele  
aanvullende informatie of optische en akoestische  
toppers. Let gewoon op dit logo!

EditorialInhoud
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Uw Märklin YouTube-kanaal

Märklin handleiding –  
Wissels digitaal schakelen met de CS3

Spoorbaanontwerp H0 modelspoorbaan maken –  handleiding Märklin CS3

Handleiding 2 – Mobile Station op een modelbaan

Vaak zeggen een paar beelden meer dan duizend woorden.
Onder deze premisse kunt u in het nieuwe Märklin YouTube- kanaal 
veel nuttige tips bekijken.

Ga meteen eens kijken.

Veel nuttige tips en instructievideo‘s nu op elk gewenst moment te bekijken!

Onder https://www.youtube.com/maerklin-gp

Test ons nieuwe  
Märklin YouTube-kanaal

Veel tips over CS3,  
Mobile Station, signalen,  
wissels, opbouw enzovoort…

Class 66

Dieselloc Class 66 (EMD JT42CWR) 
Deze voordelige dieselloc voor de Britse markt werd in 1985 in 
eerste instantie geproduceerd door de Amerikaanse fabrikant 
Electro-Motive Division (EMD), een 100% dochter van General 
Motors (GM). Het betrof een als Class 59 aangeduide, zesassi-
ge, dieselelektrische machine type EMD JT26CW-SS in hoekig 
ontwerp. Hij had een 2.460 kW sterke dieselmotor GM 16-645E3C, 
die voor wat betreft zijn buitenafmetingen beter bij het kleinere 
Britse profiel van de vrije ruimte paste. Als basis gebruikte EMD 
de in grote aantallen geproduceerde Amerikaanse diesellocs 
type SD40-2, die vanwege zijn beproefde, eenvoudige opbouw 
zeer betrouwbaar bleek. Voor Britse spoorwegondernemingen 
herbewerkte en verbeterde EMD midden jaren ‚90 de Class 59 als 
uiterlijk verregaand ongewijzigde locs met een krachtige GM-mo-
tor 12N-710G3B-EC van 2.350 kW in de Class 66 (type JT42CWR), 

die vanaf 1998 eerst bij Britse spoorwegondernemingen in gebruik 
werden genomen. Zijn dieselmotor werkt op een dynamo type 
M AR8/CA6, die de elektrische energie voor de zes motoren met 
seriebekrachtiging levert. Deze zijn in de draaistellen onderge-
bracht en werken via een direct op het onderstel aangebrachte 
aandrijving op de wielstellen. Zijn drieassige draaistellen hebben 
radiaal instelbare eindwielstellen en een opzij verschuifbare 
middelste wielstel. De twee eindmachinistencabines zijn via 
een gang door de machineruimte met elkaar verbonden. De locs 
waren oorspronkelijk alleen bedoeld voor gebruik in Groot-Brit-
tannië, daarom zit de machinist aan de linker- in plaats van de 
rechterkant. Met een topsnelheid van 120 km/h houden ze ook 
op geëlektrificeerde hoofdtrajecten andere treinen bij. Vanwege 
de van 1 januari 2009 strenger geworden uitlaatgasbepalingen 

moest deze typeserie in 2005 worden herbewerkt, om te kunnen 
voldoen aan de geldende Europese uitlaatgasnorm fase IIIa. Zo 
ontstond eind 2005 de emissiearmere variant JT42CWRM (in 
Groot-Brittannië: JT42CWR-T1) met geoptimaliseerde, 2.420 kW 
sterke dieselmotor 12-710G3B-T2, betere geluidsisolatie in de 
machinistencabine en optionele inbouw van een klimaatregeling, 
een derde deur aan een kant vanwege gedeeltelijk wegvallen 
van de doorgaande zijgang in de locomotiefbehuizing, tweedelige 
zijruiten in de machinistencabine en grotere ventilatorjaloezieën. 
De eerste spoorwegmaatschappij die de Class 66 naar Duitsland 
haalde, was Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK), tegen-
woordig RheinCargo GmbH & Co. KG (RCH). In 1999 huurde deze 
spoorwegmaatschappij in eerste instantie twee locs als DE 61 
en 62, die zij vervolgens in 2000/01 kocht. Bijna tegelijkertijd 
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werd de Class 66 ook in andere Europese landen geïntrodu-
ceerd en vindt men deze locs tegenwoordig in Frankrijk, België, 
Denemarken, Nederland, Luxemburg, Noorwegen, Polen en 
Zweden. Er kwamen zelfs 41 exemplaren van de JT42CWRM in 
Egypte terecht. Tot aan de beëindiging van de productie in 2016 
zijn aan Europese klanten in totaal 651 exemplaren geleverd, 
waarvan 436 machines als JT42CWR en 215 exemplaren als 
JT42CWR(M/-T1). Veel Class 66‘s behoren toe aan leasingmaat-
schappijen, zoals Porterbrook Leasing Company, Eversholt Rail, 
Beacon Rail Leasing of Macquarie European Rail, die de locs 
verhuren aan derden in veel Europese landen. Kleurstellingen 
en opschriften zijn daardoor zeer verschillend en veranderen 
continu.

       Diesellocomotief Classe 66 
Blz 112

       Diesellocomotief Class 66 
Blz 101

       Diesellocomotief Classe 66 
Blz 80

Class 66

       Diesellocomotief Class 66 
Blz 102
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4314

Altijd beschikbaar.
De spoorwegen zijn van in het begin een van de motoren van de 
technische en industriële ontwikkeling. De verschijningsvorm 
werd niet alleen door de meest verschillende smaken van de 
diverse tijdperken bepaald, maar ook telkens door prestatiege-
bonden uitdagingen. 

Zo sloeg elk tijdperk en elke technische ontwikkeling hun stem-
pel op de geheel eigen klassieker van de spoorwegtechniek, en 
maakten van locomotieven en rijtuigen eenduidige vertegenwoor-
digers van hun tijd. Geen enkele andere modellen kunnen zozeer 
de unieke gevoelens en herinneringen oproepen als deze. 

Het is dan ook niet te verwonderen dat deze modellen de lieve-
lingen van de modelspoorbaan worden en in vele verschillende 
varianten onvermoeibaar rondjes rijden. Om die reden zorgen we 
ervoor dat deze vertegenwoordigers van hun tijd als model altijd 
beschikbaar zijn. 

Wat betekent dat voor mij als klant?
U brengt gewoon een bezoekje aan uw vakhandelaar en u krijgt 
uw klassieker, zonder bestel- of wachttijd, in de gebruikelijke 
Märklin-kwaliteit.

De Märklin-klassieker! – Altijd beschikbaar

     Reizigersrijtuig

      Stoomlocomotief serie 24

Het totaaloverzicht van de actuele klassiekers vindt u  
online op:
https://www.maerklin.de/de/lp/2018/maerklin-klassiker

€ 219,99 *

€ 39,99 *
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39978

37108 

43899

37806

  Motorwagen serie VT 98.9

  Elektrische locomotief serie 110.1

  Stuurstandrijtuig

      Diesellocomotief serie V 200.0

€ 309,99 *

€ 309,99 *

€ 99,99 *

€ 399,99 *
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MHI exclusief

2020 – 30 jaar Märklin-dealerinitiatief – 
30 jaar unieke series

Het Märklin-dealerinitiatief MHI is een vereniging van gespecialiseerde 
speelgoed- en modelspoorbaanverkopers. Al 30 jaar maakt de MHI zich 
sterk voor zijn leden – de detailhandelaars. 

Deze ca. 700 gespecialiseerde verkopers en hun getrainde personeel 
onderscheiden zich door nabijheid, persoonlijk contact en individuele 
service. Hier verwacht de enthousiaste modelspoorbaanliefhebber, de 
veeleisende verzamelaar en de geïnteresseerde komende generatie een 
perfect afgestemde modelspoorbaanomgeving. En als er geen MHI-dealer 
bij u in de buurt is, kunt u terecht op de website van de meeste dealers, 
waar zij uw vragen met plezier beantwoorden.

De MHI produceert uitsluitend eenmalige, speciale series in beperkte 
oplagen, die uitsluitend via dealers van deze vereniging leverbaar zijn. 
Deze modellen onderscheiden zich door bijzondere kleurstellingen en 
opschriften en technische innovaties. 

Insider- en Trix Club-leden vinden bij hun MHI-dealer altijd een competen-
te contactpersoon, die hen adviseert betreffende alle vragen over de club 
en de exclusieve club-modellen. Hij is de door Märklin geautoriseerde 
partner voor het aannemen van bestellingen voor deze uitsluitend voor 
clubleden geproduceerde modellen en de aflevering ervan. 

Maar ook de komende generatie vindt bij de MHI-dealer een luisterend 
oor. De MHI stimuleert de komende generatie met bijzondere producten, 
maar ook met breed opgezette marketingcampagnes. 

Alle speciale MHI-producties zijn voorzien van het speciale pictogram 
[fiets] en een garantie van 5 jaar. 

MHI-dealers bij u in de buurt vindt u op: www.mhi.de



!?4Y
40691

40691 30380

8

Frankrijk

Eenmalige serie.

Voorbeeld: 4 vierassige, verschillende types sneltreinrijtuigen van 
de Franse spoorwegen (SNCF) in groen/lichtgrijze basiskleurstelling. 
1 rijtuig A9, 1e klasse. 1 rijtuig A4B5x, 1e/2e klasse. 2 rijtuigen B10, 
2e klasse. Zoals midden jaren ’70 in gebruik.

Model: Alle wagens met Relex-koppelingen. Meerdere bedrijfsnummers. 
Elke wagen afzonderlijk verpakt in gemarkeerde doos, gebaseerd op de 
historische vormgeving van de personenrijtuigen van toen.  
Extra verpakking.  
Lengte over de buffers per wagen 24 cm.

      Franse set sneltreinrijtuigen „Tin Plate”

 Dit model wordt als eenmalige serie alleen voor de Märklin-handelaars (MHI) gemaakt. 5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen (Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012. Zie pagina 169 voor garantiebepalingen. 
Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

€ 140,– * (4 wagens)
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 MHI exclusief

Eenmalige serie.

Highlights:
 • Märklin-klassieker uit de jaren ‘60/‘70. 
 • Verpakking gebaseerd op de verpakking in kleur van toen.
 • Met moderne digitale mfx-decoder.

Voorbeeld: Elektrische locomotief type BB 9200 van de Franse spoor-
wegen (SNCF). Groene basiskleurstelling. Met schaarstroomafnemers. 
Bedrijfsnummer van de locomotief BB 9278. Zoals midden jaren ‘70 in 
gebruik.

Model: Heruitgave van een Märklin-klassieker. Met digitale mfx-decoder. 
Geregelde hoogvermogenaandrijving. 2 aangedreven assen. Antislip-
banden. Tweepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting, in conventioneel 
bedrijf, digitaal schakelbaar. Locomotiefbehuizing en onderstel van metaal. 
Aan beide loczijden koppelingshaak met voorontkoppeling. Verpakking 
met afbeelding van de locomotief in kleur, gebaseerd op de historische 
verpakking van toen.  
Lengte over de buffers 18 cm.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Directe regeling     

      Elektrische locomotief type BB 9200

Voortzetting van de retroserie van oude Märklin-klassiekers

€ 240,– *

SNCF® is een gedeponeerd merk van SNCF Mobilités. Alle rechten voorbehouden.
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De betrouwbare 74 in trek-duwdienst

Eenmalige serie.

Highlights:
 • Alle wagens voorzien van ledbinnenverlichting.
 • Stuurstandrijtuig met rijrichtingsafhankelijk frontsein.

Voorbeeld: Doorgangswagen en stuurstandrijtuig van de Deutsche Bundesbahn (DB). De 
set bestaat uit 3 donderbussen, twee maal 3e klas Ci en een maal 2e/3e klas BCi, en een 
reizigerstreinbagagewagen met machinistencabine Pwif-41/52. 
Zoals midden jaren ‘50 in gebruik.

Model: Alle wagens met ledbinnenverlichting, schakelbaar via het stuurstandrijtuig. 
Stuurstandrijtuig met digitale mfx-decoder en veel geluids- en lichtfuncties. Stuurstandrij-
tuig bovendien met rijrichtingsafhankelijk wisselen tussen driepuntsfrontsein en 2 rode 
sluitseinen, digitaal schakelbaar. Aan de rijtuigen door snelheid bekrachtigde koppelingen 
in de NEM-schacht.  
Totale lengte over de buffers ca. 60 cm.

Deze set rijtuigen is in gelijkstroomuitvoering leverbaar in het Trix H0-assortiment 
en heeft artikelnummer 23456.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Interieurverlichting     Frontsein     Deur laadruimte     Elektrokar     Conducteur – vertraging     Gesprek     Laden – pech     Gesprek     Conducteur – vertrekken     Vrachtpapieren     Conducteur – toilet     Bel     Bedrijfsgeluid     Omgevingsgeluid     Stationsmededeling     Stoten railvoeg     

      Set personenrijtuigen met stuurstandwagen

Stuurstandrijtuig met mfx-decoder en veel geluids- 

en lichtfuncties

Afhankelijk van de richting wisselt het 
lichtsignaal van het stuurstandrijtuig

€ 270,– * (4 wagens)
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 MHI exclusief

Eenmalige serie.

Highlights:
 • Gedetailleerd, voordelig instapmodel.
 • Met digitale mfx-decoder en complete geluiden.
 • Machinist wordt meegeleverd.

Voorbeeld: Tenderlocomotief serie 74 van de Deutsche Bundesbahn (DB), voorheen 
 Pruisische T12. Bedrijfsnummer 74 867. Tijdperk III, zoals in gebruik rond 1955.

Model: Met digitale mfx-decoder en speciale motor met vliegwiel. 3 aangedreven assen. 
 Antislipbanden. Tweepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting, in conventioneel bedrijf, 
digitaal schakelbaar. Veel gemonteerde details.  
Lengte over de buffers 12,7 cm.

Deze locomotief is in gelijkstroomuitvoering in het Trix H0-assortiment leverbaar 
onder artikelnummer 22550. 

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Frontsein achter uit     Rijgeluid     Locfluit     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Bel     Rangeersnelheid     Stoom afblazen     Frontsein voor uit     Kolen scheppen     Conducteursfluit     Luchtpomp     Rangeerfluit     Uw kaartje alstublieft     Stationsmededeling     

      Stoomlocomotief serie 74

Voor het eerst met uitgebreide, digitaal schakelbare licht-,  

speel- en geluidsfuncties en rijrichtingsafhankelijk rood/wit-frontsein

 Dit model wordt als eenmalige serie alleen voor de Märklin-handelaars (MHI) gemaakt. 5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen (Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012. Zie pagina 169 voor garantiebepalingen. 
Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

€ 220,– *
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Toeristische trein

Eenmalige serie.

Highlights:
 • Alle wagens standaard voorzien van ingebouwde led-binnen-

verlichting.
 • Scheidbare, stroomvoerende koppelingen.
 • Een wagen met ingebouwd sluitsein en gemonteerd 

 sleepcontact.

Voorbeeld: Vijf verschillende types personenrijtuigen van de Deutsche 
Bahn AG (DB AG). Een personenrijtuig type Bvmkz 810, twee perso-
nenrijtuig type Bpmz 811, een restauratierijtuig type WRmz 137 en een 
bagagewagen type Dmsdz 813. Uitvoering met lakwerk van toeristentrein. 
Zoals in gebruik rond 1995.

Model: Alle rijtuigen met typespecifiek vormgegeven bodemplaten. 
Bvmkz 810 met Fiat-draaistellen Y 0270 S met rolstabilistator. Beide 
Bpmz 811 met draaistellen MD 52 zonder dynamo. Draaistellen van het 
restauratierijtuig met schijfremmen, elektromagnetische railrem en rolsta-
bilistator. Constructieve kenmerken van de voor printer geschikte wagen 
zijn bijvoorbeeld SIG-overgangen, instapdeuren en ramen. Alle wagens 
standaard voorzien van ingebouwde led-binnenverlichting. Stroomgelei-
dende, scheidbare koppelingen. Een wagen met ingebouwde sluitsein. 
Totale lengte over de buffers ca. 142 cm.

      Set personenrijtuigen „toeristische trein”

 Dit model wordt als eenmalige serie alleen voor de Märklin-handelaars (MHI) gemaakt. 5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen (Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012. Zie pagina 169 voor garantiebepalingen. 
Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

€ 420,– * (5 wagens)
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 MHI exclusief

Eenmalige serie.

Highlights:
 • Uitgebreide licht- en geluidfuncties.
 • Machinist met omkering ook bij analoog gebruik.
 • Digitaal schakelbare stroomafnemer.
 • Cabineverlichting.
 • Machineruimteverlichting.

Voorbeeld: Elektrische locomotieven serie 103.1 van de Deutsche Bahn 
AG (DB AG). Uitvoering met verlengde machinistencabine, zonder buffer-
bekleding en zonder frontschort, met bedrijfsnummer 103 220-0. Lakwerk 
van toeristentrein. Zoals in gebruik rond 1995.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. 
Hoogvermogenaandrijving met vliegwiel, centraal ingebouwd. Telkens 
twee assen in elk aangedreven wielstel via een cardan aangedreven. 
Antislipbanden. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en twee 
rode sluitseinen in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontseinen 
aan loczijde 2 en 1 elk afzonderlijk digitaal uitschakelbaar. Cabineverlich-
ting digitaal schakelbaar. Machineruimteverlichting digitaal schakelbaar. 
Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode ledlampjes. Beweeg-
bare machinistfiguur in beide machinistencabines digitaal schakelbaar. 
Machinist met omkering ook bij analoog gebruik. Digitaal schakelbare 
stroomafnemer. Gemonteerde ruitenwissers. Gemonteerde handgrepen  
en dakleidingen van metaal. Remleidingen, schroefkoppeling en tree-
planken worden als apart monteerbare onderdelen meegeleverd.  
Lengte over de buffers ca. 23,2 cm.

      Elektrische locomotief BR 103.1

Beweegbare machinistfiguur in beide machinistencabines

Stroomafnemeraandrijving digitaal schakelbaar

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Regeling pantograaf     Rijgeluid eloc     Speciale functie     Regeling pantograaf     machinist     Frontsein achter uit     Rangeerfluit     Frontsein voor uit     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Cabineverlichting     Conducteursfluit     Interieurverlichting     Locfluit     Ventilator     

CS
2-

3

Compressor Perslucht afblazen Bezanden Rangeersnelheid Conducteur Aftelfunctie Waarschuwingssein Omgevingsgeluid 

– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies voor de MS2

€ 430,– *
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Happy Birthday MHI  MHI exclusief

Eenmalige speciale serie ter gelegenheid van de verjaardag van het MHI. 

Highlights:
 • Locomotief met ingebouwde mfx-decoder en uitgebreide geluidsfuncties.
 • Gedetailleerd, voordelig instapmodel met uitgebreide uitrusting.
 • Fraaie en originele vormgeving ter gelegenheid van de verjaardag van 

„30 jaar MHI – een sterke gemeenschap”.Voorbeeld: Dieselelektrische locomotief serie 247 (Vectron DE). Deutsche Bahn AG 
(DB AG): Bedrijfsnummer van de locomotief 247 030-0. Zoals momenteel in gebruik.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Bedrijfsgeluid 1     Rijgeluid dieselloc     Tyfoon laag     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Frontsein cabine 2     Tyfoon hoog     Frontsein cabine 1     Koppelgeluid     Bedrijfsgeluid 2     Perslucht afblazen     Ventilator     Conducteursfluit     Bezanden     Stationsmededeling     

      Diesellocomotief serie 247
In 2020 viert het Märklin-dealerinitiatief MHI zijn 30-jarig bestaan. In 1990 verenigden 
49 verkopers van speelgoed en modelspoorbanen in Duitsland zich in het Märklin- 
dealerinitiatief. Een optimale marketing van Märklin-modellen in samenwerking met de 
verkopers was het doel van de vereniging en interessante modellen in unieke series, die 
uitsluitend via de MHI-dealers verkrijgbaar zouden zijn, moesten het enthousiasme van de 
verzamelaars wekken. Nu, 30 jaar later, staat het Märklin-dealerinitiatief nog altijd voor 
innovatieve en interessante producten. 
Het nieuwe MHI-logo zal voortaan alle speciale MHI-producties sieren en symbool staan 
voor een innovatieve, levendige en moderne toekomst. 
Passend daarbij is een nieuw model gecreëerd, dat tegelijkertijd traditie en vernieu-
wing moet symboliseren. Een zeer actuele diesellocomotief uit serie 247 (Vectron DE) 
in de tijdloze kleuren van de klassieke V200, voorbeeld van een van de bekendste 
 Märklin-modellen. Uiteraard wordt ook dit model in een beperkte oplage uitsluitend voor 
het Märklin-dealerinitiatief geproduceerd.

Model: Diesellocomotief in metalen uitvoering. Fictieve vormgeving in klassiek 
 V200-design in purperrode basiskleurstelling, met v-vormige klep op de kopzijde en 
het opschrift „Deutsche Bundesbahn” op de lange zijden. Met digitale mfx-decoder en 
uitgebreide geluidsfuncties. Speciale motor, centraal ingebouwd. 4 via cardan aange-
dreven 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 het frontsein aan beide zijden van de loc 
is uitgeschakeld, is aan weerszijden de dubbele A-verlichting ingeschakeld. Verlichting 
met warmwitte en rode ledlampjes. 
Lengte over de buffers 22,9 cm.

 Dit model wordt als eenmalige serie alleen voor de Märklin-handelaars (MHI) gemaakt. 5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen (Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012. Zie pagina 169 voor garantiebepalingen. 
Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

€ 230,– *
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Ons Insider-model 2020 

Dieselmotortrein RAm TEE wordt in 2020 in een eenmalige serie alleen 
voor Insider-leden geproduceerd.

Highlights:
 • Compleet nieuwe constructie.
 • Trein volledig van metaal vervaardigd.
 • Digitale speelwerelddecoder mfx+ met uitgebreide geluids- en 

lichtfuncties.
 • Standaard ingebouwde binnenverlichting en tafellampjes, 

 digitaal schakelbaar.
 • Standaard met machineruimte- en machinistencabineverlich-

ting, digitaal schakelbaar.
 • Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel in de 

motorwagen, 4 aangedreven assen.

Voorbeeld: Dieselmotortrein RAm TEE van de Schweizerische Bundes-
bahnen (SBB) als TEE „EDELWEISS”, met traject Amsterdam – Bruxelles 
Nord – Luxembourg – Strasbourg – Basel – Zürich. 4-delige set in purper-
rode/beige basiskleurstelling. 1 motorwagen, 1 coupérijtuig, 1 restauratie-
rijtuig, 1 doorgaande coupé met stuurwagen. Dieselmotortrein met 
nummer 501. Zoals eind jaren ’50 in gebruik.

Model: 4-delige set. Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluids- 
en lichtfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel, 
centraal in de motorwagen ingebouwd. Telkens 2 van 3 aangedreven 
wielstellen in de twee 3-assige draaistellen via cardan aangedreven. 
Antislipbanden. Standaard ingebouwde binnenverlichting in coupérijtuig, 
restauratiewagen en doorgaande coupé. Met de rijrichting wisselend 
driepuntsfrontsein en 2 rode sluitseinen, evenals binnenverlichting in 
conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Binnenverlichting in het ba-
gagecompartiment van de motorwagen afzonderlijk digitaal schakelbaar. 
Machineruimteverlichting in de motorwagen, machinistencabineverlich-
ting in de motorwagen en in de stuurwagen van de doorgaande coupé en 
tafellampjes in het restauratierijtuig alle afzonderlijk digitaal schakelbaar. 
Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode ledlampjes. Meer-

Dit model is in gelijkstroomuitvoering exclusief voor Trix Club-leden  
 leverbaar en heeft artikelnummer 22976 in het Trix H0-assortiment.

      Dieselmotortrein RAm TEE „EDELWEISS”
polige, stroomgeleidende speciale koppeling met schaargeleiding tussen 
de treinsteleenheden, voor een doorlopende elektrische verbinding van 
de hele trein. Omschakeling van het sleepcontact met rijrichtingsafhan-
kelijke voeding via de telkens voorste motorwagen of doorgaande coupé 
met stuurwagen. Veel gemonteerde details. Aan beide uiteinden een 
imitatie van de Scharfenberg-koppeling (niet werkend). Kleinst berijdbare 
boogradius 437,5 mm. Berijden van radius 1 is eveneens mogelijk zonder 
rekening te houden met het verlichtingsruimteprofiel.  
Totale lengte van het treinstel over de koppeling ca. 113 cm.

€ 899,– *
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 MHI exclusief

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Interieurverlichting     Rijgeluid dieselloc     Tyfoon hoog     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Cabineverlichting     Tyfoon laag     Cabineverlichting     Bedrijfsgeluid 1     Ventilator     Tafellampen     Lichtfunctie 1     Lichtfunctie 2     Brandstof bijvullen     Bezanden     

SBB-dieselmotortrein RAm, TEE „EDELWEISS” 
Nadat in 1954 werd besloten om in Europa op 2 juni 1957 een hoog-
waardig TEE-netwerk in te voeren, besloten de Schweizerische 
Bundesbahnen (SBB) en de Nederlandse Spoorwegen (NS) in 1955 
om gezamenlijk een nieuwe dieselmotortrein met de configuratie 
VT+VM+VM+VS te ontwikkelen. Daarbij werden de motorwagens 
door Werkspoor in Amsterdam gebouwd. Voor de bouw van de 
tussen- en stuurstandwagens tekende echter het Zwitserse SIG in 
Neuhausen. Brown-Boveri in Baden was verantwoordelijk voor 
de elektrische installaties. De markante kopvorm van de eindwa-
gen is ontworpen door de bij Werkspoor aangestelde industrieel 
ontwerpster Elsebeth van Blerkom, die als inspiratie de eivorm 
koos. De omkapping van de motorwagen was uitgevoerd als tor-
siebestendige, zelfdragende buizenconstructie met machinisten-
cabine, machineruimte, bagagecompartiment, personeelsruimte 
en diensttoilet. De machineruimte herbergde twee hooggeladen 
Werkspoor-dieselmotoren type RUHB 1616 met 16 cilinders in 
V-vorm (elk 1.000 pk/735 kW). De aangeflenste hoofddynamo‘s 

CS
2-

3

Conducteursfluit Sluiten van deuren Luchtpers Perslucht afblazen Signaaltoon 1 Signaaltoon 2 Generatorgeluid Stoten railvoeg Rangeersnelheid Stationsmededeling 

leverden de stroom voor de twee BBC-tractiemotoren (elk 
292 kW continuvermogen), die de eindwielstellen van de twee 
3-assige draaistellen aandreven. Een derde 4-takt dieselmotor 
type Werkspoor RUB 168 met acht cilinders en 300 pk vermogen 
voedde via een dynamo het boordnet, de klimaatregeling en de 
keuken van het restauratierijtuig. De omkapping van de tussen- 
en stuurstandwagen was analoog aan de Leichtstahlwagen van 
de SBB eveneens opgebouwd als zelfdragende, stijve buizen-
constructie en voorzien van een normaal SBB-draaisteltype. 
Om de reizigers een aangename reis te kunnen bieden, werden 
bijzondere comfortelementen toegepast, zoals het dubbele glas 
in de grote ruiten met daartussen een jaloezie, die de reizigers 
via een draaikruk gemakkelijk konden bedienen. Elk rijtuig was 
voorzien van klimaatregeling voor een gelijkmatige temperatuur 
en continue luchtverversing. Alle afzonderlijke zitplaatsen waren 
voorzien van een verstelbare rugleuning en bekleed met eerste-
klas gepolsterde meubelstof. 
 
Alle vijf de treinstellen (SBB RAm 501–502, NS DE IV 1001–1003) 
waren gestationeerd in Zürich en werden ingezet voor de volgen-
de TEE-treinen: „EDELWEISS” Zürich – Amsterdam, 06/57-05/74), 
„Étoile du Nord” (Amsterdam – Parijs, 06/57-08/64), „L´Oiseau 
bleu” (Parijs – Amsterdam, 06/57-05/64), „L´Arbalète” (Zürich – 
Parijs, 08/64-09/69) en „Bavaria” (Zürich – München, 08/69-02/71). 
Na het rampzalige ongeval met de „Bavaria” bij Aitrang op de 
avond van 9 februari 1971 werden de overgebleven voertuigen 
nog tot eind mei 1974 als TEE „EDELWEISS” ingezet. In 1977 
werden ze verkocht aan de Canadese Ontario Northland Railway 
om op het 388 km lange traject Toronto – Timmins te worden 
gebruikt. In 1992 werden ze uitgerangeerd, waarna er in 1998 
twee stuurstandr ijtuigen, twee coupérijtuigen en een restauratie-
tussenwagen naar Europa werden teruggehaald. Tot de dag van 
vandaag  worden ze in Nederland een voor een opgeknapt.

Vraag uw gespecialiseerde 
verkoper naar de exclusieve 
Märklin-posterbrochure

Slechts twee van de vele bijzonderheden:
Het fijn geëtste ventilatorrooster aan de  

motoreenheid van de RAm TEE en de  
loepzuivere opdruk

– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies voor de MS2

 Dit model wordt als eenmalige serie alleen voor de Märklin-handelaars (MHI) gemaakt. 5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen (Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012. Zie pagina 169 voor garantiebepalingen. 
Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Märklin my world – speelplezier van bij het begin

Welkom bij Märklin my world. 
Uitpakken, opbouwen en daar gaan we. Dat vinden ook de kleine model-
spoorbaanliefhebbertjes leuk. En precies dat kunt u met Märklin my world 
ervaren. De sets zijn ideaal voor kinderen vanaf 3 jaar, leuk om te geven 
en om te krijgen. Batterij-aangedreven of via USB oplaadbare accu-aange-
dreven treinen - eindeloos speelplezier met licht en geluid! De stabiele en 
aan de leeftijd aangepaste treinen staan met hun magneetkoppelingen en 
uiterst robuuste onderdelen garant voor vele uren creatief en onbezorgd 
speelplezier.

Nieuw in de Märklin my world productwereld:
Het wordt meteen spannend en opwindend in de kinderkamer, want met 

een luid fluiten rijdt de bouwplaatstrein de bouwplaats op. Om zijn vele 
taken te kunnen vervullen, heeft de diesellocomotief maar liefst drie 
wagens. Met de goederenwagen kan van alles worden vervoerd. Pas op, 
de kipwagen lost zijn lading. Meteen komt de graafmachine en voert de 
lading af. De betonwagen zorgt voor de nodige toevoer op de bouwplaats.
Ook kan een veelzijdige kraanwagen worden ingezet. De nieuwe grote en 
kindvriendelijke bouwplaats station biedt reusachtig speelplezier op twee 
niveaus met meerdere toeritten. Hier vindt het bouwplaatsvoertuig zijn 
weg. Op de bouwplaats is altijd iets te doen en te ontdekken. 
Met fantasie en nieuwsgierigheid kan het kind in de wereld van de bouw-
plaats duiken. Daarbij moeten wegen worden 
gebouwd, gesloopt, buizen worden gelegd, stenen worden uitgehakt en 

rails worden gelegd. De startset bouwplaats biedt de kinderlijke fantasie 
oneindig veel mogelijkheden. 
Met zijn grote assortiment accessoires betekent Märklin my world onbe-
grensd rijplezier op alle routes.

Voor het kind!

Jij geeft het signaal – de deuren sluiten – en de reis begint. Krachtig rijdt 
je bouwplaatstrein naar de volgende inzet. Druk op de knop van de Power 
Control Stick en laat de seinhoorn luid klinken.

Dat is echt leuk!”

Schaal H0/1: 87
Alle treinen in spoorbreedte H0/1: 87 en bovendien ook 
op alle H0-installaties bruikbaar!

Magneetkoppelingen  
Kindvriendelijke magneetkoppelingen aan alle  
locomotieven en wagens.

Geluidsfunctie 
Alle treinen zijn met geluidsfuncties uitgerust!  
Bijvoorbeeld: Seinhoorn, stationsmelding, knarsende  
remmen of het geluid van deuren die worden gesloten.

Lichtfunctie  
Alle treinen zijn met schakelbare 
verlichting vooraan uitgerust.

Voeding op batterijen 
Deze treinen zijn via batterijen gevoed.

Voeding op accu  
Deze treinen zijn met een oplaadbare accu en USB-laadkabel  
uitgerust.

Afneembaar dak 
Bij deze rijtuigen kunt u het dak afnemen.

Stomende schoorsteen 
Stoomontwikkelaar op waterbasis. 

 
Geschikt voor kleuters

Waterspuit voor bluswerk
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Themawereld bouwplaats

Voor het samenstellen van een trein is de bouwplaatstrein met artikel-
nummer 29341 ideaal.

Highlights:
 • 360° zwenkbare kraan.
 • Verladen van uiteenlopende goederen mogelijk.
 • Inclusief laadbox.

Voorbeeld: Kraanwagen met een kraan voor het verladen van goederen.

Model: De wagen is voorzien van een kraan, die geschikt is voor het 
verladen van verschillende goederen. De kraan kan 360° worden gedraaid, 
zodat de trein kan worden geladen en gelost. Met behulp van de kraanarm 
kunnen de containers uit het my world-assortiment worden verladen. 
Bovendien is de laadbox ideaal om kleine goederen te vervoeren. 
Voor voldoende stabiliteit bij het verladen zorgen de 4 steunen. Voor 
 veilig  vervoeren kunnen de steunen en de kraanarm worden ingeklapt. 
 Wagen met magneetkoppelingen.  
Totale lengte van de wagen 18,5 cm.

      Kraanwagen

Zie pagina 20 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

€ 19,99 *
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De trein kan op 2 verschillende frequenties (G/H) worden aangestuurd en daardoor met 
een extra accu-aangedreven trein worden aangevuld.

Voorbeeld: Bouwplaatstrein bestaande uit een diesellocomotief, een kipwagen, een 
open goederenwagen en een beladen betonmolenwagen.

Model: Goederentrein in fantastisch bouwplaatsdesign. Locomotief met accuaandrijving 
en magneetkoppeling achteraan op het laatste voertuig. Motor, accu en gehele elektro-
nica zijn kindveilig ingebouwd. De locomotief kan met de bijgeleverde laadkabel worden 
opgeladen. Telkens 3 snelheden bij voor- en achteruitrijden, 3 geluidsfuncties en een 
driepuntsfrontsein, regelbaar via de kindvriendelijke Märklin Power Control Stick. De kip-
wagen met beweegbare kantelbak en de open goederenwagen zijn ideaal voor het trans-
port van bouwplaatsgoederen. Betonmolenwagen met handmatig draaibare container, 
inclusief kogeltjes als belading. Container kan open en dicht, zodat deze met verschillende 
goederen kan worden beladen. Goederenwagen met kindvriendelijke magneetkoppelingen 
voor eenvoudig koppelen. Lengte van de trein 48 cm. 

