
Korrektur an Märklin Freigabe Märklin

Zomernieuws 2019

NL



EXKLUSIV 2/2019

16462 

15386 

15385 15385153861538615385 16462

2

 Elektrische locomotief serie 146.5
Voorbeeld: Elektrische locomotief 146 575-6 van de 
Deutsche Bahn AG (DB AG) voor het langeafstandsverkeer. 
2-systeemlocomotief uit het TRAXX-programma (P 160 
AC2). Kleurstelling van het langeafstandsverkeer, lichtgrijs 
met verkeersrode sierstrepen in het actuele IC-design.
Model: Ingebouwde digitale decoder en geluidsgenerator 
voor gebruik met DCC en Selectrix. Motor met vliegwiel, 
4 aangedreven assen, antislipwielen, met de rijrichting 
wisselend frontsein en sluitlicht. Kortkoppelingsmecha-
niek. Frontsein, machinistencabineverlichting, grootlicht en 
veel andere licht- en geluidfuncties zijn digitaal schakel-
baar. Het model beschikt over in totaal 28 functies. 
Lengte over de buffers 118 mm. 

 Dubbeldeksrijtuig „IC 2”
Voorbeeld: Gebaseerd op IC2 dubbeldeks-tussenwagen 
Bpmbz 682.2 2e klasse van de Deutsche Bahn AG (DB AG). 
Traject: IC 2035 van Norddeich naar Leizpig Hbf.
Model: Met kortkoppelingsmechaniek. 
Lengte over de buffers 167 mm. 

Eenmalige serie.

• Voorverlichting optioneel uitschakelbaar.
• Grootlicht en machinistencabineverlichting 

schakelbaar.

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

In de IC 2035 van Norddeich naar Leipzig Hauptbahnhof

Eenmalige serie.

Digitale functies
Frontsein
Cabineverlichting
Rijgeluid eloc
Schijnwerper
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Frontsein achter uit
Tyfoon laag
Frontsein voor uit
Stationsmededeling
Ventilator
Perslucht afblazen
Luchtpers
Tyfoon hoog
Conducteursfluit
Special sound function
Frontsein
Treinaankondiging: Aanwijzing voor de reizigers 
Stationsmelding: Vertrek
Treinmelding: Aanwijzing voor de reizigers 
Treinmelding: Aanwijzing voor de reizigers 
Treinmelding: Aanwijzing voor de reizigers 
Machinistencabinemelding
Machinistencabinemelding
Machinistencabinemelding
Machinistencabinemelding
Machinistencabinemelding
Signaaltoon
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€ 259,99 *

€ 54,99 *
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 Set dubbeldeksrijtuigen „IC 2”
Voorbeeld: Gebaseerd op IC2 dubbeldeks-tussenwagen 
DApza 687.2, 1e klasse, IC2 dubbeldeks-stuurstandrijtuig 
DBpbzfa 668.2, 2e klasse en IC2 dubbeldeks-tussenwagen 
DBpza 682.2, 2e klasse van de Deutsche Bahn AG (DB AG). 
Traject: IC 2035 van Norddeich naar Leizpig Hbf.
Model: Met kortkoppelingsmechaniek. Het stuurstan-
drijtuig is aan stuurwagenzijde voorzien van een wit/rood 
rijrichtingsafhankelijk frontsein met leds en een functie-
decoder. Het frontsein werkt bij analoog gebruik.  
Totale lengte over de buffers 501 mm. 

Eenmalige serie.

Digitale functies
Stuurstandrijtuig met frontsein
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€ 199,99 * (3 wagens)



Daten an MarieniGelesen Korrektur an Märklin Freigabe Märklin

G

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

www.minitrix.de 

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

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

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

Alle rechten voorbehouden. Nadruk, ook 
gedeeltelijk, verboden.

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

Alleen voor  
volwassenen.

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

Bezoek ons op:
www.facebook.com/trix

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

Nu in uw agenda noteren!

Alles rondom het grote en het kleine spoor,  
spel en plezier – en dat drie dagen lang!

Het mega-evenement voor het hele gezin in Göppingen.  
Meer informatie op www.maerklin.de

13 tot 15 september 2019 in Göppingen
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