Nieuwe modellen 2021

NL

Editorial / Inhoud

In dit jaar zijn de Märklin nieuwigheden doorspekt
met durf, pioniersgeest en echte uitdagingen.
Of het nu ging om de vereisten op de steile en
bergachtige trajecten, of om de behoeft aan comfortabel en snel reizen, altijd vonden innovatieve en
doorgewinterde ingenieurs een oplossing, die de
capaciteiten op het spoor weer een stapje verder
bracht. Soms waren het futuristische nieuwkomers,
zoals de spoorzeppelin, soms echte krachtpatsers
zoals de Zwitserse Köfferli, die zich ontpopte tot
een echt trekwonder. Maar niet alleen de hoogtepunten uit de spoorweggeschiedenis worden
in deze nieuwigheden in het zonnetje gezet. Ook
oerdegelijke locomotieven als de serie 56, die in
het hele land voor een volgens de dienstregeling
uitgevoerd en doorgaans probleemloos trein
verkeer zorgden, worden in deze nieuwigheden niet
overgeslagen. In spoorbreedte H0, Spoor Z en in de
koningsklasse Märklin 1, in alle drie spoorbreedten
wachten geweldige modellen op ontdekking.
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Wilt u wel eens iets heel speciaals geven? Iets tijdloos, iets wat
herinneringen wekt en tegelijkertijd ook een beetje vreemd mag
zijn? Wij hebben iets speciaals!
Ontdek de legendarisch lange
BR 103 in de kleuren van het moderne reizen. Zo zal deze slechts
eenmaal verkrijgbaar zijn!
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Welkom bij de Märklin nieuwigheden 2021
Uw Märklin-team
Informatie
Veel wetenswaardigheden verwachten u op onze
informatiebladzijden! Want daar worden enkele
voor de Märklinisten vaste begrippen beschreven
en toegelicht. Als u altijd al wilde weten wat
nu eigenlijk het voordeel van een „middenin
geplaatste motor” is, vindt u op
bladzijde 154 het antwoord.
Blz. 154
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De Märklin-klassieker! – Altijd beschikbaar

„Deze modellen zijn
gewoon niet uit hun
tijdperk weg te denken.”
4313 „Donnerbüchse” – 1ste en 2de klasse

36244 Stoomlocomotief BR 24

€ 39,99 *

€ 219,99 *

4314 „Donnerbüchse” – 2de klasse

46319 Kipwagen Otmm 70

46355 Kantelbakwagen Ommi 51

€ 39,99 *

€ 39,99 *

€ 39,99 *

4315 „Donnerbüchse” – Bagagerijtuig

44500 Gesloten goederenwagen Gs 210

46539 Eenheidsketelwagen „EVA”

€ 39,99 *

€ 24,99 *

€ 37,99 *

4624 Onderlosser Fals 176

4694 Rongenwagen Kbs 443

46058 Open goederenwagen Omm 55

€ 34,99 *

€ 29,99 *

€ 27,99 *
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Met meer dan 20 modellen,
van het Schwarze Ross tot
en met de Silberling, is er bij
deze klassiekers voor elke
modelspoorbaan iets bij.

37108 Elektrische locomotief serie 110.1

37806 Diesellocomotief V 200.0

€ 309,99 *

€ 309,99 *

39978 Motorwagen serie VT 98.9

41988 Railbus-aanhangwagen VB 98

37861 Dieselrangeerlocomotief V 60

€ 399,99 *

€ 99,99 *

€ 279,99 *

43897 „Silberling” – 2e klasse

43898 „Silberling” – 1e/2e klas

43899 „Silberling” – Stuurstandrijtuig 2e klasse

€ 59,99 *

€ 59,99 *

€ 99,99 *
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37897 Stoomlocomotief serie 50
€ 465,– *

39004 Stoomlocomotief serie 01

Beleef alle klassiekers in detail op:
www.maerklin.de/klassiker

€ 489,– *
Geen angst voor digitaal – nuttige tips vindt u op www.maerklin.de
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MHI exclusief

Eenmalige series 2021
Het Märklin-dealerinitiatief MHI is een vereniging van gespecialiseerde
speelgoed- en modelspoorbaanverkopers. Al meer dan 30 jaar maakt de
MHI zich sterk voor zijn leden – de gespecialiseerde verkopers.
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 competente 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
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!/ehMK+2Y
39777 Spoorzeppelin
     
Voorbeeld: Kruckenberg-spoorzeppelin met propelleraandrijving. Een legendarische
klassieker uit de jaren ‘30 van de vorige eeuw.
Model: Heruitgave van een Märklin-klassieker. Met digitale decoder mfx+ met uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving. 2 aangedreven assen.
Antislipbanden. Met de rijrichting wisselend tweepuntsfrontsein en één rood sluitsein
in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Standaard ingebouwde binnenverlichting
in conventioneel bedrijf, afzonderlijk digitaal schakelbaar. Cabineverlichting afzonderlijk
digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode ledlampjes.
Propeller achter afzonderlijk digitaal schakelbaar, in conventioneel bedrijf. Bij rangeren en
achteruitrijden is een elektromotor hoorbaar en is de propeller uit. Machinistfiguur in de
machinistencabine. Interieurinrichting met miniatuurfiguurtjes als passagiers.
Voertuiglengte ca. 28,5 cm.

Highlights:
• Retroverpakking gebaseerd
op de historische verpakking.
• Digitale mfx-decoder met uitgebreide geluidsfuncties.
• Met de rijrichting rood/wit wisselend ledfrontsein.
• Voor het eerst met sluitsein.
• Standaard ingebouwde ledbinnenverlichting.
• Machinistencabineverlichting digitaal schakelbaar.
• Aangedreven propeller achter digitaal schakelbaar.
• Machinistfiguur in de machinistencabine.
• Interieurinrichting met miniatuurfiguurtjes als passagiers.

Digitale functies
Frontsein
Interieurverlichting
Rijgeluid
Tyfoon
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Cabineverlichting
Seintoon
Rangeersnelheid
Speciale functie
Lichtfunctie
Lichtfunctie
Stoten railvoeg

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Vliegtuigtechniek op het spoor



    



   



  

Eenmalige serie.
€ 329,– *

Met rood brandend sluitsein
Origineel geluid van een
12 cilinder-vliegtuigmotor
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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 160 voor garantiebepalingen. Zie pagina 159 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.



MHI exclusief
In de jaren ‘20 van de vorige eeuw had de in 1882 in Uetersen
geboren luchtvaartuig-ingenieur Franz Kruckenberg de visie van
sneltreinverkeer met railvoertuigen met propelleraandrijving.
Het door hem op basis van de lichtgewicht-vliegtuigbouw uitgevoerde plan culmineerde op 21 juni 1931 in een triomfantelijke
recordrit van zijn gestroomlijnde spoorzeppelin, die toentertijd
het snelheidsrecord voor railvoertuigen van 233 km/h realiseerde, dat pas 23 jaar later zou worden gebroken. Gedurende de tests

bleek echter dat het principe van propelleraandrijving voor railvoertuigen minder goed geschikt was. Toch legde Kruckenberg
met deze en de door hem ontwikkelde volgende asaangedreven
constructies de basis voor moderne lichtgewicht-sneltreinstellen.
Zo was en bleef de spoorzeppelin tot de dag van vandaag een legende en synoniem voor de snelle vooruitgang in de railvoertuigtechniek, die tegenwoordig in het actuele hoge-snelheidsverkeer
zijn top bereikt.

© Eisenbahnstiftung, Werkfoto
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„Rheinpfeil” met elektroloc E 10.12
Om te voldoen aan de enorme vraag van reizigers naar de in mei
1951 door de Deutsche Bundesbahn weer in het leven geroepen
„Rheingold-Express” (Hoek van Holland – Bazel), voerde de DB
al in 1952 een hoogwaardige tweede dagtrein door het schilderachtige Rijndal in: de F 21/22 „Rhein-Pfeil” tussen München en
Dortmund. Maar de naam „Rhein-Pfeil” hield slechts een jaar
stand. Pas in de zomerdienstregeling van 1958 dook de naam
weer op, nu als F 21/22 „Rheinpfeil” op hetzelfde traject als voorheen. Een bekende auteur omschreef het als volgt: „Rheingold
en Rheinpfeil zijn, om in familietermen te praten, broers en de
Loreley is hun nichtje.” Om de vroegere luxe te kunnen bieden,
besloot de DB in 1960 om exclusieve en uiterst comfortabele
rijtuigen voor deze „Rheingold” en overeenkomstige „Rheinpfeil”
te bouwen. Enthousiast kondigde het bedrijf in 1962 zijn toekomstige topaanbod aan: „Een grote naam in het Europese spoorweg
bedrijf krijgt een hele nieuwe glans.”
Voor de twee prestigetreinen kocht de DB vier nieuwe
rijtuigtypes. Naast de van normale sneltreinen bekende
coupérijtuigen met zijgang (type Av4üm-62/63) was er voor het
langeafstandsverkeer nu voor het eerst een doorgaande coupé
(type Ap4üm-62/63). Heel bijzonder waren de panoramarijtuigen (dome cars – type AD4üm-62/63), waarvan de verhoogde,
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van boven tot onder van glas voorziene observatieplatforms de
reizigers vrij zicht op het geweldige landschap boden. Hier en
in de doorgaande coupés konden de stoelen worden gedraaid,
zodat de reizigers altijd met hun gezicht in de rijrichting konden
zitten. Met drankjes en kleine snacks nodigde de bar in het
panoramarijtuig uit om lekker te blijven zitten. Zakenreizigers
konden in het schrijfcoupé kun opdrachten laten uitvoeren. De
nieuwe restauratierijtuigen (type WR4üm-62/63) hadden een
dubbeldeks bedrijfsgedeelte, dat hen al snel de bijnaam „Buckelspeisewagen” (gebocheld restauratierijtuig) opleverde. Dubbeldeks om meer plaatsen in de restauratieruimte onder te kunnen
brengen. Voor aangename temperaturen in de wagen zorgden de
met goud gecoate ruiten en uiteraard de klimaatregeling. Locs
en rijtuigen waren van buiten gemakkelijk te herkennen aan de
chique, tweekleurige lak, met kobaltblauwe balustrade en beige
vensterband. Bovendien prijkte onder het observatieplatform
van de twee voor de Rheinpfeil verworven rijtuigen het opschrift
„DEUTSCHE BUNDESBAHN” in gouden letters.

Zowel de „Rheingold” als de „Rheinpfeil” konden nu vanwege de
voortschrijdende elektrificatie op het Duitse grondgebied door
elektrische locomotieven worden getrokken. Als trekloc koos de
DB voor een gewijzigde uitvoering van de inmiddels beproefde
E10, die van een nieuwe, meer aerodynamische opbouw („Bügelfalten”-E 10) moest worden voorzien. Omdat de eerste van deze
voertuigen op zijn vroegst pas in de herfst van 1962 beschikbaar
zouden zijn, gebruikte men in eerste instantie machines in de
blokvormige standaardconstructie met aangepaste aandrijvingen
voor 160 km/h. In 1963/64 waren de voor 160 km/h voorziene
„Bügelfalten”-E 10 (persplooien) allemaal beschikbaar.
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„Rheinpfeil”
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43881 Set sneltreinrijtuigen 1 „Rheinpfeil 1963”
     
Voorbeeld: Drie sneltreinrijtuigen van verschillende types voor sneltrein F22 van
Dortmund naar München „Rheinpfeil” van de Deutsche Bundesbahn (DB). Een panoramarijtuig AD4üm-62 1e klas, met verhoogde panoramacoupé en daaronder geplaatste
dienstruimtes. Dakkoepel met vier zijvensters. Een panoramarijtuig Av4üm-62 1e klas en
een doorgaande coupé Ap4üm-62 1e klas. Bedrijfstoestand zomer 1963.

Highlights:
Alle wagens van de „Rheinpfeil” met ledbinnenverlichting en
scheidbare, stroomgeleidende koppelingen.
• Nieuw ontworpen verlichting van de dakkoepel.

•

Eenmalige serie.
Model: Alle wagens met standaard ingebouwde ledbinnenverlichting met warmwitte
ledlampjes. Standaard ingebouwd staartlicht in de doorgaande coupé. Alle rijtuigen
standaard uitgerust met stroomgeleidende kortkoppelingen. De binnenverlichting en het
staartlicht werken alleen in combinatie met het restauratierijtuig uit set 43882 en kan via
een decoder digitaal worden in- en uitgeschakeld. Hiervoor moet de getoonde rijtuigvolgorde worden aangehouden. Typespecifiek vormgegeven daken, zijwanden, bodemplaten
en schorten. Draaistellen van het type Minden-Deutz met blokremmen,
elektromagnetische railremmen en gemonteerde dynamo‘s. Opgedrukte
trajectborden. Kleinst berijdbare boogradius 360 mm.
Totale lengte over de buffers ca. 85 cm.

€ 269,– * (3 wagens)
Nieuw vormgegeven binnenverlichting
van het panoramarijtuig voor betere
verlichting van de koepel

Belangrijke aanwijzing:
De binnenverlichting en het staartlicht van de
Rheinpfeil werken alleen in combinatie met het
restauratierijtuig uit set 43882 en kan via een
decoder digitaal worden in- en uitgeschakeld.
Hiervoor moet de getoonde rijtuigvolgorde
worden aangehouden.