Behorend bij de themawereld bouwplaats is een bouwplaatsstation 
leverbaar onder artikelnummer 72222.

 Startset „bouwplaatstrein”

Themawereld bouwplaats

Functies
Licht
Bouwplaatsgeluiden
Seinhoorn
Bouwplaatsvoertuig

Inhoud: 12 gebogen kunststof rails, 4 rechte kunststof rails (172 mm), 2 rechte kunststof 
rails (188 mm), 1 gebogen kunststof rail (wisselbocht), 1 linkse wissel, 1 stootblok en een 
draadloze, handzame Märklin Power Control Stick. Een USB-laadkabel voor de locomo-
tief en 2 AAA-batterijen voor de controller worden meegeleverd. De trein kan via twee 
verschillende frequenties worden aangestuurd en zo met een extra accu-aangedreven 
trein worden uitgebreid.  
Uit te breiden met aanvullingspakket kunststof rails 23300.

Zie pagina 20 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

€ 99,99 *
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Highlights:
 • Uiterst eenvoudige bediening dankzij de Märklin Power Control Stick.
 • Snel opladen van de locomotief met accutechniek en USB-laadkabel.
 • Spannende bouwplaatsgeluiden en lichtfunctie. 
 • Functionele goederenwagen die kan worden geladen en gelost.
 • Betonmolenwagen met draaiende container die open kan, inclusief kogeltjes als belading.
 • Inclusief bouwplaatsvoertuig.
 • 4-delige trein met een lengte van 48 cm. 
 • Trein behorend bij de themawereld bouwplaats.
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De bouwplaats station is de ideale aanvulling op startset „bouwplaats” 
29341.

Highlights:
 • Grote kraan als centraal speelelement.
 • Inclusief bouwplaatsvoertuig.
 • Maximaal speelplezier door kindvriendelijk, insteekbaar 

bouwpakket met veel speelmogelijkheden.
 • Samen met de startset „bouwplaats” ontstaat een veelzijdige 

speelwereld, die kinderen geweldig zullen vinden.
 • Spelen op meerdere niveaus.
 • Verschillende uitvoeringen voor railaansluiting.
 • Fantasievol spelen door veel in het gebouw geïntegreerde 

speelmogelijkheden.
 • Compatibel met het stratensysteem van Majorette Creatix – 

daardoor veel extra speelmogelijkheden.

Voorbeeld: Bouwplaats station met een grote kraan en veel andere 
speelfuncties, als bouwdoos in kindvriendelijke uitvoering.

Model: De bouwplaats station biedt veel verschillende speelfuncties 
– highlight is de grote kraan midden in de bouwplaats station. Een bouw-
plaatsvoertuig, een snelstarthelling voor voertuigen, draaibare ruiten, 
verplaatsbare bouwplaatswanden, een kogelbaan en andere functies 
zorgen voor veel speelplezier rondom het thema bouwplaats. De twee 
helften van het gebouw kunnen via een scharnierpunt onder verschillende 
hoeken ten opzichte van elkaar worden geplaatst. Voor de railaansluiting 
zijn verschillende uitvoeringen mogelijk. Een van de mogelijkheden is de 
rails van de Märklin my world viaductspoorweg samen met de bouwplaats 
station te gebruiken. Bovendien kan de baan door de bouwplaatstunnel 
worden geleid, de ideale positie voor laden en lossen van de trein. Door 
de verschillende uitvoeringen van de railaansluiting op niveau 0 en niveau 
1 kan het gebouw met verschillende en meerdere spoorbanen tegelijk 
worden gecombineerd. De wegaansluitingen zijn compatibel met het 
stratensysteem van Majorette Creatix. Bouwplaats station als stabiele 
bouwdoos, geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar. Stickerblad en opbouw-
handleiding worden meegeleverd. Levering in losse onderdelen.

      Bouwplaats station

Themawereld bouwplaats

Volledig compatibel met

daardoor veel extra  
speelmogelijkheden

€ 39,99 *
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Zie pagina 20 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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1 x

De stoomlocomotief Emma is met een formaat van 10 cm (LüP) en 10,5 cm hoog, groter 
dan de in de handel gewoonlijk verkrijgbare H0-modellen van het huis Märklin, en vormt 
daarom een speciaal artikel.

112 x 76 cm
45” x 30”

Jim Button and the Wild 13

1 x

Voorbeeld: Locomotief „Emma” en Jim Knoop, Lucas de treinmachinist en de kleine 
locomotief „Molly” uit de bioscoopfilm „Jim Button and the Wild 13”.

Model: Locomotief „Emma” met digitale mfx-decoder en twee van de snelheid onafhan-
kelijke geluidsfuncties. Tweepuntsfrontsein in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. 
Verlichting met warmwitte LED-lampjes. Onderstel en opbouw van de locomotief van 
kunststof. 1 aangedreven as, antislipbanden. Koppelingshaak. 
Locomotief „Emma” heeft een afneembaar dak, zodat de speelfiguurtjes Jim en Lukas in 
de locomotief kunnen meerijden. Locomotief „Emma” in grotere uitvoering (niet op schaal 
1:87) voor gebruik op H0 C-rails. Jim, Lukas en de kleine locomotief „Molly” worden als 
speelfiguurtjes meegeleverd en zorgen voor extra speelplezier. Inclusief knutselplaat voor 
het Molly-mandje, zodat Emma haar kleine Molly op haar rug mee op reis kan nemen.  
De maten van locomotief Emma zijn:  
Lengte over de buffers 100 mm, breedte 60 mm en hoogte 105 mm.  
Speelfiguurtje Jim: Hoogte ca. 36 mm. Speelfiguurtje Lukas: Hoogte ca. 45 mm.  
Locomotief Molly: Hoogte ca. 42 mm.
 

De reis begint... Duik in het thema „Jim Button and the Wild 13” en start de reis samen 
met locomotief „Emma”, Jim Knoop en Lucas de treinmachinist. Beleef je avontuur en 
ontdek samen met de andere „Jim Knoop”-producten de wereld van de gelijknamige 
bioscoopfilm „Jim Button and the Wild 13”.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Rijgeluid     Gesprek     Directe regeling     
      Startset „Jim Knoop” 

Inhoud: 12 gebogen rails 24130, 2 rechte rails 24172, 1 rechte rails 24188, 1 basisstation, 
1 voeding en een draadloos, handzaam infraroodregelapparaat, de Märklin Power Control 
Stick. 2 AAA-batterijen worden meegeleverd. Uitbreidbaar met uitbreidingssets voor 
C-rails en met alle C-rail-producten. 

€ 149,99 *
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© (2020): Rat Pack Filmproduktion GmbH /
 Warner Bros. Entertainment GmbH

www.jimknopf.de

Highlights:
 • Locomotief „Emma” met afneembaar dak, geluid en lichtfunctie.
 • Speelfiguren Jim Knoop en Lucas de treinmachinist, die in de 

machinistencabine van locomotief „Emma” kunnen worden 
geplaatst, zorgen voor veel speelplezier en gaan met je mee op 
avontuur.

 • Inclusief Molly-mandje, zodat Emma de kleine Molly op haar rug 
kan vervoeren.

 • Veilige, stevige grip en eenvoudige bediening van de functies voor 
 treinbesturing dankzij de Märklin Power Control Stick.

 • Digitaal IR-regelapparaat voor aansturing van max. 4 locomotieven.
 • Vrij bewegen rondom de baan door het draadloze IR-regelapparaat.
 • Gemakkelijk op te bouwen C-rails modelbaan.

Voorlopige weergave van de filmteaser

Met het mandje op de rug 
gaan we op reis

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Voorbeeld: Set wagens bestaande uit 3 gesloten goederenwagens met 
het thema „Jim Button and the Wild 13”.

Model: Set van 3 gesloten goederenwagens in individuele vormgeving 
bij het thema „Jim Button and the Wild 13”. Elke wagen in een unieke 
vormgeving bij verschillende landen uit het verhaal „Jim Button and the 
Wild 13”. Relex-koppelingen.  
Lengte over de buffers per wagen 11,5 cm. Gelijkstroomwielstel E700580. 

      Set goederenwagens „verschillende landen Jim Knoop”

Elke wagen in een unieke vormgeving

De productafbeeldingen tonen voorlopige ontwerpen uit de actuele 
werkzaamheden in verband met de uitgave van de film in 2020

Jim Button and the Wild 13

€ 49,99 *
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Voorbeeld: Open goederenwagen met verlichting bij het thema 
„Jim  Button and the Wild 13”.

Model: Open goederenwagen in fantastische vormgeving bij het thema 
„Jim Button and the Wild 13”. De wagen heeft het magische lichten van 
de zee – fluorescerende golven met glitters aan de bovenkant.  
Relex-koppelingen. 
Lengte over de buffers 11,5 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

      Open goederenwagen „lichtende zee”

Wagen met lichtende golven als belading

Highlights:
 • Wagen in individuele vormgeving bij Schat van de wilde 13.
 • Inclusief goudklompjes als wagenbelading.
 • Inclusief piratenooglapje.

Voorbeeld: Set van twee kipwagens bij het thema „Jim Button and 
the Wild 13”.

Model: Set van 2 kipwagens in individuele vormgeving bij Schat van 
de wilde 13. Wagenbak naar beide zijden kantelbaar, in de midden-
stand vergrendeld. Voor extra speelplezier omvat deze set wagens ook 
goudklompjes, die als lading dienen. Inclusief piratenooglapje van karton. 
Relex-koppelingen.  
Lengte over de buffers per wagen 11,5 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

Passend bij het thema „Jim Button and the Wild 13” zijn nog meer 
 geweldige producten verkrijgbaar.

      Set piratengoederenwagens „Schat van de wilde 13”

© (2020): Rat Pack Filmproduktion GmbH /
 Warner Bros. Entertainment GmbH

www.jimknopf.de

Voorlopige weergave

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

€ 24,99 *

€ 34,99 *
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Themawereld containertrein

Als uitbreiding van de themawereld ‚containerlogistiek‘ zijn containers-
et 72453, treinstel 44452, wagen 44700 en containerterminal 72452 
geschikt.

Highlights:
 • Robuuste trein – uiterst geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.
 • Kindvriendelijke constructie van de containerwagen en de 

verschillende containeruitvoeringen.
 • Locomotief met knipperlicht en geluidsfuncties.
 • Veilige, stevige grip en eenvoudige bediening van de functies 

voor treinbesturing dankzij de Märklin Power Control Stick.
 • Digitaal IR-regelapparaat voor aansturing van max. 4 treinen.
 • Vrij bewegen rondom de baan door het draadloze IR-regel-

apparaat.
 • Gemakkelijk op te bouwen C-rails modelbaan.

Voorbeeld: Fictieve dieselrangeerlocomotief type Henschel DHG 700 
en 3 containerwagens van de Deutsche Bahn AG (DB AG), beladen met 
verschillende containers.

Model: Locomotief met digitale mfx-decoder en serieel schakelbare 
geluidsfuncties. 1 aangedreven as, antislipbanden. Met de rijrichting 
wisselend driepuntsfrontsein, in conventioneel bedrijf, digitaal schakel-

Functies
Frontsein
Waarschuwingsknipperlicht
Rijgeluid dieselloc
Tyfoon

      Startset „containertrein”
baar. Knipperlicht op het cabinedak. Koppelingshaak. 3 containerwagens 
 beladen met verschillende containeruitvoeringen (20 ft. container, 
40 ft. container en 20 ft. tankcontainer). Alle wagens met Relex- 
koppelingen. Alle containers kunnen van de wagen worden genomen 
en voor belading worden geopend.  
Lengte van de trein 59,2 cm.
 
Inhoud: 12 gebogen rails 24130, 4 rechte rails 24188, 1 basisstation, 
7 rechte rails 24172, 2 gebogen rails 24224, 1 wissel links 24611 en 
1 wissel rechts 24612. Voeding en een draadloos, handzaam infra-
roodregelapparaat, de Märklin Power Control Stick. 2x AAA-batterijen 
meegeleverd. Uitbreidbaar met uitbreidingssets voor C-rails en met alle 
C-rail-producten. De wissels kunnen achteraf van elektroaandrijving 
74492 worden voorzien.

€ 199,99 *
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De containerterminal past bij startset „containertrein” 29453 en kan 
verder worden uitgebreid met wagenset 44452 en wagen 44700. 

Highlights:
 • Veelzijdige speelmogelijkheden rondom het thema 

 containerlogistiek.
 • Robuuste, kindvriendelijke uitvoering – speciaal  

op de behoeften van kinderen vanaf 6 jaar afgestemd.

Voorbeeld: Moderne portaalkraan voor verladen van containers.

Model: Stabiele, robuuste uitvoering van een moderne containertermi-
nal. Het model is speciaal op de behoeften van kinderen afgestemd. De 
loopkat kan met de hand worden verschoven. Op en neer beweegbare 
installatie voor het verladen van containers. De portaalkraan is op wielen 
gelagerd en kan worden verschoven. Levering in losse onderdelen.

      Containerterminal

Heruitgave

Veelzijdige speelmogelijkheden rondom het 

thema containerlogistiek

Highlights:
 • Containers kunnen worden geopend voor laden en lossen.
 • Ideale aanvulling voor de speelwereld containerlogistiek.

Voorbeeld: Container in verschillende containeruitvoeringen voor 
 containertrein en containerwagen 

Model: Containerset bestaande uit 6 containers: twee 20 ft tankcontai-
ners, twee 20 ft containers en twee 40 ft containers. 

Container passend bij startset containertrein 29453, wagenset container-
vervoer 44452, containerwagen 44700 en containerterminal 72452.

      Containerset

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

€ 44,99 *

€ 29,99 *
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Stoomlocomotief in individuele halloween-vormgeving.

Model: Stoomlocomotief in een griezelige halloween-vormgeving. 
 Afzonderlijke opdrukelementen en het driepuntsfrontsein geven licht in 
het donker – Glow in the Dark. Met digitale mfx-decoder. 1 aangedreven 
as. Antislipbanden. Koppelingshaak.  
Lengte over de buffers 10,8 cm.

      Stoomlocomotief halloween – Glow in the Dark

Halloween

Glow in the Dark – opdruk en  

driepuntsfrontsein geven licht in het donker

Personenrijtuig in individuele halloween-vormgeving.

Model: Personenrijtuig in griezelige halloween-vormgeving. Afzonderlijke 
opdrukelementen en de ruiten geven licht in het donker – Glow in the Dark. 
Relex-koppelingen.  
Lengte over de buffers 11 cm. Gelijkstroomwielstel E700600.

      Personenrijtuig halloween – Glow in the Dark

Glow in the Dark – opdruk en ruiten  

geven licht in het donker

€ 89,99 *

€ 24,99 *

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Highlights:
 • Robuuste loc – bijzonder geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.
 • Digitale mfx-decoder – locomotief digitaal aanstuurbaar.
 • Met de hand op en neer te bewegen stroomafnemer.

Voorbeeld: Elektrische locomotief type Henschel EA 500.

Model: Locomotief met digitale mfx-decoder en speciale motor. 
1 aangedreven as, antislipbanden. Met de rijrichting wisselend drie-
puntsfrontsein, in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Met de 
hand op en neer te bewegen stroomafnemer. Koppelingshaak.  
Lengte over de buffers 10,5 cm.

Functies
Frontsein

      Elektrische locomotief

€ 84,99 *



1 x2 x 24172 1 x 2418812 x 24130 1 x

112 x 76 cm
45” x 30”

29133 1 x

/eE3
29133

mit / with

Märklin Power 

Control Stick

34

„Mijn start met Märklin”

Highlights:
 • Veilige, stevige grip en eenvoudige bediening van de functies 

voor treinbesturing dankzij de Märklin Power Control Stick.
 • Digitaal IR-regelapparaat voor aansturing van max. 4 treinen.
 • Vrij bewegen rondom de baan door het draadloze IR-regel-

apparaat.
 • Gemakkelijk op te bouwen C-rails modelbaan.
 • Inclusief voertuig als belading.

Voorbeeld: Tenderlocomotief, lageboordwagen Kklm 505 voor het ver-
voer van een bulldozer en een kipwagen.

      Startset „Mijn start met Märklin”
Model: Tenderlocomotief met digitale mfx-decoder en speciale motor. 
1 aangedreven as, antislipbanden. Tweepuntsfrontsein wisselt met de 
rijrichting, in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Koppelingshaak. 
1 geladen lageboordwagen en 1 kipbakwagen, elk met Relex-koppelingen. 
Lengte van de trein 34 cm.

Inhoud: 12 gebogen rails 24130, 2 rechte rails 24172, 1 rechte rails 
24188, 1 basisstation, 1 voeding en een draadloos, handzaam infra-
roodregelapparaat, de Märklin Power Control Stick. 2x AAA-batterijen 
meegeleverd. Uitbreidbaar met uitbreidingssets voor C-rails en met alle 
C-rail-producten.

€ 129,99 *

Functies
Frontsein
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Themawereld Brandweer

Als uitbreiding van de themawereld „brandweer” zijn thema-aanvullings-
pakket 78752 en treinstel 44752 geschikt.

Highlights:
 • Robuuste trein – uiterst geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.
 • Veelzijdige speelmogelijkheden rondom het thema brandweer.
 • Veilige, stevige grip en eenvoudige bediening van de functies 

voor treinbesturing dankzij de Märklin Power Control Stick.
 • Digitaal IR-regelapparaat voor aansturing van max. 4 treinen.
 • Vrij bewegen rondom de modelbaan door het draadloze 

 infraroodregelapparaat.
 • Gemakkelijk op te bouwen C-rails modelbaan.
 • Inclusief brandweerwagen als belading.

Voorbeeld: Fictieve brandweerlocomotief op basis van een elektrische 
locomotief type Henschel EA 500. Lageboordwagen voor transport van 
een brandweerladderwagen, rongenwagen met slang en ketelwagen 
„Bluswater” van de DB Notfalltechnik.

Functies
Frontsein      Startset „brandweer”

Model: Locomotief met digitale mfx-decoder en speciale motor. 1 aan-
gedreven as. Antislipbanden. Met de rijrichting wisselend driepuntsfront-
sein, in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Lageboordwagen met 
afneembaar metalen model van een ladderwagen. Kartonnen zelfmaaksja-
bloon „Slang” voor belading van de rongenwagen. Ketelwagen met 
remplatform. Alle wagens met Relex-koppelingen. 
Lengte van de trein 45,5 cm.

Inhoud: 12 gebogen rails 24130, 4 rechte rails 24188, 1 basisstation, 
7 rechte rails 24172, 2 gebogen rails 24224, 1 wissel rechts 24612 en 
1 wissel links 24611. Voeding en een draadloos, handzaam infraroodrege-
lapparaat, de Märklin Power Control Stick. 2x AAA-batterijen meegele-
verd. Uitbreidbaar met uitbreidingssets voor C-rails en met alle C-rail- 
producten. De wissels kunnen achteraf van elektroaandrijving 74492 
worden voorzien.

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

€ 169,99 *



36



37

Märklin Spoor H0

Van stoomtreinreizen met elegante schoonheden 
en krachtpatsers van formaat

Het jaar 2020 is bij Märklin een jaar dat langs alle tijdperken trekt. Van 
de elegante internationale reizigerstreinen tot het transport van allerlei 
goederen naar de handels- en productiemetropolen. Flink onder stoom 
zijn maar liefst drie geweldige modellen met bij het tijdperk passende en 
afwisselende wagensets klaar om te worden ingezet. Met een geweldig 
donderend geluid volgt een opmerkelijk werkpaard, dat standaardketel-
wagens met realistische gebruikssporen naar de losplaats trekt. Naast 
veel andere echte „loctypes” rijdt de volledig nieuw ontwikkelde BR 78 
binnen op spoor 1.

Als een van de belangrijkste locs van de tijdperken III en IV weet onze 
78 te overtuigen met een opmerkelijk opengewerkte metalen constructie 
en een groot aantal gemonteerde details.

Al meer dan 20 jaar thuis in onze streken is de krachtpatser Class 66. 
Hij is bij bijna alle spoorwegmaatschappijen in Europa een vast onderdeel 
van het voertuigbestand en daarom is het nu ook tijd om deze loc voor 
het eerst als nieuwe constructie in de rijen van de Märklin-modellen in te 
voegen.

Naast deze modellen zijn nog veel andere verrassingen, zoals onze tot 
1.499 exemplaren gelimiteerde Zweedse Da met zijn Tin Plate-wagens, 
klaar om door u te worden ontdekt.

Wij wensen u veel plezier bij het rondsnuffelen in de nieuwigheden-
brochure 2020

Uw Märklin-team
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De buitengewone

      Stoomlocomotief serie S 3/6, de „langbenige”

Volledig nieuw ontwikkeld en 

uiterst gedetailleerd

Voorbeeld: Sneltrein-stoomlocomotief 3624 van de Königlich Bayeri-
schen Staatseisenbahnen, gebouwd in 1912 en de eerste locomotief van 
deze subserie.

Highlights:
 • Aandrijfwielen maatgetrouw naar de voorbeeldhoogte van 

twee meter. 
 • Stuurstang voorbeeldgetrouw in kleur uitgevoerd.
 • Treinnaderingslicht digitaal schakelbaar.
 • Uitstekende rijeigenschappen en trekkracht. 
 • Loepzuivere opdruk.
 • 31 functies in mfx-bedrijf.
 • Als model nu de eerste subserie met de rechte machinisten-

cabine.  

De loc is in gelijkstroomuitvoering in het Trix H0-assortiment leverbaar 
onder artikelnummer 22403.

Tot in detail indrukwekkend is onze „nieuwe”.
Als Märklin-model voor het eerst uitgevoerd, maakt ons model  
indruk met een voorbeeldgetrouwe ketelopbouw en een unieke  

doorkijk bij het stavenframe. Net zo indrukwekkend is de uitvoering  
van de machinistencabine. Zoals bij het voorbeeld zit de achterwand  

van de ketel vol met in kleur contrasterende instrumenten,  
hendels en een voorbeeldgetrouw stuurwiel.

Naast de andere machines van serie S 3/6 zijn er niet meer dan 
18  exemplaren van de subserie met de gigantische, twee meter hoge 
aandrijfwielen gebouwd.
Nu is deze schoonheid voor het eerst ook leverbaar in de bekende 
 Märklin-precisie!

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

€ 589,99 *
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Experience technology.Technik erfahren.

Auch in Trix H0

Also in Trix H0

Magisch – Formschön – Elegant

Magical – Well-Designed – Elegant

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

Dampfl okomotive S 3/6, die „Hochhaxige“
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Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Contact rookgarnituur     Rijgeluid     Locfluit     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Treinpasseerlicht     Rangeerfluit     Cabineverlichting     Stoom afblazen     Bedrijfsgeluid     tuimelrooster     Luchtpomp     Waterpomp     Injecteur     Kolen scheppen     

CS
2-

3

Conducteursfluit Stoten railvoeg Geluid koppeling Bezanden Rangeersnelheid Brandstof bijvullen Brandstof bijvullen Brandstof bijvullen Veiligheidsventiel Gesprek Gesprek Conducteur Omgevingsgeluid Stationsmededeling 

Ideale aanvulling voor de „langbenige” zijn de bekende snel-
treinrijtuigen van de K.Bay.Sts.B. met  nieuwe bedrijfsnummers, 
nieuwe revisiegegevens en een nieuw traject van Neurenberg 
naar Halle (S.)

Vraag uw gespecialiseerde 
verkoper om de exclusieve 
Märklin-poster van deze loc

– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies voor de MS2
€ 69,99 *

€ 69,99 *

€ 69,99 *

€ 69,99 *

 Sneltreinrijtuig ABBü

 Sneltreinrijtuig CCü

 Sneltreinbagagewagen PPü

 Sneltreinrijtuig CCü
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175 jaar spoorwegen in Württemberg

Highlights:
 • 175 jaar spoorwegen in Württemberg (1845-2020).
 • Eerste traject Cannstatt-Untertürkheim geopend op 

22 oktober 1845.

Voorbeeld: 5 goederenwagens van verschillende types van de Württember-
gische Staatsbahnen (Württ.St.B). 1 gesloten goederenwagen met remhokje, 
1 ketelwagen met remhokje, 1 rongenwagen, 1 zuurwagen met remhokje en 1 
bierwagen met remhokje. Zoals in gebruik rond 1919.

Model: Alle wagens met verschillende bedrijfsnummers. Rongenwagen met 
geïmiteerde lading stro. Alle wagens afzonderlijk verpakt met extra omver-
pakking. Totale lengte over de buffers ca. 60 cm.  
Gelijkstroomwielstel E700580, E700630, E36667900, E36669200.

      Set goederenwagens „175 jaar spoorwegen in Württemberg”

€ 195,– * (5 wagens)
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Highlights:
 • 175 jaar spoorwegen in Württemberg (1845-2020). 
 • Eerste traject Cannstatt-Untertürkheim geopend  

op 22 oktober 1845.

Voorbeeld: Goederentrein-stoomlocomotief serie G 12 van de 
 Württembergische Staatseisenbahnen (W.St.E.). Olijfgroene kleurstelling 
van de deelstaatspoorweg. Loc met bedrijfsnummer 1901, gebouwd 
in 1919 onder fabrieksnummer 3865 van Maschinenfabrik Esslingen. 
 Afleveringstoestand zoals rond 1919.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. 
Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel in ketel. 5 aangedre-
ven assen. Antislipbanden. Locomotief en tender grotendeels van metaal. 
Tweepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting, in conventioneel bedrijf, 
digitaal schakelbaar. Machinistencabineverlichting bovendien afzonderlijk 
digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte ledlamp-
jes. Standaard uitgerust met rookset. Vast kortkoppelingsmechanisme 
tussen loc en tender. Aan de voorzijde van de locomotief kortkoppeling 
met NEM-schacht. Achter aan de tender NEM-koppelingsschacht met 
mechanisme en kortkoppeling. Veel afzonderlijk gemonteerde details, 
zoals leidingen en zandvalbuizen. Zuigerstangafscherming en remslangen 
worden meegeleverd.  
Lengte over de buffers 21,2 cm.

Dit model is in gelijkstroomuitvoering leverbaar en heeft 
 artikel nummer 22458 in het Trix H0-assortiment.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Rookgarnituur     Rijgeluid stoomloc     Locfluit     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Cabineverlichting     Rangeerfluit     Luchtpomp     Stoom afblazen     Kolen scheppen     tuimelrooster     Waterpomp     Injecteur     Bezanden     Brandstof bijvullen     

      Goederentrein-stoomlocomotief serie G 12

CS
2-

3

Brandstof bijvullen Brandstof bijvullen Rangeersnelheid Schakelfunctie Koppelgeluid Stoten railvoeg Veiligheidsventiel Conducteursfluit 

Standaard uitgerust met rookset

De opdruk is haarscherp en 
voorbeeldgetrouw

– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies voor de MS2

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

€ 470,– *
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De robuuste T 3 met goederenwagen

Voorbeeld: 1 zuurwagen met 12 potten en handrem/remhokje van Chemische Fabrik Kalk 
GmbH, Cöln-Kalk. 1 open goederenwagen type Ommk[u]. 1 gesloten goederenwagen type 
Gm. Alle wagens ingezet bij of eigendom van de KPEV. Tijdperk I circa 1914.

Model: Zuurwagen met gedetailleerde, opengewerkte vakwerksteunen. Beladen met 
zuurpotten. Open goederenwagen met op maat uitgevoerde lading echte kolen. Gesloten 
goederenwagen Gm met hooggeplaatst remhokje. 
Alle wagens afzonderlijk verpakt. 
Lengte over de buffers ca. 33 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

      Set goederenwagens

Voorbeeld: Goederentrein-bagagewagen Pg (latere Pwg Pr 14) van de Königlich Preußi-
schen Eisenbahn-Verwaltung (KPEV). Zoals in gebruik rond 1914.

Model: Goederentrein-bagagewagen met dakopbouw. Wagen in roodbruine kleurstelling. 
Bedrijfsnummer Halle 4095.  
Lengte over de buffers 9,6 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

      Goederentrein-bagagewagen
Met haakse instap en kijkgat  
voor achteruit kijken

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

€ 35,99 *

€ 115,– * (3 wagens)
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Bovendien is in het Trix H0-assortiment onder artikelnummer 24148 een bijpassende 
set wagens leverbaar.

Highlights:
 • Zeer fraaie Pruisische kleurstelling.
 • Stangbuffers.
 • Lantaarns zoals in gebruik bij de deelstaatspoorwegen.
 • Met digitale speelwerelddecoder mfx+ en uitgebreide gebruiks- en 

 geluidsfuncties.
 • Voor nog meer speelplezier in de „Speelwereld” van Märklin.

Voorbeeld: Tender-stoomlocomotief van de Pruisische klasse T 3 van de  Königlich 
 Preußische Eisenbahnverwaltung (KPEV), de latere serie 89.70-75. Locnummer 
 6135  HALLE. Deze loc werd in 1898 door Henschel in Kassel gebouwd en kreeg 
 productie nummer 4938.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. Miniatuurmotor in de 
ketel. 3 aangedreven assen. Antislipbanden. Gedetailleerd onderstel met imitatie van de 
Allan-besturing. Tweepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting, in conventioneel bedrijf, 
digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije, warmwitte ledlampjes. Machinis-
tencabine met vrije doorkijk. Veel afzonderlijk gemonteerde details. Remslangen worden 
meegeleverd.  
Lengte over de buffers 9,9 cm.

Dit model is in gelijkstroomuitvoering leverbaar en heeft artikelnummer 22914 in het 
Trix H0-assortiment.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Rijgeluid stoomloc     Locfluit     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Luchtpers     Locfluit     Stoom afblazen     Kolen scheppen     Injecteur     Geluid koppeling     Schudrooster     Brandstof bijvullen     Brandstof bijvullen     Conducteursfluit     

      Stoomlocomotief serie T 3
Tot de populairste Duitse stoomlocomotieven telden ongetwijfeld de verschillende varian-
ten van de Pruisische serie T3. Henschel leverde het eerste exemplaar van een drievoudig 
gekoppelde natte-stoomloc voor gebruik op de zijlijnen van de Pruisische spoorwegen 
(KPEV). De T 3 was populair door zijn onderhoudsvriendelijkheid, robuustheid en veelzijdig-
heid. Daarom kocht de KPEV tussen 1881 en 1910 maar liefst 1345 exemplaren, wat in 
een net „oppervlakdekkende” verspreiding van deze geliefde tenderloc resulteerde.

€ 295,– *
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Goederentransport van de DRB in tijdperk II

Voorbeeld: 7 goederenwagens van verschillende typen van de Deutsche 
Reichsbahn (DRB), tijdperk II. 1 open goederenwagen Om Königsberg met 
remhokje en beladen met kolen. Een paar draaischamelwagens H Regens-
burg met boomstammen. 1 open goederenwagen O Neurenberg beladen 
met kolen. 1 koelwagen voor bier van brouwerij Aldersbach met hoog 
geplaatst remhokje. 1 gesloten goederenwagen G Kassel en 1 gesloten 
goederenwagen Ghs Oppeln met remplatform en remhokje. Alle wagens 
zoals in gebruik rond 1939.

Model: De twee open goederenwagens Om Königsberg en O Neuren-
berg met lading echte kolen in op schaal uitgevoerde grootte. Het paar 
draaischamelwagens is beladen met boomstammen van echt hout. Alle 
wagens afzonderlijk verpakt met extra omverpakking. 
Totale lengte over de buffers ca. 78 cm. 
Gelijkstroomwielstel: Bierwagen E36669200, andere wagens E700580.

      Set goederenwagens bij stoomlocomotief BR 95

Een bij het tijdperk passende en 

afwisselende set wagens
Lading echte kolen in op  
schaal uitgevoerde grootte

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

€ 210,– * (7 wagens)
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Highlights:
 • Zeer fijne metaalconstructie.
 • Onderbroken stavenframe en veel gemonteerde details.
 • Cabineverlichting digitaal schakelbaar.
 • Met Speelwerelddecoder mfx+ en uitgebreide gebruiks- en 

geluidsfuncties.
 • Voor nog meer speelplezier in de „Speelwereld” van Märklin.

Voorbeeld: Tenderstoomlocomotief voor goederentrein serie 95.0 
 (vroegere Pruisische T 20) van de Deutsche Reichsbahn (DRB). Uitvoering 
met 3 opbouwdelen, aan de binnenzijde geklinknagelde watervoorraad-
tanks zonder zichtbare klinknagels en met klimopeningen, Reichsbahn- 
lantaarns. Bedrijfsnummer 95 004. Zoals in gebruik rond 1939.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. 
 Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel in ketel. 5 aange-
dreven assen. Antislipbanden. Locomotief grotendeels van metaal. 
Voorbereid voor rookgarnituur 7226. Met de rijrichting wisselend 
 tweepuntsfrontsein en rookgarnituurcontact in conventioneel bedrijf, 
 digitaal schakelbaar. Bovendien is de machinistencabineverlichting 
 digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte 
 ledlampjes. Aan beide uiteinden van de loc een door snelheid bekrach-

Dit model is in gelijkstroomuitvoering leverbaar en heeft artikel-
nummer 25098 in het Trix H0-assortiment.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Contact rookgarnituur     Rijgeluid stoomloc     Locfluit     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Cabineverlichting     Bel     Stoom afblazen     Kolen scheppen     Bedrijfsgeluid     Luchtpomp     Waterpomp     Injecteur     Rangeersnelheid     Rangeerfluit     

      Stoomlocomotief serie 95.0

CS
2-

3

Stoten railvoeg Bezanden Brandstof bijvullen Brandstof bijvullen Brandstof bijvullen Geluid koppeling 

95 004 werd in 1922 door Borsig gebouwd onder productienummer 11108. 
De aflevering vond plaats op 31.01.1923. Van maart 1923 tot mei 1936 
had hij standplaats  Dresden-Friedrichstadt, van juni 1936 tot mei 1941 
was dat Pressig- Rothenkirchen.

tigde kortkoppeling met  NEM-schacht. Kleinst berijdbare boogradius 
360 mm. Zuigerstangaf scherming en  remslangen worden meegeleverd.  
Lengte over de buffers 17,4 cm.

– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies voor de MS2

€ 450,– *
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Donderende complete trein

Highlights:
 • 12 verschillende „standaard ketelwagens”.
 • Authentieke gebruikssporen.
 • Losse verkoop vanuit display.
 • Ideaal voor complete treinen.