Doorgaande coupé met
staartlicht

10

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 160 voor garantiebepalingen. Zie pagina 159 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

MHI exclusief
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Digitale functies
Interieurverlichting restauratieruimte
Interieurverlichting gang
Tafellampen
Stroomgeleidende koppeling
Interieurverlichting
Interieurverlichting
Beladen
Beladen
Bestelling
Bestelling
Koken
Kurken knallen
Klinken
Het vet brandt!
Eet smakelijk!
Gesprek
Afwas
Afrekenen

43882 Set sneltreinrijtuigen 2 „Rheinpfeil 1963”
     
Voorbeeld: Twee sneltreinrijtuigen van verschillende types voor sneltrein F22 van Dortmund naar München „Rheinpfeil” van de Deutsche Bundesbahn (DB). Een restauratierijtuig
WR4üm-62 met twee restauratieruimtes, keuken, afwasruimte, buffet en personeelscoupé.
Een coupérijtuig Av4üm-62, 1e klas. Bedrijfstoestand zomer 1963.
Model: Restauratierijtuig met digitale mfx-decoder en uitgebreide licht- en geluidsfuncties.
Tafellampen, interieur-, gang- en barverlichting telkens afzonderlijk schakelbaar. Beide
wagens met standaard ingebouwde binnenverlichting met warmwitte ledlampjes. Stroomgeleidende kortkoppelingen. De binnenverlichting werkt alleen in combinatie met het restauratierijtuig en kan via een decoder digitaal worden in- en uitgeschakeld. Hiervoor moet de
getoonde rijtuigvolgorde worden aangehouden. Typespecifiek vormgegeven daken, zijwanden,
bodemplaten en schorten. Draaistellen van het type Minden-Deutz met blokremmen, elektromagnetische railremmen en gemonteerde dynamo‘s. Opgedrukte trajectborden.
Kleinst berijdbare boogradius 360 mm. Totale lengte over de buffers ca. 57 cm.

43881

Highlights:
Uitgebreide licht- en geluidsfuncties door de in het restauratierijtuig
ingebouwde decoder.
• Restauratierijtuig met afzonderlijk schakelbare tafellampen.
• lle wagens van de „Rheinpfeil” met ledbinnenverlichting en
scheidbare, stroomgeleidende koppelingen.

•

Eenmalige serie.
€ 269,– * (2 wagens)

43882
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– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies
voor de MS2

43881

39126

De bijbehorende locomotief vindt u op de volgende bladzijde
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„Rheinpfeil”
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39126 Elektrische locomotief serie E 10.12
     
Voorbeeld: Elektrische locomotief serie E 10.12 van de Deutsche Bundesbahn (DB). Sneltreinlocomotief met aerodynamisch front (Bügelfalte,
persplooi), hoogvermogendraaistellen en frontschort. Kleurstelling in
oceaanblauw/ivoor als locomotief voor de legendarische Rheinpfeil.
Bedrijfsnummer E 10 1267. Zoals in gebruik rond 1963.
Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving centraal ingebouwd. Vier 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. Machinistencabine-

verlichting digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte resp. rode ledlampjes. Stroomafnemer als digitale functie afzonderlijk
op en neer beweegbaar. Gemonteerde metalen handgrepen. Remslangen,
schroefkoppeling en een gesloten frontschort worden meegeleverd.
Machinistfiguur in machinistencabine 1.
Lengte over de buffers ca. 18,9 cm.
Eenmalige serie.
€ 379,– *

© Willi Marotz, Eisenbahnstiftung
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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 160 voor garantiebepalingen. Zie pagina 159 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

Highlights:
Bügelfalte voor het eerst met digitaal op en neer beweegbare
stroomafnemers en machinistencabineverlichting.
• Machinistencabineverlichting digitaal schakelbaar.
• Digitale decoder mfx+ met uitgebreide licht- en
geluidsfuncties.

•

Digitale functies
Frontsein
Regeling pantograaf
Rijgeluid eloc
Locfluit
Regeling pantograaf
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Cabineverlichting
Frontsein cabine 2
Rangeerfluit
Rangeersnelheid
Frontsein cabine 1
Ventilator
Compressor
Luchtpers
Bezanden

CS2-3

MHI exclusief
CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3



     Conducteursfluit
     Waarschuwingssein
     Stationsmededeling
     Treinmobilofoon
    Klikken schakelwerk


   





  







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

Met een druk op de knop worden beide
stroomafnemers tegen de bovenleiding geplaatst

De legendarische Bügelfalte voor het eerst
met digitaal op en neer beweegbare stroomafnemers en machinistencabineverlichting.

Met de Bügelfalte door de
schilderachtige Rijnvallei

Machinistencabine 1 is voorzien van een machinist

43881

43882

43881

Volg ons

39126
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39958 Motorwagen serie 724
     
Voorbeeld: Spooronderhoudswagen als meetwagen voor inductieve
treinzekering 724 (voormalige VT 95.9) van de Deutsche Bundesbahn (DB).
Purperrode basiskleurstelling. Met standplaats bij signaalwerkplaats
Wuppertal. Bedrijfsnummer motorwagen: 724 003-9. Zoals midden 
jaren ‚70 in gebruik.
Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties.
Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel. 2 aangedreven assen.

Antislipbanden. Standaard ingebouwde binnenverlichting. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en twee rode sluitseinen in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontsein voor en achter telkens apart
digitaal uitschakelbaar. Verlichting met warmwitte en rode ledlampjes.
Interieurinrichting met enkele figuurtjes. Extra machinistenfiguurtje in de
machinistencabine.
Lengte over de buffers 16 cm.
Highlights:
Digitale speelwerelddecoder mfx+ met veelzijdige
gebruiks- en geluidsfuncties.

•

Digitale functies
Frontsein
Interieurverlichting
Rijgeluid dieselloc
Tyfoon
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Frontsein achter uit
Conducteursfluit
Frontsein voor uit
Sluiten van deuren
Stoten railvoeg
Perslucht afblazen
Gesprek
Gesprek
Toilet doorspoelen
Brandstof bijvullen

CS2-3
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CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Tijdens een meetrit
     Bezanden


    



   





  




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

Eenmalige serie.
€ 329,– *

Standaard met 6 figuurtjes,
inclusief machinistenfiguurtje
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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 160 voor garantiebepalingen.
Zie pagina 159 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.



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

MHI exclusief

452663500 uitgave 1: 87
Set van 3 „Military SAR”
€ 49,99

Voorseriemodel

450560600 Piccolo
Montagekast (Porsche MK, Jägermeister)
€ 22,99 *

452663400 uitgave 1: 87
Tweewegvoertuig Unimog U406
€ 29,99 *

Voorseriemodel

452663400 uitgave 1: 87
Tweewegvoertuig Unimog U406
€ 39,99 *

Voorseriemodel

450044600 uitgave 1: 18
Unimog 406
€ 99,– *
450774300 uitgave 1: 32
Set van 2: VW Kever + VW T1 laadbak „brandweer”
€ 59,99 *

Voorseriemodel

Voorseriemodel
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Ons Insider-model 2021
Na de stoom- en diesellocs van de jaren 2019 en 2020 komt de elektrische tractie
weer aan bod met een locomotief uit serie E 44.5. Een kleine, buitengewone serie
met significante machines, die spoortechnisch belangrijk waren en in de Beierse
Voor-Alpen succesvol werden ingezet.

!)#§hNU3Y
39445 Elektrische locomotief serie E 44.5
     
Voorbeeld: Elektrische personentreinlocomotief serie E 44.5 van de
Deutsche Bundesbahn (DB). Overwegend ingezet op het traject tussen
Freilassing en Berchtesgaden. Glasgroene basiskleurstelling. Uitvoering
van de 2e serie, met voorbeeldgetrouwe uitsparingen in de langsdragers.
Bedrijfsnummer van de locomotief E 44 507. Zoals in gebruik rond 1960.

grepen. Machinistencabines met interieur. Machineruimte met
reliëfinterieur. Opsteekbare remslangen, koppelingshaak en verwarmingskoppelingen worden afzonderlijk meegeleverd.
Lengte over de buffers 16,4 cm.
€ 459,– *

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel, centraal ingebouwd. Telkens twee assen in elk draaistel via 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. Wanneer het frontsein
aan beide zijden van de loc is uitgeschakeld, is aan weerszijden de
dubbele A-verlichting ingeschakeld. Cabineverlichting afzonderlijk
digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en
rode ledlampjes. Beide schaarstroomafnemers als digitale functie
afzonderlijk op en neer beweegbaar. Afzonderlijk gemonteerde hand-

Exclusief voor Insider Club-leden.

43144
16

39445
Nog geen clublid? Hier aanmelden www.maerklin.de/clubs

Highlights:
Compleet nieuwe constructie.
Opengewerkte metalen constructie met veel afzonderlijk gemonteerde
details.
• Op en neer beweegbare schaarstroomafnemer digitaal schakelbaar.
• Machinistencabineverlichting digitaal schakelbaar.
• Voorbeeldgetrouw heeft het voor de reiziger zichtbare deel van de
loc een contrasterende kleur.
• Met Speelwerelddecoder mfx+ en uitgebreide gebruiks- en
geluidsfuncties.

•
•

Voorbeeldgetrouw met speciaal gelakte dakrand en de samengebrachte stroomafnemers op de hoofdschakelaar

De stroomafnemers van de E 44 507 zijn uitgerust met een
servomotor en bewegen soepel omhoog en omlaag

Digitale functies
Frontsein
Sluitsein
Rijgeluid eloc
Locfluit
Directe regeling
Regeling pantograaf
Frontsein cabine 2
Regeling pantograaf
Frontsein cabine 1
Piepen van remmen uit
Koppelgeluid
Rangeerfluit
Cabineverlichting
Bel
Cabineverlichting
Ventilator

CS2-3

MHI exclusief
CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3



railvoeg
     Stoten
Perslucht afblazen
     Brandstof bijvullen
     Rangeersnelheid
     Conducteursfluit

    Bezanden
    Omgevingsgeluid
    Stationsmededeling
   Waarschuwingssein
   Luchtpers
van deuren
   Sluiten
Bedrijfsgeluid
   Spoorwegovergang

  















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

Elektrische locomotief E 44 507 als gedetailleerde nieuwe constructie voor het
eerst bij Märklin.

Een model dat overtuigt: De langsdragers zijn doorbroken en de
draaistellen uiterst gedetailleerd uitgevoerd

Dit model is exclusief voor Club-leden leverbaar in het
Trix H0-assortiment onder artikelnummer 22394.

Meer informatie en details over ons actuele Insider-model vindt
u in de speciale brochure.

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 160 voor garantiebepalingen. Zie pagina 159 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
De bij ons Insider-model behorende wagenset vindt u op de volgende bladzijde
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Treinset voor ons Insider-model
!L+U3Y
43144 Set personenrijtuigen bij de E 44.5
     
Voorbeeld: 5 verschillende types rijtuigen van de Deutsche Bundesbahn
(DB), telkens in glasgroene basiskleurstelling. 2 tweeassige coupérijtuigen van standaardtype 2e klas Be (Cd-21b) en 1e/2e klas ABe (BC-21).
2 tweeassige doorgangswagens “Donnerbüchsen” (donderbussen) van
standaardtype, 1e/2e klas ABiwe (BCi-28) en 2e klas Bie (Ci-28).
1 vierassige bagagewagen Pw4üe (Pw4ü-30). Thuisstation Freilassing.
Zoals in gebruik rond 1960.

Highlights:
Standaard ingebouwde ledbinnenverlichting.
Bagagewagen met ingebouwd staartlicht en sleepcontact voor de
stroomvoorziening.
• Stroomgeleidende koppelingen.
• Personenrijtuig met ca. 30 miniatuurfiguurtjes als reizigers.

•
•

Met open ruiten idyllisch door het
Alpenland

Model: Alle wagens standaard met ingebouwde ledbinnenverlichting
en stroomgeleidende kortkoppelingen. Bagagewagen met ingebouwd
staartlicht. Via het sleepcontact aan de bagagewagen wordt het hele
treinstel van stroom voorzien. Personenrijtuig met ca. 30 miniatuur
figuurtjes van de firma Preiser.
Totale lengte over de buffers ca. 89 cm.
€ 339,– * (5 wagens)

Alle rijtuigen met
ingebouwde binnenverlichting en stroomvoorziening
via de bagagewagen

Exclusief voor Insider Club-leden.

43144
18

39445
Nog geen clublid? Hier aanmelden www.maerklin.de/clubs



MHI exclusief
Alle vier de personenrijtuigen
met ingebouwde figuren in de
coupés of de gang

Bagagewagen met ingebouwd staartlicht en sleepcontact voor
de stroomvoorziening

Deze set personenrijtuigen is exclusief voor Club-leden leverbaar in het Trix H0-assortiment onder artikelnummer 23458.

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 160 voor garantiebepalingen. Zie pagina 159 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Themawereld „havenlogistiek”

29342 Startset „havenlogistiek”
     
Voorbeeld: Goederentrein bestaande uit een elektrische locomotief, een
containerwagen beladen met twee 20 voet-containers en een met twee
auto‘s beladen autotransportwagen.
Model: Locomotief met accuaandrijving en magneetkoppeling achteraan
op het laatste voertuig. Motor, accu en gehele elektronica zijn kindveilig
ingebouwd. De locomotief kan met de bijgeleverde USB-laadkabel worden
opgeladen. Telkens 3 snelheden bij voor- en achteruitrijden, 3 geluidsfuncties en een driepuntsfrontsein, regelbaar via de kindvriendelijke
Märklin Power Control Stick. Containerwagen en autotransportwagen
met magneetkoppelingen. De kindvriendelijke, stabiele containers kunnen
worden geopend en beladen. Een vast in de containers ingebouwd
metalen onderdeel maakt magnetisch verladen mogelijk, bij gecombineerd
gebruik van de havenkraan en vrachtschip 72223. De autotransportwagen
heeft aan een uiteinde van de wagen een opklapbare oprit. Inclusief twee
auto‘s als belading.
Lengte van de trein 55 cm.

Inhoud: 14 gebogen kunststof rails, 12 rechte kunststof rails, 1 linkse
wissel, 1 rechtse wissel en een draadloze, handzame Märklin Power
Control Stick. Een USB-laadkabel voor de locomotief en 2 AAA-batterijen
worden meegeleverd. Bovendien worden stickervellen met verschillende
spoorwegmaatschappijen en stickers rondom het thema havenlogistiek
meegeleverd om de locomotief mee te beplakken. Uitbreidbaar met kunststof rails uit het Märklin my world-assortiment.

Passend bij de themawereld havenlogistiek
is een havenkraan leverbaar, evenals een
vrachtschip onder artikelnummer 72223. Ideale
uitbreiding met autotransportwagen 44110.

€ 79,99 *

190 x 76 cm
75“ x 30“
14x
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12x

1x

1x

2x

1x

Zie pagina 159 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

Highlights:
Uiterst eenvoudige bediening dankzij de Märklin Power Control Stick.
Snel opladen met accu en USB-laadkabel.
3-delige trein met een lengte van ca. 55 cm.
Moderne elektrische locomotief met verschillende geluiden en licht.
Stickervellen met verschillende stickers voor de locomotief.
Container om te verladen.
Autotransportwagen met opklapbare laadhelling.
Auto‘s voor extra veel speelmogelijkheden.

•
•
•
•
•
•
•
•
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Themawereld „havenlogistiek”

72223 Vrachtschip en havenkraan
     
Vrachtschip en havenstation met kraan met veel extra
speelfuncties, als bouwdoor in kindvriendelijke uitvoering.
Het vrachtschip en het havenstations bieden veel verschillende speel
functies – highlight is de havenkraan voor het verladen van verschillende
goederen. Bij het vrachtschip zijn veel functies te ontdekken: opklapbare
laadkleppen en een beweegbaar scheepsdek voor verschillende laad- en
losmogelijkheden, een katrol, een waterspuit, een draaibare bestemmingsweergave op de scheepsbrug en een helipad op het bovenste dek.
Door het beweegbare scheepsdek kom je spelenderwijs in het inwendige
van het vrachtschip. Het vrachtschip kan drijven en kan mee in bad worden genomen om fijn mee te spelen. De kleine reddingsboten zijn gemaakt
van een flexibel materiaal, waardoor je er water mee kunt spuiten.
De havenkraan dient als ideaal laadmiddel voor containers en voertuigen.
De kraan is voorzien van een magnetische haak en heeft bovendien een
laadklep. Via een looprail van de kraan heb je een enorme laadradius voor
veel verschillende laad- en losactiviteiten. Bedieningsfuncties van de
kraan: opklapbare en verlengbare kraanarm, 360° draaibaar en een kraan-

24

haak met een handkruk voor omhoog en omlaag bewegen. Onder de kraan
bevindt zich een weg, als oprit voor voertuigen. De wegaansluitingen zijn
compatibel met het stratensysteem van Majorette Creatix. Havenstation
met een dokplaats voor de laadklep van het vrachtschip. Havenmuur met
draaibare ruiten. Inclusief een vrachtwagen met containeroplegger. De
vele functies zorgen voor veel creatief speelplezier rondom het thema havenlogistiek. Vrachtschip en havenkraan als stabiele bouwdoos, geschikt
voor kinderen vanaf 3 jaar. Stickerblad en opbouwhandleiding meegeleverd. Levering in losse onderdelen.
Het vrachtschip en het havenstation met de kraan zijn de ideale aanvulling
op startset „havenlogistiek” 29342.
€ 34,99 *

Highlights:
• Vrachtschip met veel laad- en losmogelijkheden.
• Het vrachtschip kan drijven en is geschikt om mee te spelen in
de badkuip en heeft twee kleine reddingsboten om water mee
te spuiten.
• Havenstation met kraan als centraal speelelement.
• Inclusief vrachtwagen met containeroplegger.
• Maximaal speelplezier door kindvriendelijk, insteekbaar
bouwpakket met veel speelmogelijkheden.

Zie pagina 159 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

Volledig compatibel met

•
•
•

Samen met de startset „havenlogistiek” ontstaat een veelzijdige speelwereld, die kinderen geweldig vinden.
Fantasievol spelen door veel in het vrachtschip en het havenstation geïntegreerde speelmogelijkheden.
Het havenstation is compatibel met het stratensysteem van
Majorette Creatix – daardoor veel extra speelmogelijkheden.

daardoor veel extra
speelmogelijkheden
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Highlights:
• Uiterst eenvoudige bediening dankzij de
Märklin Power Control Stick.
• 5-delige trein met een lengte van ca. 63 cm.
• Met verschillende licht- en geluidsfuncties.
• Kindveilige magneetkoppelingen.
• Zeer realistisch treinontwerp.
• Robuust en aangedreven met batterijen.

190 x 76 cm
75“ x 30“
15x

10x

1x

1x

4x

2x

29430 Startset „ICE 3”
     
Voorbeeld: Een op de ICE 3 gebaseerde hogesnelheidstrein.
Model: Trein met batterijvoeding en magneetkoppelingen tussen de
afzonderlijke wagens. Aaneengekoppelde eenheid bestaande uit een
motorwagen en een personenrijtuig met geïntegreerd batterijcompartiment. De trein beschikt over 3 snelheden bij vooruit- en achteruitrijden,
3 geluidsfuncties en een tweepuntsfrontsein.
Lengte van de trein 63 cm.

Inhoud: 15 gebogen kunststof rails, 10 rechte kunststof rails, 1 linkse
wissel, 1 rechtse wissel en een draadloze, handzame Märklin P ower
Control Stick. Een hersporingshulp en 4 AA- en 2 AAA-batterijen
worden meegeleverd. Uitbreidbaar met kunststof rails uit het M
 ärklin
my world-assortiment.
Voor speelplezier vanaf het eerste moment worden bij deze set robuuste
en stevige kunststof rails geleverd.
€ 59,99 *
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Meer rails, meer plezier!
Als je nog meer verschillende trajecten wilt rijden,
kun je de startset met de kunststof rails uit het
Märklin my world-assortiment onbeperkt uitbreiden.

190 x 76 cm
75“ x 30“
15x

Model: Trein met batterijvoeding en magneetkoppelingen tussen de
afzonderlijke wagens. Vast gekoppelde eenheid bestaande uit een
motorwagen en een dubbeldeksrijtuig met geïntegreerd batterijenvak. De trein beschikt over 3 snelheden bij vooruit- en achteruitrijden,
3 geluidsfuncties en een tweepuntsfrontsein. Inclusief stickers voor
verschillende TGV-treinvormgevingen.
Lengte van de trein 63 cm.

1x

1x

4x

2x

SNCF en TGV zijn gedeponeerde handelsmerken van de SNCF. TGV® is eigendom van de SNCF. Alle reproductierechten zijn voorbehouden.

29406 Startset „TGV Duplex”
     
Voorbeeld: Een op de TGV Duplex gebaseerde hogesnelheidstrein.

10x

Inhoud: 15 gebogen kunststof rails, 10 rechte kunststof rails, 1 linkse
wissel, 1 rechtse wissel en een draadloze, handzame Märklin P ower
Control Stick. Een hersporingshulp en 4 AA- en 2 AAA-batterijen
worden meegeleverd. Uitbreidbaar met kunststof rails uit het M
 ärklin
my world-assortiment.
Voor speelplezier vanaf het eerste moment worden bij deze set robuuste
en stevige kunststof rails geleverd.

Highlights:
Uiterst eenvoudige bediening dankzij de
Märklin Power Control Stick.
• 5-delige trein met een lengte van ca. 63 cm.
• Met verschillende licht- en geluidsfuncties.
• Kindveilige magneetkoppelingen.
• Zeer realistisch treinontwerp.
• Robuust en aangedreven met batterijen.
• Stickers voor verschillende treinvormgevingen.

•

€ 59,99 *

Zie pagina 159 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

27

Highlights:
Uiterst eenvoudige bediening dankzij de
Märklin Power Control Stick.
• 5-delige trein met een lengte van ca. 63 cm.
• Met verschillende licht- en geluidsfuncties.
• Kindveilige magneetkoppelingen.
• Zeer realistisch treinontwerp.
• Robuust en aangedreven met batterijen.

•

190 x 76 cm
75“ x 30“
15x

10x

1x

1x

4x

2x

29338 Startset „Thalys”
     
Voorbeeld: Een op de Thalys gebaseerde hogesnelheidstrein.
Model: Trein met batterijvoeding en magneetkoppelingen tussen de
afzonderlijke wagens. Aaneengekoppelde eenheid bestaande uit een
motorwagen en een personenrijtuig met geïntegreerd batterijcompartiment. De trein beschikt over 3 snelheden bij vooruit- en achteruitrijden,
3 geluidsfuncties en een tweepuntsfrontsein.
Lengte van de trein 63 cm.

Inhoud: 15 gebogen kunststof rails, 10 rechte kunststof rails, 1 linkse
wissel, 1 rechtse wissel en een draadloze, handzame Märklin P ower
Control Stick. Een hersporingshulp en 4 AA- en 2 AAA-batterijen
worden meegeleverd. Uitbreidbaar met kunststof rails uit het M
 ärklin
my world-assortiment.
Voor speelplezier vanaf het eerste moment worden bij deze set robuuste
en stevige kunststof rails geleverd.
€ 59,99 *

Meer rails, meer plezier!
Als je nog meer verschillende trajecten wilt rijden,
kun je de startset met de kunststof rails uit het
Märklin my world-assortiment onbeperkt uitbreiden.

Zie pagina 159 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Erkunde mit mir die Welt
auf 6 x 28 spannenden
Seiten Clubmagazin!
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www.maerklin.de/startup

/eH

Digitale functies
Frontsein
Waarschuwingsknipperlicht
Directe regeling

29952 Startset autotransport
     
Voorbeeld: Diesellocomotief type Henschel DHG 500 en twee dubbeldeks autotransportwagens beladen met Porsches.
Model: Digitale bestuurbare locomotief met lichtfunctie en digitale
d ecoder. Aangedreven as met antislipwielen voor optimale trekkracht.
Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein. Knipperlicht op het
cabinedak. Met koppelingshaak voor eenvoudig aankoppelen van wagens.
Tweeassige autotransportwagen met dubbeldeks opbouw voor het
transport van twee auto‘s. Bovenste platform kantelbaar voor het verladen
van auto‘s. Twee Porsches 911 GT3 RS en twee Porsches 934 als belading
meegeleverd. Wagen met Relex-koppelingen voor snel en gemakkelijk
aankoppelen. Lengte van de trein 36 cm. Inclusief laadhelling voor het
verladen van auto‘s tussen de weg en de autotransportwagen op de rails.

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Startset autotransporttrein

Highlights:
Robuuste autotransporttrein – ideaal voor kinderen
vanaf 6 jaar.
• Digitale bestuurbare locomotief met lichtfunctie.
• Dubbeldeks autotransportwagen voor het goederentransport
van auto‘s.
• Inclusief vier geweldige Porsches.
• Laadhelling voor het verladen van auto‘s tussen de
weg en de rails.
• Ergonomische Power Control Stick voor de besturing van
maximaal 4 locomotieven en 5 functies.
• Gemakkelijk op te bouwen C-rails modelbaan.


    

•

Ideale uitbreiding met autotransportwagen 44952.

Inhoud: 12 gebogen rails 24130, 1 rechte rails 24188, 1 basisstation,
4 rechte rails 24172, 1 gebogen rails 24224, 1 wissel links 24611 en een
laadhelling. Voeding. Ergonomische Power Control Stick voor de besturing
van maximaal 4 locomotieven en 5 functies. Uitbreidbaar met uitbreidingssets voor C-rails en met alle C-railproducten. Elektroaandrijving
74492 kan naderhand op de wissel worden ingebouwd.

€ 199,99 *

130 x 76 cm
51“ x 30“

12 x 24130

44952
30

1 x 24224

4 x 24172

1 x 24188

1 x 24611

1x

29952

1x

1x

29952
Zie pagina 159 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

44952 Autotransportwagen
     
Voorbeeld: Autotransportwagen voor het goederentransport van auto‘s.
Model: Tweeassige autotransportwagen met dubbeldeks opbouw voor
het transport van twee auto‘s. Bovenste platform kantelbaar voor het
verladen van auto‘s. Met Relex-koppelingen voor snel en gemakkelijk
aankoppelen. Lengte van de wagen 12 cm.
Gelijkstroomwielstel E700580 afzonderlijk leverbaar.

Highlights:
Dubbeldeks autotransportwagen voor
het goederentransport van twee auto‘s.

•

€ 24,99 *
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Superhelden

36656 Diesellocomotief superhelden
Diesellocomotief serie 285 uit het TRAXX-typeprogramma.
Model: Diesellocomotief uit serie 285 in een fantastische vormgeving met
verschillende superhelden. Metalen uitvoering met veel geïntegreerde details.
Digitale bestuurbare locomotief met licht- en geluidsfuncties. Met de rijrichting
wisselend driepuntsfrontsein. Verlichting met warmwitte LED-lampjes. Twee
snelheidsonafhankelijke geluidsfuncties, passend bij de superheldfiguren. Locomotief met digitale decoder. Aangedreven as met antislipwielen voor optimale
trekkracht. Lengte van de locomotief 22 cm.

Highlights:
Diesellocomotief in een eenmalige vormgeving
met verschillende superhelden.
• Digitale bestuurbare locomotief in metalen uitvoering met licht- en geluidsfuncties.
• Verlichting met warmwitte LED-lampjes.

•

Exemplary presentation/subject to approval by licensor.