Voorbeeld: 12 vierassige standaard ketelwagens, ingezet door de 
 Deutsche Bundesbahn (DB). Ouder type met draaistellen van  geperste 
plaat en remplatform. Particuliere wagens van de VTG Vereinigte 
 Tanklager und Transportmittel GmbH, Hamburg, de Eisenbahn- 
Verkehrsmittel-AG, Düsseldorf (Eva) en de BP Benzin und Petroleum AG, 
Hamburg. Zoals begin jaren ‘60 in gebruik.

Model: Speciale, stille draaistellen. Gemonteerde ladders en 
 loopplanken. Deels met afzonderlijk gemonteerde ketelplaten. Alle 
wagens met verschillende bedrijfsnummers, afzonderlijk verpakt en 
gekenmerkt. Alle wagens met verschillende gebruikssporen.  
Lengte over de buffers per wagen 14,2 cm. 
Gelijkstroomwielstel per wagen E32376004.

      Display met 12 „standaard ketelwagens” 

Met verschillende gebruikssporen

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

€ 39,99 * (Prijs per wagen)



00727 39881

(#§hHU3Y
39881

51

Highlights:
 • Uitvoering met kolentender op basis van de nieuw 

 geconstrueerde stoomlocomotief BR 44.
 • Met digitale speelwerelddecoder mfx+ en uitgebreide 

 gebruiks- en geluidsfuncties.
 • Machinistencabineverlichting, flikkerend licht in de vuurkist 

en flikkerend licht in de aslade digitaal schakelbaar.
 • Onderbroken stavenframe met grotendeels vrij zicht tussen 

onderstel en ketel.
 • Hoogvermogenaandrijving met vliegwiel in ketel.

Voorbeeld: Zware goederentrein-stoomlocomotief serie 44, met 
 standaard kolentender 2´2´T34 van de Deutsche Bundesbahn (DB). 
 Zwartrode basiskleurstelling. Met Witte-windleiplaten in standaarduit-
voering, voorloopwielstel met spaakwielen, zonder centrale sluiting van 
de rookkast, met inductieve treinzekeringsmagneet aan één zijde. Bedrijfs-
nummer van de locomotief 44 1374. In gebruik rond 1962/63.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. 
 Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel in ketel. 5 aangedre-
ven assen. Antislipbanden. Locomotief en kolentender grotendeels van 
metaal. Geschikt voor rookgarnituur 7226. Met de rijrichting wisselend 
driepuntsfrontsein en naderhand in te bouwen rookgarnituur in conventio-
neel bedrijf, digitaal schakelbaar. Machinistencabineverlichting, flikkerend 
licht in de vuurkist en flikkerend licht in de aslade ook elk afzonderlijk 
 digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en 
rode ledlampjes. Door snelheid bekrachtigde kortkoppeling tussen loc 
en tender. Achter bij de tender en voor bij de locomotief kortkoppelings-
mechaniek met NEM-schacht. Kleinst berijdbare boogradius 360 mm. 
Zuigerstangafschermingen, remslangen en schroefkoppelingimitaties 
bijgeleverd.  
Lengte over de buffers 26 cm.

Dit model is in gelijkstroomuitvoering leverbaar en heeft artikel-
nummer 22980 in het Trix H0-assortiment.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Contact rookgarnituur     Rijgeluid stoomloc     Locfluit     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Cabineverlichting     Rangeerfluit     Flikkeren vuurkist     Luchtpomp     Stoom afblazen     Kolen scheppen     tuimelrooster     Waterpomp     Injecteur     Brandstof bijvullen     

      Stoomlocomotief serie 44

CS
2-

3

Brandstof bijvullen Brandstof bijvullen Bezanden Rangeer-dubbel-A-sein Rangeersnelheid Generatorgeluid Schakelfunctie Flikkeren vuurkist Stoten railvoeg Veiligheidsventiel Koppelgeluid Lichtfunctie 

Nu wordt bijgestookt!
De BR 44 en het flikkerende  

licht in zijn vuurkist

– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies voor de MS2

€ 485,– *
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Highlights:
 • Volledig nieuw ontwikkeld.
 • Zeer fijne metaalconstructie.
 • Veel gemonteerde details.
 • Cabineverlichting digitaal schakelbaar.
 • Sluitseinen afzonderlijk digitaal schakelbaar.
 • Geschikt voor rookgarnituur 72270.

Voorbeeld: Tenderstoomlocomotief serie 78 (voormalige Pruisische T18) van de Deutsche 
Bundesbahn (DB). Uitvoering met drie ketelopbouwen (D-D-S), hoekige zandkist. Geklink-
nagelde waterreservoirs, dak van de machinistencabine met hoekige opbouw, driepunts-
frontsein met reflecterende glazen DB-lampen. Bedrijfsnummer 78 516. Met standplaats 
Essen. Zoals in gebruik rond 1965.

Model: Met digitale mfx-decoder. Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel 
in ketel. 3 aangedreven assen. Antislipbanden.  Locomotief grotendeels van metaal. 
Geschikt voor rookgarnituur 72270. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en 
rookgarnituurcontact in  conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Twee rode sluitseinen 
 afzonderlijk digitaal schakelbaar. Bovendien is de machinistencabine verlichting digitaal 
schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warm witte en rode ledlampjes.  
Talrijke gemonteerde handgrepen en leidingen van metaal.  
Kleinst berijdbare boogradius 360 mm.   
Zuigerstangafscherming en remslangen worden meegeleverd.   
Lengte over de buffers ca. 17 cm.

Dit model is in gelijkstroomuitvoering leverbaar en heeft artikel-
nummer 22876 in het Trix H0-assortiment.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Contact rookgarnituur     Sluitsein     Cabineverlichting     Directe regeling     Frontsein voor uit     Rangeer-dubbel-A-sein     Rangeersnelheid     

      Stoomlocomotief serie 78
De T 18 (de latere serie 78) werd in 1911 ontwikkeld voor een snellere afhandeling van 
het reizigersverkeer op het eiland Rügen en werd door zijn symmetrische bouwvorm met 
drie gekoppelde wielstellen, twee draaistellen, grote voorraadcontainers en een topsnel-
heid van 100 km/h in beide rijrichtingen een van de succesvolste Duitse tenderlocs ooit. 
Uitgevoerd in een indrukwekkend gedetailleerde model van de meest succesvolle serie 
locomotieven die ooit over Duitse rails reed.

In het forenzenverkeer van de jaren ’60

€ 390,– *

Afbeelding toont  
eerste uitvoering als rendering
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Tenderstoomlocomotief 78 516 van de DB 
De T 18 werd in 1911 ontwikkeld voor een snellere afhandeling 
van het reizigersverkeer op het eiland Rügen en werd door zijn 
symmetrische bouwvorm met drie gekoppelde wielstellen, twee 
draaistellen, grote voorraadcontainers en een topsnelheid van 
100 km/h in beide rijrichtingen een van de succesvolste Duitse 
tenderlocs ooit. Hij had werd aangedreven door oververhitte 
stoom via 2 uitwendige, horizontaal tussen de draagwielstellen 
van het voorste draaistel geplaatste cilinders. De aandrijving 
gebeurde op het tweede koppelingswielstel en zowel voor als 
achter was een tweeassig draaistel met een zijspeling van 40 mm 
aangebracht. De T 18 had een robuust frame. De bij het prototype 
uit 1912 nog optredende vervelende schokken bij snelheden boven 
60 km/h konden dankzij een verbeterde massabalancering snel 
worden gereduceerd. Daardoor stond niets meer in de weg van 
goedkeuring van de T 18 voor snelheden tot 100 km/h, ondanks zijn 
relatief kleine koppelwieldiameter van 1.650 mm. 
De DRG nam tot 1927 in totaal 460 Pruisische (en replica‘s) en 
20 Württembergische T 18‘s op in zijn bestand, als 78 001-282 en 
351-528. In 1935 kwamen daar de Saar-machines bij (78 283-328). 
Na de nationalisering van de Eutin-Lübecker Eisenbahn (ELE) in 
1941 nam de DRG diens T 18‘s over als 78 329 en 330. Aan het eind 
van de Tweede Wereldoorlog waren in de Westzones nog zo‘n 
420 machines over. Nadat de door de oorlog beschadigde locs uit 
dienst waren genomen, voerde de DB op 1 juli 1950 uiteindelijk 
377 werkende exemplaren in de boeken, buiten de 32 machines 
van de spoorwegen in het Saarland. Tot het eind van de jaren 60 
behoorden de 78‘s tot het dagelijkse beeld in bijna alle richtingen. 
De door Märklin als voorbeeld genomen 78 516 maakte deel uit 
van de voorlaatste levering van de T 18. Hij werd in 1924, net zoals 
nagenoeg alle machines, gebouwd door de Vulcan-Werken in 
Stettin in de bijna laatste uitvoering van de voormalig Pruisische 
machines, met verbeterde dakventilator door een kistvormige 
opbouw met opklapbare kleppen op het dak van de machinisten-
cabine, drie opbouwdelen (zandkist, stoomdom en toevoerdom) op 
de ketelboog, buffers met holle plunjers, doorlopende Knorr-pers-
luchtremmen en De Limon-smeerpompen. De 78 516 werd ingezet 

in de regio Essen, het gebied waaraan hij zijn hele diensttijd 
trouw bleef. De stations waren onder andere  opstelterrein 
Mülheim/Ruhr-Speldorf, Oberhausen Hbf, Dortmund Bbf (daar 
uitgerust met trek-duwbesturing), Duisburg Hbf, Essen Hbf en 
tot slot Paderborn. Van eind 1958 tot begin 1965 schommelde het 
bestand van de regio Essen tussen 50 en 62 exemplaren, waarvan 

ten minste 20 trek-duwtreinen. Vanaf juli 1966 was opstelterrein 
Paderborn in de regio Essen nog het enige thuisstation van de 
werkende T18‘s en dus ook van de 78 516. Maar ook daar had men 
voor deze locs eigenlijk geen nuttige taken meer. Al snel werd 
daarom, op 1 maart 1967, de 78 516 uitgerangeerd. Op 22 mei 1967 
werd hij uiteindelijk uit dienst genomen.

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Typisch arbeidersvervoer van de DR

Voorbeeld: 3 personenrijtuigen 2e klasse in de uitvoering van de 
Deutsche Reichsbahn in de DDR (DR/DDR). 2 rijtuigen DR B 541 en een 
rijtuig DR Btr-541 (voorheen Cd-21b/33) voor reizigers met bagage. Zoals 
in gebruik rond 1963. 

Model: 3 glasgroene personenrijtuigen 2e klasse zonder aanduiding 
van de 2e klasse aan de buitenkant, daarvan een met bagagecoupé. 
Alle rijtuigen hebben verschillende en nieuwe bedrijfsnummers en zijn 
afzonderlijk verpakt. 
Lengte over de buffers: 48 cm. Gelijkstroomwielstel: E32376004. 

      Set personenrijtuigen bij serie 75

€ 125,– * (3 wagens)
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Highlights:
 • Zeer fijne metaalconstructie.
 • Talrijke gemonteerde handgrepen en leidingen van metaal.
 • Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide gebruiks- en 

 geluidsfuncties.
 • Rookgarnituur standaard ingebouwd.

Voorbeeld: Multifunctionele tenderstoomlocomotief BR 75.4 (voormalige 
Badische VIc) van de Deutsche Reichsbahn (DR) uit de DDR. Uitvoering 
met tweepuntsfrontsein met elektrische lampen type DRB en geklink-
nagelde waterreservoirs. Bedrijfsnummer 75 1116. Zoals in gebruik 
rond 1964.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. 
 Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel in ketel. 3 aan-
gedreven assen. Antislipbanden. Locomotief grotendeels van metaal. 
Standaard ingebouwde rookgarnituur. Met de rijrichting wisselend 
tweepuntsfrontsein en ingebouwde rookgarnituur in conventioneel 
bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte 
led lampjes. Talrijke gemonteerde handgrepen en leidingen van metaal. 
Kleinst berijdbare boogradius 360 mm. Zuigerstangafscherming en 
 remslangen worden meegeleverd. 
Lengte over de buffers 14,6 cm.

Dit model is in gelijkstroomuitvoering leverbaar en heeft artikelnummer 
22792 in het Trix H0-assortiment.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Rookgarnituur     Rijgeluid stoomloc     Locfluit     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Bel     Rangeerfluit     Stoom afblazen     Luchtpomp     Kolen scheppen     Conducteursfluit     Schudrooster     Injecteur     Rangeersnelheid     Geluid koppeling     

      Stoomlocomotief serie 75.4
75 1116 werd in 1921 onder productienummer 2148 door Maschinen-
baugesellschaft Karlsruhe gebouwd . Het oorspronkelijke Badische be-
drijfsnummer was VIc 1120. De loc had daarna van 1949 tot 1969 Bautzen 
als standplaats. Op 14 augustus 1969 werd hij bij opstelterrein Bautzen 
uit dienst  genomen.

CS
2-

3

Omgevingsgeluid Bezanden Veiligheidsventiel Brandstof bijvullen Spoorwegovergang Geluid knarsende wielen Brandstof bijvullen Brandstof bijvullen 

Nieuw ontwikkeld: Rookkastdeur en 

waterreseroir

– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies voor de MS2€ 380,– *

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Bij deze loc behorende wagens vindt u in het Trix H0-assortiment onder 
artikelnummers 24134, 24135 en 24128.

Highlights:
 • Met mfx-decoder en extra geluidsfuncties.
 • Veel afzonderlijk gemonteerde details.

Voorbeeld: Tenderlocomotief serie 80 van de Deutsche Reichsbahn (DR) 
in de DDR. Zoals in gebruik rond 1960.

Model: Voor multiprotocol geschikte digitale decoder met uitgebreide 
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving. 3 aangedreven 
assen. Antislipbanden. Tweepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting, in 
conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Veel afzonderlijk gemonteerde 
details.  
Lengte over de buffers 11,1 cm.

Deze locomotief is in gelijkstroomuitvoering in het Trix H0-assorti-
ment leverbaar onder artikelnummer 22113.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Telex-Koppeling voor     Rijgeluid stoomloc     Locfluit     Telex-koppeling achter     Piepen van remmen uit     Kolen scheppen     Rangeerfluit     Directe regeling     Stoom afblazen     Schudrooster     Conducteursfluit     Rangeersnelheid     Stoten railvoeg     Luchtpomp     Bezanden     

      Stoomlocomotief serie 80

Stoer werkpaard

Met de nieuwe Telex-koppeling voor en achter

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

€ 295,– *
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van de loc is uitgeschakeld, is aan weerszijden de dubbele A-verlichting 
ingeschakeld. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode led-
lampjes. Aan de zijkant en op de kopse kanten gemonteerde handgrepen 
van metaal. Gedetailleerde bufferbalk. Opsteekbare remslangen worden 
meegeleverd.  
Lengte over de buffers ca. 18,4 cm.

Voorbeeld: Multifunctionele locomotief in de voorserie-uitvoering als 
 serie V 160 „Lollo” van de Deutsche Bundesbahn (DB). Kleurstelling 
in prototypelak. Langs de zijkanten voorbeeldgetrouw verschillend 
 geplaatste ventilatieopeningen en ruiten. Bedrijfsnummer V 160 006. 
Zoals in gebruik rond 1961.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. 
 Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel, centraal ingebouwd. 
Alle 4 de assen via cardan aangedreven. Antislipbanden. Met de rijrich-
ting wisselend driepuntsfrontsein en 2 rode sluitseinen in conventioneel 
bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontseinen aan loczijde 2 en 1 elk afzon-
derlijk digitaal uitschakelbaar. Wanneer het frontsein aan beide zijden 

Dit model is in gelijkstroomuitvoering leverbaar en heeft artikel-
nummer 22162 in het Trix H0-assortiment.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Rijgeluid dieselloc     Tyfoon hoog     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Frontsein achter uit     Tyfoon laag     Frontsein voor uit     Hulpdiesel     Ventilator     Conducteursfluit     Luchtpers     Perslucht afblazen     Bezanden     Rangeersnelheid     Bedrijfsgeluid     

      Diesellocomotief serie V 160

CS
2-

3

Waarschuwingssein Brandstof bijvullen Geluid koppeling Geluid koppeling Omgevingsgeluid 

Kenmerkend voor tijdperk III

Voorbeeld: 2-assige koelwagen type Tnoms 35 van de Deutsche Bun-
desbahn (DB). Met geïsoleerde, gladde zijwanden en aan beide kopzijden 
hooggeplaatst eindbordes en ijsluik. Zoals in gebruik in de jaren ’60.

Model: Gemonteerde ijsgoot aan beide kopzijden.  
Lengte over de buffers 13,9 cm. 
Gelijkstroomwielstel E700580.

      Koelwagen Tnoms 35
Nouveau type de wagon réfrigérant n’ayant  

encore jamais figuré au programme

– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies voor de MS2

Lees online meer over de geschiedenis van deze  
locomotief op:
https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/39741

€ 37,99 *

€ 310,– *
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Met of zonder – rangeerplezier in purperrood

Highlights:
 • Voor het eerst met uitgebreide geluidsfuncties.
 • Met nieuwe Telex-koppeling voor en achter.
 • Met digitale decoder mfx+.

Voorbeeld: Dieselhydraulische rangeerlocomotief serie Köf III van de 
Deutsche Bundesbahn (DB) met de aanduiding Köf 11. Kleurstelling 
purperrood. Bedrijfsnummer 11 142. Zoals in gebruik rond 1966.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. 
Geregelde hoogvermogenaandrijving. Beide assen aangedreven. Met de 
rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en 2 rode sluitseinen in conven-
tioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije 
warmwitte en rode ledlampjes. Frontsein aan beide zijden uitschakelbaar. 
Nieuwe Telex-koppeling voor en achter afzonderlijk digitaal schakelbaar. 
Gemonteerde handgrepen. Remleidingen worden meegeleverd.  
Lengte over de buffers ca. 9 cm.

      Diesellocomotief serie Köf III
Digitale functies CU M

S
M

S 
2

CS
1

CS
2-

3

Frontsein     Telex-koppeling achter     Rijgeluid dieselloc     Tyfoon     Telex-Koppeling voor     Directe regeling     Frontsein achter uit     Tyfoon hoog     Frontsein voor uit     Piepen van remmen uit     Ventilator     Geluid koppeling     Compressor     Perslucht afblazen     Geluid koppeling     Rangeersnelheid     

CS
2-

3

Telex-koppeling achter Treinmobilofoon Telex-Koppeling voor Treinmobilofoon Brandstof bijvullen Koppelingswals 

– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies voor de MS2

Voorbeeld: Dieselhydraulische rangeerlocomotief serie Köf III van de 
Deutsche Bundesbahn (DB) met de aanduiding Köf 11. Kleurstelling 
purperrood. Bedrijfsnummer 11 142. Zoals in gebruik rond 1966.

Model: Met digitale mfx-decoder. Geregelde hoogvermogenaandrijving. 
Beide assen aangedreven. Met de rijrichting wisselend driepuntsfront-
sein en 2 rode sluitseinen in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. 

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Frontsein achter uit     Frontsein voor uit     Rangeersnelheid     Directe regeling     

      Diesellocomotief serie Köf III
Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode ledlampjes. 
Frontsein aan beide zijden uitschakelbaar. Gemonteerde handgrepen. 
Remleidingen worden meegeleverd.  
Lengte over de buffers ca. 9 cm.

€ 300,– *

€ 220,– *

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Bijbehorende personenrijtuigen uit tijdperk III vindt u in het Märklin 
H0-assortiment.

Voorbeeld: Elektrische locomotief serie E 18 in staalblauwe 
 basiskleurstelling. Uitvoering met platte lampen als onderste frontsein 
en inductieve treinzekering aan beide zijden. Lokcomotiefbedrijfsnummer 
E 18 32. Zoals in gebruik rond 1964.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. 
Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel. 2 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. 
Dubbele  A-lichtfunctie. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en 

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Hoofdschakelaar     Rijgeluid eloc     Locfluit     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Frontsein cabine 2     Rangeerfluit     Frontsein cabine 1     Stationsmededeling     Conducteursfluit     Ventilatoraandrijving     Ventilatoraandrijving     Panto-geluid     Bezanden     Koppelgeluid     

CS
2-

3

Stoten railvoeg Luchtpers Perslucht afblazen 

Tijdloos elegant en tot de dag van vandaag populair

Met speelwerelddecoder mfx+ en complete geluiden

      Elektrische locomotief serie E 18
rode ledlampjes. Cabine en machineruimte met interieur. Behuizing met 
veel ingezette details. Voorbeeldgetrouwe schaarstroomafnemer. Uiterst 
gedetailleerd onderstel met voorbeeldgetrouwe imitatie van de spiraal-
veeraangedreven wielen. Metalen buffers, afzonderlijk aangebracht, in 
gewelfde en platte uitvoering. Lengte over de buffers 19,5 cm.

– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies voor de MS2

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

€ 335,– *
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De BR 078 met gemonteerde inductieve treinzekering 

Highlights:
 • Volledig nieuw ontwikkeld.
 • Zeer fijne metaalconstructie.
 • Veel gemonteerde details.
 • Cabineverlichting eveneens digitaal schakelbaar.
 • Sluitseinen afzonderlijk digitaal schakelbaar.
 • Geschikt voor rookgarnituur 72270.
 • Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide gebruiks- en 

 geluidsfuncties.

Voorbeeld: Tenderstoomlocomotief serie 078 (voormalige Pruisische T18) 
van de Deutsche Bundesbahn (DB). Uitvoering met drie ketelopbouwen 
(D-D-S), hoekige zandkist. Geklinknagelde waterreservoirs, dak van de 
machinistencabine met hoekige opbouw, driepuntsfrontsein met reflec-
terende glazen DB-lampen. Bedrijfsnummer: 078 256-5. Met standplaats 
Aalen. Zoals in gebruik rond 1969.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluids functies. 
 Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel in ketel. 
 3  aangedreven assen. Antislipbanden. Locomotief grotendeels van 
metaal. Geschikt voor rookgarnituur 72270. Met de rijrichting wisselend 
driepuntsfrontsein en rookgarnituurcontact in conventioneel bedrijf, 
 digitaal schakelbaar. Twee rode sluitseinen afzonderlijk digitaal schakel-
baar. Bovendien is de cabineverlichting digitaal schakelbaar. Verlichting 
met onderhoudsvrije warmwitte en rode ledlampjes. Veel gemonteerde 
handgrepen en leidingen van metaal. Kleinst berijdbare boogradius 
360 mm. Zuigerstangafscherming en remslangen worden meegeleverd.  
Lengte over de buffers ca. 17 cm.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Contact rookgarnituur     Rijgeluid stoomloc     Locfluit     Directe regeling     Cabineverlichting     Frontsein voor uit     Bel     Sluitsein     Piepen van remmen uit     Kolen scheppen     Conducteursfluit     Stoom afblazen     Rangeersnelheid     Rangeerfluit     Luchtpomp     

      Stoomlocomotief serie 078

CS
2-

3

Waterpomp Injecteur Bezanden Veiligheidsventiel tuimelrooster Generatorgeluid Brandstof bijvullen Brandstof bijvullen Brandstof bijvullen 

Dit model is in gelijkstroomuitvoering leverbaar en heeft artikel-
nummer 22875 in het Trix H0-assortiment.

– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies voor de MS2€ 450,– *

Afbeelding toont  
eerste uitvoering als rendering
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Highlights:
 • Standaard met ledbinnenverlichting.
 • Scheidbare, stroomgeleidende koppelingen.
 • Binnenverlichting via een decoder in het stuurstandrijtuig 

digitaal schakelbaar.

Voorbeeld: Personenrijtuig 1e/2e klasse van de Deutsche Bundesbahn 
(DB) voor zogenoemde lichte sneltreinen (LS). Type ABymb 411. In de 
volksmond ook „middeninstapper” genoemd. Uitvoering met bovenaan 
geplaatste kleine sluitseinen aan de kopzijde en voorzetruiten bij de 
instappen aan het uiteinde van de wagen. Kleurstelling in chroomoxide-
groen. Zoals in gebruik rond 1969.

Model: Standaard ingebouwde ledbinnenverlichting en stroomgeleidende 
koppelingen. De binnenverlichting werkt in combinatie met het stuurstan-

      Personenrijtuig 1e/2e klas

Reizen in de lichte sneltrein

Voorbeeld: Personenrijtuig 2e klasse van de Deutsche Bundesbahn (DB) 
voor zogenoemde lichte sneltreinen (LS). Type Bymb 421. In de volksmond 
ook „middeninstapper” genoemd. Uitvoering met bovenaan geplaatste 
kleine sluitseinen aan de kopzijde en voorzetruiten bij de instappen aan 
het uiteinde van de wagen. Kleurstelling in chroomoxidegroen. Zoals in 
gebruik rond 1969.

      Personenrijtuig 2e klasse

Dit model is in gelijkstroomuitvoering leverbaar en heeft artikelnummer 
23120 in het Trix H0-assortiment.

Alle overige informatie vindt u onder artikelnummer 43120.

drijtuig met middeninstap en kan via een decoder in het stuurstandrijtuig 
digitaal worden in- en uitgeschakeld. Aan de kopzijde rode transparante 
sluitseininzetstukken aan de uiteindes van de wagen. Typespecifiek 
vormgegeven bodemplaten. Draaistellen type Minden-Deutz zwaar met 
dubbele blokremmen. Kleinst berijdbare boogradius 360 mm. Voor de 
presentatie in een vitrine zijn WC-stortbuizen en trek-duwstuurleidingen 
als afzonderlijk te monteren onderdelen meegeleverd. 
Lengte over de buffers 28,2 cm.

Dit model is in gelijkstroomuitvoering leverbaar en heeft artikelnummer 
23160 in het Trix H0-assortiment.

€ 86,99 *

€ 86,99 *

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Highlights:
 • Met digitale mfx-decoder.
 • Digitaal schakelbaar frontsein.
 • Standaard met ledbinnenverlichting, digitaal schakelbaar.
 • Machinistencabineverlichting, digitaal schakelbaar.
 • Scheidbare, stroomgeleidende koppelingen, digitaal schakelbaar.
 • Binnenverlichting van het hele treinstel via een decoder in het 

 stuurstandrijtuig digitaal schakelbaar.

Voorbeeld: Stuurstandrijtuig 2e klasse van de Deutsche Bundesbahn (DB) voor 
zogenoemde lichte sneltreinen (LS). Type Bymf 436 zonder bagagecompartiment. In de 
volksmond ook „middeninstapper” genoemd. Uitvoering met bovenaan geplaatste kleine 
sluitseinen aan de kopzijde en voorzetruiten bij de instappen aan het uiteinde van de 
wagen. Kleurstelling in chroomoxidegroen. Zoals in gebruik rond 1969.

Model: Met digitale mfx-decoder. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en 
twee rode sluitseinen conventioneel aan, digitaal schakelbaar. Standaard ingebouwde 
ledbinnenverlichting digitaal schakelbaar. Cabineverlichting digitaal schakelbaar. Stroom-
geleidende koppeling digitaal schakelbaar. Typespecifiek vormgegeven bodemplaten. Aan 
de kopzijde rode transparante sluitseininzetstukken aan het uiteinde van de wagen zonder 
machinistencabine. Draaistellen type Minden-Deutz zwaar met dubbele  blokremmen. 
Draaistel voor met baanruimer, dodemansschakelkast, inductieve treinzekering en 
dynamo D 62. Kleinst berijdbare boogradius 360 mm. Voor de presentatie in een vitrine 
zijn een WC-stortbuis en trek-duwstuurleiding als afzonderlijk te monteren onderdelen 
 meegeleverd. Lengte over de buffers 28,2 cm.

Dit model is in gelijkstroomuitvoering leverbaar en heeft artikelnummer 23170 in het 
 Trix H0-assortiment.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Stroomgeleidende koppeling     Interieurverlichting     Cabineverlichting     

      Stuurstandrijtuig

Stuurstandrijtuig met rijrichtingsafhankelijk 

frontsein rood/wit

€ 150,– *
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Highlights:
 • Onderbroken stavenframe en veel gemonteerde details.
 • Hoogvermogenaandrijving met vliegwiel in ketel. 
 • Met digitale speelwerelddecoder mfx+ en uitgebreide 

 gebruiks- en geluidsfuncties.

Voorbeeld: Stoomlocomotief voor goederentreinen serie 041 met 
sleeptender en kolenstookinstallatie van de Deutsche Bundesbahn (DB). 
Ombouwversie met nieuwe hoogrendementsketel, kolentender 2´2´T34, 
Witte-windleiplaten, reflecterende glazen DB-lampen, inductieve treinze-
kering aan één zijde en waarschuwingsverf op de bufferschijf. Bedrijfs-
nummer: 041 282-5. In gebruik rond 1969/70.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. 
Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel in ketel. 4 aangedre-

Dit model is in gelijkstroomuitvoering leverbaar en heeft artikelnummer 
22841 in het Trix H0-assortiment.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Contact rookgarnituur     Rijgeluid stoomloc     Locfluit     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Luchtpomp     Rangeerfluit     Stoom afblazen     Kolen scheppen     tuimelrooster     Waterpomp     Injecteur     Brandstof bijvullen     Brandstof bijvullen     Brandstof bijvullen     

      Stoomlocomotief serie 041
De Berliner Maschinenbau AG Schwartzkopff leverde in 1936 de eerste 
hoge-snelheidslocomotieven voor goederentreinen uit serie 41. Deze 
machines bewezen zich als universele locomotieven voor middelzware 
treinen. Tussen 1936 en 1941 werden in deze serie in totaal 366 loco-
motieven gebouwd, waarvan de meeste na de oorlog door de Deutsche 
Bundesbahn en de Deutsche Reichsbahn werden overgenomen.

CS
2-

3

Bezanden Rangeer-dubbel-A-sein Rangeersnelheid Generatorgeluid Bedrijfsgeluid 1 Stoten railvoeg Veiligheidsventiel Koppelgeluid 

Veel druk op de ketel

ven assen. Antislipbanden. Locomotief en tender grotendeels van metaal. 
Geschikt voor rookgarnituur 7226. Met de rijrichting wisselend driepunts-
frontsein en naderhand in te bouwen rookgarnituur in conventioneel 
bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte 
ledlampjes. Op de boogstraal instelbaar kortkoppelingsmechaniek tussen 
locomotief en tender. Achter bij de tender en voor bij de locomotief kort-
koppelingsmechaniek met NEM-schacht. Kleinst berijdbare boogradius 
360 mm. Zuigerstangafschermingen, remslangen en schroefkoppelingimi-
taties bijgeleverd.  
Lengte over de buffers 27,5 cm. 

– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies voor de MS2

€ 465,– *
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Geschapen voor rangeerdienst

De bijbehorende cokes-/kolenkuipwagens hebben in het Trix H0-assorti-
ment artikelnummers 24175 en 24177 met aanduiding van de benodigde 
wisselstroomwielstellen.

Highlights:
 • Met digitale speelwerelddecoder mfx+ en uitgebreide 

 gebruiks- en geluidsfuncties.
 • Met reflecterende glazen DB-lampen en zonder zendantenne 

voor rangeerdienst op het dak van de machinistencabine.
 • Met Telex-koppeling.

Voorbeeld: Tenderstoomlocomotief voor goederentrein serie 094 (voor-
malige BR 94.5-17) van de Deutsche Bundesbahn (DB), met  belsysteem 
en voorverwarmer op de ketelboog en buffers met holle plunjers. 
Bedrijfsnummer: 094 232-6. Zoals in gebruik rond 1969 bij opstelterrein 
Crailsheim.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. 
 Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel in ketel. 5 aangedre-
ven assen. Antislipbanden. Locomotief grotendeels van metaal. Geschikt 
voor rookgarnituur 72270. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein 
en naderhand in te bouwen rookgarnituur in conventioneel bedrijf, digitaal 
schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije, warmwitte lichtdiodes 
(LED‘s). Zuigerstangafscherming en remslangen worden meegeleverd.  
Lengte over de buffers 14,6 cm.

Deze locomotief heeft artikelnummer 22863 in het Trix H0-programma.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Contact rookgarnituur     Rijgeluid stoomloc     Locfluit     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Telex-koppeling     Rangeerfluit     Telex-koppeling     Luchtpomp     Stoom afblazen     Kolen scheppen     tuimelrooster     Waterpomp     Injecteur     Stoten railvoeg     

      Stoomlocomotief serie 94

CS
2-

3

Rangeer-dubbel-A-sein Bezanden Brandstof bijvullen Brandstof bijvullen Brandstof bijvullen Geluid koppeling 

Met nieuwe Telex-koppeling

– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies voor de MS2

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

€ 385,– *
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Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

Highlights:
 • Deels nieuwe constructie.
 • Zeer fijne metaalconstructie.
 • Onderbroken stavenframe en veel gemonteerde details.
 • Cabineverlichting digitaal schakelbaar.
 • Met Speelwerelddecoder mfx+ en uitgebreide gebruiks- 

en geluidsfuncties.

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 digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. 
Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel in ketel. 5 aange-
dreven assen. Antislipbanden. Locomotief grotendeels van metaal. Met 
de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en rookgarnituurcontact in 
conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Bovendien is de cabineverlich-
ting digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije, warmwitte led-
lampjes. Aan beide uiteinden van de loc een door snelheid bekrachtigde 
kortkoppeling met NEM-schacht. Kleinst berijdbare boogradius 360 mm. 
Zuigerstangafscherming en remslangen worden meegeleverd.  
Lengte over de buffers ca. 17,5 cm.

Dit model is in gelijkstroomuitvoering leverbaar en heeft artikel-
nummer 25097 in het Trix H0-assortiment.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Contact rookgarnituur     Rijgeluid stoomloc     Locfluit     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Cabineverlichting     Bel     Stoom afblazen     Bedrijfsgeluid 1     Bedrijfsgeluid 2     Rangeerfluit     Waterpomp     Injecteur     Rangeersnelheid     Luchtpomp     

      Stoomlocomotief BR 95.0 met oliestookinrichting

CS
2-

3

Bezanden Brandstof bijvullen Brandstof bijvullen Brandstof bijvullen Rangeer-dubbel-A-sein Stoten railvoeg Geluid koppeling 

Voor het eerst met oliestookinrichting

Om deze oliestookinrichting te  realiseren, 

werden veel onderdelen nieuw  ontwikkeld

€ 449,99 *

Met olie in het grensverkeer

– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies voor de MS2
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Highlights:
 • Standaard met ledbinnenverlichting.
 • Met scheidbare, stroomgeleidende koppeling.