€ 199,99 *

44825 Gesloten goederenwagen Superman
Model: Goederenwagen in een geweldig design rondom
de superheld Superman. Met stroomtoevoer en verlichte
wagenlantaarn. Met Relex-koppelingen voor snel en
gemakkelijk aankoppelen. Lengte van de wagen 12 cm.
Inclusief een metalen speelfiguurtje van Superman. Hoogte
van het speelfiguurtje 4 cm.

Highlights:
• Wagen in een eenmalig design rondom de superheld Superman.
• Verlichte wagenlantaarn.
• Inclusief speelfiguurtje Superman.

€ 29,99 *

Exemplary presentation/
subject to approval by
licensor.

Exemplary presentation.
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Uitleg van symbolen
https://www.maerklin.de/de/produkte/start-up/

44826 Goederenwagen Batman
Model: Goederenwagen in een geweldig design rondom
de superheld Batman. Wageninzetstuk in Batman-design
met verlicht Bat-signaal. Met Relex-koppelingen voor snel
en gemakkelijk aankoppelen. Lengte van de wagen 12 cm.
Inclusief een metalen speelfiguurtje van Batman. Hoogte
van het speelfiguurtje 4 cm.

Highlights:
• Wagen in een eenmalig design
rondom de superheld Batman.
• Verlicht Bat-signaal.
• Inclusief speelfiguurtje Batman.

€ 29,99 *

Exemplary presentation.

Exemplary presentation/
subject to approval by
licensor.

44827 Ketelwagen Aquaman
Model: Ketelwagen in een geweldig design rondom de superheld Aquaman. Ketel van de wagen uitgevoerd in aqua met glinstereffect, passend bij
de onderwaterwereld van Aquaman. Met Relex-koppelingen voor snel en
gemakkelijk aankoppelen. Lengte van de wagen 12 cm. Inclusief een metalen
speelfiguurtje van Aquaman. Hoogte van het speelfiguurtje 4 cm. Gelijkstroomwielstel E700580 afzonderlijk leverbaar.

Highlights:
Wagen in een eenmalig design
rondom de superheld Aquaman.
• Ketel van de wagen uitgevoerd in
aqua met glinstereffect.
• Inclusief speelfiguurtje Aquaman.

•

€ 24,99 *

Exemplary presentation/
subject to approval by
licensor.

Exemplary presentation.
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Märklin Spoor H0
Loclegendes op topsnelheid!
Terugkijkend op zes tijdperken spoorweggeschiedenis, zien we telkens
weer één locomotief. Een machine die met zijn fascinerende constructie
of verrassende vermogen de verwachtingen mijlenver achter zich liet en
zo nieuwe mijlpalen binnen de spoorweggeschiedenis stelde.
Aan deze legende wijdt Märklin de nieuwigheden 2021! Zowel de
stomende krachtpatsers uit tijdperk III als de machines die elektriciteit
omzetten in pure tractie en daardoor zelfs de steilste hellingen bedwongen en nu nog beklimmen.
Flink onder stoom gaan daarbij meteen twee locomotiefgiganten met volle
vaart op weg. Gedetailleerd uitgevoerd nemen de sneltreinlegende BR 01
en de gigantische krachtpatser BR 043 ons mee terug naar de tijd, toen de
stoomrossen het land nog beheersten.
De machtige BR 194, die bij het wegrijden vaak een paar scheppen zand
onder de wielen nodig had, neemt ons mee naar de jaren ‘80 en dus naar
tijdperk IV. Dit opengewerkte en gedetailleerde, nieuw geconstrueerde
model van deze krachtpatser zult ook u geweldig vinden.
Momenteel vieren wij de 50e verjaardag van de InterCity, die wij geheel
toepasselijk met een echt unicaat als verrassingsmodel onvergetelijk
maken. Meteen gevolgd door een echte hoge-snelheidssprinter, de
TGV Duplex, die met een totale lengte van meer dan 2 meter op de
H0-rails komt.
Naast deze modellen wachten veel andere verrassingen en nieuwe
constructies er op om door u te worden ontdekt, zoals de volledig digitaal
werkende ballaststopmachine type Unimat.
Wij wensen u veel plezier bij het rondsnuffelen in de nieuwigheden
brochure 2021.
Uw Märklin-team
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Rijtuig met middeninstap
Deze rijtuigen van de Deutsche Bundesbahn (DB) voor zogenoemde lichte
sneltreinen (LS) worden in de volksmond ook „rijtuig met middeninstap”
genoemd. Uitvoering met bovenaan geplaatste kleine sluitseinen aan de
kopzijde en voorzetruiten bij de instappen aan het uiteinde van de wagen.
Glasgroene kleurstelling.

Bij deze modellen is de binnenverlichting van het hele treinstel via
een decoder in het stuurstandrijtuig digitaal schakelbaar.
Standaard ingebouwde ledbinnenverlichting en stroomgeleidende
koppelingen. 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

+U3}Y
43126 Personenrijtuig 1e/2e klas
     
Voorbeeld: Personenrijtuig 1e/2e klasse). Type AB4ym(b)-51.
€ 86,99 *
Dit model heeft artikelnummer 23126
in het Trix H0-assortiment.

+U3}Y
     
43166 Personenrijtuig 2e klasse
Voorbeeld: Personenrijtuig 2e klasse. Type B4ym(b)-51.
€ 86,99 *

e§N+U3}Y
     
43336 Stuurstandrijtuig
Voorbeeld: Stuurstandrijtuig 2e klasse. Type BPw4ymgf-54 met
bagagecompartiment zonder zijgang.
Model: Met digitale mfx-decoder. Driepuntsfrontsein en twee rode
sluitseinen in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Machinistencabineverlichting digitaal schakelbaar. Stroomgeleidende koppeling digitaal
schakelbaar. Aan de kopzijde rode transparante sluitseininzetstukken
aan het uiteinde van de wagen zonder machinistencabine. Draaistel
voor met baanruimer, dodemansschakelkast, inductieve treinzekering
en dynamo D 62.

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.

•
•
•
•
•
•

Digitale functies
Frontsein
Stroomgeleidende koppeling
Interieurverlichting
Cabineverlichting

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Dit model heeft artikelnummer 23166
in het Trix H0-assortiment.



    

Dit model heeft artikelnummer 23176
in het Trix H0-assortiment.

€ 149,– *
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Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties.
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 machinistencabineverlichting digitaal schakelbaar. Verlichting met
onderhoudsvrije warmwitte 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.

43336

Highlights:
Opengewerkte metalen constructie.
Veel gemonteerde details.
Cabineverlichting eveneens digitaal schakelbaar.
Sluitseinen afzonderlijk digitaal schakelbaar.
Geschikt voor rookgarnituur 72270.
Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide
gebruiks- en geluidsfuncties.

•
•
•
•
•
•

€ 449,– *

Digitale functies
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

CS2-3

Voorbeeld: Tenderstoomlocomotief serie 78 (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 reflecterende glazen DB-lampen. Bedrijfsnummer 78 507. Met standplaats Essen.
Zoals in gebruik rond 1965.

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

39787 Stoomlocomotief serie 78
     

     Waterpomp
     Injecteur
     Bezanden
     Veiligheidsventiel
    tuimelrooster
    Generatorgeluid
bijvullen
    Brandstof
Brandstof bijvullen
    Brandstof bijvullen
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Dit model heeft artikelnummer 22877
in het Trix H0-assortiment.

43166

43126

39787

Altijd op de hoogte – met onze Newsletter https://www.maerklin.de/de/service/newsletter/
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Vierassige ombouwwagen

Heruitgave met nieuw
bedrijfsnummer

,jU3Y

Alle wagens voorbereid voor
stroomgeleidende koppelingen,
sleepcontact en binnenverlichting

41310 Personenrijtuig
     
Voorbeeld: 4-assig personenrijtuig van de Deutsche Bundesbahn (DB).
Ombouwrijtuig 1e/2e klasse AB4yge.
Uitvoering rond 1959 in flessengroen.

€ 54,99 *

Model: ombouwrijtuig 1e/2e klasse met draaistellen type Minden-Deutz.
Een decalset met verschillende treinomlopen is meegeleverd.
Lengte over de buffers 22,4 cm.

,jU3Y
41320
      Personenrijtuig
Voorbeeld: 4-assig personenrijtuig van de Deutsche Bundesbahn (DB).
Ombouwrijtuig 2e klasse B4yge.
Uitvoering rond 1959 in flessengroen.

€ 54,99 *

Model: ombouwrijtuig 2e klasse met draaistellen van Amerikaans type
(„Zwanenhalsdraaistellen”). Een decalset met verschillende treinomlopen
is meegeleverd.
Lengte over de buffers 22,4 cm.

,jU3Y
41330
      Personenrijtuig

€ 54,99 *

Door vervanging van de wielset heel gemakkelijk om te bouwen naar gelijkstroom.
Gelijkstroomwielstel E700580

Voorbeeld: 4-assig personenrijtuig van de Deutsche Bundesbahn (DB).
Ombouwrijtuig 2e klassen met bagageruimte BD4yge. Uitvoering rond
1959 in flessengroen.
Model: ombouwrijtuig 2e klasse met bagageruimte en draaistellen
van Pruisisch type. Een decalset met verschillende treinomlopen
is meegeleverd.
Lengte over de buffers 22,4 cm.
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39004 Stoomlocomotief serie 01
     
Voorbeeld: Sneltrein-stoomlocomotief serie 01 van de Deutsche Bundesbahn (DB), met steenkoolsleeptender 2´2´T34 en Witte-windleiplaten.
Bedrijfsnummer 01 105. Zoals in gebruik rond 1965.
Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties.
Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel in ketel. 3 aangedreven assen. Antislipbanden. Locomotief en tender grotendeels van
metaal. Geschikt voor rookgarnituur 7226. Met de rijrichting wisselend
driepuntsfrontsein en naderhand in te bouwen rookgarnituur in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Flikkerend licht in de vuurkist digitaal
schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte ledlampjes. Door
snelheid bekrachtigde kortkoppeling tussen loc en tender. Aan de tender
een door snelheid bekrachtigde kortkoppeling met NEM-schacht. Zuigerstangafscherming en remslangen worden meegeleverd. Kleinst berijdbare
boogradius 360 mm. Lengte over de buffers 27,5 cm.

Highlights:
Flikkerend licht in de vuurkist digitaal schakelbaar.
Met digitale speelwerelddecoder mfx+ en uitgebreide
geluids- en soundfuncties.
• Nog een Märklin-klassieker.

•
•

€ 489,– *

Digitale functies
Frontsein
Rookgarnituur
Rijgeluid stoomloc
Locfluit
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Kolen scheppen en flikkerend licht in de vuurkist

Flikkeren vuurkist
Luchtpomp
Stoom afblazen
Kolen scheppen
tuimelrooster
Waterpomp
Injecteur
Rangeerfluit
Brandstof bijvullen

CS2-3

(#§hHU3Y

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Loclegende
bijvullen
     Brandstof
bijvullen
     Brandstof
     Bezanden
     Rangeer-dubbel-A-sein
    Rangeersnelheid
    Generatorgeluid
    Lichtfunctie
railvoeg
    Stoten
   Veiligheidsventiel
   Koppelgeluid
koppeling
   Geluid
Conducteursfluit


  














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

ssortiment

lassiekera
Nieuw in het k

Beleef alle klassiekers in detail op: www.maerklin.de/klassiker
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37518 Stoomlocomotief serie 56
     
Voorbeeld: Goederentrein-stoomlocomotief uit serie 56.2-8 van de
Deutsche Bundesbahn (DB). Omgebouwde Pruisische G 8.1 met voorloopas.
Met DRB-lampen aan loc en tender, zonder belsysteem. Steenkoolsleep
tender type 3T 16,5. Bedrijfsnummer 56 814. Zoals in gebruik vanaf 1950 bij
opstelterrein Nördlingen.
Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel in ketel. 4 aangedreven assen.
Antislipbanden. Locomotief en tender grotendeels van metaal. Rookgarnituur 72270 kan naderhand worden ingebouwd. Met de rijrichting wisselend
tweepuntsfrontsein en rookgarnituur in conventioneel bedrijf, digitaal
schakelbaar. Verlichting met warmwitte ledlampjes (LED). Vast kortkoppelingsmechanisme tussen loc en tender. Achter bij de tender en voor bij de
locomotief kortkoppeling met NEM-schacht. Veel afzonderlijk gemonteerde
details, zoals leidingen en zandvalbuizen. Zuigerstangafscherming, remleidingen en gestileerde schroefkoppelingen worden meegeleverd.
Lengte over de buffers 21,1 cm.
Highlights:
Nieuw ontwikkelde rookkastdeur.
Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide gebruiks- en
geluidsfuncties.

•
•

Digitale functies
Frontsein
Rookgarnituur
Rijgeluid stoomloc
Locfluit
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Rangeerfluit
Geluid koppeling
Kolen scheppen
Stoom afblazen
Luchtpomp
Waterpomp
Injecteur
tuimelrooster
Brandstof bijvullen
Brandstof bijvullen

CS2-3

(#§hEU3Y

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Dwars door het land
bijvullen
     Brandstof
     Bezanden
     Rangeer-dubbel-A-sein
     Rangeersnelheid
    Generatorgeluid
    Lichtfunctie
    Stoten railvoeg
   





  









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

Met nieuw ontwikkelde
rookkastdeur

stregelingen,
n
ie
d
n
e
n
in
b
t
nd ingeze
or goedereno
v
,
In heel Duitsla
n
re
o
p
s
n
e
v
- als ne
zowel op hoofd
inen
en reizigerstre

€ 439,– *
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In de jaren ‚30 van de vorige eeuw werden veel locomotieven van serie G8.1 omgebouwd
naar serie 56.2-8. Markant onderscheidingskenmerk was daarbij de extra secundaire as
vooraan. Maar ook het verplaatsen van de machinistencabine en de ketel gaf de locomotief
een compleet nieuw zijaanzicht. Door deze ombouwmaatregelen kon de toegestane topsnelheid met 15 km/h naar 70 km/h worden verhoogd. Daardoor waren deze locomotieven ook
geschikt voor reizigerstreinen. Ongeveer 370 locomotieven van dit type werden overgenomen door de Deutsche Bundesbahn. In 1967 werd de laatste loc van deze serie door de DB
uit dienst genomen.

Dit model heeft artikelnummer 22903
in het Trix H0-assortiment.
© Carl Bellingrodt, Eisenbahnstiftung
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„Langer Heinrich”
(#§hHU4Y
39884 Stoomlocomotief serie 043
     
Voorbeeld: Zware goederentrein-stoomlocomotief serie 043, met
olietender standaardtype 2´2´T34 van de Deutsche Bundesbahn (DB).
Zwartrode basiskleurstelling. Machinistencabine met twee zijruiten, met
Witte-windleiplaten in standaarduitvoering, voorloopwielstel met spaakwielen, zonder centrale sluiting van de rookkast, met inductieve treinzekeringsmagneten aan beide zijden. Bedrijfsnummer van de locomotief
043 087-6. Zoals in gebruik rond 1971.
Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties.
Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel in ketel. 5 aangedreven assen. Antislipbanden. Locomotief en olietender grotendeels van

Zie pagina 159 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
42

metaal. Geschikt voor rookgarnituur 7226. Met de rijrichting wisselend
driepuntsfrontsein en naderhand in te bouwen rookgarnituur in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Cabineverlichting eveneens digitaal
schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte ledlampjes.
Door snelheid bekrachtigde kortkoppeling tussen loc en tender. Achter
bij de tender en voor bij de locomotief kortkoppelingsmechaniek met
NEM-schacht. Kleinst berijdbare boogradius 360 mm. Zuigerstang
afschermingen, remslangen en schroefkoppelingimitaties bijgeleverd.
Lengte over de buffers 26 cm.
€ 489,– *

© Burkhard Wollny

CS2-3

Digitale functies
Frontsein
Contact rookgarnituur
Rijgeluid stoomloc
Locfluit
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Cabineverlichting
Rangeerfluit
Luchtpomp
Stoom afblazen
Bedrijfsgeluid 1
Waterpomp
Injecteur
Brandstof bijvullen
Brandstof bijvullen
Brandstof bijvullen

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Highlights:
Opengewerkte metalen constructie.
Onderbroken stavenframe met grotendeels vrij zicht tussen
onderstel en ketel.
• Hoogvermogenaandrijving met vliegwiel in ketel.
• Ideale goederentrein-stoomlocomotief voor complete treinen
met zelflosser„Erz IIId”.

•
•

     Bezanden
     Rangeer-dubbel-A-sein
     Rangeersnelheid
     Generatorgeluid
2
    Bedrijfsgeluid
railvoeg
    Stoten
    Veiligheidsventiel
    Koppelgeluid
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Dit model heeft artikelnummer 22986
in het Trix H0-assortiment.

Gemaakt voor zware treinen
De locomotieven konden treinen met een
totale last van 1200 ton vervoeren, op steile
hellingen maximaal 600 ton. De vanwege
hun trekkracht „Jumbo” genoemde stoomlocs werden bijna overal in Duitsland,
evenals in veel andere Europese landen,
met groot succes ingezet.

Het front van serie 043 is voorbeeldgetrouw
gedetailleerd uitgevoerd

De bijbehorende wagen Erz IIId vindt u onder
artikelnummer 46213 op bladzijde 46.

46213

39884
43

Dat was nog eens een indrukwekkend schouwspel, toen twee zware goederentrein-stoomlocomotieven
uit serie 44 olie (vanaf 1968: 043) in dubbeltractie de ertstrein „Langer Heinrich” met wel 4.000 ton
aanhanggewicht en snelheden tot 80 km/h snel van Emden richting Roergebied of Saarland brachten.
Deze inzet van deze oliegestookte machines vormde jarenlang het hoogtepunt van het zware goederenverkeer van de DB en kan nu ook op de modelspoorbaan worden uitgebeeld. De DB had vanaf
1955 in totaal 32 locomotieven uit serie 44 omgebouwd naar oliestook, waardoor een prestatiestijging
van zo‘n 190 psi kon worden opgetekend. Tot aan het eind van de stoomtractie bij de DB in oktober
1977 werden de laatste 043‘s bij opstelterreinen Rheine en Emden ingezet.

44

45

Van ijzererts tot staal
U4Y
46213 Set zelflossers Erz IIId
     
Voorbeeld: 12 vierassige open zelflossers Erz IIId type Fad 155
(voorheen OOtz 41) van de Deutsche Bundesbahn (DB). Uitvoering met
hoge bovenkasten, twee loskleppen per lange zijde en remplatform aan
kopzijde. Ingezet voor het vervoer van ijzererts. Gelaste draaistellen van
geperste staalplaat van het standaardtype, met ingelaste draagbalk ter
versterking. Zoals eind jaren ‘60 in gebruik.

Highlights:
Beladen met echt ijzererts.
Vele verschillende bedrijfsnummers.
Ideaal voor complete treinen.

Een set zelflossers Erz IIId met nog 6 andere bedrijfsnummers zijn in het
Trix H0-assortiment verkrijgbaar onder artikelnummer 24150, met
aanduiding van de benodigde wisselstroomwielstellen.

•
•
•

€ 37,99 * (Prijs per wagen)

Model: Zelflosser in gedetailleerde uitvoering met verschillende bedrijfsnummers. Alle wagens met remplatform en stelwiel aan de kopzijde.
Zelflosser beladen met lading-inzetstukken en echt ijzererts op schaal.
Alle wagens afzonderlijk verpakt met extra omverpakking.
Lengte over de buffers per wagen 11,5 cm.
Gelijkstroomwielstel per wagen E700580.

46213
46

39884
Zie pagina 159 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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De Duitse Krokodil
)#§hNU4Y
39990 Elektrische locomotief serie 194
     
Voorbeeld: Zware elektrische goederentreinlocomotief serie 194 van
de Deutsche Bundesbahn (DB). Basiskleurstelling chroomoxidegroen.
Bedrijfsnummer van de locomotief 194 050-1. Zoals in gebruik rond 1982.
Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties.
Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel, centraal ingebouwd.
De twee buitenste aandrijfwielen van elk aangedreven wielstel worden
telkens via 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. Wanneer het frontsein aan beide zijden
van de loc is uitgeschakeld, is aan weerszijden de dubbele A-verlichting

ingeschakeld. Machinistencabineverlichting elk afzonderlijk digitaal
schakelbaar. Bovendien kan een aanlooplamp afhankelijk van de rijrichting
digitaal worden geschakeld. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte
en rode ledlampjes. Gemonteerde handgrepen. Machinistencabines en
machineruimte met reliëfinterieur. Opsteekbare remslangen en gestileerde
schroefkoppelingen worden afzonderlijk meegeleverd.
Lengte over de buffers 21,4 cm.
€ 459,– *

© Frank Lüdecke, Eisenbahnstiftung

we constructie

Compleet nieu
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Voorbeeldgetrouwe en gedetailleerde
leidingen over het hele dak

CS2-3

Digitale functies
Frontsein
Cabineverlichting
Rijgeluid eloc
Locfluit
Cabineverlichting
Special light function
Frontsein cabine 2
Rangeerfluit
Frontsein cabine 1
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Ventilator
Ventilator
Koppelgeluid
Waarschuwingssein
Panto-geluid

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Highlights:
Compleet nieuwe constructie.
Zeer opengewerkte metalen constructie.
Veel gemonteerde details.
Aanlooplamp digitaal schakelbaar.
Machinistencabineverlichting digitaal schakelbaar.
Speelwerelddecoder mfx+ met uitgebreide gebruiks- en
geluidsfuncties.

•
•
•
•
•
•

     Luchtpers
afblazen
     Perslucht
Bezanden
     Conducteursfluit
     Stationsmededeling

van deuren
    Sluiten
    Compressor
knarsende wielen
    Geluid
   Stationsmededeling
   Stationsmededeling
   Ventilator
1
   Bedrijfsgeluid
   Rangeersnelheid
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Een detail waar je echt naar moet zoeken.
De UIC-kabel is flexibel en beweegt met elke bocht mee!

De Duitse Krokodil – een klassieker voor
de Deutsche Bundesbahn (DB)
en Märklin.

De aandrijfwielstellen en de aanlooplamp
zijn nauwkeurig uitgevoerd.

Dit model heeft artikelnummer 25990
in het Trix H0-assortiment.

47370

39990
Geen angst voor digitaal - nuttige tips vindt u op www.maerklin.de
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Gemengde goederentrein
=U4Y
47370 Set goederenwagens bij serie 194
     
Voorbeeld: 5 goederenwagens van verschillende types van de
 eutsche Bundesbahn (DB). 1 tweeassige containerwagen type Lgjs met
D
40 voet-boxcontainer. 1 tweeassige rongenwagen type Kbs met lading.
1 tweeassige koelwagen van de Paulaner Brauerei, München. 1 vierassige
gasketelwagen. 1 tweeassige schuifdak-/schuifwandwagen type Tbis.
Zoals begin jaren ‘80 in gebruik.

Highlights:
Bij de nieuwe constructie van serie 194 passende wagen.

•

€ 219,– * (5 wagens)

Model: Containerwagen met nagebootste zware buffers en ingezette
handgrepen. De container is afneembaar. Insteekbare rongen voor de
rongenwagen worden meegeleverd. Schuifdak-/schuifwandwagen
met afzonderlijk gemonteerde eindbordessen aan de kopzijde.
Alle wagens afzonderlijk verpakt met extra omverpakking.
Totale lengte over de buffers ca. 80,7 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

4661
50

47370

39990
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© Frank Lüdecke, Eisenbahnstiftung

51

Eénmotorige multifunctionele locomotief
)#§hNT4Y

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties.
Speciale motor met vliegwiel, 4 aangedreven assen, antislipbanden. Met
de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en twee rode sluitseinen in
conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontsein aan loczijde 2 en
1 elk afzonderlijk digitaal schakelbaar. Wanneer het frontsein aan beide
zijden van de loc is uitgeschakeld, is aan weerszijden de dubbele A-verlichting ingeschakeld. Verlichting met onderhoudsvrije, warmwitte en rode
ledlampjes. Nieuwe Telex-koppeling voor en achter afzonderlijk digitaal
schakelbaar. Gestileerde interieurinrichting in de machinistencabine.
Lengte over de buffers 14,7 cm.

Highlights:
Digitale decoder mfx+.
Uitgebreide geluidsfuncties.
Driepuntsfrontsein en twee rode sluitseinen.
Schakelbare dubbele A-verlichting.
Werkende koppelingswals.
Locomotief in metalen uitvoering.

•
•
•
•
•
•

€ 289,– *

Digitale functies
Frontsein
Telex-koppeling achter
Rijgeluid dieselloc
Tyfoon
Telex-Koppeling voor
Directe regeling
Frontsein achter uit
Koppelingswals
Frontsein voor uit
Piepen van remmen uit
Conducteursfluit
Ventilator
Luchtpers
Tyfoon
Perslucht afblazen
Brandstof bijvullen

CS2-3

Voorbeeld: Diesellocomotief serie 280 van de Deutsche Bundesbahn (DB)
met dieselhydraulische aandrijving en krachtoverbrenging op de aandrijfassen. Zoals in gebruik aan het begin van de jaren ‘70.

CU
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36083 Diesellocomotief serie 280
     
bijvullen
     Brandstof
     Koppelgeluid
koppeling
     Geluid
Koppelingswals
     Rangeer-dubbel-A-sein



   




  








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

Met nieuwe Telex-koppeling voor en achter

52
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Reislust
,U4}Y
43862 Personenrijtuig 1e klasse
     
Voorbeeld: Coupérijtuig 1e klasse type Avümz 111 van de Deutsche
Bundesbahn (DB). Uitvoering met steile dakuiteinden. Zoals in gebruik
rond 1973.
Model: Met draaistellen van het type Minden-Deutz zwaar met schijfremmen en elektromagnetische railrem. Typespecifieke vormgegeven bod-

emplaat en schort. Voorbereid voor stroomvoerende koppelingen 7319 of
72020/72021, binnenverlichting 73400 (2x), sleepcontact 73406 en staartlicht 73407. Trajectborden en indelingsnummers van de IC G
 ambrinus
worden meegeleverd. Kleinst berijdbare boogradius 360 mm.
Lengte over de buffers 28,2 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.
€ 59,99 *

alle
Heruitgave van
ieuwe
rijtuigen met n
rs
bedrijfsnumme

Uitvoering met steile dakuiteinden

,U4}Y
43863 Personenrijtuig 1e klasse
     

Model: Alle overige informatie vindt in de tekst bij model 43862.

Voorbeeld: Coupérijtuig 1e klasse type Avümz 111 van de Deutsche
Bundesbahn (DB). Uitvoering met steile dakuiteinden. Zoals in gebruik
rond 1973.