Voorbeeld: Twee sneltreinrijtuigen van de Deutsche Bundesbahn (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 vormgege-
ven bodemplaten. Draaistel met blokremmen. Beide rijtuigen standaard 
met ingebouwde ledbinnenverlichting en elk met scheidbare stroom-
voerende koppeling. Regenpijpen en rangeertredes worden meegeleverd. 
Totale lengte over de buffers ca. 57 cm.

      Set personenrijtuigen „Zilverlingen”

Bijbehorende set sneltreinrijtuigen voor 

de oliegestookte BR 95

€ 159,99 * (2 wagens)
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Highlights:
 • Speelwerelddecoder mfx+ met veel licht- en geluidsfuncties.

Voorbeeld: Elektrische locomotieven serie 141 van de Deutsche Bundesbahn (DB). 
Met 5 lampen, regengoot rondom en afgeronde ventilatorroosters. Basiskleurstelling 
chroomoxidegroen. Zoals midden/eind jaren ‘80 in gebruik.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogver-
mogenaandrijving 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. Werking van de dubbele A-verlichting. Verlichting met onder-
houdsvrije warmwitte en rode ledlampjes. Gemonteerde metalen handgrepen. Interieurin-
richting in de machinistencabine. Gemonteerde daklooppaden. Gedetailleerde bufferbalk. 
Opsteekbare remslangen en koppelingsslangen worden bijgeleverd.  
Lengte over de buffers 18 cm.

Dit model is in gelijkstroomuitvoering leverbaar en heeft artikel-
nummer 25470 in het Trix H0-assortiment.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Schakelfunctie     Rijgeluid eloc     Locfluit     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Frontsein cabine 2     Bel     Frontsein cabine 1     Bezanden     Ventilator     Perslucht afblazen     Rangeerfluit     Koppelgeluid     Conducteursfluit     Rangeersnelheid     

      Elektrische locomotief serie 141

De klapper voor regionaal verkeer 

€  310,–* 
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Populair loctype

Voorbeeld: Diesellocomotief serie 218 van de Deutsche Bundesbahn (DB) 
in purperrode kleurstelling. Dieselhydraulische locomotief met elektrische 
treinverwarming. Opstelterrein Regensburg. Zoals in gebruik rond 1984.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Stationsmededeling     Rijgeluid dieselloc     Seintoon     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Frontsein achter uit     Rangeerfluit     Frontsein voor uit     Stationsmededeling     Ventilator     Conducteursfluit     Compressor     Perslucht afblazen     Bezanden     Rangeersnelheid     

      Diesellocomotief serie 218

CS
2-

3

Tyfoon Bedrijfsgeluid Waarschuwingssein Brandstof bijvullen 

Met speelwerelddecoder mfx+/DCC en complete geluiden
– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies voor de MS2

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. Gere-
gelde hoogvermogenaandrijving. Alle assen aangedreven. Antislipbanden. 
Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en 2 rode sluitseinen in 
conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhouds-
vrije warmwitte ledlampjes. Metalen handrelingen gemonteerd aan voor- 
en zijkant. Gedetailleerde bufferbalk. 
Lengte over de buffers ca. 18,9 cm.

Weinig andere Duitse diesellocomotieven zijn zo veelzijdig op de trajecten 
ingezet als serie 218.

€  310,–* 

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Voorbeeld: Hoogwerker-motorwagen serie 701 als onderhoudsvoertuig 
van bovenleidingsbeheerder Köln-Nippes, met werkplatform en schaar-
stroomafnemer, evenals extra 2-assige bovenleidingmontagewagen. 
Deutsche Bundesbahn (DB). Goudgele basiskleurstelling voor DB-dienst-
voertuigen. Gebruikt voor het in stand houden en de controle van de 
bovenleidingen. Bedrijfsnummer hoogwerker-motorwagen 701 018-4. 
Zoals in gebruik in de jaren ’80.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide gebruiks- en geluids-
functies. Geregelde hoogvermogenaandrijving. Onderhoudsvrije motor in 
compact model. 2 aangedreven assen. Antislipbanden. Met de rijrichting 
wisselend driepuntsfrontsein en twee rode sluitseinen in conventioneel 
bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontsein voor en achter telkens apart 
digitaal uitschakelbaar. Dubbele A-verlichtingsfunctie. Verlichting met 
onderhoudsvrije warmwitte en rode ledlampjes. Machinistencabine met 
interieur. Digitaal schakelbaar werkplatform, dat via de draaiknop op de 

Dit model is in gelijkstroomuitvoering leverbaar en heeft artikelnummer 22973 
in het Trix H0-assortiment.

      Hoogwerker-motorwagen serie 701

Hoogspanningsspecialist 

Digitaal aanstuurbaar eindbordes

Complete geluiden en 32 functies

rijregelaar omhoog, omlaag en opzij kan worden bewogen. Daarbij wordt 
via functietoets F1 de toestand rijden of bedienen van het werkplatform 
bij stilstand geselecteerd. Omhoog en omlaag beweegbare schaar-
stroomafnemer, digitaal schakelbaar. Stroomafnemer zonder functie voor 
gebruik van de bovenleiding. Speciale trekstang voor aankoppelen van 
de bovenleidingmontagewagen aan de hoogwerker-motorwagen wordt 
meegeleverd. Bovenleidingmontagewagen beladen met kabeltrommels en 
stellages voor kabelgeleiding.  
Totale lengte over de buffers ca. 32 cm.

Het werkplatform in gebruik

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

€ 500,– *
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Highlights:
 • Digitaal schakelbaar werkplatform, dat omhoog, omlaag en opzij kan worden bewogen.
 • Omhoog en omlaag beweegbare schaarstroomafnemer, digitaal schakelbaar.
 • Digitale speelwerelddecoder mfx+ met uitgebreide gebruiks- en geluidsfuncties. 
 • Bovenleidingmontagewagen met typische lading.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Schakelfunctie     Rijgeluid dieselloc     Tyfoon     Regeling pantograaf     Werkbordes heffen/vieren     Werkbordes heffen/vieren     Werkbordes draaien     Werkbordes draaien     Aftelfunctie     Aftelfunctie     Aftelfunctie     Directe regeling     Omgevingsgeluid     Omgevingsgeluid     Piepen van remmen uit     

CS
2-

3

Omgevingsgeluid Omgevingsgeluid Omgevingsgeluid Omgevingsgeluid Seintoon Cabineradio Bezanden Luchtpers Rangeersnelheid Frontsein cabine 2 Frontsein cabine 1 Waarschuwingssein Gesprek Gesprek Gesprek 
– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies voor de MS2
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Voorbeeld: Dieselmotorwagen voor regionaal verkeer serie 648.2 
(LINT 41) van de Deutsche Bahn AG (DB AG). Basiskleurstelling verkeers-
rood. Uitvoering met lage instap. Ingezet rondom Koblenz, met bestem-
mingsweergave „RE25 Koblenz Hbf”. Bedrijfsnummers motorwagen 
648 204-5 en 648 704-4. Zoals in gebruik rond 2016.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. 
Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel, ondergebracht in 
Jakobs-draaistel. 2 aangedreven assen. Antislipbanden. Met de rijrichting 
wisselend driepuntsfrontsein en twee rode sluitseinen in conventioneel 
bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontsein aan motorwagenzijde 2 en 1 
elk afzonderlijk digitaal uitschakelbaar. Dubbele A-verlichtingsfunctie. 
Standaard ingebouwde binnenverlichting. Frontsein en binnenver lichting 

      Dieselmotorwagen voor regionaal verkeer serie 648.2

Voorbeeld: Dieselmotorwagen voor regionaal verkeer serie 648 (LINT 41) 
van de Bentheimer Eisenbahn AG (BE). Hemelsblauwe basiskleur stelling. 
Uitvoering met lage instap. Met bestemmingsweergave „RB56 Bad 
Bentheim”. Bedrijfsnummers motorwagen 648 111-0 en 648 611-9. Zoals 
in gebruik in 2019.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. 
Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel, ondergebracht in 
Jakobs-draaistel. 2 aangedreven assen. Antislipbanden. Met de rijrichting 
wisselend driepuntsfrontsein en twee rode sluitseinen in conventioneel 
bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontsein aan motorwagenzijde 2 en 1 
elk afzonderlijk digitaal uitschakelbaar. Dubbele A-verlichtingsfunctie. 
Standaard ingebouwde binnenverlichting. Frontsein en binnenver lichting 

      Dieselmotorwagen voor regionaal verkeer LINT 41

met onderhoudsvrije, warmwitte en rode lichtdiodes (ledlampjes). 
Bestemmingsweergave voorbeeldgetrouw met gele ledlampjes. Frontsein, 
bestemmingsweergave en binnenverlichting in conventioneel bedrijf, digi-
taal schakelbaar. Gedetailleerde uitvoering van onderstel en opbouw. Vrije 
doorkijk. Gesloten vouwbalg en schaargeleiding op het Jakobs- draaistel 

met onderhoudsvrije, warmwitte en rode lichtdiodes (ledlampjes). 
Bestemmingsweergave voorbeeldgetrouw met gele ledlampjes. Frontsein, 
bestemmingsweergave en binnenverlichting in conventioneel bedrijf, digi-
taal schakelbaar. Gedetailleerde uitvoering van onderstel en opbouw. Vrije 
doorkijk. Gesloten vouwbalg en schaargeleiding op het Jakobs- draaistel 

tussen de rijtuighelften. Aan beide uiteinden gestileerde middenbuffer-
koppelingen. 
Totale lengte ca. 48,1 cm. 

tussen de rijtuighelften. Aan beide uiteinden gestileerde middenbuffer-
koppelingen.  
Totale lengte ca. 48,1 cm. 

€ 430,– *

€ 430,– *

Modern regionaal verkeer



73

Highlights:
 • Standaard ingebouwde ledbinnenverlichting.
 • Met digitale speelwerelddecoder mfx+ en uitgebreide  

licht- en geluidsfuncties.
 • Verlichte bestemmingsweergave.

Dit model is in gelijkstroomuitvoering in het Trix H0-assortiment leverbaar 
en heeft artikelnummer 22489. Digitale functies CU M

S
M

S 
2

CS
1

CS
2-

3

Frontsein     Interieurverlichting     Rijgeluid dieselloc     Tyfoon     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Frontsein cabine 2     Stationsmededeling     Frontsein cabine 1     Sluiten van deuren     Conducteursfluit     Treinmededeling     Treinmededeling     Treinmededeling     Treinmededeling     Perslucht afblazen     

Highlights:
 • Standaard ingebouwde ledbinnenverlichting. 
 • Met digitale speelwerelddecoder mfx+ en uitgebreide  

licht- en geluidsfuncties. 
 • Verlichte bestemmingsweergave.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Interieurverlichting     Rijgeluid dieselloc     Tyfoon     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Frontsein cabine 2     Stationsmededeling     Frontsein cabine 1     Sluiten van deuren     Conducteursfluit     Treinmededeling     Treinmededeling     Treinmededeling     Treinmededeling     Perslucht afblazen     

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Het vlaggenschip van het langeafstandsverkeer

Voorbeeld: Hogesnelheidstrein ICE 4 als serie 412/812 van de Deutsche 
Bahn AG (DB AG). 1 eindwagen EW 1.2-H, serie 812, 1e klasse. 1 res-
tauratierijtuig RW „boordrestaurant”, serie 812, 1e klasse. 1 servicewa-
gen TW 2.2, serie 412, 2e klasse. 1 tussenwagen MW 2-H, serie 812, 
2e klasse. 1 eindwagen EW 2.2-H, serie 812, 2e klasse. Treinstelnummer 
9010 als ICE 786, voor het traject München Hbf – Würzburg Hbf – Fulda – 
Hamburg-Altona. Zoals in gebruik in 2019.

      Motorwagentrein ICE 4 serie 412/812

Leverbaar vanaf de 2e helft van 2020

Gepresenteerd in de  

totaalcatalogus 2019/2020

€ 750,– *
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Voorbeeld: Aanvullingswagen voor hogesnelheidstrein ICE 4, serie 
412/812 van de Deutsche Bahn AG (DB AG). 1 tussenwagen MW 1, serie 
812, 1e klasse. 1 tussenwagen TW 1.2, serie 412, 1e klasse. 1 tussen-
wagen MW 2.2-HP, serie 812, 2e klasse. Uitbreiding voor treinstel 9010 
als ICE 786, voor het traject München Hbf – Würzburg Hbf – Fulda – 
Hamburg-Altona. Zoals in gebruik in 2019.

      Uitbreidingsset wagens voor ICE 4

Voorbeeld: Aanvullingswagen voor hogesnelheidstrein ICE 4, serie 
412/812 van de Deutsche Bahn AG (DB AG) als tussenwagen TW 2.2, 
serie 412, 2e klasse. Uitbreiding voor treinstel 9010 als ICE 786, voor het 
traject München Hbf – Würzburg Hbf – Fulda – Hamburg-Altona. 
Zoals in gebruik in 2019.

      Uitbreidingsset wagens voor ICE 4

Met de afzonderlijke tussenwagen 43725 en de uitbreidingsset wagens 
43724 kan basisset 39714 worden uitgebreid. Door gebruik van meerdere 
afzonderlijke tussenwagens kan een maximaal 12-delige ICE 4 worden 
samengesteld.

€ 330,– * (3 wagens)

€ 99,99 *

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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De snelste klimaatvechter van Duitsland

Uitvoering met groene strepen en stekkersymbool op beide eind
wagens, om aan te geven dat deze trein op 100% groene stroom rijdt.

Voorbeeld: Hoge-snelheidstrein ICE 4 als serie 412/812 van de Deutsche 
Bahn AG (DB AG), met groene strepen en stekkersymbool op beide 
eindwagens, als teken van rijden met 100% groene stroom. 1 eindwagen 
EW 1.2-H, serie 812, 1e klasse. 1 restauratierijtuig RW „ boordrestaurant”, 
serie 812, 1e klasse. 1 servicewagen TW 2.2, serie 412, 2e klasse. 
1  tussenwagen MW 2-H, serie 812, 2e klasse. 1 eindwagen EW 2.2-H, 
serie 812, 2e klasse. Zoals in gebruik in 2019.

De basisset van hoge-snelheidstrein ICE 4 vindt u in gelijkstroomuit-
voering in het Trix H0-assortiment onder artikelnummer 25976.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Interieurverlichting     Rijgeluid eloc     Seintoon     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Regeling pantograaf     Interieurverlichting     Regeling pantograaf     Stationsmededeling     Stationsmededeling     Schijnwerper     Stationsmededeling     Conducteursfluit     Sluiten van deuren     Treinmededeling     

      Motorwagentrein ICE 4 serie 412/812 met groene strepen 

CS
2-

3

Rangeerfluit Treinmededeling Treinmededeling Stationsmededeling Regeling pantograaf Regeling pantograaf Lichtfunctie Cabineverlichting Cabineverlichting 

Leverbaar vanaf de 2e helft van 2020

Met de uitbreidingsset wagens 43726 en de afzonderlijke tussenwagen 
43728 kan basisset 39716 worden uitgebreid. Door gebruik van meerdere 
afzonderlijke tussenwagens kan een maximaal 12-delige ICE 4 worden 
samengesteld.

– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies voor de MS2

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

€ 750,– *
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Voorbeeld: Aanvullingswagen voor hogesnelheidstrein ICE 4, serie 
412/812 van de Deutsche Bahn AG (DB AG). 1 tussenwagen MW 1, serie 
812, 1e klasse. 1 tussenwagen TW 1.2, serie 412, 1e klasse. 1 tussenwa-
gen MW 2.2-HP, serie 812, 2e klasse. Uitbreiding voor ICE 4 met groene 
strepen en stekkersymbool op beide eindwagens. Zoals in gebruik in 2019.

Deze uitbreidingsset wagens voor ICE 4 vindt u in gelijkstroomuitvoering 
in het Trix H0-assortiment onder artikelnummer 23976.

      Uitbreidingsset wagens voor ICE 4

Voorbeeld: Aanvullingswagen voor hogesnelheidstrein ICE 4, serie 
412/812 van de Deutsche Bahn AG (DB AG) als tussenwagen TW 2.2, 
serie 412, 2e klasse. Uitbreiding voor treinstel 9010 als ICE 786, voor het 
traject München Hbf – Würzburg Hbf – Fulda – Hamburg-Altona. Zoals in 
gebruik in 2019.

      Uitbreidingsset wagens voor ICE 4

Deze tussenwagen als aanvullingswagen voor ICE 4 vindt u in gelijkstroomuit-
voering in het Trix H0-assortiment onder artikel nummer 23978.

€ 330,– * (3 wagens)

€ 99,99 *
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In heel Europa ingezet

Highlights:
 • Met digitale decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties.

Voorbeeld: Elektrische locomotief type 193 (Vectron) van de Deutsche 
Bahn AG (DB AG), afdeling DB Cargo. Bedrijfsnummer van de locomotief 
193 304-3. Zoals in gebruik rond 2018.

Model: Met digitale mfx-decoder en uitgebreide geluidsfuncties. 
 Locomotief grotendeels van metaal. Speciale motor, 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 afzon-
derlijk  digitaal uitschakelbaar. Wanneer het frontsein aan beide zijden 
van de loc is uitgeschakeld, is aan weerszijden de dubbele A-verlichting 
ingeschakeld. Verlichting met warmwitte en rode ledlampjes.  
4 mechanisch werkende dakstroomafnemers.  
Lengte over de buffers 21,8 cm.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Buffer op buffer     Rijgeluid eloc     Tyfoon     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Frontsein cabine 2     Tyfoon hoog     Frontsein cabine 1     Koppelgeluid     Bedrijfsgeluid 2     Ventilator     Conducteursfluit     Luchtpers     Perslucht afblazen     Rangeerfluit     

      Elektrische locomotief serie 193

Uitvoering met 4 stroomafnemers

Model met complete digitale geluiden

€ 270,– *
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De Traxx zonder flexpaneel

Voorbeeld: Elektrische locomotief serie 187 zonder flexpaneel van de 
Deutsche Bahn AG (DB AG). Binnen het TRAXX 3-typeprogramma door 
Bombardier in serieproductie gebouwd. Bedrijfsnummer: 187 131-8.  
Zoals in gebruik rond 2019.

Model: Met digitale mfx-decoder en uitgebreide geluidsfuncties. 
Speciale motor, centraal ingebouwd. 4 via cardan aangedreven assen. 
Antislipbanden. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en 2 rode 
sluitseinen, in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontseinen 

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Stationsmededeling     Rijgeluid eloc     Tyfoon     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Frontsein achter uit     Tyfoon hoog     Frontsein voor uit     Stationsmededeling     Ventilator     Geluid koppeling     Compressor     Perslucht afblazen     Geluid koppeling     Bezanden     

      Elektrische locomotief serie 187
aan loczijde 2 en 1 elk afzonderlijk digitaal uitschakelbaar. Wanneer het 
frontsein aan beide zijden van de loc is uitgeschakeld, is aan weerszijden 
de dubbele A-verlichting ingeschakeld. Verlichting met warmwitte en 
rode ledlampjes. 2 mechanisch werkende dakstroomafnemers. Voorbeeld-
getrouwe imitatie van de zijvlakken. 
Lengte over de buffers ca. 21,7 cm.

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

€ 250,– *
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De Class 66 bij de HGK

Highlights:
 • Nieuwe constructie.
 • Cabineverlichting digitaal schakelbaar.
 • Verlichting van besturingspaneel digitaal schakelbaar.
 • Standaard ingebouwde rookgenerator.

Voorbeeld: Dieselelektrische goederentreinlocomotief JT42CWR, beter 
bekend als Class 66. Diesellocomotief van Häfen und Güterverkehr 
Köln AG (HGK). Zoals in gebruik rond 2012.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluids- en licht-
functies. Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel, centraal 
ingebouwd. 4 via cardan aangedreven assen. Antislipbanden. Met de 
rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en 2 rode sluitseinen in conven-
tioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontseinen aan loczijde 2 en 1 elk 

Dit model is in gelijkstroomuitvoering leverbaar en heeft artikel-
nummer 22691 in het Trix H0-assortiment.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Rookgarnituur     Rijgeluid dieselloc     Tyfoon hoog     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Frontsein achter uit     Tyfoon laag     Frontsein voor uit     Cabineverlichting     Ventilator     Lichtfunctie     Compressor     Perslucht afblazen     Rangeer-dubbel-A-sein     Bezanden     

      Diesellocomotief Classe 66

CS
2-

3

Tyfoon laag Tyfoon hoog Rangeersnelheid Geluid koppeling Brandstof bijvullen Geluid koppeling 

Met dynamische rookuitstoot

Class 66 van Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK) 
In 1999 huurde de spoorwegmaatschappij Häfen und Güterverkehr 
Köln AG (HGK) eerst twee locs als DE 61 en 62, die het bedrijf vervolgens 
in 2000/01 kocht. Er konden meer exemplaren worden gehuurd, zodat de 
HGK (tegenwoordig RheinCargo GmbH & Co. KG – RCH) momenteel een 
bestand van negen machines heeft. Vanaf het begin van de kernacti-
viteiten worden ketelwagentreinen naar onder andere Braunschweig, 
Ingolstadt, Marktredwitz en Aichstetten vaak door een Class 66 over het 
hele traject getrokken. Maar ook voor complete treinen met verschillende 
ladingen zijn deze locs in actie te zien.

– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies voor de MS2

afzonderlijk digitaal uitschakelbaar. Wanneer het frontsein aan beide 
zijden van de loc is uitgeschakeld, is aan weerszijden de dubbele A-ver-
lichting ingeschakeld. Cabineverlichting digitaal schakelbaar. Verlichting 
van besturingspaneel digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhouds-
vrije warmwitte en rode ledlampjes. Standaard ingebouwde rookgene-
rator. Veel afzonderlijk gemonteerde details. Gedetailleerde bufferbalk. 
Opsteekbare remslangen worden meegeleverd. Meegeleverde frontafdek-
kingen kunnen ook op de bufferbalk worden gemonteerd.  
Lengte over de buffers ca. 24,7 cm.

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

€ 435,– *

Afbeelding toont  
eerste uitvoering als rendering
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Voorbeeld: Vierassige schuifhuifwagen type Rils 652 van de Deutsche 
Bahn AG (DB AG), goederendivisie DB Schenker. Basiskleurstelling 
verkeersrood. Europese standaarduitvoering met een lengte van 19,90 m. 
Uitvoering met hoekige buffers en zonder blokkeerrem. Zoals in gebruik 
rond 2017.

      Schuifhuifwagen Rils 652

Voorbeeld: Particulier bierkoelwagen Ibopqs van Brauerei Gebr. Maisel KG, 
Bayreuth. Uitvoering met reclameafbeelding „Maisel’s Weisse”.

Model: Gemonteerde dakventilator. Gemonteerde traptreden op 
 de  kopzijden. Lengte over de buffers 13,4 cm.  
Gelijkstroomwielstel E32376004. Trix Express-wielstel E36660700.

      Bierwagen „Maisel’s Weisse“

Model: Draaistellen type Y 25. Metalen inzetstuk voor goede rij-eigen-
schappen. Specifieke uitvoering van de bodem. Veel gemonteerde details. 
Weergave met gesloten huif.  
Lengte over de buffers 22,9 cm. Gelijkstroomwielstel E700580. 

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

€ 45,99 *

€ 34,99 *

Blikvanger



83



U2Y
42388

42388 39510
84

Voorbeeld: Ouder type van de Schweizerische Bundesbahnen 
 (SBB / CFF/ FFS) in dennengroene basiskleurstelling. 1 bagagewagen F4. 
2 personenrijtuigen C4, 3e klasse. 1 personenrijtuig BC4, 2e en 3e klasse. 
Oor spronkelijke uitvoering. 

Model: Bagagewagen met dakkoepel. Personenrijtuig met ingezette 
dakventilatoren. Verwisselbare vouwbalgen. Alle rijtuigen voorbereid 
voor inbouwen van binnenverlichting 7335.  
Totale lengte over de buffers 90,4 cm.  
Gelijkstroomwielstel per wagen E700580.

      Zwitserse set oldtimer-personenrijtuigen

Zwitserland

€ 200,– * (4 wagens)
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Highlights:
 • Compleet nieuwe constructie ter gelegenheid van het jubileum 

„100 jaar elektrisch bedrijf op de Gotthard 1920-2020”.
 • Uiterst gedetailleerde, metalen uitvoering.
 • Digitale speelwerelddecoder mfx+ met uitgebreide gebruiks- 

en geluidsfuncties.
 • Machinistencabine- en machineruimteverlichting digitaal 

schakelbaar.

Voorbeeld: Elektrische locomotief Be 4/6 „Stängelilok” van de 
 Schweizerische Bundesbahnen (SBB). Uitvoering zoals in afleveringstoe-
stand. Locomotief uit de eerste serie. Donkerbruine basiskleurstelling met 
zwart onderstel. Met stangbuffers, machinistencabinedeuren met over-
gangsplaten aan de kopzijden, met zandstrooier, zonder waarschuwing 
voor spookrijden en zonder Integra-Signum-magneet. Koelslangen langs 
de lange zijde met 6 verticale houders. Bedrijfsnummer van de locomotief 
12305. Zoals in gebruik rond 1920.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluids- en licht-
functies. Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel, centraal 
ingebouwd. Telkens beide aandrijfwielen en blinde as in de twee 
wielstellen via cardan aangedreven. Antislipbanden. Boogvolgend geleed 
onderstel. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en 1 wit 
sluitsein (Zwitsers rijrichtingsafhankelijk sein), in conventioneel bedrijf, 
digitaal schakelbaar. Verlichting bij solo rijden omschakelbaar naar 
1 rood sluitsein. Frontseinen aan loczijde 2 en 1 elk afzonderlijk digitaal 
uitschakelbaar. Dubbele A-verlichtingsfunctie. Extra machinistencabine- 
en machineruimteverlichting telkens afzonderlijk digitaal schakelbaar. 
Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode ledlampjes. Uiterst 

Dit model is in gelijkstroomuitvoering leverbaar en heeft artikelnummer 
22899 in het Trix H0-assortiment.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Sluitsein     Rijgeluid eloc     Locfluit     Directe regeling     Interieurverlichting     Cabineverlichting     Rangeerfluit     Cabineverlichting     Piepen van remmen uit     Frontsein cabine 1     Frontsein cabine 2     Ventilator     Perslucht afblazen     Panto-geluid     Bezanden     

      Elektrische locomotief Be 4/6

CS
2-

3

Stoten railvoeg Luchtpers Conducteursfluit Sluiten van deuren Koppelgeluid Bedrijfsgeluid 1 Rangeersnelheid 

gedetailleerde metalen uitvoering met veel afzonderlijk gemonteerde 
elementen, zoals koelleidingen voor transformatorolie. Imitatie van 
machinistencabine en machineruimte. Met zandstrooier op de aandrijf-
wielgroepen. Gedetailleerde dakuitrusting met verwarmingsweerstanden, 
dakleidingen, isolatoren, bliksemafleiders en dakloopplanken, evenals 
schaarstroomafnemers met enkelvoudige kantelaar. Kleinst berijdbare 
boogradius 360 mm. Gestileerde remslangen, schroefkoppelingen en 
ladders worden meegeleverd.  
Lengte over de buffers 18,9 cm.

– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies voor de MS2

€ 520,– *

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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€ 340,– *

Highlights:
 • Voorbeeldgetrouwe, chique donkerblauwe kleurstelling.
 • Met digitale speelwerelddecoder mfx+ en uitgebreide 

 gebruiks- en geluidsfuncties.

Voorbeeld: Elektrische locomotief Re 4/4 (latere Re 4/4 I) van de Schwei-
zerische Bundesbahnen (SBB) uit de eerst gebouwde serie. Saffierblauwe 
basiskleurstelling. Oorspronkelijke uitvoering met deuren aan de kopzijden 
en overgangsplaten. Bedrijfsnummer van de locomotief 409. Zoals in 
gebruik rond 1957-59.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. Gere-
gelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel, centraal ingebouwd. Alle 
4 de assen via cardan aangedreven. Antislipbanden. Met de rijrichting 
wisselend driepuntsfrontsein en 1 wit sluitsein (Zwitsers rijrichtingsafhan-
kelijk sein), in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontsein aan 
loczijde 2 en 1 telkens afzonderlijk digitaal uitschakelbaar. Dubbele A-ver-
lichtingsfunctie. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte ledlampjes. 
Afzonderlijk gemonteerde dakladders. Gemonteerde metalen handgrepen. 
Weergave van de overgangsplaten en handgrepen aan de kopzijden.  
Lengte over de buffers 17,1 cm.

Dit model is in gelijkstroomuitvoering leverbaar en heeft artikelnummer 
22422 in het Trix H0-assortiment.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Conducteursfluit     Rijgeluid eloc     Locfluit     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Frontsein cabine 2     Rangeerfluit     Frontsein cabine 1     Ventilator     Compressor     Hoofdschakelaar     Perslucht afblazen     Stationsmededeling – CH     Panto-geluid     Rangeersnelheid     

      Elektrische locomotief Re 4/4 I

CS
2-

3

Sluiten van deuren Bezanden Koppelgeluid 

Zwitserland

– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies voor de MS2

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Zwitserland

Highlights:
 • Alle wagens standaard voorzien van ingebouwde 

 ledbinnenverlichting.
 • Panoramarijtuig voor het eerst met ingebouwde 

 ledbinnen verlichting.
 • Scheidbare, stroomgeleidende koppelingen.

Voorbeeld: Vier personenrijtuigen van de Schweizerische Bundesbahnen 
(SBB/CFF/FFS). Drie standaardwagens type EW IV en een panoramarij-
tuig. Een EW IV A, zwei EW IV B en een Apm in InterCity-design. Zoals in 
gebruik rond 2019.

Model: Alle wagens standaard met ingebouwde ledbinnenverlichting 
en scheidbare, stroomgeleidende koppelingen. Met verstelbare buffers. 
Alle wagens afzonderlijk verpakt.  
Totale lengte over de buffers ca. 106,5 cm.

      Set personenrijtuigen

€ 355,– * (4 wagens)
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Highlights:
 • Uitvoering met signet in reliëf aan kopzijde.
 • Nieuwe, opengewerkte stroomafnemer met enkele arm.
 • Vier aangedreven assen.
 • Cabineverlichting.
 • Europees en Zwitsers rijrichtingsafhankelijk frontsein.

Voorbeeld: Snelle, multifunctionele locomotief Re 460 van de Schweize-
rische Bundesbahnen (SBB/CFF/FFS). Neutrale vuurrode basiskleurstelling. 
Locomotiefnaam: „Munot”. Uitvoering met signet in reliëf aan kopzijde. 
Bedrijfsnummer: 460 106-8. Zoals in gebruik rond 2018.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. 
Geregelde hoogvermogenaandrijving centraal ingebouwd. 4 aangedreven 
assen. Antislipbanden. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en 
1 wit sluitsein in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontseinen 
aan loczijde 2 en 1 elk afzonderlijk digitaal uitschakelbaar. Grootlicht 
digitaal schakelbaar. Omschakeling tussen Zwitsers rijrichtingsafhankelijk 
frontsein en wit/rood rijrichtingsafhankelijk frontsein. Cabineverlichting 
digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode 
ledlampjes. Nieuwe, opengewerkte stroomafnemer met enkele arm. 
Gemonteerde metalen handgrepen. Machinistencabines met interieur. 
Lengte over de buffers ca. 21,3 cm.

      Elektrische locomotief Re 460

Dit model is in gelijkstroomuitvoering leverbaar en heeft artikelnummer 
22969 in het Trix H0-assortiment.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Schijnwerper     Rijgeluid eloc     Tyfoon     Directe regeling     Cabineverlichting     Frontsein achter uit     Locfluit     Frontsein voor uit     Piepen van remmen uit     Ventilator     Conducteursfluit     Lichtfunctie     Compressor     Lichtfunctie     Perslucht afblazen     

CS
2-

3

Bezanden Rangeersnelheid Treinmededeling Lichtfunctie Sluiten van deuren Lichtfunctie Stationsmededeling – CH Stationsmededeling – I Stationsmededeling – CH Stationsmededeling – I Treinmededeling Treinmededeling Treinmededeling Stationsmededeling – F 

Uitvoeringsvariant: Nieuwe 
 schuifklep met SBB-logo in  
reliëf  aan de voorkant

– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies voor de MS2

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

€ 350,– *
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Zwitserland

Voorbeeld: Dubbeldeks-stuurstandrijtuig DBZplus Bt, 2e klasse van de 
Schweizerische Bundesbahnen (SBB), ingezet voor gebruik op het stads-
spoor van Zürich. Zoals in gebruik rond 2019.

Model: Gedetailleerde bufferbalk met gemonteerde frontspoiler. Verlichte 
bestemmingsweergave. Machinistencabine met interieur. Voorbereid voor 
stroomgeleidende wagenkoppeling, ofwel met insteekbare koppelings-
dissels 7319 of scheidbare kortkoppelingen 72020/72021. Voorbereid 
voor inbouwen van binnenverlichting 73140. Bij duwende locomotief 
(stuurstandrijtuig vooraan) brandt op het stuurstandrijtuig een wit 

      Dubbeldeks-stuurstandrijtuig „Stadsspoor Zürich”

Voorbeeld: 1 dubbeldeks-tussenwagen HVZ, 1e/2e klasse en 1 dubbel-
deks-tussenwagen HVZ, 2e klasse van de Schweizerische Bundesbahnen 
(SBB), ingezet voor gebruik op het stadsspoor van Zürich. Zoals in gebruik 
rond 2019.

Model: Voorbereid voor stroomgeleidende wagenkoppeling, ofwel 
met insteekbare koppelingsdissels 7319 of scheidbare kortkoppelingen 
72020/72021. Voorbereid voor inbouwen van binnenverlichting 73140. 
Lengte over de buffers 26,8 cm. Gelijkstroomwielstel E700580. 

      Set dubbeldeksrijtuigen „Stadsspoor Zürich”

driepuntsfrontsein. Bij trekkende locomotief (loc vooraan) branden op het 
stuurstandrijtuig twee rode sluitseinen. 
Lengte over de buffers 27,3 cm. 

€ 99,99 *

€ 135,– * (2 wagens)
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Highlights:
 • Voor het eerst met middenin geplaatste motor en alle 4 de 

assen cardanaangedreven.
 • Met digitale speelwerelddecoder mfx+ en uitgebreide licht- 

en geluidsfuncties.