43845
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43864

43894

43862

€ 59,99 *

43863

39150

,U4}Y
43864 Personenrijtuig 1e klasse
     
Voorbeeld: Doorgaande coupé 1e klasse type Apümz 121 van de
Deutsche Bundesbahn (DB). Uitvoering met steile dakuiteinden. Zoals in
gebruik rond 1973.
Model: Alle overige informatie vindt in de tekst bij model 43862.
€ 59,99 *

,U4}Y
43845 Personenrijtuig 1e klasse
     
Voorbeeld: Coupérijtuig 1e klasse type Avümz 111 van de Deutsche
Bundesbahn (DB). Uitvoering met steile dakuiteinden. Zoals in gebruik
rond 1973.
Model: Alle overige informatie vindt in de tekst bij model 43862.
€ 59,99 *

,U4}Y
43894 Restauratierijtuig WRümz135
     
Voorbeeld: Restauratierijtuig WRümz 135 van de Deutsche Bundesbahn
(DB). Kleurstelling purperrood/ivoor. Met schuin dak, eenarmige stroomafnemer en kleine daktransformator. Zoals in gebruik in de winter van 1973.
Model: Alle overige informatie vindt in de tekst bij model 43862.
€ 69,99 *
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Goederenverkeer van de jaren ‘80
U4Y
46908 Open hogeboordwagen Eaos 106
     
Voorbeeld: Open hogeboordwagen type Eaos 106 van de Deutsche
Bundesbahn (DB). Roodbruine kleurstelling. Met hoekige buffers, zonder
blokkeerrem en zonder remplatform. Zoals in gebruik rond 1987.
Model: Draaistellen Y 25 gelast.
Lengte over de buffers 16,1 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.
€ 32,99 *

U4Y
4661 Silowagen
Voorbeeld: Silowagen type Ucs 908 van de Deutsche Bundesbahn (DB).

t nieuw
Heruitgave me

r

bedrijfsnumme

Model: Ladders en remmersbordes van metaal.
Lengte over de buffers 10 cm. Geïsoleerd wielstel E700580.
€ 34,99 *

4661
56

47370

39990
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© Michael Malke, Eisenbahnstiftung
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„Eisenschwein” (IJzeren Varken)
)#§hNU4Y
39991 Elektrische locomotief serie 254
     
Voorbeeld: Zware elektrische goederentreinlocomotief serie 254 van de
Deutsche Reichsbahn in de DDR (DR/DDR). Glasgroene basiskleurstelling
met zwart onderstel en rode draaistellen. Bedrijfsnummer van de locomotief 254 106-8. Zoals in gebruik rond 1989.
Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties.
Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel, centraal ingebouwd.
De twee buitenste aandrijfwielen van elk aangedreven wielstel worden
telkens via 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. Wanneer het frontsein aan beide zijden van de loc is

58

uitgeschakeld, is aan weerszijden de dubbele A-verlichting ingeschakeld.
Machinistencabineverlichting elk afzonderlijk digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode ledlampjes. Gemonteerde
handgrepen. Machinistencabines en machineruimte met reliëfinterieur.
Opsteekbare remslangen en gestileerde schroefkoppelingen worden
afzonderlijk meegeleverd.
Lengte over de buffers 21,4 cm.
€ 459,– *
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De daktuin is uiterst voorbeeldgetrouw uitgevoerd

CS2-3

Digitale functies
Frontsein
Cabineverlichting
Rijgeluid eloc
Locfluit
Cabineverlichting
Waarschuwingssein
Frontsein cabine 2
Rangeerfluit
Frontsein cabine 1
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Ventilator
Ventilator
Koppelgeluid
Panto-geluid
Luchtpers

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Highlights:
Compleet nieuwe constructie.
Zeer opengewerkte metalen constructie.
Veel gemonteerde details.
Machinistencabineverlichting digitaal schakelbaar.
Speelwerelddecoder mfx+ met uitgebreide gebruiks- en
geluidsfuncties.

•
•
•
•
•

afblazen
     Perslucht
Bezanden
     Conducteursfluit
     Stationsmededeling
     Sluiten van deuren

    Compressor
knarsende wielen
    Geluid
    Stationsmededeling
   Stationsmededeling
   Ventilator
1
   Bedrijfsgeluid
Rangeersnelheid


  














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

Bijbehorende set wagens:
Onderstel en locomotiefopbouw zijn gedetailleerd in metaal uitgevoerd

Het model weet ook te overtuigen met
zijn vele aanbouw- en insteekonderdelen

24123 Set zelflossers type Fcs –
Heruitgave met nieuwe bedrijfsnummers en door vervanging van de wielset
gemakkelijk om te bouwen naar wisselstroom.
Wisselstroomwielstel E700150

Dit model heeft artikelnummer 25991
in het Trix H0-assortiment.

24123 (Trix)

24123 (Trix)

39991

24123 (Trix)
Volg ons
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39173 Elektrische locomotief serie 103.1
     
Voorbeeld: Elektrische locomotief serie 103,1 van de Deutsche Bahn AG
(DB AG). Uitvoering met „lange” machinistencabine, stroomafnemers met
enkele arm, frontschort en bufferbekleding. Fictieve kleurstelling voor
langeafstandsverkeer ter gelegenheid van het jubileum „50 jaar IC-verkeer
in Duitsland”. Bedrijfsnummer: 103 050-1.
Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties.
5 -polige 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.

Machinistencabine- en machineruimteverlichting digitaal schakelbaar.
Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode ledlampjes. Gemonteerde ruitenwissers. Handgrepen en dakleidingen van metaal. Gesloten
schort, remleidingen, stopcontacten en schroefkoppelingen worden als
afzonderlijk monteerbare onderdelen meegeleverd.
Lengte over de buffers 23,2 cm.
Highlights:
Kleurstelling gebaseerd op de actuele voertuigen voor
langeafstandsverkeer van de DB.
• Machinistencabine- en machineruimteverlichting digitaal
schakelbaar.

•

€ 399,– *

Dit model heeft artikelnummer 25050
in het Trix H0-assortiment.
60

Digitale functies
Frontsein
Rijgeluid eloc
Cabineverlichting
Locfluit
Directe regeling
Lichtfunctie
Frontsein cabine 2
Rangeerfluit
Frontsein cabine 1
Piepen van remmen uit
Conducteursfluit
Ventilator
Compressor
Perslucht afblazen
Bezanden
Rangeersnelheid

CS2-3

)#§hN+U8Y

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Beurslocomotief 2021

     Aftelfunctie
     Conducteur
     Waarschuwingssein
     Omgevingsgeluid


   






  






– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies voor de MS2
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43630

43660

43766

Bijpassende IC-rijtuigen vindt u in het Märklin H0-assortiment onder de volgende artikelnummers:

43630 IC-stuurstandrijtuig 2e klasse

43660 Coupérijtuig Bvmkz 856

43680 Coupérijtuig Bvmz 185.5

43751 Coupérijtuig Avmz 108.1

43765 Doorgaande coupé Bpmz 295.4

43766 Doorgaande coupé Bpmbz 295.6

43775 Doorgaande coupé Apmz 125.3

43895 Restauratiewagen WRmz 137

43765

43680
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43895

43775

43751

39173
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Regionaal vervoer met DB Regio
U8{Y
43567 Dubbeldeksrijtuig 1e/2e klas
     
Voorbeeld: Dubbeldeksrijtuig DABza 756 1e/2e klas van de Deutsche
Bahn AG (DB AG). Verkeersrode basiskleurstelling.
Zoals in gebruik vanaf 2017.

oorbereid
Alle wagens v
nenverlichting
in
b
n
a
v
w
u
o
b
voor de in

Model: Kleinst berijdbare boogradius 360 mm.
Lengte over de buffers 26,8 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.
€ 66,99 *

U8{Y
     
43568 Dubbeldeksrijtuig 2e klas
Voorbeeld: Dubbeldeksrijtuig DBza 751.0 2e klas van de Deutsche
Bahn AG (DB AG). Verkeersrode basiskleurstelling.
Zoals in gebruik vanaf 2017.
Model: Kleinst berijdbare boogradius 360 mm.
Lengte over de buffers 26,8 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.
€ 66,99 *

NU8{Y
     
43569 Dubbeldeks-stuurstandrijtuig 2e klas
Voorbeeld: Dubbeldeks-stuurstandrijtuig DBbzfa 761 2e klas van de
Deutsche Bahn AG (DB AG). Verkeersrode basiskleurstelling.
Zoals in gebruik vanaf 2017.
Model: Kleinst berijdbare boogradius 360 mm. Gedetailleerde bufferbalk
met gemonteerde frontspoiler. Machinistencabine met interieur. Verlichte
bestemmingsweergave. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein
en twee rode sluitseinen.
Lengte over de buffers 27,3 cm.
€ 99,99 *
62
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Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel, centraal ingebouwd. 4 aangedreven assen. Antislipbanden.
Machinistencabines met interieur. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en
twee rode sluitseinen in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontseinen aan
loczijde 2 en 1 elk afzonderlijk digitaal uitschakelbaar. Wanneer de rangeerfunctie is
ingeschakeld, werkt de dubbele A-verlichting aan beide uiteinden. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode ledlampjes.
Lengte over de buffers ca. 19,1 cm.

Digitale functies
Frontsein
Omgevingsgeluid
Rijgeluid eloc
Seintoon
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Frontsein achter uit
Rangeerfluit
Frontsein voor uit
Ventilator
Conducteursfluit
Compressor
Perslucht afblazen
Rangeersnelheid
Bezanden
Geluid koppeling
Waarschuwingssein

€ 349,– *
© M. Löffler

Serie 143 –
aandrijving
nu met nieuwe
op alle 4 assen

Voorbeeld: Elektrische locomotief serie 143 van de Deutsche Bahn AG
(DB AG) in de verkeersrode basiskleurstelling met ronde buffers.
Zoals in gebruik rond 2016.

43569

43568

43567

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

37425 Elektrische locomotief serie 143
     




    



   





  



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

37425
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Ruw hout voor zaagfabriek
U8Y
47146 Set rongenwagens houtvervoer
     
Voorbeeld: Drie dubbelrongenwagens Snps 719 van de Deutsche Bahn
AG (DB AG). Zoals in gebruik rond 2017.
Model: Uiterst gedetailleerde, vaste dubbelrongen met spanhefboom.
In kleur contrasterend laadvlak. Twee wagens beladen met elk twee
houtstapels en een wagen met een lange houtstapel. Wagens afzonderlijk
verpakt. Totale lengte over de buffers ca. 72 cm.
Gelijkstroomwielstel E700580.
Highlights:
Fraaie houtlading.

•

€ 189,– * (3 wagens)

24146 Set rongenwagens houtvervoer
64
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6 assen voor zware treinen
)e§hNT8Y
Voorbeeld: Zware diesellocomotief serie 232 „Ludmilla” van de Deutsche Bahn AG (DB
AG), afdeling DB Cargo. Verkeersrode basiskleurstelling met grote waarschuwingsplaat
aan het front van de loc. Bedrijfsnummer van de locomotief: 232 241-0. Zoals in gebruik
rond 2015.
Model: Met digitale mfx-decoder en uitgebreide geluidsfuncties. 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 onderhoudsvrije warmwitte en rode ledlampjes.
Lengte over de buffers 23,9 cm.
€ 279,– *

/DCC-decoder
fx
m
t
e
m
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o
Locom
s
geluidsfunctie
en uitgebreide

24146 (Trix)

47146
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36435 Diesellocomotief serie 232
     
Digitale functies
Frontsein
Buffer op buffer
Rijgeluid dieselloc
Tyfoon
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Frontsein cabine 2
Rangeerfluit
Frontsein cabine 1
Koppelgeluid
Ventilator
Compressor
Perslucht afblazen
Stationsmededeling
Treinmobilofoon
Bezanden




    



   






  

36435

Altijd op de hoogte – met onze Newsletter https://www.maerklin.de/de/service/newsletter/
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Via het spoor naar de oefening
=U8Y
48872 Wagen voor zwaar transport Samms 709
     
Voorbeeld: 6-assige wagen voor zwaar transport type Samms 709 van de
Deutsche Bahn AG (DB AG), beladen met een gepantserde houwitser 2000
van de Deutsche Bundeswehr. Zoals in gebruik rond 2016.
Model: Wagen voor zware belasting met frame van metaal. Speciale
drieassige draaistellen. Model van het militaire voertuig met gedetailleerde kuip, opbouw en kettingeenheden van metaal. Andere gemonteerde
componenten uit gedetailleerde kunststofdelen. Toren en wapen kunnen
bewegen. Authentieke kleurstelling. Met opschrift van code. Laadhouders
worden meegeleverd. Model van militair voertuig van Schuco.
Lengte over de buffers 18,9 cm.
Gelijkstroomwielstel E700580.
€ 69,99 *

=U8Y
48873 Wagen voor zwaar transport Samms 709
     
Voorbeeld: 6-assige wagen voor zwaar transport type Samms 709 van de
Deutsche Bahn AG (DB AG), beladen met een gepantserde houwitser 2000
van de Deutsche Bundeswehr. Zoals in gebruik rond 2016.
Model: Wagen voor zware belasting met frame van metaal. Speciale
drieassige draaistellen. Model van het militaire voertuig met gedetailleerde kuip, opbouw en kettingeenheden van metaal. Andere gemonteerde
componenten uit gedetailleerde kunststofdelen. Toren en wapen kunnen
bewegen. Authentieke kleurstelling. Met opschrift van code. Laadhouders
worden meegeleverd. Model van militair voertuig van Schuco.
Lengte over de buffers 18,9 cm.
Gelijkstroomwielstel E700580.
€ 69,99 *

66
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48874 Platte wagen voor zware belasting Rlmmps
     
Voorbeeld: Platte wagen voor zware belasting Rlmmps van de Bundeswehr beladen met een gepantserde troepentransportwagen M 113 van de
Deutsche Bundeswehr, ingezet door de Deutsche Bahn AG (DB AG).

Model: Wagen voor zware belasting met frame van metaal. Militair
voertuig grotendeels van metaal. Andere gemonteerde componenten
uit gedetailleerde kunststofdelen. Authentieke kleurstelling.
Met opschrift van code. Model van militair voertuig van Schuco.
Laadhouders worden meegeleverd.
Lengte over de buffers ca. 12,4 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.
€ 69,99 *

© Tobias Nordhausen

=U8Y

Een aanvullend rijtuig vindt u in het
Trix H0-assortiment onder artikelnummer 24224.