Voorbeeld: Elektrische locomotief Re 4/4 als Re 420 van de Schweize-
rische Bundesbahnen (SBB). Ombouwversie als onderdeel van moder-
niseringsproject LION voor het stadsspoorverkeer in Zürich. Vuurrode 
basiskleurstelling. Bedrijfsnummer van de locomotief 420 202-4. Zoals in 
gebruik rond 2019.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. Gere-
gelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel, centraal ingebouwd. 4 via 
cardan aangedreven assen. Antislipbanden. Met de rijrichting wisselend 
driepuntsfrontsein en 1 wit sluitsein (Zwitsers rijrichtingsafhankelijk 
sein), in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting bij solo 
rijden omschakelbaar naar 1 rood sluitsein. Frontseinen aan loczijde 2 
en 1 elk afzonderlijk digitaal uitschakelbaar. Wanneer het frontsein aan 
beide zijden van de loc is uitgeschakeld, is aan weerszijden de dub-
bele A-verlichting ingeschakeld als rood noodstopsignaal. Grootlicht, 
machinistencabine- en machineruimteverlichting telkens afzonderlijk 

Dit model is in gelijkstroomuitvoering leverbaar en heeft artikel-
nummer 22849 in het Trix H0-assortiment.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Sluitsein     Rijgeluid eloc     Locfluit     Piepen van remmen uit     Lichtfunctie     Cabineverlichting     Schijnwerper     Cabineverlichting     Directe regeling     Frontsein cabine 2     Frontsein cabine 1     Ventilator     Perslucht afblazen     Panto-geluid     Bezanden     

      Elektrische locomotief Re 420

CS
2-

3

Sluiten van deuren Compressor Koppelgeluid Conducteursfluit Hoofdschakelaar Rangeerfluit Rangeersnelheid 

digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode 
ledlampjes. Gemonteerde metalen handgrepen. Koppelingen vervangbaar 
door meegeleverde frontschorten. 
Lengte over de buffers 17,1 cm.

– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies voor de MS2
€ 350,– *

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Zwitserland

Voorbeeld: Remwagen of personenrijtuig Bcm van Ralpin AG Olten. Zoals 
in gebruik vanaf eind 2011.

Model: Op basis van een personenrijtuig 2e klasse type Bmz. Kleinst 
berijdbare boogradius 360 mm. Typespecifiek vormgegeven bodemplaten. 
Fiat-draaistellen Y0270 S met rolstabilistator en met elektromagnetische 

      Remwagen Bcm

De afbeelding toont de linkerzijde van de wagen

railrem. Voorbereid voor stroomvoerende koppeling 7319 of stroomvoe-
rende kortkoppeling 72021, binnenverlichting E73400/73401, sleepcontact 
73406 en staartlicht 73407.  
Lengte over de buffers ca. 28,2 cm.  Gelijkstroomwielstel E700580.

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

€ 64,99 *
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Highlights:
 • Voor het eerst met middenin geplaatst motor en 4 cardanaan-

gedreven assen in de twee buitenste draaistellen.
 • Onderstel en opbouw in zware metalen uitvoering. 
 • Met digitale speelwerelddecoder mfx+ en uitgebreide licht- en 

geluidsfuncties.
 • Grootlicht, machinistencabine- en machineruimteverlichting 

ook digitaal schakelbaar.

Voorbeeld: Zware elektrische locomotief Re 6/6 als Re 620 van de 
Schweizerische Bundesbahnen (SBB), ingezet voor goederenvervoer door 
SBB Cargo. Uitvoering in vuurrode/ultramarijnblauwe basiskleurstel-
ling. Hoekige frontlampen, UIC-contactdozen, aan de kopzijde schuine 
handgrepen, aan één loczijde met onderhoudsklep voor klimaatregeling. 
Bedrijfsnummer van de locomotief 620 011-7, met locwapen „Rüti ZH”. 
Zoals in gebruik rond 2019.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. 
Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel, centraal ingebouwd. 
4 cardanaangedreven assen (telkens beide assen in de twee buitenste 
draaistellen). Antislipbanden. Met de rijrichting wisselend driepunts-
frontsein en 1 wit sluitsein (Zwitsers rijrichtingsafhankelijk sein), in 
conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontseinen aan loczijde 2 en 
1 elk afzonderlijk digitaal uitschakelbaar. Wanneer het frontsein aan beide 
zijden van de loc is uitgeschakeld, is aan weerszijden de dubbele A-ver-
lichting ingeschakeld. Verlichting omschakelbaar naar 2 rode sluitseinen. 
Grootlicht, machinistencabine- en machineruimteverlichting ook digitaal 
schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode  
ledlampjes. Gemonteerde metalen handgrepen voor  
opstappen. Koppelingen vervangbaar door gedetailleerde  
frontschorten. Kleinst berijdbare boogradius 360 mm.  
Lengte over de buffers 22,2 cm.

Dit model is in gelijkstroomuitvoering leverbaar en 
heeft artikelnummer 22883 in het Trix H0-assortiment.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Lichtfunctie 1     Rijgeluid eloc     Locfluit     Schijnwerper     Cabineverlichting     Frontsein cabine 2     Cabineverlichting     Frontsein cabine 1     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Lichtfunctie 2     Rangeerfluit     Panto-geluid     Ventilator     Compressor     

      Elektrische locomotief Re 620

CS
2-

3

Perslucht afblazen Hoofdschakelaar Stationsmededeling – CH Conducteursfluit Bezanden Brandstof bijvullen Koppelgeluid Rangeersnelheid 

– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies voor de MS2

€ 370,– *
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Voorbeeld: 4-assige containerwagen type Sgnss van de Schweizerische 
Bundesbahnen (SBB/CFF/FFS), divisie „SBB Cargo”. Basiskleurstelling 
verkeersgrijs. Zoals momenteel in gebruik.

      Containerwagen Sgnss

Zwitserland

Model: Draaistellen type Y 25. Voorbeeldgetrouwe, onderbroken 
metalen containerwagenbodem met markante visbuiklangsdragers. 
De containerwagen is onbeladen. Belading met 3 x 20 voet- container 
of 1 x 20 voet-container en 1x 40 voet- container is mogelijk. 
Lengte over de buffers 22,7 cm. 
Gelijkstroomwielstel E700580. 

Voorbeeld: Twee lageboordwagens type Saadkmms, ingezet bij de 
Schweizerische Bundesbahnen (SBB/CFF/FFS). Particuliere wagen van de 
Firma HUPAC S.A. voor het transitverkeer van de „Rollende Landstraße”.

      Set goederenwagens
Model: Met twee afneembare, zwenkbare bufferbalken. Borgblokken voor 
vrachtwagenmodellen en speciale koppelingen voor laadbordwagens wor-
den meegeleverd. Speciale kortkoppelingen voor het koppelen aan wagens 
met normale koppeling. 
Totale lengte over de buffers ca. 44,6 cm. Gelijkstroomwielstel E432950.

€ 56,99 *

€ 125,– * (2 wagens)

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Highlights:
 • Alle wagens met verschillende bedrijfs- en wagennummers.
 • Afzonderlijk verpakt.
 • Met ballastinzetstuk.

Voorbeeld: Zes 4-assige zelflossers van de firma Holcim. Serie Faccs. 
Ingezet in Zwitserland. Uitvoering zoals in tijdperk VI.

Model: Zelflosser in Holcim-design in roodoranje kleurstelling met ver-
schillende bedrijfs- en wagennummers. Gemonteerde details.  
Totale lengte over de buffers ca. 81,5 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

      Set zelflossers „Holcim”

Opschriften voorbeeldgetrouw 

geplaatst 

€ 275,– * (6 wagens)
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Highlights:
 • Met digitale speelwerelddecoder mfx+ en uitgebreide 

 gebruiks- en geluidsfuncties.
 • Locomotief grotendeels van metaal.

Voorbeeld: Zware elektrische goederentreinlocomotief serie 1020 van de 
ÖBB, voorheen E 94. Oranjerode basiskleurstelling. Bedrijfsnummer van de 
locomotief 1020.28. Zoals begin jaren ‚80 in gebruik.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. 
 Geregelde hoogvermogenaandrijving. 3 aangedreven assen. Antislip-
banden. Boogvolgend geleed onderstel. 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 het frontsein aan beide zijden van de loc is 
uitgeschakeld, is aan weerszijden de dubbele A-verlichting ingescha-
keld. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode ledlampjes. 
 Gemonteerde handgrepen.  
Lengte over de buffers 21 cm.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Koppelgeluid     Rijgeluid eloc     Seintoon     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Frontsein cabine 2     Rangeerfluit     Frontsein cabine 1     Stationsmededeling     Rangeersnelheid     Treinmobilofoon     Ventilator     Ventilator     Panto-geluid     Perslucht afblazen    

      Elektrische locomotief serie 1020

CS
2-

3

Bedrijfsgeluid 1 Conducteursfluit Sluiten van deuren Compressor Ventilator Bedrijfsgeluid 2 Stationsmededeling Stationsmededeling Waarschuwingssein Luchtpers Bezanden 

Oranjerode uitvoering

Oostenrijk

– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies voor de MS2

€ 375,– *
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Highlights:
 • Verschillende technische aanduidingen.
 • Afzonderlijk verpakt.
 • RCW-opschrift.

Voorbeeld: 3 korte, vierassige schuifhuifwagens type Shimmns van Rail 
Cargo Wagon – Austria GmbH (RCW). Zoals momenteel in gebruik.

Model: Alle wagens met gesloten huif. Met afgeronde kopschotten 
boven en handwiel aan de zijkant. Draaistellen type Y 25 gelast. Alle wa-
gens hebben verschillende bedrijfsnummers en zijn afzonderlijk verpakt. 
Extra verpakking. 
Lengte over de buffers per wagen 13,8 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

      Set schuifhuifwagens

Voorbeeld: 2 rongenwagens type Rs serie 390 8 van de ÖBB. Met hand-
wiel voor blokkeerrem aan de zijkant. Mahoniebruin. Zoals begin jaren ‘80 
in gebruik.

Model: Beide wagens beladen met telkens 2 stapels gezaagd hout en 
met verschillende bedrijfsnummers. Met telkens 8 neerklapbare rongen 
per zijde. Gemonteerde handwielen. 
Totale lengte over de buffers ca. 46 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

      Set platte wagens „gezaagd hout“
Beide wagens beladen met elk 2 stapels gezaagd hout

€ 115,– * (3 wagens)

€ 135,– * (2 wagens)

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Frankrijk

Voorbeeld: Vier 3-assige coupérijtuigen van verschillende Pruisische 
types van de Franse spoorwegen (SNCF) uit tijdperk III. Twee rijtuigen 
3e klasse met remhokje (C6tf), een rijtuig 3e klasse zonder remhokje (C6t) 
en een rijtuig 3e klasse met bagage zonder remhokje (C3Dp).

Model: Coupérijtuig met bewegende middenas voor betere 
bochtvolging.  
Totale lengte over de buffers 54,9 cm. Gelijkstroomwielstel E700630.

      Set coupérijtuigen

Highlights:
 • Met digitale mfx-decoder en complete geluiden.

Voorbeeld: Tenderlocomotief serie 130 TB van de Société Nationale des 
Chemins de fer Français (SNCF), voorheen serie 74. Tijdperk III.

Model: Met digitale mfx-decoder en speciale motor met vliegwiel. 
3 aangedreven assen. Antislipbanden. Tweepuntsfrontsein wisselt met de 
rijrichting, in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Veel gemonteer-
de details.  
Lengte over de buffers 12,7 cm.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Rijgeluid     Locfluit     Bel     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Rangeersnelheid     Stoom afblazen     Kolen scheppen     Conducteursfluit     Luchtpomp     Rangeerfluit     Conducteur     Stationsmededeling – F     

      Stoomlocomotief serie 130 TB

€ 185,– * (4 wagens)

€ 220,– *

SNCF® is een gedeponeerd merk van SNCF Mobilités. Alle rechten voorbehouden.
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Highlights:
 • Ideale instap in de digitale wereld van Märklin H0.
 • Automatische aanmelding van de locomotief bij het Mobile Station door 

de ingebouwde mfx-decoder.
 • Gemakkelijk op te bouwen C-rails modelbaan.

Voorbeeld: Dieselrangeerlocomotief serie 700 van de NS, een rongenwagen Kls, 
een  ketelwagen U en een gesloten goederenwagen Gs. Trein in blauw, geel en bruin. 
 Tijdperk VI.

Model: Locomotief met digitale decoder mfx en veelzijdige geluidsfuncties. 1 aangedre-
ven as, antislipbanden. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein, in conventioneel 
bedrijf, digitaal schakelbaar. Knipperlicht op het cabinedak. Koppelingshaak. 
Lengte van de trein ca. 49,9 cm.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Waarschuwingsknipperlicht     Rijgeluid dieselloc     Tyfoon     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Bedrijfsgeluid 1     Koppelgeluid     Bedrijfsgeluid 2     Rangeerfluit     Rangeersnelheid     Stationsmededeling     Conducteursfluit     Stoten railvoeg     Bezanden     

      Digitale startset „Nederlandse goederentrein”

Alles bijeen om te beginnen

Met complete geluiden, knipperlicht en nog veel meer 

Nederland

Inhoud: 12 gebogen rails 24130, 4 rechte rails 24172 en 4 rechte rails 24188. Railaan-
sluitbox, voeding 230 V/36 VA en Mobile Station.  
Geïllustreerd speelboek met veel tips en ideeën. Uitbreidbaar met uitbreidingssets voor 
C-rails en met alle C-rail-producten.

€ 350,– *

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Highlights:
 • Wagen in blauw.
 • Nieuwe bedrijfsnummers.
 • Met belading „houtspaanders”.
 • Realistische gebruikssporen op elke wagen anders.

Voorbeeld: Zes hogeboordwagens Ealnos 201 zoals ingezet door 
NS  Cargo. Beladen met houtspaanders.

Model: Gemonteerde handgrepen. Nieuwe en verschillende bedrijfs
nummers. Wagens afzonderlijk verpakt en met gebruikssporen.  
Lengte over de buffers ca. 108 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

Drie bijbehorende wagens met andere verschillende bedrijfsnummers zijn 
in gelijkstroomuitvoering in het Trix H0assortiment leverbaar en hebben 
artikelnummer 24367.

      Set hogeboordwagens „houtspaandervervoer”

Voor het eerst met nieuw ontwikkelde 

 opzetstukken

Alle wagens met realistische gebruikssporen 

Nederland

Alle wagens   
overtuigen met 
 individuele 
 gebruikssporen

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

€ 280,– * (6 wagens)
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Highlights:
 • Nieuwe constructie.
 • Cabineverlichting digitaal schakelbaar.
 • Verlichting van besturingspaneel digitaal schakelbaar.
 • Standaard ingebouwde rookgenerator.

Voorbeeld: Dieselelektrische goederentreinlocomotief JT42CWR, beter 
bekend als Class 66. Diesellocomotief van Rotterdam Rail Feeding (RRF). 
Zoals in gebruik rond 2017.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluids en licht
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 het frontsein 
aan beide  zijden van de loc is uitgeschakeld, is aan weerszijden de 
dubbele A verlichting ingeschakeld. Cabineverlichting digitaal schakel

Dit model is in gelijkstroomuitvoering leverbaar en heeft artikel
nummer 22692 in het Trix H0assortiment.

      Diesellocomotief Class 66

Met dynamische rookuitstoot 

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Rookgarnituur     Rijgeluid dieselloc     Tyfoon hoog     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Frontsein achter uit     Tyfoon laag     Frontsein voor uit     Cabineverlichting     Ventilator     Lichtfunctie 1     Compressor     Lichtfunctie 2     Lichtfunctie 3     Tyfoon laag     

CS
2-

3

Tyfoon hoog Rangeersnelheid Perslucht afblazen Bezanden Geluid koppeling Brandstof bijvullen Geluid koppeling 

Class 66 van Rotterdam Rail Feeding (RRF) 
Rotterdam Rail Feeding werd in 2004 opgericht en startte in het daarop 
volgende jaar zijn dienstverlening. Op 15 april 2008 werd het bedrijf 
overgenomen door de Amerikaanse spoorwegonderneming Genesee & 
Wyoming. Sinds 2009 verzorgt de onderneming goederenverkeer in heel 
Nederland, waarvoor ook af en toe Class 66‘s worden gehuurd.

baar.  Verlichting van besturingspaneel digitaal schakelbaar. Andere 
lichtfuncties, zoals speciale rangeertekens en waarschuwingssignaal, 
digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en 
rode ledlampjes. Standaard ingebouwde rookgenerator. Veel afzonderlijk 
gemonteerde details. Gedetailleerde bufferbalk. Opsteekbare remslangen 
worden meegeleverd. Meegeleverde frontafdekkingen kunnen ook op de 
bufferbalk worden gemonteerd.  
Lengte over de buffers ca. 24,7 cm.

– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies voor de MS2

€ 435,– * 

Afbeelding toont  
eerste uitvoering als rendering
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België

Highlights:
 • Nieuwe constructie.
 • Cabineverlichting digitaal schakelbaar.
 • Verlichting van besturingspaneel digitaal schakelbaar.
 • Standaard ingebouwde rookgenerator.

Voorbeeld: Dieselelektrische goederentreinlocomotief JT42CWR, beter 
bekend als Class 66. Diesellocomotief van de LINEAS Group. Zoals in 
gebruik rond 2017.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluids- en licht-
functies. Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel, centraal 
ingebouwd. 4 via cardan aangedreven assen. Antislipbanden. Met de 
rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en 2 rode sluitseinen in conven-
tioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontseinen aan loczijde 2 en 1 elk 
afzonderlijk digitaal uitschakelbaar. Wanneer het frontsein aan beide 

Dit model is in gelijkstroomuitvoering leverbaar en heeft artikelnummer 
22693 in het Trix H0-assortiment.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Rookgarnituur     Rijgeluid dieselloc     Tyfoon hoog     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Frontsein achter uit     Tyfoon laag     Frontsein voor uit     Cabineverlichting     Ventilator     Lichtfunctie 1     Compressor     Lichtfunctie 2     Lichtfunctie 3     Tyfoon laag     

      Diesellocomotief Class 66
Class 66 van de LINEAS Group 
Deze sinds 2017 LINEAS genoemde Belgische spoorwegmaatschappij 
werd in 2005 opgericht, als dochteronderneming voor goederenverkeer 
van staatsbedrijf SNCB. Na de privatisering in 2011 en particuliere 
investeringen in 2015 werkt de onderneming sinds 2017 onder de naam 
LINEAS. De SNCB heeft nog een aandeel van 31% in het bedrijf. LINEAS 
heeft meer dan 200 locs en 7.000 goederenwagens in zijn bestand. Een 
deel daarvan is gehuurd, zoals de in bedrijfskleuren getooide Class 66 als 
513-10 met NVR-nummer 92 80 1266 037-1 D-BRLL.

CS
2-

3

Tyfoon hoog Rangeersnelheid Perslucht afblazen Bezanden Geluid koppeling Brandstof bijvullen Geluid koppeling 

– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies voor de MS2

zijden van de loc is uitgeschakeld, is aan weerszijden de dubbele A-ver-
lichting ingeschakeld. Cabineverlichting digitaal schakelbaar. Verlichting 
van besturingspaneel digitaal schakelbaar. Andere lichtfuncties, zoals 
speciale rangeertekens en noodstop, digitaal schakelbaar. Verlichting met 
onderhoudsvrije warmwitte en rode ledlampjes. Standaard ingebouwde 
rookgenerator. Veel afzonderlijk gemonteerde details. Gedetailleerde 
bufferbalk. Opsteekbare remslangen worden meegeleverd. Meegelever-
de frontafdekkingen kunnen ook op de bufferbalk worden gemonteerd. 
Lengte over de buffers ca. 24,7 cm.

Met dynamische rookuitstoot 
€ 435,– *

Afbeelding toont  
eerste uitvoering als rendering
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Highlights:
 • Alle wagens met verschillende 

bedrijfsnummers.

Voorbeeld: 5 4-assige goederenwagens van verschillende types van de 
Belgische spoorwegen (SNCB). 3 korte schuifhuifwagens type Shimmns 
en 2 telescoopdakwagens type Shimms. Zoals momenteel in gebruik.

Model: Schuifhuifwagen met gesloten huif. Telescoopdakwagen met 
vaste kopschotten en telkens 3 verschuifbare telescoopdaken. Binnen-
in 5 laadgoten met beweegbare armen. 3 coils worden meegeleverd. 
Alle wagens hebben verschillende bedrijfsnummers en zijn afzonderlijk 
verpakt. Extra verpakking. 
Lengte over de buffers per wagen 13,8 cm. Gelijkstroomwielstel E700580. 

      Set goederenwagens

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

€ 210,– * (5 wagens)
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Voorbeeld: Tweeassige containerwagen voor losgoedcontainers. Parti-
culiere goederenwagen België met gele containers van Albemarle Corp. 
Ingezet door de SNCB. Zoals in gebruik tijdens tijdperk V rond 2001.

Model: Containerwagen met bedrijfsnummer 23 88 411 0 110-4. 
Met remplatform en gemonteerde opschriftplaten. Gele container 

      Containerwagen voor losgoedcontainers

Highlights:
 • Alle wagens beladen met ijzeren dragers.
 • Met bijpassende gebruikssporen.
 • Afzonderlijk verpakt.

Voorbeeld: Een rongenwagen type Rnss, een rongenwagen type Res en 
een rongenwagen type Rs, alle wagens van CFL Cargo. Zoals in gebruik 
rond 2013.

Model: Alle wagens beladen met ijzeren dragers. Wagens met  nieuwe en 
verschillende bedrijfsnummers. Gemonteerde handwielen. 
Alle wagens afzonderlijk verpakt. 
Totale lengte over de buffers ca. 68,7 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

      Set platte wagens Belading ijzeren balken

Realistische reparaties en gebruikssporen 

met  nummer 7550. Borgklem voor vastzetten van de container wordt 
 meegeleverd. Lengte over de buffers 11,4 cm. 
Gelijkstroomwielstel E700580. Trix Express-wielstel: E33357811.

€ 37,99 *

België

Luxemburg

€ 185,– * (3 wagens)



© Ulrich Budde

39685
)#§hNU4Y

105

Highlights:
 • Voor het eerst met wisselende knipperlichten, om aan te geven 

dat de trein klaar is om weg te rijden.
Voorbeeld: Diesellocomotief serie MV van de Deense spoorwegen (DSB). 
Multifunctionele NOHAB-machine in de zwarte en rode lak uit tijdperk IV. 
Bedrijfsnummer 1102. Zoals in gebruik rond 1983.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. 
Geregelde hoogvermogenaandrijving centraal ingebouwd. 4 via  cardan 
aangedreven assen. Antislipbanden. Met de rijrichting wisselend 

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Lichtfunctie     Rijgeluid dieselloc     Tyfoon     Directe regeling     Lichtfunctie     Frontsein achter uit     Tyfoon     Frontsein voor uit     Piepen van remmen uit     Cabineverlichting     Ventilator     Conducteursfluit     Compressor     Perslucht afblazen     Rangeersnelheid     

      Diesellocomotief MV

CS
2-

3

Rangeer-dubbel-A-sein Stationsmededeling Bedrijfsgeluid Geluid koppeling Spoorwegovergang Brandstof bijvullen 

driepuntsfrontsein en twee rode sluitseinen in conventioneel bedrijf, 
digitaal schakelbaar. Frontsein aan loczijde 2 en 1 elk afzonderlijk 
digitaal schakelbaar. Machinistencabineverlichting digitaal afzonderlijk 
schakelbaar.  Rangeerlicht schakelbaar. Met de knipperlichten aan de 
zijkanten kan worden aangegeven dat de trein gereed is om weg te 
rijden. Deze knipperlichten zijn links en rechts telkens digitaal schakel-
baar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte, rode en oranje 
ledlampjes.  Gemonteerde metalen handgrepen. Machinistencabines 
en  machineruimte met  reliëfinterieur.  
Lengte over de buffers 21,7 cm.

Dit model is in gelijkstroomuitvoering in het Trix H0-assortiment leverbaar 
en heeft artikelnummer 22677.

– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies voor de MS2

Voor het eerst met wisselende 
knipperlichten, om aan te geven 
dat de trein klaar is om weg 
te rijden

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

€ 375,– * 

Denemarken
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Voorbeeld: Drie personenrijtuigen Bcm, 2e klasse van de Deense spoor-
wegen (DSB). Robijnrode basiskleurstelling.

Model: Alle wagens zijn voorbereid voor stroomgeleidende koppelings-
dissels 7319 of stroomgeleidende, scheidbare kortkoppelingen 72021 en 

      Set personenrijtuigen
voor inbouw van binnenverlichting (E73400/73401). Kleinst berijdbare 
boogradius 360 mm.  
Totale lengte over de buffers ca. 85 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

Denemarken

€ 185,– * (3 wagens)
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Voorbeeld: Twee personenrijtuigen Bcm, 2e klasse van de Deense 
 spoorwegen (DSB). Kleurstelling in saffierblauw met rode streep.

Model: Beide wagens zijn voorbereid voor stroomgeleidende koppelings-
dissels 7319 of stroomgeleidende, scheidbare kortkoppelingen 72021 en 
voor inbouw van binnenverlichting (E73400/73401). Kleinst berijdbare 
boogradius 360 mm. 
Totale lengte over de buffers ca. 85 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

      Set personenrijtuigen

Nachttrein 590 met vijf van de „nieuwe” couchetterijtuigen tijdens de remmentest in Korsør rond 5 uur ‘s ochtends, in de zomer van 1987.
Twee rijtuigen hebben al het nieuwe blauwe uiterlijk. (Foto: John Poulsen)

€ 125,– * (2 wagens)

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.



=U8Y
47109

108

Voorbeeld: Een vierassige dieplader van AAE Cargo AG. Type Sdgmns 
voor het vervoer van containers, trucks of opleggers. Beladen met een gor-
dijnhuifoplegger van Carlsberg. Een vierassige containerwagen Sgns van 
DB AG. Beladen met 2 verwisselbare containers van Carlsberg en Tuborg. 
Zoals momenteel in gebruik.

      Set KLV-goederenwagens „Carlsberg en Tuborg”

Origineelgetrouwe beladingen van 

Carlsberg en Tuborg

Model: Dieplader voor gecombineerd vervoer van de AAE. Frame, onder-
stel en laadgoten van metaal. Speciale draaistellen in lage constructie. 
Veel gemonteerde details. Rechthoekige buffers. Verstelbare laadhouders. 
De wagen is beladen met een gordijnhuifoplegger van Brauerei Carlsberg. 
Containerwagen met voorbeeldgetrouwe onderbroken metalen contai-

nerwagenbodem met markante visbuiklangsdragers. Met handwiel voor 
blokkeerrem. Beladen met 2 afneembare containers.  
Lengte over de buffers ca. 42 cm. 
Gelijkstroomwielstel E320577 en E700580.

€ 150,– * (2 wagens)

Denemarken
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Highlights:
 • Onderstel en delen van de opbouw van metaal.
 • Cabineverlichting afzonderlijk digitaal schakelbaar.
 • Digitale speelwerelddecoder mfx+ met uitgebreide  

gebruiks- en geluidsfuncties.

Voorbeeld: Zware diesellocomotief Vossloh G 2000 BB met sym metrische 
cabine. Locomotief van spoorwegonderneming Hectorrail, geregistreerd in 
Zweden. Zoals in gebruik tijdens tijdperk VI.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluids- en licht-
functies. Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel, centraal 
ingebouwd. Alle 4 de assen via cardan aangedreven. 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 het frontsein aan 
beide zijden van de loc is uitgeschakeld, is aan weerszijden de dubbele 
A-verlichting ingeschakeld. Cabineverlichting per cabine ook afzonderlijk 
digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode 
ledlampjes. Veel afzonderlijk gemonteerde details. Metalen reling op het 
frame aan de zijkant. Gedetailleerde bufferbalk. Opsteekbare remslangen 
worden meegeleverd. Meegeleverde frontafdekkingen kunnen ook op de 
bufferbalk worden gemonteerd. 
Lengte over de buffers 20 cm. 

Dit model is in gelijkstroomuitvoering leverbaar in het Trix H0-assortiment 
en heeft artikelnummer 25296.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Cabineverlichting     Rijgeluid dieselloc     Seintoon     Cabineverlichting     Piepen van remmen uit     Frontsein cabine 2     Rangeerfluit     Frontsein cabine 1     Directe regeling     Bezanden     Koppelgeluid     Ventilator     Perslucht afblazen     Buffer op buffer     Brandstof bijvullen     

      Diesellocomotief Vossloh G 2000 BB

CS
2-

3

Conducteursfluit Rangeersnelheid Rangeer-dubbel-A-sein 

Highlights:
 • Wagen ideaal voor complete treinen.

Voorbeeld: 3 tweeassige containerwagens type Lgns van de Zweedse 
spoorwegen (SJ), divisie Green Cargo. Beladen met 20 voet- en 40 voet- 
boxcontainers. Zoals in gebruik rond 2019.

Model: Alle wagens met onderbroken metalen containerwagenbodem. 
Onderstellen met schoorwerk aan de zijkanten. Gemonteerde opschrift-
platen. Beladen met 20 voet- en 40 voet- containers. Containers afneem-

      Set containerwagens Lgns
baar en stapelbaar. Alle container en containerwagens met verschillende 
bedrijfsnummers. Elke wagen met container afzonderlijk verpakt, met 
 extra omverpakking.  
Lengte over de buffers per wagen 16,9 cm. 
Totale lengte over de buffers 51,2 cm. 
Gelijkstroomwielstel per wagen E700580. 
Trix Express-wielstel E33357811. 

– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies voor de MS2

Zweden

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

€ 360,– *

€ 155,– * (3 wagens)
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Dit model wordt in 2020 in een eenmalige serie geproduceerd en is wereldwijd 
 gelimiteerd tot 1.499 exemplaren.

Highlights:
 • Replicamodel op basis van de Märklin-klassieker 3030.
 • Locomotief passend bij het „Tin Plate”-personenrijtuig van artikel 41921.
 • Verpakking met afbeelding van de locomotief in kleur, gebaseerd op de 

 historische verpakking van serie Da.

Voorbeeld: Elektrische locomotief serie Da. Museumlocomotief van Bergslagernas 
Järnvägssällskap (BJ), Göteborg. Bedrijfsnummer van de locomotief Da 896. Zoals in 
gebruik in de actuele museumuitvoering.

Model: Replicamodel op basis van de Märklin-klassieker artikel 3030. Met digitale 
mfx-decoder. Geregelde hoogvermogenaandrijving. 3 aangedreven assen. Antislip-
banden. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein, in conventioneel bedrijf, 
digitaal schakelbaar. Locomotiefbehuizing en onderstel van metaal. Fraai opschrift 
„Märklin” en artikelnummer op de locomotiefbehuizing. Aan beide loczijden 
 Relex-koppeling.  
Lengte over de buffers 14,7 cm.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Directe regeling     

      Elektrische locomotief serie Da

Met certificaat van echtheid, gelimiteerd tot 1.499 exemplaren

Zweden

€ 290,– *
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Deze set personenrijtuigen wordt in 2020 in een eenmalige serie 
 geproduceerd en is wereldwijd gelimiteerd tot 1.499 exemplaren.

Voorbeeld: 4 vierassige personenrijtuigen van verschillende types. 
 Museumwagen gebaseerd op wagens van de Bergslagernas Järnvägs-
sällskap (BJ), Göteborg. Zoals in gebruik in de actuele museumuitvoering.

Model: Alle wagens met Relex-koppelingen. Meerdere bedrijfsnummers. 
Elke wagen afzonderlijk verpakt in gemarkeerde doos, gebaseerd op de 
historische vormgeving van de personenrijtuigen van toen. 
Extra verpakking.  
Lengte over de buffers per wagen 22 cm.

      Set personenrijtuigen „Tin Plate”

Gelimiteerd tot 1.499 wagensets

€ 160,– * (4 wagens)

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Highlights:
 • Nieuwe constructie.
 • Cabineverlichting digitaal schakelbaar.
 • Verlichting van besturingspaneel digitaal schakelbaar.
 • Standaard ingebouwde rookgenerator.

Voorbeeld: Dieselelektrische goederentreinlocomotief JT42CWR, beter 
bekend als Class 66. Diesellocomotief van de CargoNet Group. Zoals in 
gebruik rond 2012.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluids- en licht-
functies. Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel, centraal 
ingebouwd. 4 via cardan aangedreven assen. Antislipbanden. Met de 
rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en 2 rode sluitseinen in conven-
tioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontseinen aan loczijde 2 en 1 elk 

Dit model is in gelijkstroomuitvoering leverbaar en heeft artikelnummer 
22694 in het Trix H0-assortiment.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Rookgarnituur     Rijgeluid dieselloc     Tyfoon hoog     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Frontsein achter uit     Tyfoon laag     Frontsein voor uit     Cabineverlichting     Schijnwerper     Lichtfunctie     Lichtfunctie 1     Lichtfunctie 2     Lichtfunctie 3     Tyfoon laag     

      Diesellocomotief Classe 66

CS
2-

3

Ventilator Lichtfunctie Tyfoon hoog Rangeersnelheid Compressor Perslucht afblazen Bezanden Geluid koppeling Brandstof bijvullen Geluid koppeling 

Met dynamische rookuitstoot 

Noorwegen

– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies voor de MS2

 afzonderlijk digitaal uitschakelbaar. Wanneer het frontsein aan beide 
zijden van de loc is uitgeschakeld, is aan weerszijden de dubbele A-ver-
lichting ingeschakeld. Cabineverlichting digitaal schakelbaar. Verlichting 
van besturingspaneel digitaal schakelbaar. Andere lichtfuncties, zoals 
grootlicht, speciale rangeertekens en knipperlicht, digitaal schakelbaar. 
Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode ledlampjes. Stan-
daard ingebouwde rookgenerator. Veel afzonderlijk gemonteerde details. 
Gedetailleerde bufferbalk. Opsteekbare remslangen worden meegeleverd. 
Meegeleverde frontafdekkingen kunnen ook op de bufferbalk worden 
gemonteerd.  Lengte over de buffers ca. 24,7 cm.

€ 435,– *

Afbeelding toont  
eerste uitvoering als rendering
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Voorbeeld: Elektrische locomotief BR 380 (Škoda type 109 E) van de Tsjechische spoor-
wegen (ČD). Bedrijfsnummer 380 004-2 in speciale kleurstelling ter gelegenheid van de 
100e verjaardag van de staat Tsjecho-Slowakije. Zoals in gebruik rond 2019. 

Model: Met digitale mfx-decoder en uitgebreide geluidsfuncties. Speciale motor, 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 het 
frontsein aan beide zijden van de loc is uitgeschakeld, is aan weerszijden de dubbele 
A-verlichting ingeschakeld. Verlichting met warmwitte en rode ledlampjes. 2 mechanisch 
werkende dakstroomafnemers.  
Lengte over de buffers ca. 20,7 cm.

Dit model is in gelijkstroomuitvoering leverbaar en heeft artikelnummer 22454 in 
het Trix H0-assortiment. Digitale functies CU M

S
M

S 
2

CS
1

CS
2-

3

Frontsein     Stationsmededeling     Rijgeluid eloc     Tyfoon     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Frontsein achter uit     Rangeerfluit     Frontsein voor uit     Sluiten van deuren     Ventilator     Conducteursfluit     Luchtpers     Perslucht afblazen     Bezanden     Geluid koppeling     

      Elektrische locomotief serie 380

Speciale kleurstelling ter gelegenheid van de  

100e verjaardag van de staat Tsjecho-Slowakije

Tsjechië

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

€ 295,– *
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under trademark license from the Union Pacific Railroad Company.
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Aanwijzingen bij het gebruik: De locomotief kan op gebogen rails 
met een radius vanaf 360 mm worden gebruikt, wij adviseren echter een 
grotere radius. Vanwege de overhang van de lange ketel moeten signalen, 
bovenleidingsmasten, brugleuningen, tunnelportalen enz. voldoende 
afstand tot de rails aanhouden. Voor het hoge gewicht van de locomo-
tief moeten de rails stevig bevestigd zijn. Draaischijf en rolbrug kunnen 
uitsluitend in doorrijdstand worden gebruikt.

Highlights:
 • Eenmalige serie van de door Union Pacific in het echt weer in 

gebruik genomen „Big Boy” 4014 met oliestookinrichting.
 • Voorbeeldgetrouw als model uigevoerd.

Voorbeeld: Zware goederentrein-stoomlocomotief serie 4000 „Big Boy” 
van de Union Pacific Railroad (U.P.). Uitvoering van de locomotief met 
oliestookinrichting. Bedrijfsnummer 4014. Zoals in gebruik rond 2019.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. Gere-
gelde hoogvermogenaandrijving. 8 aangedreven assen. Antislipbanden. 
Geschikt voor twee rookgarnituren 7226. Met de rijrichting wisselend 
frontsein, nummerborden en rookgarnituurcontact in conventioneel bedrijf, 
digitaal schakelbaar. Cabineverlichting digitaal schakelbaar. Verlichting 
met onderhoudsvrije warmwitte ledlampjes. Boogvolgend geleed onder-
stel. Boxpok-wielen. Middelste koppelassen geveerd. Stoomleidingen 
zwenkbaar met de cilinders uitgevoerd. Kortkoppeling tussen locomotief 
en tender. Krachtige luidspreker in de tender, volume instelbaar. Aan de 
kopzijden koppelingshaak die in de baanruimer kan worden gestoken. 
Gemonteerde metalen handgrepen. Veel gemonteerde details.  
Machinist- en stokerfiguur voor de cabine meegeleverd.  
Lengte over de koppelingen ca. 46,5 cm. Levering in een houten cassette.

Dit model is in gelijkstroomuitvoering leverbaar in het Trix H0-assortiment 
en heeft artikelnummer 22014 en 22163.w

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Contact rookgarnituur     Rijgeluid stoomloc     Locfluit     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Cabineverlichting     Rangeerfluit     Nummerbord verlichting     Bel     Bedrijfsgeluid     Luchtpomp     Injecteur     Hulpblazer     Conducteursfluit     Cabineradio     

      Stoomlocomotief serie 4000

CS
2-

3

Geluid koppeling Brandstof bijvullen Brandstof bijvullen Brandstof bijvullen Frontsein Rangeersnelheid Stoten railvoeg 

– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies voor de MS2

USA

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

€ 970,– *
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De „Big Boys 4014” 
De als „Big Boy” bekende serie 4000 van de Union Pacific Rail-
road (UP) is beslist een van de populairste  stoomgiganten van 
Amerika, zo niet de hele wereld. In eerste instantie  werden in 1941 
bij ALCO 20 van deze scharnierlocs (nrs.  4000-4019) type (2‘D) D2‘h4 
gebouwd, als doorontwikkeling van het „ Challenger”-concept, 
de op alle fronten succesvolle UP scharnierloc type (2‘C)C2‘h4. 
In 1944 volgde nog een kleine serie van vijf  machines (nrs. 
 4020-4024). Het concept van de „Big Boy” resulteerde uit de ge-
bruikelijke eisen die aan alle grote Amerikaanse loctypes werden 
gesteld: Minder locomotieven moesten zwaardere treklasten 
met hogere snelheden vervoeren. In principe kocht de UP de 
25machines voor slechts één traject: Van  Cheyenne/Wyoming 
830 km westwaarts door de uitlopers van de Rocky Mountains 
over Sherman Hill naar Ogden/Utah. Zo ontstond een gigantische 
machine voor het snelle goederenverkeer, met een nuttige massa 
van 548 ton (inclusief tender). In juli 1959 was het Big Boy-tijdperk 
voorgoed voorbij en het vuur in alle machines gedoofd. 

Maar op 10 mei 2019 moest de 150e verjaardag van de voltooiing 
van de transcontinentale spoorlijn („150 jaar Golden Spike”) 
groots worden gevierd. De UP was uiteindelijk een van de twee 
spoorlijnen die deze geweldige prestatie hadden volbracht. 
Daarom zou iets spectaculairs deze gebeurtenis eer aan moeten 
doen en zo klonken in 2013 de eerste geruchten dat er weer een 
Big Boy in gebruik zou worden genomen. Er waren immers nog 
acht machines beschikbaar. De stoomlocspecialisten van de UP 
controleerden nu deze overgebleven locs, om de beste kandidaat 
voor een revisie te vinden. Uiteindelijk viel de keuze op de 4014 
in het RailGiants Train Museum in Pomona, omdat het zachte 
Californische klimaat de loc het minst had aangetast en zijn ketel 
van alle overgebleven machines in de beste toestand verkeerde. 
Zijn reis naar Cheyenne kwam uiteindelijk na een meerdaagse 
reis op 8 mei 2014 ten einde. Al snel bleek dat door de decennia-
lange stilstand ongeveer 60% van alle onderdelen moest worden 
vervangen en de rest een complete revisie nodig had. De stoom-
werkplaats van UP met zijn nieuwe werknemers plande oorspron-

kelijk vijf jaar voor de opwerking van deze Big Boy. Maar binnen 
dezelfde periode moest stoomlocomotief 844 van de UP aan een 
keuring worden onderworpen, zodat voor de ingebruikname van 
de 4014 uiteindelijk slechts twee-en-een-half jaar nodig was. Pas 
op 6 februari 2019 werd een belangrijke mijlpaal in zijn revisie 
bereikt. Hij doorstond de waterdruktest van de ketel. Nu ging het 
snel. Op 9 april werd de oliebrander van de 4014 voor het eerst 
aangestoken. Maar de tijd begon te dringen, want op 9 mei moest 
de loc bij een groot evenement in Ogden onder stoom te zien zijn. 
Zo was voor de 4014 op 2 mei slechts een korte testrit gepland, die 
succesvol kon worden afgesloten. Geschat werd dat de UP ten 
minste vier miljoen Amerikaanse dollar in de revisie investeerde. 
Maar vanaf die dag voerde de spoorwegmaatschappij de grootste 
en sterkste werkende stoomloc ter wereld weer in haar bestand. 
Een eerste absoluut hoogtepunt en uiteraard ook massaspektakel 
was de speciale rit van de 4014 met de 844 van Cheyenne naar 
Ogden en terug, van 4 tot 19 mei ter gelegenheid van het jubileum 
„150 jaar Golden Spike”.
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Voorbeeld: Zes sneltreinrijtuigen van de Amerikaanse spoorwegmaat-
schappij Union Pacific Railroad (U.P.). Twee bagagewagens (baggage), 
twee panoramarijtuigen (dome car) en twee zitrijtuigen (coach).

Model: Op basis van het Streamliner-sneltreinrijtuig. Wagenbak van 
alle wagens uit aluminium. Totale lengte over de buffers ca. 150 cm. 
Gelijkstroomwielstel E700580.

      Set personenrijtuigen

USA

€ 455,– * (6 wagens)



43617 37997
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Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Highlights:
 • Digitale speelwerelddecoder mfx+ met uitgebreide gebruiks- 

en geluidsfuncties.
 • Machinistencabine- en machineruimteverlichting digitaal 

schakelbaar.

Voorbeeld: Elektrische goederentreinlocomotief serie Ce 6/8 I „Köfferli” 
van de Schweizerische Bundesbahnen (SBB). Uitvoering zoals in de eerste 
afleveringstoestand. Fictieve zwarte basiskleurstelling met grijs onderstel 
en rode wielen. Met stangbuffers, machinistencabinedeuren zonder ruiten 
en met overgangsplaten aan de kopzijden, met zandstrooier, zonder waar-
schuwing voor spookrijden en zonder Integra-Signum-magneet. Bedrijfs-
nummer van de locomotief 14 2020. Zoals in gebruik in de jaren ‘20.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluids- en licht-
functies. Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel, centraal 
ingebouwd. Telkens 3 aandrijfwielen en blinde as in de twee cardanaan-
gedreven wielstellen. Antislipbanden. Boogvolgend geleed onderstel. Met 
de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en 1 wit sluitsein (Zwitsers 
rijrichtingsafhankelijk sein), in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. 
Verlichting bij solo rijden omschakelbaar naar 1 rood sluitsein. Frontseinen 
aan loczijde 2 en 1 elk afzonderlijk digitaal uitschakelbaar. Dubbele A-ver-
lichtingsfunctie. Extra machinistencabine- en machineruimteverlichting 
telkens afzonderlijk digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije 
warmwitte en rode ledlampjes. Uiterst gedetailleerde metalen uitvoering 
met veel afzonderlijk gemonteerde elementen, zoals koelleidingen voor 
transformatorolie. Imitatie van machinistencabine en machineruimte. 

Dit model is in gelijkstroomuitvoering leverbaar en heeft artikelnummer 
22869 in het Trix H0-assortiment.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Sluitsein     Rijgeluid eloc     Locfluit     Directe regeling     Interieurverlichting     Cabineverlichting     Rangeerfluit     Cabineverlichting     Piepen van remmen uit     Frontsein cabine 1     Frontsein cabine 2     Ventilator     Perslucht afblazen     Panto-geluid     Bezanden     

      Elektrische locomotief serie Ce 6/8 I „Köfferli”

CS
2-

3

Stoten railvoeg Luchtpers Conducteursfluit Sluiten van deuren Koppelgeluid Bedrijfsgeluid 1 Speciale functie Rangeersnelheid 

Beursloc 2020

– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies voor de MS2

Met zandstrooier op de aandrijfwielgroepen. Gedetailleerde dakuitrusting 
met verwarmingsweerstanden, dakleidingen, isolatoren, bliksemafleiders 
en dakloopplanken, evenals schaarstroomafnemers met enkelvoudige 
kantelaar. Kleinst berijdbare boogradius 360 mm. Remslangen, gestileerde 
schroefkoppelingen en ladders worden meegeleverd.  
Lengte over de buffers 22,1 cm.

€ 590,– *

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.



U2Y
46050

46050 39523
119

Voorbeeld: 6 goederenwagens van verschillende types van de Schweize-
rische Bundesbahnen (SBB) in fictieve zwarte basiskleurstelling. 3 geslo-
ten goederenwagens met remhokje, K3. 2 gesloten goederenwagens met 
remhokje, J3. 1 lageboordwagen met remhokje L2. Alle wagens zoals eind 
jaren 20 van de vorige eeuw in gebruik.

      Set goederenwagens bij „Köfferli“
Model: Gesloten goederenwagen K3 en gesloten goederenwagen J3 
met schuifdeuren die open kunnen. Voor de lageboordwagen worden 
insteekbare rongen meegeleverd. Alle wagens afzonderlijk verpakt. 
Extra  verpakking. Totale lengte over de buffers ca. 74 cm. 
Gelijkstroomwielstel E700580, E32301211.

Beursset wagens 2020

€ 225,– * (6 wagens)
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Deze Krupp vrachtwagen met huif wordt in 2020 in een eenmalige serie 
alleen voor Insider-leden geproduceerd.

Highlights:
 • Variant van een absolute klassieker: De Krupp vrachtwagen 

 uit de jaren ’60. 
 • Schaal ca. 1:45.
 • Gemaakt van de originele werktuigen van het vroegere 

 model 8034. 
 • Kartonnen verpakking in historische vormgeving.
 • De Krupp vrachtwagen „Märklin fabrieksverkeer” wordt 

 geleverd met een certificaat van echtheid.

Voorbeeld: Krupp vrachtwagen „Märklin fabrieksverkeer”.

Model: Schaal ca. 1:45. Opbouw van de vrachtwagen vervaardigd uit 
spuitgietmetaal, bodem van staalplaat. Metalen wielstellen als draai-
ende onderdelen met rubberen banden. Radiatorrooster, koplampen, 
achterlichten en andere details volgens de juiste kleur voorzien. Cabine 
met vensters. Laadbak voorzien van huifopbouw. Bij de modellen van de 
replicaserie en andere passende aanvulling. 
Voertuiglengte ca. 12,5 cm. 

      Krupp vrachtwagen met laadbak, cabine boven de motor Met huifopbouw „Märklin fabrieksverkeer”

Replica MHI exclusief

 Dit model wordt als eenmalige serie alleen voor de Märklin-handelaars (MHI) gemaakt. 5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen (Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012. Zie pagina 169 voor garantiebepalingen. 
Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

€ 54,90 *
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Accessoires

Wissellantaarns met warmwitte ledlampjes. 
 
Alle wissels voor C-rails, met handmatige schakelhendel of elektroaan-
drijving, conventioneel of digitaal aangestuurd, kunnen met verlichte 
wissellantaarns worden uitgerust. De inbouw is eenvoudig, het verlich-
tingsinzetstuk past ook in de vaste lantaarn van de Engelse wissel. Door 
onderhoudsvrije miniatuurledlampjes zijn afmetingen van de lantaarns op 
schaal mogelijk. 

Aanwijzing: Bij Engelse wissel 24624 is al een vaste lantaarn met 
voorbeeldgetrouwe verlichting ingebouwd. 

Voor naderhand inbouwen van 2 wissels voor C-rails. Geschikt voor 
wissels rechts en links of een driewegwissel. Te gebruiken met hand-
matige schakelhendel en/of met elektroaandrijving 74491. Verlichting 
met  onderhoudsvrije, warmwitte ledlampjes.

      Set wissellantaarns warmwit
Nu met warmwitte ledlampjes

Highlights:
 • Bevat alle belangrijke informatie over Central Station 3 met 

softwareversie 2.0.

Uitvoerige beschrijving van het Märklin Digital-systeem. In deze handlei-
ding krijgt de lezer alle belangrijke informatie over Central Station 3 met 
de softwareversie 2.0: zoals besturen met Central Station 3, ombouwen 
naar digitaal rijden, tips voor automatische processen. Volume meer dan 
190 bladzijden in Din A4-formaat.  
Duitstalige uitgave.

      Leidraad „Digitale besturing met Central Station 3”

€ 17,99 *

€ 19,90 *
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Perfectie op een schaal van 1:220, dat is het voor veel modelspoorliefheb-
bers populaire Spoor Z van Märklin. Liefdevol ook „Mini-Club” genoemd, 
staat het al tientallen jaren symbool voor exclusieve fijnmechanica in de 
spoorwegmodelbouw.

Ga met ons mee op een reis langs de verschillende tijdperken van de 
spoorweggeschiedenis en laat u met onze jubileumset naar het begin van 
de spoorwegen in Württemberg brengen. Gedetailleerd uitgevoerd wordt 
u daar begroet door een T9 met een voor de toenmalige tijd typische 
set wagens. Meteen daarna melden zich de briesende stoomrossen van 
tijdperk III, als sneltreinsprinter of steile-baanspecialist. Modern wordt 
het dan met onze in de latere tijdperken gebruikte diesel- en elektrische 
locs. Zoals onze compleet nieuw en uiterst gedetailleerd geconstrueerde 
Siemens Vectron, die al snel de heuvelruggen van uw modelbaan zal 
domineren.

Fraai is dit jaar echter ook ons grote aanbod personenrijtuigen en 
goederenwagens. Van het gemoedelijke regionale verkeer tot het zware 
goederentransport valt er voor u veel te ontdekken.

Perfectie op een schaal van 1:220

Märklin Spoor Z
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Elektrische locomotief 88527 wordt in een eenmalige serie exclusief voor 
het Märklin-dealerinitiatief geproduceerd.

Highlights:
 • Klokankermotor.

Voorbeeld: Snelle multifunctionele locomotief serie 120 van de Deutsche 
Bahn (DB) in de uitvoering van tijdperk IV.

Model: Klokankermotor. Beide draaistellen aangedreven. Donkere 
 spoorkransen. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein.   
Elektrische bovenleidingsfunctie, omschakelschroef onzichtbaar naar 
binnen  verplaatst. 
Lengte over de buffers 87 mm.

      Elektrische locomotief serie 120

Draaistroompionier

Wagen 87210 wordt eenmalig exclusief voor het Märklin-dealerinitiatief 
geproduceerd.

Voorbeeld: Reizigersrijtuig WGmh 824 van de Deutsche Bundesbahn (DB). 
Kleurstelling: oceaanblauw/ivoor. Bedrijfstoestand zomer 1985.

Model: Ingebouwde flakkerende „discoverlichting” in verschillende 
kleuren, zoals rood, geel, groen, blauw, enz. Uitgerust met stroombuffer 
en kortkoppelingshaak. 
Lengte over de buffers 120 mm.

      Reizigersrijtuig

Reizigersrijtuig met discolicht 

€ 220,– *

€ 99,99 *
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 MHI exclusief

Set 87211 wordt eenmalig exclusief voor het Märklin-dealerinitiatief 
geproduceerd.

Highlights:
 • Realistische kleurstelling en opschriften.
 • Kortkoppelingshaken.
 • Interieurinrichting.
 • Binnenverlichting met stroombuffer.

Voorbeeld: 3 coupérijtuigen van de DB in de uitvoering van tijdperk IV, 
bestaande uit coupérijtuig 1e klasse Am 203 in de kleurstelling oceaan-
blauw/licht ivoor en 2 coupérijtuigen 2e klasse Bm 234 in de kleurstelling 
oceaanblauw/licht ivoor.

Model: Alle voertuigen met realistische kleuren en opdruk.  
Wagen  uitgerust met binnenverlichting met stroombuffer, verschillende 
interieurinrichtingen en kortkoppelingshaak.  
Totale lengte over de buffers ca. 365 mm. 

      Set personenrijtuigen „coupérijtuig”

 Dit model wordt als eenmalige serie alleen voor de Märklin-handelaars (MHI) gemaakt. 5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen (Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012.  
Zie pagina 169 voor garantiebepalingen. Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

€ 160,– * (3 wagens)
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Eenmalige productie alleen voor Insider-leden.

Highlights:
 • Grotendeels nieuwe constructie.
 • Onderstel en opbouw van de locomotief van metaal.
 • Uiterst gedetailleerde stangen/besturing.
 • Imitatie van de reminstallatie, inductieve treinzekering, 

 baanruimer, enz.
 • Klokankermotor.
 • Gemonteerde ramen op de machinstencabine.
 • Frontsein met warmwitte ledlampjes.

Voorbeeld: Goederentrein-stoomlocomotief serie 41 met nieuwe hoog-
rendementketel en olietender 2´2´T34 van de Deutsche Bundesbahn (DB) 
in de uitvoering van tijdperk III.

Model: Grotendeels uiterst gedetailleerde nieuwe constructie met 
hoogrendementsketel (nieuwbouwketel). Metalen locomotiefopbouw 
met ingezette cabineruiten en correct weergegeven details (schoorsteen, 
machinistencabine, ventilatoren, enz.). Imitatie van de zandvalbuizen, 
 geïmiteerde remmen, inductieve treinzekering, baanruimer enz., meer 

      Stoomlocomotief serie 41 olie

In het kader van het eenheidslocprogramma van de DRG ont-
wikkelde de locomotiefindustrie voor snelle goederentreinen 
locomotief 1’D1’ van serie 41. Beide prototypes werden in 1936 
door Schwartzkopff geleverd. Het onderstel was een nieuwe 
ontwikkeling, de ketel was dezelfde als bij de serie 03, maar bij 
de BR 41 werd die voor 20 bar gebouwd. De wielstelbelasting kon 
naar keuze op 18 ton of 20 ton worden ingesteld. Met de serie 41 
ontstond voor het eerst een universeel inzetbare, multifunctionele 
locomotief. Na beide voorseriemachines volgden 364 serieloco-
motieven, die lichtjes werden verbeterd en tot 1941 door nagenoeg 

 details aan het onderste gedeelte van de loc. Uiterst gedetailleerde, volle-
dig functionerende besturing en stangen. Locomotief met klokankermotor. 
Alle 4 koppelassen aangedreven. Frontsein met warmwitte ledlampjes. 
Tender uitgerust met spaakwielen. Kleinst berijdbare boogradius 195 mm. 
Lengte over de buffers ca. 112 mm. 

alle Duitse locomotieffabrieken werden geleverd. Deze locomo-
tieven haalden 90 km/u en waren circa 1.900 pk sterk; ze werden 
in vrijwel alle domeinen ingezet. 
 
Na de Tweede Wereldoorlog bleven 216 locomotieven bij de 
DB. Al snel vormden de versleten St47K-ketels van de machines 
een probleem. Omdat serie 41 echter niet kon worden gemist, 
ontwikkelde de DB ter vervanging een volledig gelaste hoog-
rendementsketel met verbrandingskamer. In tegenstelling tot de 
voorheen gebruikte kokervormige ketel, had de nieuwe ketel 

een groter aantal verwarmde stralingsoppervlakken, waardoor 
die hoger kon worden belast. Tussen 1957 en 1961 werden in de 
reparatiewerf (AW) te Braunschweig 102 locomotieven uit serie 
41 met deze nieuwe ketel uitgerust, waardoor het uiterlijk van 
de locs uit serie 41, mede doordat deze nu geen frontschort meer 
had, aanzienlijk veranderde. 40 van deze omgebouwde locomo-
tieven werden bovendien met een oliestookvoorziening uitgerust. 
De laatste ombouwmachines op vaste brandstof werden in 1971 
buiten bedrijf gesteld.

Serie 41 MHI Exclusif

€ 269,– *

 Dit model wordt als eenmalige serie alleen voor de Märklin-handelaars (MHI) gemaakt. 5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen (Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012. Zie pagina 169 voor garantiebepalingen. 
Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Eenmalige serie ter gelegenheid van het jubileum van de spoorwegen in 
Württemberg.

Voorbeeld: Goederentrein met personenvervoer (gemengde trein) van de 
Königlich Württembergische Staatseisenbahnen (K.W.St.E.), bestaande 
uit stoomlocomotief T9, 1 doorgangswagen 3e klasse, 1 bierkoelwagen, 
1 open goederenwagen beladen met kolen en een zuurwagen. 
Alle wagens in de uitvoering van tijdperk I circa 1907. 

      Treinset „175 jaar spoorwegen in Württemberg”

175 jaar spoorwegen in Württemberg

Alle wagens voorbeeldgetrouw uitgerust met spaakwielen

Highlights:
 • Klokankermotor. 
 • Alle wagens voorbeeldgetrouw uitgerust met spaakwielen.
 • Jubileumset „175 jaar spoorwegen in Württemberg”.

Model: Locomotief met herbewerkte aandrijving en klokankermotor. Bo-
vendien met voorbeeldgetrouw en volledig functionerend stangenstelsel, 
geïmiteerde remmen en tweepuntsfrontsein met warmwitte ledlampjes.  
Alle wagens met voorbeeldgetrouwe opdruk en uitgerust met spaakwielen.  
Lengte over de buffers ca. 245 mm. 

€ 325,– *

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Highlights:
 • Klokankermotor.

Voorbeeld: Serie 85 van de Deutsche Bundesbahn (DB) in de uitvoering 
van tijdperk IIIa.

Model: Model met uiterst gedetailleerd en volledig functionerend stan-
genstelsel, geïmiteerde remmen, zandvalbuizen, baanruimer. Klokanker-
motor, alle aandrijfassen aangedreven. Verlichting met onderhoudsvrije, 
met de rijrichting wisselende warmwitte ledlampjes.  
Ruitinzet in de cabine. 
Lengte over de buffers 74 mm.

      Stoomlocomotief serie 85

Het heeft lang geduurd voordat het Zwarte Woud vanuit Freiburg/ 
Breisgau via het Höllental per spoor werd ontsloten. Eerst verhin-
derden de toenmalige technische mogelijkheden of een extreem 
moeilijk traject de aanleg van het spoor. Aangezien een pure 
adhesiespoorweg te duur was, wilde men nu het steilste deel 
tussen Hirschsprung en Hinterzarten direct met behulp van een 
tandreep overwinnen. Deze variant werd vanaf 1880 verwerkelijkt 
onder leiding van de geniale spoorwegingenieur Robert Gerwig. 
Het tot 55 ‰ steile deel tussen Hirschsprung en Hinterzarten werd 
tot station Posthalde over een lengte van 6.525 m van tandrepen 
volgens het Bissinger-Klose-systeem voorzien. In aanwezigheid 
van de groothertog van Baden kon het doorgaande traject tussen 

Specialist op steile trajecten – oorspronkelijk werden de 10 zware drieci-
linder tenderlocomotieven uit serie 85 gebouwd voor de voorheen met een 
omslachtige en tijdrovende tandreeptechniek gebruikte Höllentalbahn in 
het Zwarte Woud. De stoere 85‘s konden het zware traject met de meer 
rendabele wrijvingstechniek aan. Ze hebben zich daar uitstekend van hun 
taak gekweten, tot aan de overstap naar elektrische tractie. Daarna deden 
enkele van deze krachtige machines tot het einde van hun inzet nog dienst 
op andere steile Duitse hellingen, zoals op het traject Erkrath-Hochdahl.

Op volle stoom op steile trajecten 

Freiburg en Neustadt/Schwarzwald na een bouwtijd van meer dan 
drie jaar uiteindelijk op 23 mei 1887 in gebruik worden genomen. 
Voortzetting van de lijn naar Donaueschingen liet vervolgens nog 
bijna tien jaar op zich wachten. Uiteindelijk viel de beslissing 
uit ten gunste van de variant via Löffingen. Om zo veel mogelijk 
gemeenten met de zogenoemde „Hintere Höllentalbahn” te 
verbinden, werd een langer traject met meer bochten dan bij een 
direct traject nodig zou zijn geweest, op de koop toe genomen. 
Het treinverkeer tussen Neustadt en Donaueschingen ging ten 
slotte op 20 augustus 1901 van start. Rond 1930 begon de DRG met 
de elektrificatie van de Höllentalbahn tussen Freiburg en Neustadt 
en van de Dreiseenbahn. In afwijking van het voor de spoorwegen 

doorgaans gebruikte stroomsysteem van 15 kV/16,7 Hz zou hier 
ter vergelijking een elektrisch proeftraject met de zogenoemde 
krachtstroom van 20 kV en 50 Hz worden geïmplementeerd. Dit 
gebeurde in de herfst van 1935. Midden 1956 ontstonden pro-
blemen, toen na de elektrificatie van de Badische Hauptbahn 
Mannheim – Basel in het station van Freiburg twee stroomsys-
temen bijeenkwamen. Om het systeemomschakelstation Frei-
burg te elimineren en een rendabele exploitatie te waarborgen, 
besloot de DB om vóór 20 mei 1960 beide trajecten op het normale 
stroomsysteem van 15 kV en 16,7 Hz om te schakelen. Maar sinds 
het voorjaar van 2018 werpen grote veranderingen hun schaduw 
vooruit. In het kader van totaalproject „Breisgau-S-Bahn 2020” 

€ 275,– *

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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is de Deutsche Bahn begonnen met de omvangrijke bouwwerk-
zaamheden voor de modernisering en de uitbreiding van de 
infrastructuur op de Höllentalbahn. Vanaf 1 maart 2018 was het 
westelijke traject Freiburg – Neustadt/Schwarzwald volledig 
afgesloten, om de omvangrijke ombouwwerkzaamheden voor het 
S-Bahn-bedrijf te kunnen uitvoeren. Dit omvatte onder andere 
nieuwe bovenleidingsystemen op grote delen van het traject, 
nieuwe 55 cm hoge, 210 m lange en ten minste 2,50 m brede ook 
voor gehandicapten toegankelijke perrons op alle stations, even-
als renovatie van de railsystemen, inclusief verbetering van de 
infrastructuur om toekomstige storingen of vertragingen beter te 
kunnen opvangen. Vanaf 1 april 2019 kan weer van Freiburg naar 

Neustadt worden gereden. Ook de Hintere Höllentalbahn, tussen 
Freiburg en Donaueschingen, is vanaf 1 mei 2018 afgesloten om 
de uitbreidingswerkzaamheden te kunnen uitvoeren. Dit deel zal 
worden geëlektrificeerd, waarbij met name de vijf tunnels op de 
lijn worden voorbereid voor de installatie van een bovenleiding, 
waarbij onder andere het spoor zo’n 70 cm lager zal worden ge-
legd. Aangezien sommige bouwplaatsen moeilijk bereikbaar zijn, 
wordt een groot deel van het vervoer over het spoor uitgevoerd. 
Uiteraard worden ook alle stations van de Hintere Höllental-
bahn barrièrevrij verbouwd en de railsystemen gerenoveerd. 
Deze werkzaamheden moeten uiterlijk op 31 oktober 2019 zijn 
voltooid. Met de nieuwe dienstregeling in december 2019 wordt 

dan het nieuwe S-Bahn-concept voor de Höllental- en Dreiseen-
bahn van kracht. In plaats van de dubbeldeks trek-duwtreinen 
en diesel motorwagens zullen dan moderne, drie- of vierdelige 
Alstom- elektromotorwagens van het type „Coradia Continental” 
(serie 1440) in gebruik worden genomen. Met de elektrificatie van 
de Hintere Höllentalbahn zijn in de toekomst doorgaande treinver-
bindingen om het uur mogelijk: van Villingen via Donaueschingen, 
Löffingen, Neustadt, Hinterzarten en Kirchzarten naar Freiburg en 
verder naar Breisach of Endingen am Kaiserstuhl.
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Highlights:
 • Imitatie van de reminstallatie, inductieve treinzekering, zandvalbuizen, enz.
 • Klokankermotor.
 • Ledfrontsein.

Voorbeeld: Stoomlocomotief serie 03.10 van de Deutsche Bundesbahn 
(DB) in de staalblauwe kleurstelling van de F-trein, uitvoering zoals in 
tijdperk IIIa met Witte-windleiplaten.

Model: Uiterst gedetailleerd model. Locomotiefopbouw van metaal 
met kunststof ruitinzetten. Hoogwaardige opdruk en kleurstelling. 
Imitatie van de reminstallatie, zandvalbuizen, inductieve treinzekering, 
baanruimer, enz. aan het onderste gedeelte van de loc. Gedetailleerd en 
volledig  functionerende besturing en stangen. Vergrote bufferschijven. 
Het model is uitgerust met een klokankermotor en alle 3 de koppelas-
sen worden aangedreven. Frontsein met warmwitte ledlampjes. Tender 
met  spaakwielen. 
Lengte over de buffers ca. 112 mm.

      Sneltrein-sleeptenderlocomotief serie 03.10

Onvervangbaar trekpaard 

Onderstel en opbouw van de locomotief van metaal

Uiterst gedetailleerde stangen/besturing

€ 255,– *

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Reis per stoomtrein

Highlights:
 • Kortkoppelingshaak.

Voorbeeld: Sneltreinrijtuig 1e/2e klasse serie AB4ü (zogenoemde 
 „Schürzenwagen”) van de Deutsche Bundesbahn (DB). Sneltreinrestaura-
tierijtuig WR4üe van de Deutsche Schlaf- und Speisewagen Gesellschaft 
(DSG), ingezet door de Deutsche Bundesbahn (DB). Zoals in gebruik 
rond 1953.

Model: vijfdelige set sneltreinrijtuigen (zogenoemde „Schürzen-
wagen”), bestaande uit vier sneltreinrijtuigen 1e/2e klasse en een 
 DSG-restauratiewagen. Wagens met correcte kleurstelling en opschriften 
Alle wagens zijn uitgerust met kortkoppelingshaken.  
Totale lengte over de buffers 520 mm.

Perfect bij deze set rijtuigen is bijvoorbeeld locomotief 88856.

      Set sneltreinrijtuigen

€ 200,– * (5 wagens)
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Voorbeeld: 2-assige ketelwagen met remhokje van BV-ARAL-AG, 
Bochum, ingezet door de Deutsche Bundesbahn (DB). Büssing tankwagen 
van BV-ARAL-AG. Uitvoering van de wagens van tijdperk IIIb.

Model: Ketelwagen met remhokje en gemonteerde ARAL-ruit. Zwarte 
schijfwielen.  
Lengte over de buffers 40 mm. 
Büssing tankwagen die kan rijden van metaal, met rubberen banden. 

      Set ketelwagens „Aral”

Ideaal voor complete treinen

Highlights:
 • Nieuwe voorbeeldgetrouwe deuren.

Voorbeeld: Pwg Pr 14 van de Deutsche Bundesbahn (DB) in de uitvoering 
van tijdperk III.

Model: Herbewerkte goederen-bagagewagen met schuifdeuren die open 
kunnen. Nieuwe voorbeeldgetrouwe deuren zonder ruiten in houtlook met 
laser bewerkt en gelakt. 
Lengte over de buffers 40 mm.

      Goederentrein-bagagewagen

Voorbeeld: 3 open 4-assige goederenwagens Eas 5949/5971 (DB Eaos) 
van de Deutsche Reichsbahn (DR) in de uitvoering van tijdperk IV.

Model: 3 vierassige goederenwagens. Bovenbouw van de wagen van 
kunststof, met voorbeeldgetrouw opschrift. De wagens zijn uitgerust met 
schijfwielen. 
Lengte over de buffers ca. 190 mm. 

      Set goederenwagens

Met haakse instap en kijkgat voor  
achteruit kijken

€ 49,99 *

€ 29,99 *

€ 89,99 * (3 wagens)

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Silberling met reclameopschrift

Highlights:
 • Realistische, voorbeeldgetrouwe kleurstelling en opdruk.
 • Kortkoppelingshaken.
 • Imitatie interieurinrichting.