48875 Platte wagen voor zware belasting Rlmmps
     
Voorbeeld: Platte wagen voor zware belasting Rlmmps van de Bundeswehr beladen met een MAN 10 ton-vrachtwagen GL van de Deutsche
Bundeswehr, ingezet door de Deutsche Bahn AG (DB AG).
Model: Wagen voor zware belasting met frame van metaal. Laadhouders
worden meegeleverd. Onderstel, cabine en laadbak van het vrachtwagenmodel van metaal. Meer gemonteerde componenten, zoals de laadkraan
van gedetailleerde kunststof onderdelen. Afneembare huif. Authentieke
kleurstelling. Met opschrift van code.
Lengte ca. 11,6 cm. Model van militair voertuig van Schuco.
Lengte over de buffers ca. 12,4 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.
€ 69,99 *

48875

24224 (Trix)

48874

48873

48872

36435
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Moderne stopmachine
(e§hN+8Y
39935 Ballaststopmachine Unimat 09-4x4/4S E3
     
Voorbeeld: Ballaststopmachine type Unimat van Plasser & Theurer
Baumaschinen GmbH. Ingezet voor het onderhoud van railsystemen na
nieuw- of ombouw. Zoals in gebruik rond 2020.
Model: Zuiver digitaal model met digitale mfx-decoder en uitgebreide geluidsfuncties. Model grotendeels van metaal. 4 assen via twee
gesynchroniseerde motoren aangedreven. Stopeenheid in verticale en
horizontale richting beweegbaar, naar keuze afzonderlijk schakelbaar of
in volledig gesynchroniseerde bedrijfsmodus. Met de rijrichting wisselend
driepuntsfrontsein en twee rode sluitseinen in conventioneel bedrijf,
digitaal schakelbaar. Frontseinen aan loczijde 2 en 1 elk afzonderlijk

digitaal uitschakelbaar. Dubbele A-verlichtingsfunctie. Groot- en remlicht
en knipperlicht op het dak inschakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije,
warmwitte en rode ledlampjes. Machinistencabine met inrichting en
schakelbare binnenverlichting, voorbeeldgetrouw omschakelbaar naar
blauwe of witte verlichting. Werkcabineverlichting schakelbaar. Stroomafnemer digitaal op en neer beweegbaar. Automatisch omschakelen van
diesel- naar elektrische rijgeluiden bij omhooggebrachte stroomafnemer.
Lengte over de buffers 39,3 cm.

Zuiver digitaal model! Let op, dit model kan niet analoog worden gebruikt!
€ 599,– *

es

akelbare functi

met veel sch
Digitaal model

De stroomafnemer is digitaal op en neer beweegbaar

Dit product ontstond in samenwerking met de firma
Viessmann Modellspielwaren GmbH.
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CS2-3

Digitale functies
Frontsein
Regeling pantograaf
Rijgeluid
Aftelfunctie
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Cabineverlichting
Tyfoon hoog
Lichtfunctie
Lichtfunctie
Tyfoon laag
Licht cabine
Licht cabine
Schijnwerper
Frontsein cabine 2
Rangeersnelheid

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Highlights:
Digitaal model voor veel speelplezier.
Gesynchroniseerd verloop van stopbewegingen in
bedrijfsmodus.
• Digitaal op en neer beweegbare stroomafnemer.
• Veel licht- en geluidsfuncties.

•
•

cabine 1
     Frontsein
Bedrijfsgeluid
     Cabineradio
     Gesprek
     Gesprek

    Lichtfunctie
    Luchtpers
    Schakelfunctie
   Schakelfunctie
   Schakelfunctie
   Omgevingsgeluid


  













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

In de werkcabine is een
figuur aangebracht

Slede en stophouweel gesynchroniseerd
met aandrijving en geluid

De afbeelding toont het eerste handbeschilderde serievoorbeeld

Zie pagina 159 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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)#§hNU8Y
39866 Elektrische locomotief serie 189
     

PL
NL

Voorbeeld: Elektrische locomotief serie 189 van de Deutsche Bahn AG
(DB AG). Locomotief voor meerdere systemen met 4 dakstroomafnemers
voor grensoverschrijdend goederenverkeer. Bedrijfsnummer van de
locomotief: 189 012-8. Zoals in gebruik rond 2018.

IT

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel, centraal ingebouwd. 4 via
cardan aangedreven assen. 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. Dubbele A-verlichtingsfunctie. Grootlicht digitaal
schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode ledlampjes. Machinistencabines met interieur. Gemonteerde metalen handgrepen.
Voorbeeldgetrouw voorzien van verschillende stroomafnemers.
Lengte over de buffers 22,5 cm.
Highlights:
Grootlicht schakelbaar.
Met Speelwerelddecoder mfx+.

DE

Digitale functies
Frontsein
Rijgeluid eloc
Schijnwerper
Tyfoon hoog
Directe regeling
Frontsein cabine 2
Rangeerfluit
Frontsein cabine 1
Rangeersnelheid
Piepen van remmen uit
Koppelgeluid
Compressor
Perslucht afblazen
Bezanden
Waarschuwingssein
Stationsmededeling

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Locomotief voor grensoverschrijdend goederenverkeer



    



   





  


Dit model heeft artikelnummer 22800
in het Trix H0-assortiment.

•
•

€ 359,– *
Voorbeeldgetrouw voorzien van vier
verschillende stroomafnemers
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UY
45028 Bierwagen „BÖHRINGER”
     
Voorbeeld: Particuliere bierkoelwagen Ibopqs van Hirschbrauerei
Schilling KG, Römerstein-Böhringen. Vormgeving met „BÖHRINGER –
Mein Bier!” Reclameafbeelding.

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

€ 34,99 *

U8Y
47543 Ketelwagen Zans
     
Voorbeeld: Vierassige ketelwagen met volume van 95 m3 type Zans
met ongeïsoleerde ketel en ladder aan de kopse kant. Particuliere wagen
van On Rail GmbH (ORV), geregistreerd in Duitsland. Zoals in gebruik
rond 2018.

Highlights:
Veel afzonderlijk gemonteerde hendels en handgrepen.

•

Dit model is met een verschillend bedrijfsnummer in gelijkstroomuitvoering
leverbaar in het Trix H0-assortiment onder artikelnummer 24218.

€ 59,99 *

Model: Draaistellen in moderne uitvoering Y25Lsd1 met dubbele
remblokken. Met remplatform en trapje aan de kopse kant. Afzonderlijk
gemonteerde remstangen, afvoerbuizen, domdeksels, relingen en talrijke
andere hendels en handgrepen. Metalen relingen.
Lengte over de buffers ca. 19,6 cm.
Gelijkstroomwielstel E700580.
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Goederenverkeer dwars door Europa
U8Y
47223 Set schuifhuifwagens
     
Voorbeeld: Drie korte, vierassige schuifhuifwagens type Shimmns van
Wascosa AG. Zoals in gebruik rond 2020.
Model: Alle wagens met gesloten huif. Draaistellen model Y25. Alle wagens hebben verschillende bedrijfsnummers en zijn afzonderlijk verpakt.
Extra verpakking.
Lengte over de buffers per wagen ca. 13,8 cm.
Gelijkstroomwielstel E700580.
€ 119,– * (3 wagens)

U8Y
47224 Set schuifhuifwagens
     
Voorbeeld: Drie korte, vierassige schuifhuifwagens type Shimmns.
Particuliere wagen van de firma NACCO, geregistreerd in Nederland. Zoals
momenteel in gebruik.
Model: Alle wagens met gesloten huif. Draaistellen in moderne uitvoering
Y25 met dubbele remblokken. Alle wagens hebben verschillende bedrijfsnummers en zijn afzonderlijk verpakt. Extra verpakking.
Lengte over de buffers per wagen ca. 13,8 cm.
Gelijkstroomwielstel E700580.
€ 119,– * (3 wagens)
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=U8Y
47807 Dubbele containerwagen Sggrss 80
     
Voorbeeld: 6-assige dubbele containerwagen met scharnier type
Sggrss 80, voor gecombineerd goederenvervoer. Zwarte basiskleurstelling.
Particuliere wagen van RailReLease B.V., NL-Rotterdam, ingezet voor Raillogix, geregistreerd in Nederland. Beladen met twee 40-ft. boxcontainers.
Zoals in gebruik rond 2016.
Model: Voorbeeldgetrouwe, onderbroken metalen containerwagenbodems met markante visbuiklangsdragers. Draaistellen type Y 25. De
twee helften van de containerwagen zijn beweegbaar op het middelste

draaistel gelagerd. Onderzijde van de containerwagenbodem met gemonteerde remleidingen en luchtreservoirs. Opklapbare overgangen aan de
bovenkant van de containerwagenbodem bij het scharnier van het middelste draaistel. Afzonderlijk gemonteerde steunstangen aan de uiteindes
van de wagen en rangeerhaak. Beladen met twee 40-ft. Afneembare
boxcontainers.
Lengte over de buffers 30,7 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

Highlights:
Gedetailleerde uitvoering, grotendeels van metaal.
Bij containervervoer als gesloten containertreinen in gebruik
voor het goederenvervoer in het gebied achter zeehavens.
• Containers afneembaar en stapelbaar.

•
•

€ 105,– *
Bijpassende moderne elektrische goederentreinlocomotieven van serie 152, 185, 186,
187, 189 of 193 zijn in het Märklin H0-assortiment leverbaar.

=U8Y
47813 Dubbele containerwagen type Sggrss
     
Voorbeeld: 6-assige dubbele containerwagen met scharnier type Sggrss
80. Particuliere wagen van MFD Rail GmbH, CH-Rotkreuz, geregistreerd in
Duitsland. Granietgrijze basiskleurstelling. Zoals in gebruik rond 2020.
Model: Voorbeeldgetrouwe, onderbroken metalen containerwagenbodems met markante visbuiklangsdragers. Draaistellen type Y 25. De twee
helften van de containerwagen zijn beweegbaar op het middelste draai-

stel gelagerd. Onderzijde van de containerwagenbodem met gemonteerde
remleidingen en luchtreservoirs. Opklapbare overgangen aan de bovenkant van de containerwagenbodem bij het scharnier van het middelste
draaistel. Afzonderlijk gemonteerde steunstangen aan de uiteindes van de
wagen en rangeerhaak. De containerwagen is onbeladen. Belading met
vier 20 voet-containers of twee 40 voet-containers is mogelijk.
Lengte over de buffers 30,7 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

Highlights:
Gedetailleerde uitvoering, grotendeels van metaal.
Bij containervervoer als gesloten containertreinen in gebruik
voor het goederenvervoer in het gebied achter zeehavens.

•
•

€ 79,99 *
Bijpassende moderne elektrische goederentreinlocomotieven uit de series
152, 185, 189 of 193 en andere containerwagens zijn in
het Märklin H0-assortiment verkrijgbaar.
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Goederenverkeer dwars door Europa
=U8Y
47111 Set diepladers DSV
     
Voorbeeld: Twee diepladers type Sdgmns van AAE Cargo AG. Containerwagen voor het vervoer van containers, trucks of opleggers. Beladen met
elk een gordijnhuifoplegger van Spedition DSV.
Model: Frame, onderstel en laadgoten van metaal. Speciale draaistellen in
lage constructie. Veel gemonteerde details. Verstelbare laadhouders. Beide
wagens hebben verschillende bedrijfsnummers en zijn afzonderlijk verpakt.
Totale lengte over de buffers ca. 38 cm. Gelijkstroomwielstel E320577.
€ 149,– * (2 wagens)

U5Y
48102 Onderlosser
     
Voorbeeld: Vierassige zelflosser type Facns 133 van de Deutsche
Bahn AG (DB AG).

t nieuw
Heruitgave me

r

bedrijfsnumme

Model: Zeer fijne uitvoering met vele gemonteerde details. Geëtst
remmersbordes met doorbroken rooster. Ronde schuif en extra banen
afzonderlijk aangezet. Laadruimte met kleuren afgezet. Geel rangeeranker.
Lengte over buffers 18,4 cm. Geïsoleerd wielstel E700580.
€ 44,99 *
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37515 Elektrische locomotief Ae 3/6 II
     
Voorbeeld: Elektrische locomotief Ae 3/6 II van de Schweizerische
Bundesbahnen (SBB/CFF/FFS). Donkerbruine kleurstelling.
Bedrijfsnummer 10435. Zoals in gebruik rond 1927.
Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving. 3 assen en 2 blinde assen aangedreven. Antislipbanden. Driepuntsfrontsein en een wit sluitsein (Zwitserse
seinwissel) met de rijrichting wisselend, in conventioneel bedrijf, digitaal
schakelbaar. Omschakeling naar een rood sluitsein mogelijk. Verlichting
met onderhoudsvrije, warmwitte en rode ledlampjes. Gemonteerde handgrepen. Een boekje informeert over de geschiedenis van deze locomotief.
Lengte over de buffers 16 cm.

Highlights:
Met ledverlichting.
Met digitale decoder mfx+.
Met boekje over de geschiedenis van deze locomotief.
In individueel vormgegeven verpakking.