Voorbeeld: Rijtuig 2e klasse voor regionaal verkeer Bnb 719 zilver/ 
oceaanblauw met reclameopschrift „Quelle”. Uitvoering van tijdperk IV.

Model: Uitwendige kleurstelling. Wagen met interieurinrichting en 
kortkoppelingshaak. Lengte over de buffers 120 mm.

      Personenrijtuig voor regionaal verkeer

Het thema „Deutsche Weinstraße” wordt in 2021 voortgezet. Highlights:
 • Twee vast gekoppelde wagens.

Voorbeeld: Set van 2 ombouwwagens 2e klasse WG3yge/WG3yge met 
reclameopschrift „Deutsche Weinstraße” in de uitvoering van tijdperk IV 
circa 1980.

Model: De twee wagens zijn vast aan elkaar gekoppeld, in voorbeeld-
getrouwe kleurstelling.  
Lengte over de buffers ca. 122 mm.

      Set van 2 wagens „Deutsche Weinstraße”

€ 44,99 *

€ 66,99 *
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Voor zware lasten 

Highlights:
 • Klokankermotor.

Voorbeeld: Dieselhydraulische locomotief BR 216 van DB Cargo (DB AG).

Model: Herbewerkt locmodel in de uitvoering van tijdperk V met 
 klok ankermotor. Beide draaistellen op alle assen aangedreven. Met de 
rijrichting wisselend driepuntsfrontsein met warmwitte/rode, met de 
rijrichting wisselende ledlampjes. Donker vernikkelde spoorkransen.  
Lengte over de buffers 75 mm.

      Diesellocomotief serie 216

Vorbeeld: 4-assige wagen voor zwaar transport type Ssy 45 van de DB, 
ingezet voor het transport van tanks, beladen met een Leopard 1A1,  
in de uitvoering van tijdperk III.

Model: 3 wagens voor zwaar transport van de DB als nieuwe constructie, 
elk beladen met een tank van het type Leopard 1A1. Bovenbouw van de 
wagens voor zwaar transport van metaal, rongen worden meegeleverd. 
Tank als nieuwe constructie van kunststof, toren draaibaar.  
Lengte over de buffers ca. 150 mm.

      Set wagens voor zwaar transport

Nieuwe constructie

Bovenbouw van de wagens van metaal

Tank van het type Leopard 1A1 eveneens als nieuwe constructie

€ 215,– *

€ 165,– * (3 wagens)

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Trekkracht

Voorbeeld: Elektrische locomotief serie 103.1 van de Deutsche Bundes-
bahn (DB) in oriëntrode kleur met grijsbruine rand rondom de ventilatoren 
zoals in gebruik in tijdperk IV circa 1992.

Model: Model voor het eerst met locomotiefopbouw van met metaal 
gevulde kunststof. Gedetailleerde en hoogwaardige kleurstelling en 
opschriften. Uitgerust met klokankermotor, met de rijrichting wisselend 
frontsein met warmwitte ledlampjes. Bovenlichten van de machineruimte 

      Elektrische locomotief serie 103.1

Voorbeeld: IC-coupérijtuig Avmz 207, 1e klasse. Uit-
voering in „productkleuren” zoals in gebruik rond 1992.

      IC-coupérijtuig

met ruitinzetten en met machineruimteverlichting. Beide draaistellen 
 aangedreven. Onzichtbaar aangebrachte omschakelaar voor werkend 
gebruik met bovenleiding.  
Lengte over de buffers 88 mm.

Voorbeeld: IC-coupérijtuig Avmz 111.2, 1e klasse. Uit-
voering in „productkleuren” zoals in gebruik rond 1992.

      IC-coupérijtuig

Met metaal gevulde behuizing

      Doorgaande IC-coupéwagen

Gedetailleerd bedrukte wagen

Uitgerust met kortkoppelingshaak

      IC-restauratierijtuig
Voorbeeld: Doorgaande IC-coupéwagen Apmz 121.1, 
1e klasse. Uitvoering in „productkleuren” zoals in 
gebruik rond 1992.

Voorbeeld: IC-restauratierijtuig WRmz 7, uitvoering in 
„productkleuren” zoals in gebruik rond 1992.

Model: Kleinst berijdbare boogradius 195 mm.  
Totale lengte over de buffers 120 mm.

Model: Kleinst berijdbare boogradius 195 mm.  
Totale lengte over de buffers 120 mm.

Model: Kleinst berijdbare boogradius 195 mm. 
Totale lengte over de buffers 120 mm.

Model: Stroomafnemers zwart vernikkeld.  
Kleinst berijdbare boogradius 195 mm.  
Totale lengte over de buffers 120 mm.

€ 235,– *

€ 38,99 * € 38,99 *

€ 38,99 * € 45,99 *
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Highlights:
 • Compleet nieuwe constructie, uiterst gedetailleerd.
 • Klokankermotor.
 • Warmwit/rood ledfrontsein.

Voorbeeld: Elektrische locomotief voor meerdere systemen serie 193 
(Siemens Vectron) van de Deutsche Bundesbahn (DB) in verkeersrode 
basiskleur zoals in tijdperk VI circa 2017.

Model: Compleet nieuwe constructie. Onderstel van metaal, locomotief-
opbouw van kunststof. Uiterst gedetailleerde uitvoering met hoog-
waardige kleurstelling en opschrift. Uitgerust met een klokankermotor, 
beide draaistellen aangedreven. Gemonteerde details, met de rijrichting 
wisselend warmwit/rood ledfrontsein. Beide draaistellen aangedreven. 
Lengte over de buffers 86 mm.

      Elektrische locomotief serie 193

In heel Europa ingezet

Highlights:
 • Wagenbodem van metaal.

Voorbeeld: 2 vierassige schuifhuifwagens type Rils 652 van de Deutsche 
Bahn AG (DB AG) met opschrift DB Schenker op de huif.

Model: Gedetailleerde en voorbeeldgetrouwe kleuren en opschriften. 
Verschillende wagennummers. Voertuigbodem van metaal. Modellen niet 
afzonderlijk leverbaar. Totale lengte 182 mm.

      Set schuifhuifwagens

Een veelzijdige loc:
met 4 stroomafnemers op de Europese rails

€ 245,– *

€ 76,99 * (2 wagens)
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Highlights:
 • Compleet nieuwe constructie, uiterst gedetailleerd.
 • Klokankermotor.
 • Warmwit/rood ledfrontsein.

Voorbeeld: Elektrische locomotief voor meerdere systemen serie 193 
(Siemens Vectron) van SBB Cargo International in de uitvoering van 
tijdperk VI circa 2018.

      Elektrische locomotief serie 193
Model: Compleet nieuwe constructie. Onderstel van metaal, locomotief-
opbouw van kunststof. Uiterst gedetailleerde uitvoering met hoog-
waardige kleurstelling en opschrift. Uitgerust met een klokankermotor, 
beide draaistellen aangedreven. Gemonteerde details, met de rijrichting 
wisselend warmwit/rood ledfrontsein. Beide draaistellen aangedreven. 
Lengte over de buffers ca. 86 mm.

Voorbeeld: Schuifwandwagen Hbbins. Particuliere wagen van de Zwit-
serse papierfabrikant Tela Schweiz, ingezet door de SBB. Uitvoering van 
tijdperk V, midden jaren negentig.

Model: Model gemaakt van kunststof. Zwarte metalen wielstellen, met 
voorbeeldgetrouw opdruk. 
Totale lengte 64 mm.

      Schuifwandwagen Hbbins

Zwitserland

€ 245,– *

€ 32,99 *

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Oostenrijk

Highlights:
 • Klokankermotor.

Voorbeeld: Multifunctionele locomotief serie 2016 (Hercules) van de ÖBB 
(Österreichische Bundesbahnen) in de uitvoering van tijdperk V.

Model: Herbewerkt, nieuw met klokankermotor. Beide draaistellen op 
alle assen aangedreven. Verlichting met van de rijrichting afhankelijke 
onderhoudsvrije ledlampjes, 3x wit/2x rood. Voorbeeldgetrouwe kleurstel-
ling en opschriften.  
Lengte over de buffers 87 mm.

      Diesellocomotief serie 2016

Voorbeeld: 3 Eurofima-sneltreinrijtuigen van de Österreichische 
 Bundesbahnen (ÖBB). 1 sneltreinrijtuig 1e klasse Amoz, 2 sneltreinwagens 
2e klasse Bmoz.

Model: Alle wagens met gedetailleerde opdruk en kortkoppelingshaak. 
Totale lengte 366 mm.

      Set personenrijtuigen ÖBB

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

€ 225,– *

€ 125,– * (3 wagens)
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Highlights:
 • Klokankermotor.
 • Voorbeeldgetrouwe draaistelkappen.

Voorbeeld: Multifunctionele Nohab-locomotief serie MV van de Deense 
spoorwegen (DSB) in de uitvoering van tijdperk IV. Dieselelektrische 
Europa- locomotief, ontstaan uit de samenwerking met GM/NOHAB/AFB.

Model: Met klokankermotor. Beide draaistellen aangedreven. Voorbeeld-
getrouwe draaistelkappen. Met de rijrichting wisselend frontsein met 
warmwitte ledlampjes. Donkere spoorkransen. Behuizing van met metaal 
gevulde kunststof voor optimale trekkracht. 
Lengte over de buffers 88 mm. 

Behuizing van met metaal gevulde kunststof

      Diesellocomotief serie MV

Denemarken

€ 235,– *
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Highlights:
 • Klokankermotor.
 • Alle assen aangedreven.
 • Warmwit ledfrontsein wisselend met rode sluitseinen.

Voorbeeld: Snelle elektrische locomotief RE 14 van de Zweedse spoor-
wegen (SJ) ingezet voor goederenverkeerdivisie Green Cargo.

Model: Klokankermotor met aandrijving op alle assen. Warmwit frontsein 
en rode sluitseinen met ledlampjes. Spoorkransen donker vernikkeld. 
Elektrisch functionerende dakstroomafnemers. Model met hoogwaardige 
kleurstelling. 
Lengte over de buffers 87 mm.

      Elektrische locomotief serie RE 14

Voorbeeld: Bestaande uit 2 diepladers type Sdgkms 707 van DB 
Schenker Rail en 2 knikketelwagens van Ermewa SA in de uitvoering van 
tijdperk VI. Dieplader voor het vervoer van wissellaadbakken voor vracht-
wagens, knikketelwagen voor het vervoer van kerosine.

      Set goederenwagens „Green Cargo”
Model: Onderstel van de dieplader van metaal. Elke dieplader beladen 
met 2 afneembare wissellaadbakken voor vrachtwagens met reclameo-
pschrift „Green Cargo” van Ermewa SA. Knikketelwagen van Ermewa 
SA voor het vervoer van kerosine, uiterst gedetailleerd. Gedetailleerde 
kleuren en opschriften. Alle wagens en wissellaadbakken met verschillen-

de bedrijfsnummers. Wagen uitgerust met kortkoppelingshaak. 
Totale lengte over de buffers ca. 315 mm.

Zweden

€ 225,– *

€ 155,– * (4 wagens)

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Dit model ontstaat in samenwerking met de firma AZL.Voorbeeld: 4-assige dieselelektrische locomotief GP 38-2 van 
de  Amerikaanse fabrikant General Motors zoals gebruikt door de 
 Amerikaanse spoorwegmaatschappij Atchison, Topeka en Santa Fe.

Model: Hoogvermogenmotor, alle assen van de draaistellen aangedre-
ven. Antislipwielen, daardoor hoge trekkracht. Frontsein met warmwitte 
ledlampjes. Uiterst gedetailleerde, voorbeeldgetrouwe kleurstelling en 
opschriften. Märklin-systeemkoppeling voor en achter. 
Lengte ca. 79 mm. 

      Dieselelektrische locomotief GP 38-2 

USA

Highlights:
 • Set wagens behorend bij onder andere 88615.

      Set Amerikaanse goederenwagens
Voorbeeld: 5 verschillende Amerikaanse goederenwagens, 2 cabines van 
de Western Pacific en Penn Central, 2 box cars van de Northern Pacific 
resp. Rock Island en 1 tank car van de Western Pacific in de uitvoering van 
het eind van tijdperk IV. 

Model: Set goederenwagens met 5 verschillende goederenwagens, alls 
wagens telkens individueel bedrukt. Lengte over de buffers ca. 355 mm. 
De wagens zijn niet afzonderlijk leverbaar.

€ 210,– *

€ 135,– * (5 wagens)
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Beursloc 2020

Verpakt in een chique houten box

Eenmalige serie uitsluitend 2020.

Voorbeeld: Hogeboordwagen.

Model: Wagen met decoratie in paassfeer. Verpakt in een doorzichtige 
paashaas wordt deze wagen geleverd in een met paasgras gevulde 
paasmand. 
Lengte over de buffers 54 mm.

      Paaswagen Spoor Z 2020

Inclusief mand, paasgras en liefdevol 

vormgegeven verpakking

Vrolijk Pasen

Highlights:
 • Geschikt voor veel 

 tijdperken (II-VI).
 • Gedetailleerd model.
 • Belangrijk detail.

Voorbeeld: Telefoonhuisje van golfplaat, zoals ze al tientallen jaren 
 lang en hier en daar ook vandaag de dag nog in de buurt van spoor-
wegen staan.

Model: 6 bouwpakketten van een telefoonhuisje in golfplaatlook. 
Opengewerkt, lasergesneden nauwkeurig model. Onderbouw en golf-
plaatoppervlak van hard architectuurkarton. Klein maar fijn detail voor de 
modelspoorbouw, in voorbeeldgetrouw uitgevoerde afmetingen. 
Te lijmen met bijvoorbeeld universele houtlijm (Bindan, Ponal, enz.) 
Maten telkens ca.: 5,5 mm x 5,5 mm x 11 mm (L x B x H). 

      Bouwdoos met zes telefoonhuisjes

Accessoires

Highlights:
 • Klokankermotor.
 • Waarschuwingsverf op de bufferschijf.

Voorbeeld: Dieselhydraulische locomotief uit serie V 216 (voorheen 
V 160 Lollo) van de Württembergische Eisenbahn Gesellschaft (WEG) 
asindeling Bo´Bo´. Zoals in gebruik rond 1990.

Model: Herbewerkt locmodel in de uitvoering van tijdperk IV met 
klokankermotor. Beide draaistellen op alle assen aangedreven. Vergrote 
bufferschijf met waarschuwingsverf op de bufferschijf. Met de rijrichting 
wisselend driepuntsfrontsein met warmwitte/rode, met de rijrichting 
wisselende ledlampjes. Donker vernikkelde spoorkransen.  
Lengte over de buffers 75 mm. 

      Diesellocomotief serie V 216

€ 43,99 *

€ 235,– *

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

€ 19,99 *
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Ware grootte: Märklin 1
 
De Märklin Spoor 1-modellen zijn de modellen van het koningsspoor.
Waar andere spoorbreedten de detaillering en het uiterlijk van een 
voorbeeld alleen kunnen aanduiden, geven de Spoor 1-modellen hun voor-
beeld tot in het kleinste detail getrouw weer. En dat al meer dan 50 jaar!
Het was het jaar 1969 toen Märklin met het nieuwe Spoor 1 een nieuw 
begin waagde. De eerste reizigers- en goederentreinen werden aan-
vankelijk getrokken door stoomlocomotieven uit serie 80 en een kleine 
dieselloc.
51 jaar later presenteren wij de gigant van de Allgäubahn, met een 
indrukwekkende lengte van meer dan 70 centimeter en een gewicht van 
maar liefst 7 kilo. En dat in 6 verschillende varianten uit de periode van 
1965 tot 2015.
Ervaar hoe een geweldige loc in de loop ter tijd en afhankelijk van zijn 
taken verandert.

Achter de locs is ook al zo levendig, met een complete set rondom het 
thema veetransport in tijdperk III. Want toentertijd werden naast hout, 
 kolen en andere goederen ook dieren over het spoor vervoerd. Ga ook 
maar eens kijken op bladzijde 157, daar mekkert een hele kudde geiten.

Veel andere Spoor 1-modellen zorgen ook dit jaar weer voor veel speel- en 
rijplezier op uw modelbaan, u mag best nieuwsgierig zijn!

Märklin Spoor 1
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Voorbeeld: Zware diesellocomotief serie V 320 van de Deutsche 
Bundesbahn (DB), ingezet in het hoogwaardige personenvervoer op de 
Allgäubahn. Standplaats op opstelterrein Kempten. Oorspronkelijke 
uitvoering in purperrode basiskleurstelling. Locomotiefbedrijfsnummer 
V 320 001. Zoals in gebruik rond 1965.

      Diesellocomotief serie V 320

De gigant van de Allgäubahn

De uitvoerige modelbeschrijving vindt u online op: 
https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/55320/

Highlights:
 • Diesellocomotief met 2 motoren.
 • Volledig nieuwe ontwikkeling uit metaal met gemonteerde onderdelen in 

messing.
 • Via een motor aangedreven dakventilator met geluid, uitschakelbaar.
 • Rookuitstoot uit beide rookkanalen.
 • Uitvoering met complete geluiden.
 • Ingebouwde instelbare stroombuffer.
 • Machineruimteverlichting schakelbaar.
 • Cabineverlichting.
 • Alle assen aangedreven.

Het model van de  
V 320 net zoals 

zijn voorbeeld met 
elektromagnetische 

railrem

Met vrij zicht op de stoomverwarmingsketel en 
open uitlaatopeningen in het dak

€ 2.990,– *

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Rijgeluid dieselloc     Telex-koppeling achter     Tyfoon     Sluitsein     Rangeerfluit     Cabineverlichting     Bezanden     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Interieurverlichting gang     Perslucht afblazen     Hulpdiesel     Brandstof bijvullen     Brandstof bijvullen     Rookgarnituur     

CS
2-

3

Special sound function Ventilator Ventilator Treinmededeling Special sound function Luchtpers Conducteursfluit Bedrijfsgeluid Rangeersnelheid Rangeer-dubbel-A-sein Omgevingsgeluid Special sound function Sluiten van deuren Stoten railvoeg Special sound function Telex-Koppeling voor 

Model: Compleet nieuwe constructie, onderstel met hoofdframe en 
locomotiefopbouw van metaal. Veel gemonteerde messing of metalen 
onderdelen, zoals handgrepen, metalen plaatjes, ruitenwissers, enz. 
Met digitale DCC-decoder, uitgebreide geluidsfuncties zoals snelheids-
afhankelijke rijgeluiden, locomotieffluit, seinhoorn, perslucht aflaten, 
ventilatorgeluid en nog veel meer. Gebruik naar keuze met wisselstroom, 
gelijkstroom, Märklin Digital en mfx mogelijk. Ingebouwde buffercon-
densator met instelbare parameters. Twee hoogvermogenmotoren met 
aandrijving op alle assen, hoge trekkracht. Met de rijrichting wisselend 
wit/rood frontsein met ledlampjes, in conventioneel bedrijf, digitaal 
 schakelbaar. Witte ledverlichting in de machinistencabines, afhankelijk 
van de rijrichting, uitschakelbaar. Alle ventilatoren met geluid, voor-
beeldgetrouw aangedreven, ook uitschakelbaar. Rookuitstoot uit alle 

schoorstenen, elektrisch schakelbaar. Machineruimteverlichting/gang 
schakelbaar. Imitatie van het  interieur van de machineruimte en de 
inrichting van de machinistencabine. Deuren van de machinisten cabine 
kunnen open, machinistencabine 1 met machinistfiguur. Buffer-
balken met veer buffers en gemonteerde remleidingen. Standaard 
 gemonteerde elektrisch werkende Telex- koppeling aan de achterkant 
van de loc, aan de voorkant voorzien van schroefkoppeling. Telkens 
een ander  koppelingstype  meegeleverd, verwisselbaar met standaard 
 gemonteerd koppelingstype. 
Kleinst berijdbare boogradius 1.020 mm. 
Lengte over de buffers 71,9 cm.
Gewicht ca. 7 kg.

– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies voor de MS2
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Voorbeeld: Diesellocomotief 232 001 (Henschel DH 4000). Huurloc van 
de Deutsche Bundesbahn (DB) in purperrode kleurstelling van tijdperk IV 
zoals in gebruik rond 1972, ingezet door BW Kempten. Met doseermiddel-
kasten op de draaistellen rechtsachter en linksachter, zonder regengoot 
boven de cabineruiten.

      Diesellocomotief serie 232

De gigant na de EDV-omzetting

Met de invoering van de EDV-conforme bedrijfsnummers werd de V 320 
001 op 1 januari 1968 de 232 001. Vanaf de herfst van 1971 mocht hij, na 
beëindiging van zijn inzet in het zware sneltreinverkeer, in de goederentr-
eindienst gaan laten zien wat hij waard was. Dit lukte hem net zo goed, 
want hij was uitgerust met een omschakelvoorziening voor de combinatie 
hoge snelheid (160 km/h) bij lage trekkracht voor sneltreinen, of lage 
snelheid (100 km/h) bij hoge trekkracht voor goederentreinen. Voor zware 
goederentreinen kon hij voor het eerst laten zien wat hij allemaal kon.

De uitvoerige modelbeschrijving vindt u online op:
https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/55322/

Geraffineerde, uiterst 
 gedetailleerde modellen:

Zelfs hulpdiesels en luchtpersen 
horen achter de instappen

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Rijgeluid dieselloc     Telex-koppeling achter     Tyfoon     Sluitsein     Rangeerfluit     Cabineverlichting     Bezanden     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Interieurverlichting gang     Perslucht afblazen     Hulpdiesel     Brandstof bijvullen     Brandstof bijvullen     Rookgarnituur     

CS
2-

3

Special sound function Ventilator Ventilator Rangeerfluit Special sound function Luchtpers Conducteursfluit Bedrijfsgeluid Rangeersnelheid Rangeer-dubbel-A-sein Omgevingsgeluid Special sound function Sluiten van deuren Buffer op buffer Special sound function Telex-Koppeling voor 

Model: Alle overige informatie vindt u online of vooraan bij model 55320 
op bladzijde 148/149.

– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies voor de MS2

€ 2.990,– *

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

De detailopname toont de instap
van het handbeschilderde  
serievoorbeeld
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Als werkpaard van de Hersfelder Kreisbahn

Voorbeeld: Diesellocomotief nr. 30 (voorheen V 320 001 resp. Henschel 
DH 4000) van de Hersfelder Kreisbahn in de lichtrood/oranje kleurstelling 
van tijdperk IV rond 1976/1977. Met doseermiddelkasten op de draaistel-
len rechtsachter en linksachter, met windschermen aan de cabineruiten, 
met dopantenne boven machinistencabine 2 en met regengoot boven de 
cabineruiten.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Rijgeluid dieselloc     Telex-koppeling achter     Tyfoon     Sluitsein     Rangeerfluit     Cabineverlichting     Bezanden     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Interieurverlichting gang     Perslucht afblazen     Hulpdiesel     Brandstof bijvullen     Brandstof bijvullen     Rookgarnituur     

      Diesellocomotief

CS
2-

3

Special sound function Ventilator Ventilator Treinmededeling Special sound function Luchtpers Conducteursfluit Bedrijfsgeluid Rangeersnelheid Rangeer-dubbel-A-sein Treinmobilofoon Special sound function Sluiten van deuren Bel Special sound function Telex-Koppeling voor 

Na beëindiging van de huurovereenkomst met de DB op 28 juni 1974 
kon de V 320 001 in oktober 1975 door de Hersfelder Kreisbahn (vanaf 
1984: Hersfelder Eisenbahn Gesellschaft – HEG) worden verworven. Over 
het traject vol stijgingen en bochten van deze spoorweg moesten zware 
kalitreinen (tot 1.600 ton) tussen het mijnbouwgebied bij Heimboldshau-
sen en Schlenklengsfeld worden getrokken. Met het sterke, nu met V 30II 
aangeduide „werkpaard” waren nagenoeg geen duw- of versterkingslo-
comotieven nodig. De aanschaf van twee nieuwe diesellocs in 1988 
beëindigde het gastoptreden van de V 320 bij de HEG.

De uitvoerige modelbeschrijving vindt u online op:
https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/55323/

Model: Alle overige informatie vindt u online of vooraan bij model 55320 
op bladzijde 148/149.

Het herkenningsteken naast hun opvallende kleur – 
de dopantenne voor radiografische ontvangst

– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies voor de MS2

Uiterste besteldatum is  

31 maart 2020

€ 2.990,– *
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Voorbeeld: Diesellocomotief 320 001-1 (voorheen V 320 001 resp. Hen-
schel DH 4000) van Gleisbaufirma Wiebe in de uitvoering van tijdperk VI 
rond 2015. Met aan beide zijden windschermen aan de cabineruiten, met 
kleine zendantenne en zonder regengoot boven de cabineruiten.

Model: Alle overige informatie vindt u online of vooraan bij model 55320 
op bladzijde 148/149.

Bij voldoende vraag worden in 2021 bijbehorende 
wagens voor dit model aangeboden.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Rijgeluid dieselloc     Telex-koppeling achter     Tyfoon     Sluitsein     Rangeerfluit     Cabineverlichting     Bezanden     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Interieurverlichting gang     Perslucht afblazen     Hulpdiesel     Brandstof bijvullen     Brandstof bijvullen     Rookgarnituur     

      Diesellocomotief

CS
2-

3

Special sound function Ventilator Ventilator Rangeerfluit Special sound function Luchtpers Tyfoon Bedrijfsgeluid Rangeersnelheid Rangeer-dubbel-A-sein Special light function Special sound function Sluiten van deuren Bel Special sound function Telex-Koppeling voor 

Het werkpaard van de railbouw

Baanbouwbedrijf WIEBE regelde in 1999 de spectaculaire terugkeer van 
de V 320 naar Duitsland. Na een gedegen opknapbeurt en diepgaande 
keuring reed hij vanaf maart 2000 in bouwtreindienst weer over Duitse 
rails, al snel onder de benaming 320 001-1 (WIEBE 7). Hier hield hij het tot 
2015 vol, tot schade aan de wielstellagers uiteindelijk zijn inzet voorgoed 
beëindigde. Hij reed gedurende 16 jaar voor WIEBE over de rails, langer 
dan bij alle andere spoorwegen. Sinds 2017 siert hij als visueel object de 
fabriek in Kassel (tegenwoordig Bombardier).

De uitvoerige modelbeschrijving vindt u online op:
https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/55326/

De V 320 had nu een kleine zendantenne 
voor rangeerdienst, belangrijk voor een 

 probleemloze inzet  

– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies voor de MS2

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

€ 2.990,– *
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Voorbeeld: Diesellocomotief V 320 (voorheen V 320 001 resp. Henschel 
DH 4000) van de Teutoburger Wald-Eisenbahn (TWE) in de verkeersoranje 
kleurstelling van tijdperk IV rond 1989/1990. Met doseermiddelkasten 
op de draaistellen rechtsachter, windschermen aan de cabineruiten, dop-
antenne boven machinistencabine 2 en regengoot boven de cabineruiten.

Model: Alle overige informatie vindt u online of vooraan bij model 55320 
op bladzijde 148/149.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Rijgeluid dieselloc     Telex-koppeling achter     Tyfoon     Sluitsein     Rangeerfluit     Cabineverlichting     Bezanden     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Interieurverlichting gang     Perslucht afblazen     Hulpdiesel     Brandstof bijvullen     Brandstof bijvullen     Rookgarnituur     

      Diesellocomotief

CS
2-

3

Special sound function Ventilator Ventilator Treinmededeling Special sound function Luchtpers Conducteursfluit Bedrijfsgeluid Rangeersnelheid Rangeer-dubbel-A-sein Treinmobilofoon Special sound function Sluiten van deuren Bel Special sound function Telex-Koppeling voor 

Tot het uiterste 

Na de beëindiging van de huurovereenkomst met de DB op 28 juni 1974 
ging de V 320 001, na een tussenstop bij de Hersfelder Kreisbahn begin 
1989, naar de Teutoburger Wald-Eisenbahn (TWE). Daar werd hij, afgezien 
van af en toe voor militaire treinen, vooral ingezet voor het staaltrein-
verkeer tussen Lingen en Gütersloh. Zijn topprestatie vormde hier de 
circa 1.700 ton zware „Knüppelzug”, waarbij de vele stijgingen in het 
 TWE- traject vanaf Ibbenbüren het uiterste van de V 320 vroegen.

De uitvoerige modelbeschrijving vindt u online op:
https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/55325/

Voorbeeldgetrouw met grote, hoekige zendantenne 
voor rangeerdienst

Nu gaat het verder 
met regengoot en 

windschermen aan de 
zijruiten van de machi-
nistencabine telkens in 

rijrichting rechts

– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies voor de MS2

Uiterste besteldatum is  

31 maart 2020

€ 2.990,– *
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Voorbeeld: Diesellocomotief 320-001 (voorheen V 320 001 resp. 
Henschel DH 4000) van Servizi Ferroviari SrL (SerFer) in de uitvoering van 
tijdperk V rond 1995. Met doseermiddelkasten op de draaistellen rechts-
achter en met regengoot boven de cabineruiten.

Model: Alle overige informatie vindt u online of vooraan bij model 55320 
op bladzijde 148/149.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Rijgeluid dieselloc     Telex-koppeling achter     Tyfoon     Sluitsein     Rangeerfluit     Cabineverlichting     Bezanden     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Interieurverlichting gang     Perslucht afblazen     Hulpdiesel     Brandstof bijvullen     Brandstof bijvullen     Rookgarnituur     

      Diesellocomotief

CS
2-

3

Special sound function Ventilator Ventilator Treinmededeling Special sound function Luchtpers Conducteursfluit Bedrijfsgeluid Rangeersnelheid Rangeer-dubbel-A-sein Treinmobilofoon Special sound function Sluiten van deuren Bel Special sound function Telex-Koppeling voor 

Na het verstrijken van zijn termijn in 1992 verdween hij naar Italië, om als 
bouwtrein zijn genadebrood te verdienen. Vanaf 1995 was hij als T2716 
(320-001) beschikbaar voor het baanbouwbedrijf Servizi Ferroviari SrL 
(SerFer), voor het trekken van goederentreinen in het bouwverkeer. Van-
wege zijn „buitensporige afmetingen” werd hij echter slechts sporadisch 
ingezet, zodat SerFer al in 1998 een koper voor deze grote diesellocomo-
tief zocht en vond, de Duitse baanbouwfirma WIEBE.

De uitvoerige modelbeschrijving vindt u online op:
https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/55324/

Met de verhuizing van de loc naar 
Italië verdwenen ook de doseer-

middelkasten aan de draaistellen 
rechts- en linksachter

– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies voor de MS2

Uiterste besteldatum is  

31 maart 2020

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

€ 2.990,– *

Italië
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In het goederenverkeer tijdens tijdperk III

Voorbeeld: Gasketelwagen met 3 liggende containers als stapelop
bouw. Dienstgoederenwagen van de Deutsche Bundesbahn (DB) in het 
tijdperk IIIa, rond de jaren 1953. Bedrijfsnummer Stuttgart 1413.

Model: Gascontainer met aanbouwdelen van metaal, met echte vierkante 
houten balken voorbeeldgetrouw met de lading verbonden. Container
wagen met remplatform. Model met verregaand herzien onderstel, 
voorzien van extra remdelen. Meegeleverde schroefkoppelingen en 
remslangen. Lengte over de buffers 27,5 cm.

      Dienstgoederenketelwagen met gascontainers

Met echte vierkante houten 
balken voorbeeldgetrouw met de 

lading verbonden

€ 235,– *
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Alleskunner G 10

Voorbeeld: Gesloten goederenwagen G 10 verbandstype van de DB 
 zonder remhokje met eindveldversterkingen, zoals in gebruik in tijd
perk IIIb. Bedrijfsnummer 117 228, gebruikt als veetransportwagen.

Model: Gesloten goederenwagen met deuren die open kunnen, imitatie 
van eindveldversterkingen, gemonteerde remimitaties met remkern, 
remdriehoek en vangijzer. Ingebouwd veeroosterinzetstuk lasergesneden, 
gebeitst, met plankvoegen en spijkergravures. Meegeleverd bouwpak
ket van een perron voor laden van vee, lasergesneden uit hout resp. 
architectuurkarton, evenals het bouwpakket van 2 geleidingshekken. Ook 
meegeleverd 4 figuren van geiten. Kleinst berijdbare boogradius 600 mm. 
Lengte over de buffers 30 cm.  
Remslangen en schroefkoppelingen meegeleverd.

      Veetransportwagen

Nabootsing van het 

laden van vee

Voor een frisse bries zorgt de iets geopende wagendeur

Gedurende de eerste decennia van de DB waren deze niet uit de ge
mengde goederentreinen weg te denken: de goederenwagens van type 
G 10. Hun oorsprong ligt bij de Pruisische Staatsbahnen en met meer dan 
120.000 gebouwde exemplaren zijn het met afstand de vaakst gekochte 
van alle gesloten goederenwagens. Hierin kon bijna alles worden ver
voerd en ze waren zelfs geschikt voor veetransport. In dit geval komt deze 
eer toe aan een G 10 met eindveldversterkingen en zonder remhokje.

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

€ 265,– *
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Highlights:
 • Uitvoering met meer details.
 • Kortere koppelingen.

Voorbeeld: 2-assige particuliere ketelwagen van BV-ARAL AG, Bochum, 
ingezet door de Deutsche Bundesbahn (DB). 
Bedrijfsnummer 503 316 P. 

Model: Uitvoering met remplatform, ladders aan de zijkanten en kleine 
platforms onder de dom, ook afzonderlijk gemonteerde „ARAL-ruit”. 
Onderbroken onderstel met gemonteerde details. Onderstelframe voorzien 
van remkern, remdriehoek en vangijzer. Uitgerust met kortere systeem-
koppelingen. Schroefkoppelingen en remslangen worden meegeleverd. 
Kleinst berijdbare boogradius 600 mm. 
Lengte over de buffers 27,5 cm.

      Particuliere ketelwagen „ARAL“

Goederenwagens in oost en west

Voorbeeld: Gesloten goederenwagen G van de DR zonder remhokje en 
met eindveldversterkingen, verbandstype van de Deutsche Reichsbahn (DR). 
Zoals in gebruik in tijdperk IVa. Bedrijfsnummer 21 50 112 3836-1.

Model: Gesloten goederenwagen met deuren die open kunnen, imitatie 
van eindveldversterkingen, gemonteerde remimitaties met remkern, rem-
driehoek en vangijzer. Kleinst berijdbare boogradius 600 mm. 
Lengte over de buffers 30 cm. Remslangen en schroefkoppelingen 
 meegeleverd.

      Gesloten goederenwagen

      Particuliere ketelwagen „ARAL“

Deze wagens ontvangt u met verschillende bedrijfsnummers:

Betriebsnummer 503 324 P

€ 200,– *

€ 200,– *

€ 200,– *
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Accessoires

Highlights:
 • Tot in de kleinste details uitgewerkt.

Voorbeeld: Magirus Mercur 120 S met zogenoemde ‚ronde motorkap‘, 
met laadbak en houten rasterwerkopbouw.

Model: Bestelwagen Magirus Mercur 120 S met laadbak. Ook meegele-
verd wordt een bouwdoor met een imitatie van een houten rasterwerk-
opbouw, zodat het model ook van een opbouw kan worden voorzien. Het 
model is tot in de kleinste details uitgewerkt, voorzien van peilstokken 
op de spatborden en spiegels, en is vervaardigd uit kunststof met 
echte, rubberen banden. Het model kan rijden en de vooras is stuurbaar. 
 Voertuiglengte ca. 17 cm.

      Magirus Mercur 120 S

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

€ 150,– *
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Eenmalige serie. Uitsluitend verkrijgbaar in de Märklineum Store in 
Göppingen.

Highlights:
 • Set H0 museumwagens 2020.
 • Vrachtwagen Hanomag F55 als nieuwe constructie van Schuco.
 • Afsluithekken als lading voor Hanomag-vrachtwagen F55.
 • Fraaie verpakking in een metalen blik.

Voorbeeld: Tweeassige schuifdak-/schuifwandwagen type Tbis 871 van 
de Deutsche Bundesbahn (DB). Rode basiskleurstelling. Met reclame-
opschrift van Verzinkerei Kopf, Schlierbach. Vrachtwagen Hanomag F55 
met laadbak van Verzinkerei Kopf, Schlierbach. Zoals in gebruik rond 1979.

Model: Goederenwagen met afzonderlijk gemonteerde eindbordessen 
aan de kopzijden. Lengte over de buffers 16,1 cm.  
Schuco-model van een vrachtwagen Hanomag F55 wordt meegeleverd. 
Meegeleverde afsluithekken kunnen ook als lading voor de Hanomag- 
vrachtwagen worden gebruikt. Fraai verpakt in een metalen blik, 
 vormgegeven als verzinkte plaat. Gelijkstroomwielstel E700580.

      Museumwagen Spoor H0 2020

Museumwagens 2020

Eenmalige serie. Uitsluitend verkrijgbaar in de Märklineum Store in Göppingen.Voorbeeld: Gesloten goederenwagen met schuifwand van de DB met 
reclameopdruk van de fa. Verzinkerei Kopf.

Model: Goederenwagen in gedetailleerde uitvoering met reclameopdruk 
van de fa. Verzinkerei Kopf, Schlierbach.  
Lengte over de buffers 64 mm.

      Museumwagen Spoor Z 2020

€ 49,99 *

€ 32,99 *

Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Eenmalige serie. Uitsluitend verkrijgbaar in de Märklineum Store in Göppingen.Voorbeeld: Hogeboordwagen type E 040 van de Deutsche Bundesbahn 
(DB), met reclameopdruk „Verzinkerei Kopf”.  
Wagennummer 21 80 507 4202-0, uitvoering van tijdperk IV.

Model: Hogeboordwagen in fraaie kleurstelling en met reclameopschrift 
van de fa. Verzinkerei Willi Kopf, Schlierbach.  
Lengte over de buffers 31,5 cm, kleinst berijdbare boogradius 600 mm.

 Museumwagen Spoor 1 2020

€ 140,– *
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Märklineum
Reuschstraße 6

73033 Göppingen
Deutschland

T +49 7161 608-289
www.maerklineum.de
info@maerklineum.de
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Beleef in het Märklineum de sagen en mythen van  
het merk Märklin en zijn producten.
Maak een reis door de tijd, langs 160 jaar fascinerende 
 bedrijfsgeschiedenis – ontdek de ontwikkeling van een  
kleine fabriek van blikken speelgoed tot een wereldwijd 
 vermaarde producent van hoogwaardig metalen  
speelgoed.
 
Tegenwoordig is Märklin de marktleider binnen  
alle centrale sporen van de  
modelspoorbaanmarkt. Märklin  
verbindt generaties en vertelt  
boeiende verhalen, geënsceneerd  
met behulp van de modernste 
mediatechnieken in het Märklineum.

Een mythe  
  beleven!

Geopend vanaf juni 2020, van dinsdag tot en met zondag van 10:00 tot 18:00 uur

Een belevenis  
voor de hele familie Bezoek ons op
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Eenmalige serie alleen voor Märklin Insider-leden.Voorbeeld: Gesloten goederenwagen van verbandstype Gl Dresden, 
zonder handrem en remplatform. Particuliere wagen van de firma 
Kuba-Imperial, Wolfenbüttel, ingezet door de Deutsche Bundesbahn (DB). 
Met reclameopschrift „Kuba-Imperial Radio-Fernsehen millionenfach 
bewährt”. Zoals in gebruik rond 1960.

      Insider-jaarwagen spoor Z 2020

Eenmalige serie alleen voor Märklin Insider-leden.

Highlights:
 • Insider-jaarwagen H0 2020.

Voorbeeld: 2-assige ketelwagen. Particuliere wagen van de Eisenbahn- 
Verkehrsmittel-Aktiengesellschaft (Eva), Düsseldorf, ingezet door de 
Deutsche Bundesbahn (DB). Zoals einde jaren ’70 in gebruik.

      Insider-jaarwagen spoor H0 2020

Model: Bovenbouw en bodem van de wagen van kunststof, uiterst 
gedetailleerd en bedrukt, met voorbeeldgetrouw opschrift. Schijfwielen 
zwart vernikkeld. 
Lengte over de buffers 53 mm.

Model: Gemonteerd remplatform met ladder en vulplatform aan de 
kopzijde. Imitatie van de onderbroken wagenbodem.  
Lengte over de buffers 10 cm. Gelijkstroomwielstel E32376004.

Insider-jaarwagen 2020

 Dit model wordt als eenmalige serie alleen voor de Märklin-handelaars (MHI) gemaakt. 5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen (Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012. Zie pagina 169 voor garantiebepalingen. 
Zie pagina 168 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.



Preis-, Farb- und Modellabweichungen möglich. Nur solange der Vorrat reicht. Preise inkl. Umsatzsteuer. Angebot bei allen teilnehmenden idee+spiel-Händlern; zu finden unter  

www.ideeundspiel.com/de/fachgeschaefte/  Werbung konzipiert von: idee+spiel, Fördergemeinschaft Spielwaren Facheinzelhandels-GmbH & Co.KG, Daimlerring 4, 31135 Hildesheim.
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Privatwagen der BP eingestellt bei der Deutschen Bundesbahn. Epoche III. Nachbildung des stirnseitigen Aufstiegs  

und der detaillierten Blechbeplankung. Kupplungsaufnahme nach NEM und Kinematik für Kurzkupplung.  

Länge über Puffer 13,1 cm. Gleichstromradsatz E700580 separat erhältlich.  
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Ideal zur Winterzeit: die besten Modellbahn-Tipps

Die ganze Welt der Modellbahnen

Dezember 2019 | Januar 2020

DEUTSCHLAND 5,90 EUR  

ÖSTERREICH 6,20 EUR / SCHWEIZ 11,00 CHF 

FRANKREICH 7,10 EUR / BENELUX 6,20 EUR

ITALIEN 6,30 EUR / SPANIEN 6,30 EUR

m
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LFEUERUNG IN H0  |  BAUREIHEN  V 90/V 100 IN H0   |  M
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LDEN SPIKE“  &
  SNCF 241-A-65 

Starke Loks,
legendäre Anlagen

 CS3 in der Praxis

Schattenbahnhof, Blockstrecken:

So einfach gelingt die Steuerung

 Neue Top-Modelle

Herausragend: TEE „Edelweiss“, 

BR 95, „Golden Spike“-Set

 Kultloks in Spur N

LINT 42/H in Wintergestaltung 

BR 120 mit Weihnachtsmotiven

00_Titel_MM_06-2019_110419_RZ_tt.indd   1-3

04.11.19   17:44

news
DAS MAGAZIN FÜR CLUBMITGLIEDER 06.2019

H0-Clubmodell 2020:
Der noble TEE „Edelweiss“

SPEKTAKULÄRE CLUBMODELLE 2020
Spur Z: Universallok der BR 41 mit Öltender
H0: Vierteiliger Dieseltriebzug RAm 501 der SBB

CLUB INTERN
Clubreisen: Fotowettbewerb „100 Jahre Krokodil“
Sammlerstück: Exklusiver Krupp-Pritschen-Lkw

00_Titel_InsiderClubnews_06-2019_102819_RZ_se.indd   1 28.10.19   11:44

©  Oktober 2019 VGBahn GmbH. Laufzeit 70 + 68 Minuten 
Bei einem technischen Fehler tauschen wir die DVD   

natürlich um. Rücksendung bitte frei an 
1. Klasse-Video, Klosterring 9, 87660 Irsee. 

Porto wird ersetzt. Danke! 

Ein Jahr mit 

Bonusfilm 
Insider-Reise Gotthard

342445 
DVD 9 
Beim Layersprung kann es 
eine kurze Pause geben!
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Wist u al? Märklin heeft een exclusieve club voor alle liefhebbers van 
Märklin-modelspoorbanen. Een community met talrijke voordelen voor de 
clubleden. U krijgt van ons exclusieve informatie, voordelen, producten 
die niet iedereen kan verkrijgen en nog veel meer. Controleer hier in detail 
welke voordelen er op u wachten en meld u onmiddellijk aan.

Ofwel online via www.maerklin.de/Clubs, of vul het aanmeld
formulier op bladzijde 165 in en stuur het ons per brief toe.

Märklin InsiderClub
Postfach 9 60
73009 Göppingen
Duitsland
Telefoon  +49 (0) 7161/608-213
Fax  +49 (0) 7161/608-308
EMail  insider-club@maerklin.com
Internet  www.maerklin.com

Het jaarlidmaatschap kost Euro 79,95, CHF 109,95, US $ 109,– 
(stand 2020) inclusief jaarwagen, jaarkroniek, jaarabonnement Märklin 
Magazin, Catalogus, Clubnews enz.

 • Alle 6 uitgaven van het Märklin Magazin
Het leidende tijdschrift vor modelspoorders! U vind hierin alles over uw 
hobby: uitvoerige aanwijzingen voor baanbouw, product- en technische 
informatie uit de eerste hand, boeiende voorbeeldartikelen, actuele ten-
toonstellingstips en nog veel meer. De abonnementsprijs van 33 Euro is in 
de ledencontributie opgenomen. Bestaande Märklin Magazin-abonnemen-
ten kunnen overgenomen worden. 

 • 6 x per jaar het InsiderClubnews
Op 24 pagina’s en zes keer per jaar leest u alles over „uw merk en uw club” 
Actergrondartikelen, bijdragen vanuit de productieafdeling en reportages 
over de makers van uw modelspoorbaan bieden u een goed geïnformeerde 
kijk op de wereld van Märklin.

 • Exclusieve Clubmodellen
Clubmodellen die exclusief zijn ontwikkeld en gemaakt zijn, zijn alleen voor 
u als Clublid verkrijgbaar.

 • Gratis Clubjaarwagen
Verheug u op de aantrekkelijke en alleen voor Clubleden verkrijgbare 
jaarwagen, naar keuze in spoor H0 of Z. Verzamel de gratis modellen die elk 
jaar wisselen. Spoor 1-belangstellenden krijgen in plaats van de jaarwagen 
optioneel jaarlijks een exclusief geschenk.

 • Jaarkronike
Bleef me de dvd’s alle hoogtepunten van het Märklin-modelbouwjaar thuis 
nog een keer.

 • Catalogus/noviteitenprospectussen
De jaarlijks beschikbare hoofdcatalogus ontvangen de clubleden gratis 
via de vakhandel. Bovnedien worden onze noviteitenprospectussen naar u 
verzonden.

 • InsiderClubkaart 
Uw persoonlijke en jaarlijks nieuw uitgevoerde Clubkaart opent de wereld 
van de modelbaanhobby op een heel bijzondere manier. Als lid bent u niet 
alleen onze Premium-klant, maar krijgt u ook bij onze meer dan 100 partners 

talloze voordelen. Daartoe behoort onder andere Miniatur Wunderland 
in Hamburg, de Hans-Peter Porsche TraumWerk in Anger of de VGB 
Verlagsgruppe Bahn. Bovendien kunt u met uw persoonlijke lidmaatschaps-
kaart alle in de Club aangeboden exclusieve producten bestellen.

 • Kortingen bij seminars
Clubleden profiteren van gereduceerde prijzen bij de boeking van onze 
aangeboden seminars. 

 • Gratis verzending in de Online Shop
Binnen Duitsland biedt onze Online Shop gratis verzending.

 • Clubreizen**
Ervaar uw hobby op een bijzondere manier en combineer de modelbaan met 
het voorbeeld. Op onze clubreizen door fantastische landschappen en naar 
buitengewone doelen kunt u tevens met gelijkgestemde zielen van gedachten 
wisselen. 

En daarnaast zin er kortingen op Clubreizen. Tevens krijgen Clubleden korting 
op de toegangsprijs van veel beurzen. 

De producten* op een rij:

Onder volle stoom naar de Märklinwereld – word insider!

 * De hier genoemde prestaties hebben betrekking op 2020. Wijzigingen voorbehouden.
 ** Afhankelijk van de beschikbaarheid.

Jaarwagen 2020 
spoor H0

Jaarwagen 2020  
spoor Z
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Voorwaarden lidmaatschap
Meld u nu aan en word lid. Uw persoonlijke clubjaar begint met de datum van uw 
betaling. U krijgt alle  toekomstige clubprestaties voor de duur van 12 maanden. 
Terugwerkend worden geen prestaties geleverd.

Na inlevering van het bestelformulier bij uw Märklin-MHI-handelaar kunt u het 
clubmodel en de catalogus bij deze handelaar ophalen.

Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt automatisch met een jaar verlengd, mits u binnen zes weken 
voor het eind van uw persoonlijke clubjaar schriftelijk opzegt. In de USA gelden de 
wettelijke voorschriften. 

Veranderingen voorbehouden.

Beëindiging lidmaatschap:
U kunt de lidmaatschapsaanvrage binnen twee weken zonder opgave van redenen
schriftelijk herroepen. Wend u zich hiervoor a.u.b. tot het volgende adres.

Märklin Insider Club – Postfach 9 60 – 73009 Göppingen, Duitsland.

De termijn vangt aan met de verzending van deze aanvraag. Voor de bekrachtiging 
is de tijdige verzending van de herroeping. Van mijn herroeprecht heb ik kennis 
genomen.

Informatie over de bescherming van persoonsgegevens:

Datum Handtekening

 Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden opgeslagen en door 
 Märklin-maatschappijen mogen worden gebruikt om mij over producten, 
 evenementen en andere activiteiten te informeren. Ik kan de toestemming volgens 
§ 28 lid 4 BDSG op elk moment herroepen.

Gebruik mijn gegevens uitsluitend voor deze speciale transactie van de 
 Märklin Insider Club. Ik wil niet dat er verder contact met mij wordt opgenomen 
voor marketing- of promotiedoeleinden.

*Naam, Voornaam (a.u.b. in blokletters) 

*Straat, Huisnummer  

 *PC *Ort

Titel

Heer Mevr.

**Toevoeging adres

Telefoon   *Geboortedatum (DD/MM/JJJJ)  
  

@ E-mail-adres 

*Land

Duits Engels

Frans Nederlands

Gewenste communicatietaal

Ik ontvang Märklin Magazin rechtstreeks van PressUp

ja, mijn abo-nr.  neen 

De met * gekenmerkte velden a.u.b. invullen.

Datum DatumHandtekening Handtekening

Mijn jaarwagen ontvang ik in
Spoor H0 Spoor Zof

(beide is – ook tegen meerprijs – niet mogelijk)

Ja, ik wil lid van de Märklin Insider Club worden 

Vooral ben ik geïnteresseerd in

8

Uw toestemming kunt u elke moment per e-mail insider-club@maerklin.com of per 
brief aan het aan ommezijde genoemde clubadres ook voor de toekomst herroepen.

via  volgende incassomachtiging: 

Hiermee machtig ik u met recht van herroepen, de steeds door mij te betalen clubbijdrage per
vervaldatum ten laste van mijn girorekening door automatische afschrijving over te schrijven.

Rek.nr.

Bankcode

bij bank

Naam en opschrift van de rekeninghouder (indien van bovenstaand adres afwijkend)

Mijn jaarbijdrage van EUR 79,95/CHF 109,95/US $ 109.00 (stand 2020)  
betaal ik:

D AT BE NL

Overschrijving (na ontvangst rekening) 

CH

per stortingskaart, die ik met de rekening ontvang.
 

per creditcard: Mastercard Visa 

Naam van de rekeninghouder

Creditcard-nr.

geldig tot 

Als mijn banktegoed niet toereikend is, bestaat er voor de bank geen verplichting.

alle landen

 *PC  *Plaats

*Straat, Huisnummer  

*Naam, Voornaam (a.u.b. in blokletters) 

/

Märklin Insider Club · Aanmeldformulier

Spoor ZSpoor H0 Spoor 1 Replicas

Ik ben spoor 1belangstellende en ontvang het exclusieve jaargeschenk.

Mijn dealer

Naam Straat

PC Ort

N
H 

20
20



Overzicht van uw voordelen* op dit moment:
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Alle 6 uitgaven van het Märklin Magazin
Het leidende tijdschrift vor modelspoorders! U vind hierin alles over uw 
hobby: uitvoerige aanwijzingen voor baanbouw, product- en technische 
informatie uit de eerste hand, boeiende voorbeeldartikelen, actuele 
 tentoonstellingstips en nog veel meer. De abonnementsprijs van 33 Euro 
is in de ledencontributie opgenomen. Bestaande Märklin Magazin- 
abonnementen kunnen overgenomen worden. 

6 x per jaar het Insider-Clubnews
Op 24 pagina’s en zes keer per jaar leest u alles over „uw merk en uw club” 
Actergrondartikelen, bijdragen vanuit de productieafdeling en reportages 
over de makers van uw modelspoorbaan bieden u een goed geïnformeerde 
kijk op de wereld van Märklin.

Exclusieve Clubmodellen
Clubmodellen die exclusief zijn ontwikkeld en gemaakt zijn, zijn alleen voor 
u als Clublid verkrijgbaar.

Gratis Club-jaarwagen
Verheug u op de aantrekkelijke en alleen voor Clubleden verkrijgbare 
jaarwagen, naar keuze in spoor H0 of Z. Verzamel de gratis modellen die elk 
jaar wisselen. Spoor 1-belangstellenden krijgen in plaats van de jaarwagen 
optioneel jaarlijks een exclusief geschenk.

Jaarkronike 
Bleef me de dvd’s alle hoogtepunten van het Märklin-modelbouwjaar thuis 
nog een keer.

Catalogus/noviteitenprospectussen
De jaarlijks beschikbare hoofdcatalogus ontvangen de clubleden gratis 
via de vakhandel. Bovnedien worden onze noviteitenprospectussen naar u 
verzonden.

Insider-Clubkaart
Uw persoonlijke en jaarlijks nieuw uitgevoerde Clubkaart opent de wereld 
van de modelbaanhobby op een heel bijzondere manier. Als lid bent u niet 
alleen onze Premium-klant, maar krijgt u ook bij onze meer dan 100 partners 
talloze voordelen. Daartoe behoort onder andere Miniatur Wunderland 
in Hamburg, de Hans-Peter Porsche TraumWerk in Anger of de VGB 
Verlagsgruppe Bahn. Bovendien kunt u met uw persoonlijke lidmaatschaps-
kaart alle in de Club aangeboden exclusieve producten bestellen.

Kortingen bij seminars
Clubleden profiteren van gereduceerde prijzen bij de boeking van onze 
aangeboden seminars. 

Gratis verzending in de Online Shop
Binnen Duitsland biedt onze Online Shop gratis verzending.

Clubreizen**
Ervaar uw hobby op een bijzondere manier en combineer de modelbaan 
met het voorbeeld. Op onze clubreizen door fantastische landschappen en 
naar buitengewone doelen kunt u tevens met gelijkgestemde zielen van 
gedachten wisselen. En daarnaast zin er kortingen op Clubreizen.

Tevens krijgen Clubleden korting op de toegangsprijs van veel beurzen.

Meldt u nu meteen online aan via 
www.maerklin.de/Clubs.  
Gelieve de registratiecode NH 2020  
te selecteren.

Het Club-team is voor leden telefonisch bereikbaar op  
maandag tot en met vrijdag van 13:00 tot 17:00 uur.

Postadress   Märklin Insider-Club, Postfach 9 60,  
73009 Göppingen, Duitsland

Telefoon  + 49 / (0) 71 61 / 608-213 
Fax  + 49 / (0) 71 61 / 608-308 
E-mail  insider-club@maerklin.com 
Internet  www.maerklin.com

 * De hier genoemde prestaties hebben betrekking op 2020. Wijzigingen voorbehouden.
 ** Afhankelijk van de beschikbaarheid.
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SUPER CLUB
MAGAZINE +
SPECIALS +
WEBSITE +
EVENTS +
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IT IS 
WORTH IT!

THE MÄRKLIN
START UP CLUB

You´ll get at least 6 magazines a year containing 
cool adventures, tips, construction manuals, 
product presentations, comic spreads, contests, 
puzzles and a lot more!

As a club member you have access to 
interactive specials and games on the club 
website. Also, you can chat with other 
model railroad fans on the club forum.

A lot of surprises and 
special discounts 
exclusively for members

Own club membership card

Super Club-Website!

SIMPLY REGISTER ONLINE

Join the Märklin Start up Club now or 
give someone a gift of the fascination of 
model railroads. It´s worth it to join up – 
and it only costs 12.00 EUR for a whole 
year´s subscription. 
Simply register online under:
www.maerklin.de/Startup

Register now qnd get 
the new club 
magazine by mail!

www.maerklinfanclub.deMÄRKLIN START UP CLUB / REGISTRATION
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Verklaring van de tekens

OPGEPAST! Niet geschikt voor kin-
deren jonger dan 3 jaar.  Functionele 
scherpe kanten en punten. Gevaar 
op verstikking door kleine delen die 
 kunnen afbreken of worden ingeslikt. 

Alleen voor volwassenen.

Leeftijdsaanduidingen 
en  waarschuwingen

Service 

„Veelgestelde vragen” – FAQ’s
Meer praktische tips en informatie vindt u op onze  
website, onder Service op:  
http://www.maerklin.de/de/service/kundenservice/ 
haeufig-gestellte-fragen

Update MS2 3.55

Functionaliteit na update van MS2-versie 3.55 

(Tot 32 locfuncties schakelbaar)
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Chassis van de locomotief van metaal.

Chassis en opbouw van de loc  hoofdzakelijk 
van metaal.

Chassis en opbouw van de loc van metaal.

Chassis van de wagen van metaal.

Chassis en opbouw van de wagen van metaal.

Overwegend deel van de wagen opbouw van 
metaal.

Kortkoppeling met draaipunt.

Kortkoppelingen in  genormeerde schacht met 
draaipunt.

Kortkoppelingen in genormeerde schacht met 
schaargeleiding.

Voertuig is met verende buffers  uitgevoerd.

Automatische klauwkoppelingen  kunnen ver-
vangen worden door schroefkoppelingen.

Digitale decoder met mex. 32 digitaal schakelbare functies. Het 
betreffende aantal is afhankelijk van het gebruikte regelapparaat.

Digital-decoder mfx+ (Märklin speelwereld).

DCC-decoder. 

Geluidselektronica ingebouwd.

Enkel frontsein met de rijrichting wisselend.

Tweepuntfrontsein voor.

Tweepuntsfrontsein wisselend met de  rijrichting.

Driepuntfrontsein voor.

Driepuntsfrontsein wisselend met de rijrichting.

Twee rode sluitseinen.

Tweepuntfrontsein en twee rode sluitseinen  wisselend met de 
rijrichting.

Driepuntfrontsein en twee rode sluitseinen  wisselend met de 
rijrichting.

Driepuntsfrontsein en één rood sluitsein met de rijrichting 
wisselend.

Driepuntfrontsein en een wit sluitsein  wisselend met de rijrich-
ting.

Interieurverlichting ingebouwd.

LED-interieurverlichting ingebouwd.

LED-interieurverlichting naderhand in te bouwen.

LED

Exclusieve bijzondere modellen van het 
Märklin Händler-Intiative – als eenmalige 
serie gemaakt. Het Märklin Händler- 
Intiative is een internationale vereniging 
van speelgoed- en modelbaanvakhandels 
(MHI International). Deze modellen 
worden als eenmalige serie alleen voor het 
Märklin Händler-Intiative (MHI) gemaakt. 
5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en 
Club- artikelen (Märklin Insider en Trix Club) 
vanaf 2012. Zie pagina 169 voor garantie-
bepalingen.

Tijdperk I (1835 tot 1925)

Tijdperk II (1925 tot 1945)

Tijdperk III (1945 tot 1970)

Tijdperk IV (1970 tot 1990)

Tijdperk V (1990 tot 2006)

Tijdperk VI (2006 tot heden)

e

#

§

h

B

C

E

F

H

L

M

N

O

P

k

+

,

!

1

2

3

4

5

8

Update CS2 4.2

Functionaliteit na update van de CS2-versie 4.2

(Tot 32 locfuncties schakelbaar)



*   Alle prijsopgaven zijn niet 
verbindend aanbevolen 
 verkoopsprijzen.

** Prijs per wagen.

Märklin MHI garantievoorwaarden
Onafhankelijk van de u wettelijk ter beschikking staande 
nationalegaranties jegens uw Märklin MHI-vakhandelaar als uw 
verdragspartnerof uw rechten op productgarantie garandeert de 
firma Gebr. Märklin & Cie. GmbH u bij aankoop van dit Märklin 
MHI-product(deze producten zijn voorzien van het pictogram) tevens 
eenfabrieksgarantie van 60 maanden vanaf de datum van aankoo-
ponder de volgende condities. Daarmee hebt u onafhankelijk vande 
plaats van aankoop de mogelijkheid om ook rechtstreeks bij defirma 
Märklin als fabrikant van het product opgetreden defectenof sto-
ringen te reclameren. De Märklin fabrieksgarantie geldtuitsluitend 
voor de techniek van de modellen. Optische gebruikenof onvolledi-
ge producten kunnen in het kader van de garantieverplichtingbij de 
verkoper worden gereclameerd.

Garantievoorwaarden
Deze garantie geldt voor producten en onderdelen uit het sortiment-
van Märklin die wereldwijd zijn aangeschaft bij een Märklinvakhan-
delaar. Als aankoopbewijs geldt het door de Märklinvakhandelaar 
volledig ingevolde garantiebewijs of de koopbon.Daarom raden we 
dringend aan om dit garantiebewijs met dekoopbon te bewaren. 
Dekking van de garantie / uitzonderingen: Deze garantie omvat naar 
keuze van de fabrikant het gratisoplossen van eventuele storingen 
of het gratis vervangenvan defecte delen die aantoonbaar berusten 
op constructie-,materiaal- of fabricagefouten, met inbegrip van de 
daarmeesamenhangende onderhoudsprestaties. Verdere aanspra-
ken op deze fabrikantgarantie zijn uitgesloten. 

De aanspraak op garantie vervalt
• Bij storingen als gevolg van slijtage of bij gebruik van versleten 

onderdelen.
• Als het inbouwen van bepaalde elektronische onderdelentegen 

de aanwijzingen van de fabrikant in door niet daarvoorgeautori-
seerde personen is uitgevoerd.

• Bij gebruik van een andere dan door de fabrikant bedoelde 
toepassing.

• Als de in de gebruiksaanwijzing door de fabrikant aangegeven 
aanwijzingen niet zijn opgevolgd.

• Elke aanspraak op garantie, onderhoud of vervanging 
wegensschade is uitgesloten als in producten van Märklin 
vreemdeonderdelen zijn ingebouwd die niet door Märklin zijn 
vrijgegevenen waardoor het gebrek of de schade is veroorzaakt. 
Ditgeldt tevens voor verbouwingen die noch door Märklin 
nochdoor werkplaatsen zijn uitgevoerd welke door Märklin hier-
toegeautoriseerd zijn. Principieel geldt ten gunste van Märklin 
hetaantoonbare vermoeden dat oorzaken voor het gebrek of 
schadede genoemde vreemde onderdelen of verbouwingen zijn.

• De garantieperiode wordt niet verlengd door onderhoud ofverva-
nging. Aanspraken op garantie kunnen zowel rechtstreeksbij de 
verkoper of door opsturen van het betreffende onderdeelmet het 
garantiebewijs of de koopbon en een schaderapportrechtstreeks 
naar de firma Märklin worden gezonden. Märklinen de verkoper 
nemen bij reparaties geen verantwoordelijkheidvoor eventueel 
door de klant op het product opgeslagengegevens of instellin-
gen. Ongefrankeerd opgestuurde garantieaansprakenkunnen 
niet worden aangenomen.

Het adres is: Gebr. Märklin & Cie. GmbH • Reparatur-Service
Stuttgarter Straße 55–57 • 73033 Göppingen • Deutschland
E-Mail: service@maerklin.de • Internet: www.maerklin.de

Register artikelnummers / Garantievoorwaarden

Artikel Blz. Prijs €
00727 50 **39,99
03083 121 19,90
18036 120 54,90
18221 159 150,–
29023 99 350,–
29133 34 129,99
29199 26 149,99
29341 22 99,99
29453 30 199,99
29722 35 169,99
30302 110 290,–
30380 9 240,–
36181 78 270,–
36201 113 295,–
36292 14 230,–
36345 59 300,–
36346 59 220,–
36371 98 220,–
36509 33 84,99
36636 79 250,–
36746 11 220,–
36872 32 89,99
37063 56 295,–
37148 45 295,–
37180 65 385,–
37249 96 375,–
37296 109 360,–
37304 91 350,–
37327 93 370,–
37586 41 470,–
37716 72 430,–
37717 72 430,–
37765 69 310,–
37928 64 465,–
37997 114 970,–
39060 80 435,–
39061 101 435,–
39062 102 435,–
39063 112 435,–
39097 66 449,99
39098 47 450,–
39171 13 430,–
39422 86 340,–
39436 38 589,99
39461 89 350,–
39470 68 310,–
39510 85 520,–
39523 118 590,–
39683 60 335,–
39685 105 375,–
39706 16 899,–
39714 74 750,–

Artikel Blz. Prijs €
39716 76 750,–
39741 58 310,–
39758 55 380,–
39785 61 450,–
39786 52 390,–
39881 51 485,–
39973 70 500,–
40691 8 140,–
41921 111 160,–
42042 98 185,–
42388 84 200,–
42694 106 185,–
42695 107 125,–
43120 62 86,99
43146 10 270,–
43147 67 159,99
43160 62 86,99
43330 63 150,–
43574 90 135,–
43575 90 99,99
43613 92 64,99
43617 116 455,–
43651 88 355,–
43724 75 330,–
43725 75 99,99
43726 77 330,–
43728 77 99,99
43879 12 420,–
44118 21 19,99
44819 29 24,99
44821 28 49,99
44822 29 34,99
45027 82 34,99
45175 40 195,–
46017 46 210,–
46050 119 225,–
46171 58 37,99
46333 95 275,–
46394 44 115,–
46395 54 125,–
46875 103 210,–
46985 44 35,99
47105 82 45,99
47106 94 56,99
47109 108 150,–
47150 97 135,–
47160 104 185,–
47189 100 280,–
47225 97 115,–
47406 94 125,–
47726 109 155,–
48120 160 49,99

Artikel Blz. Prijs €
48170 163 –
48620 32 24,99
48953 104 37,99
55320 148 2.990,–
55322 150 2.990,–
55323 151 2.990,–
55324 155 2.990,–
55325 154 2.990,–
55326 152 2.990,–
58007 161 140,–
58060 156 235,–
58392 158 200,–
58393 158 200,–
58945 157 265,–
58946 158 200,–
72222 24 39,99
72452 31 44,99
72453 31 29,99
74471 121 17,99
80031 160 32,99
80330 163 –
80420 145 43,99
81390 128 325,–
82229 136 165,–
82325 134 49,99
82384 139 32,99
82426 138 76,99
82498 144 135,–
82533 142 155,–
86090 134 29,99
86689 134 89,99
87073 135 66,99
87162 135 44,99
87210 124 99,99
87211 125 160,–
87241 137 38,99
87252 137 38,99
87340 137 38,99
87343 140 125,–
87357 133 200,–
87742 137 45,99
88231 138 245,–
88232 139 245,–
88275 126 269,–
88484 142 225,–
88527 124 220,–
88545 137 235,–
88615 144 210,–
88637 141 235,–
88669 145 235,–
88791 136 215,–
88856 132 255,–

Artikel Blz. Prijs €
88880 140 225,–
88931 130 275,–
89011 145 19,99



Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55 – 57
73033 Göppingen
Germany
www.maerklin.de
Service:
Telefoon: +31 (0) 74  - 2664044
E-mail: techniek@marklin.nl

Wijzigingen en leveringsmogelijkheden 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 betreffende 
modellen afwijken.  

Mocht deze informatie geen prijsopgaven 
bevatten, vraag a.u.b. uw vakhandelaar 
naar de actuele prijslijst.

Images: 
Bladzijde 162 - 2020 Envato Elements Pty Ltd 

Alle rechten voorbehouden. Nadruk,  
ook gedeeltelijk, verboden. 
© Copyright by Gebr. Märklin & Cie. GmbH.

In Duitsland geproduceerd
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Bezoek ons op:  
www.facebook.com/maerklin
Bezoek ook onze LGB-facebook-
pagina: www.facebook.com/LGB

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.

Toegang tot de fabriek van 9.00 -16.00 uur  
Informatie over het actuele programma: www.maerklin.de

Open dag Kom, kijk en verbaas u: 
Märklin opent de deuren in Göppingen. Beleef de rondleidingen langs de productie, 
het volledig geopende Märklineum en speciale presentaties. 
Voor het hele gezin is er van alles te doen – wij verheugen ons op uw bezoek!

18 en 19 september 2020 
 in Göppingen

Bezoek het nu voltooide Märklineum
en de nieuwe Märklin-store en
ervaar de BR 44 als het imposante symbool
in zijn nieuwe thuisstation!

Zet het alvast in uw agenda!

Actuele programma-informatie:   

www.maerklin.de
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