•
•
•
•

€ 339,– *

Digitale functies
Frontsein
Lichtfunctie
Rijgeluid eloc
Locfluit
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Frontsein achter uit
Rangeerfluit
Frontsein voor uit
Stationsmededeling – CH
Conducteursfluit
Perslucht afblazen
Ventilator
Luchtpers
Bezanden
Hoofdschakelaar

CS2-3

/#§hPOT2Y

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Zwitserland
     Bedrijfsgeluid
     Panto-geluid
railvoeg
     Stoten
Rangeersnelheid
    



   





  






– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies voor de MS2
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Voorbeeldgetrouw met
wit of rood sluitsein

75

Zwitserland
)#§hPOT3Y
39511 Elektrische locomotief Be 4/6
     
Voorbeeld: Elektrische locomotief Be 4/6 van de Schweizerische
Bundesbahnen (SBB). Locomotief uit de eerste serie. Dennengroene
basiskleurstelling met grijs onderstel. Met stangbuffers, machinistencabinedeuren met overgangsplaten aan de kopzijden, met zandstrooier,
met waarschuwing voor spookrijden en met Integra-Signum-magneet.
Koelslangen langs de lange zijde met 6 verticale houders. Bedrijfsnummer
van de locomotief 12306. Zoals in gebruik rond 1950.
Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluids- en lichtfuncties. 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. Rij-autorisatiesignaal afzonderlijk digitaal schakelbaar.

76

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 gedetailleerde
metalen uitvoering met veel afzonderlijk gemonteerde elementen, zoals
koelleidingen voor transformatorolie. Imitatie van machinistencabine en
machineruimte. Met zandstrooier op de aandrijfwielgroepen. Gedetailleer-

de dakuitrusting met verwarmingsweerstanden, dakleidingen, isolatoren,
bliksemafleiders en dakloopplanken, evenals schaarstroomafnemers met
enkelvoudige kanteltoets. Kleinst berijdbare boogradius 360 mm. Gestileerde remslangen, schroefkoppelingen en ladders worden meegeleverd.
Lengte over de buffers 18,9 cm.
€ 529,– *

CS2-3

De dakopbouw is hetzelfde
als die van het voorbeeld – van deverwarmingsweerstanden
tot en met de dakloopplanken zit alles op zijn plek

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Highlights:
• Uiterst gedetailleerde, metalen uitvoering.
• Digitale speelwerelddecoder mfx+ met uitgebreide gebruiks- en
geluidsfuncties.
• Machinistencabine- en machineruimteverlichting digitaal
schakelbaar.
• Extra rood rij-autorisatiesignaal afzonderlijk digitaal schakelbaar.

Digitale functies
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

railvoeg
     Stoten
Luchtpers
     Conducteursfluit
     Sluiten van deuren
     Koppelgeluid

1
    Bedrijfsgeluid
    Rangeersnelheid
   Special light function





  










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

Elegant verheffen de schutdaken van de weerstanden
zich naar het groen van de locomotief
Dit model heeft artikelnummer 25511
in het Trix H0-assortiment.

De koelleidingen voor transformatorolie
aan de zijkant zijn uiterst gedetailleerd uitgevoerd

Zie pagina 159 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Zwitserland
)#§hPO+8Y
39260 Dubbele motorwagen RAe 4/8
     
Voorbeeld: Elektrische dubbele motorwagen RAe 4/8 „Churchill-pijl”
van de Schweizerische Bundesbahnen (SBB). Ingezet als chartertrein voor
plezier- en gezelschapsreizen. Vuurrode basiskleurstelling. Motorwagen
met bedrijfsnummer RAe 4/8 1021. Zoals momenteel in gebruik.
Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluids- en lichtfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel. Beide assen in
het buitenste draaistel aan wagendeel 1 worden via cardan aangedreven.
Antislipbanden. Zwitsers rijrichtingsafhankelijk frontsein, driepuntsfrontsein en 1 wit sluitsein, in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar.

Frontsein omschakelbaar naar 1 rood sluitsein. Extra rood rij-autorisatiesignaal (waarschuwing voor spookrijden) telkens in rijrichting voor,
digitaal schakelbaar, met de rijrichting wisselend. Standaard ingebouwde
binnenverlichting in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Machinistencabineverlichting telkens afzonderlijk digitaal schakelbaar. Tafellampen
digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode
ledlampjes. Vier draaistelpanelen ter vervanging voor gebruik op grote
radiussen of voor de vitrine worden meegeleverd.
Totale lengte over de buffers ca. 53 cm.

Highlights:
Compleet nieuwe constructie.
Standaard ingebouwde binnenverlichting.
Omschakelbaar op rood sluitsein.
Machinistencabineverlichting digitaal schakelbaar.
Tafellampen digitaal schakelbaar.
Rij-autorisatiesignaal digitaal schakelbaar.
Speelwerelddecoder mfx+ met uitgebreide licht- en
geluidsfuncties.

•
•
•
•
•
•
•

€ 559,– *

© T. Estler
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CS2-3

© Dominique Meienberg

Digitale functies
Frontsein
Interieurverlichting
Rijgeluid
Locfluit
Tafellampen
Cabineverlichting
Sluitsein
Cabineverlichting
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Locfluit
Compressor
Bedrijfsgeluid
Bedrijfsgeluid
Panto-geluid
Conducteursfluit

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Zijn onvergetelijke reputatie kreeg de tegenwoordige
RAe 4/8 1021 („Roter Doppelpfeil”) in 1946, toen de trein
aan de toenmalige voormalige Britse premier beschikbaar
werd gesteld voor zijn schildervakantie aan het Meer van
Genève. Sindsdien staat deze trein, door de ritten met Sir
Winston Churchill, bekend als de „Churchill-Pfeil”. Churchill
bezocht onder andere Bern en Zürich, waar hij door een
jubelende bevolking werd verwelkomd. Op 19 september 1946
hield Churchill in de universiteit van Zürich een visionaire
toespraak, waarin hij opriep tot de oprichting van een soort
verenigde staten van Europa met zijn slogan: „Let Europe arise. –
Laat ons Europa oprichten.”

     Bedrijfsgeluid
     Ventilator
     Bedrijfsgeluid
     Bedrijfsgeluid
van deuren
    Sluiten
Bezanden
    Bedrijfsgeluid
    Generatorgeluid
    Special light function
   Bedrijfsgeluid
   Begroeting



  













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

De uitvoerige geschiedenis van de „Churchill-Pfeil”
vindt u online.

Afbeelding toont
eerste uitvoering als rendering

Dit model heeft
artikelnummer 25260 in het
Trix H0-assortiment.

Zie pagina 159 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Zwitserland
U8Y
48015 Schuifwandwagen Hbbillns
     
Voorbeeld: Doorgaande coupé van de Schweizerische Bundesbahnen
(SBB/CFF/FFS). Standaarduitvoering Hbbillns met hoge schuifwanden.
Zoals in gebruik rond 2017.

€ 39,99 *

39462 Elektrische locomotief Re 465
     
Voorbeeld: Elektrische locomotief Re 465 in nieuwe vormgeving van
de Bern-Lötschberg-Simplon Bahn (BLS). Zoals in gebruik rond 2020.
Bedrijfsnummer 465 011-5.
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. Rangeerlicht, waarschuwingssignaal en
rij-autorisatiesignaal digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije
warmwitte en rode ledlampjes. Gemonteerde metalen handgrepen.
Machinistencabines met interieur.
Lengte over de buffers ca. 21,3 cm.

80

Highlights:
Talrijke lichtfuncties afzonderlijk digitaal schakelbaar.
Nieuwe vormgeving van de BLS.

•
•

€ 359,– *

Digitale functies
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

CS2-3

)#§hPONT8Y

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Model: Onderstel met visbuikliggers en gemonteerde details. Opbouw
met metallic lak. Lengte over de buffers 17,9 cm.
Gelijkstroomwielstel E700580.

     Bezanden
     Rangeersnelheid
     Lichtfunctie
van deuren
     Sluiten
    Lichtfunctie
    Koppelgeluid
    Geluid koppeling
   





  









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

Dit model heeft artikelnummer 22830
in het Trix H0-assortiment.
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Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde 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. Dubbele A-verlichtingsfunctie als rood
noodstopsignaal. Grootlicht, machinistencabine- en machineruimteverlich-

ting telkens afzonderlijk digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode ledlampjes. Gemonteerde metalen handgrepen.
Koppelingen vervangbaar door meegeleverde frontschorten.
Lengte over de buffers 17,1 cm.
Highlights:
Hoogvermogenaandrijving als middenin geplaatste motor.
Alle 4 de assen via cardan aangedreven.
Speelwerelddecoder mfx+ en uitgebreide licht- en
geluidsfuncties.

•
•
•

€ 349,– *

Digitale functies
Frontsein
Sluitsein
Rijgeluid eloc
Locfluit
Piepen van remmen uit
Special light function
Cabineverlichting
Schijnwerper
Cabineverlichting
Directe regeling
Frontsein cabine 2
Frontsein cabine 1
Ventilator
Perslucht afblazen
Panto-geluid
Bezanden

CS2-3

Voorbeeld: Elektrische locomotief Re 4/4 II als Re 421 van de Schweizerische Bundesbahnen (SBB), ingezet voor goederenvervoer door SBB Cargo.
Vuurrode/ultramarijnblauwe basiskleurstelling. Bedrijfsnummer van de
locomotief 421 378-1. Zoals in gebruik rond 2018.
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37340 Elektrische locomotief Re 421
     
van deuren
     Sluiten
     Compressor
– CH
     Stationsmededeling
     Koppelgeluid
    Conducteursfluit
    Hoofdschakelaar
    Rangeerfluit
    Rangeersnelheid





  










– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies voor de MS2
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Dit model heeft artikelnummer 22846
in het Trix H0-assortiment.

37340
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Zwitserland
#§hNU8Y
39065 Diesellocomotief Class 77
     
Voorbeeld: Dieselelektrische goederentreinlocomotief JT42CWRM, beter
bekend als Class 77. Diesellocomotief van Crossrail AG. Zoals in gebruik
rond 2012.
Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluids- en lichtfuncties. 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

 -verlichting ingeschakeld. Machinistencabineverlichting digitaal schakelA
baar. Verlichting van besturingspaneel digitaal schakelbaar. Andere lichtfuncties, zoals speciale rangeertekens en noodstop, digitaal schakelbaar.
Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode ledlampjes. Standaard
ingebouwde stoomgenerator met dynamische stoomuitstoot. 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.
€ 439,– *

Highlights:
Nieuwe constructie.
Machinistencabineverlichting digitaal schakelbaar.
Verlichting van besturingspaneel digitaal schakelbaar.
Standaard ingebouwde stoomgenerator met dynamische
stoomuitstoot.

•
•
•
•

okuitstoot

e ro
Met dynamisch

Dit model heeft artikelnummer 22697
in het Trix H0-assortiment.
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De uitvoerige geschiedenis van deze locomotief
vindt u online.

Digitale functies
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

CS2-3

waren nu de tweedelige zijruiten in de machinistencabine, grotere ventilatorjaloezieën en een derde deur aan een kant vanwege
gedeeltelijk wegvallen van de doorgaande zijgang in de locomotiefbehuizing. Met radiaal draaistel EMD HTCR-E konden meer
veiligheid, betere grip en een langere onderhoudsinterval worden
gerealiseerd. Bovendien bood het microprocessor-besturingssysteem EM2000TM mogelijkheden voor lastregeling, motoraansturing en gripregeling en werd tegelijkertijd een diagnosesysteem
en het opslaan van ritgegevens geïmplementeerd.

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Strengere EU-uitlaatgasnormen vanaf 1 januari 2009 dwongen de
Amerikaanse fabrikant Electro-Motive Division (EMD) de voor
de Europese markt geproduceerde Class 66 (EMD JT42CWR)
vanaf 2005 grondig te herzien. De geschiedenis van deze serie
begon in 1985, toen EMD (toentertijd een volle dochteronderneming van General Motors) voor het eerst een voordelige
dieselloc voor de Britse markt produceerde. Het betrof een als
Class 59 aangeduide, zesassige, dieselelektrische machine type
EMD JT26CW-SS in een hoekig ontwerp en met een 2.460 kW
sterke dieselmotor GM 16-645E3C. 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-motor
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 ondergebracht en werken via een direct op het onderstel aangebrachte
aandrijving op de wielstellen. De locs waren oorspronkelijk alleen
bedoeld voor gebruik in Groot-Brittannië, daarom zit de machinist aan de linker- in plaats van de rechterkant.

hoog
     Tyfoon
Rangeersnelheid
     Lichtfunctie
     Lichtfunctie
     Perslucht afblazen

    Bezanden
    Koppelgeluid
bijvullen
    Brandstof
koppeling
   Geluid
   Waarschuwingssein
   Waarschuwingssein
   Bedrijfsgeluid

  














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

Eind 2005 ontstond toen op basis van de strengere EU-uitlaatgasnormen de emissiearmere variant JT42CWRM (in Groot-
Brittannië: JT42CWR-T1) met een voor wat brandstofverbruik
betreft geoptimaliseerde en uiterst betrouwbare dieselmotor
12-710G3B-T2 met een vermogen van 2.420 kW. Deze werden
daarna bij sommige spoorwegen niet meer met Class 66 maar
met Class 77 aangeduid. De geoptimaliseerde locs kregen een
betere geluidsisolatie in de machinistencabine, verbeteringen
betreffende de veiligheid en het comfort van de draisinebestuurder en optioneel een klimaatregeling. Extra uiterlijke accessoires

Zie pagina 159 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

© Marc Ryckaert, commons.wikimedia.org
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Zwitserland
U8{Y
43652 Personenrijtuig Apm „Gotthard Panorama Express”
     
Voorbeeld: Sneltrein-panoramarijtuig Apm 1e klas van de Schweizerische Bundesbahnen (SBB/CFF/FFS). Ingezet in de Gotthard Panorama
Express. Zoals in gebruik rond 2020.

Highlights:
Ingezet op het historische Gotthard-panoramatraject tussen
Flüelen en de Tessin.

€ 67,99 *

Model: Frame en eindplatforms van metaal. Verschillende opschriften
en bedrijfsnummers. Alle wagens afzonderlijk verpakt en gemarkeerd
met extra omverpakking. Lengte over de buffers per wagen ca. 13,3 cm.
Gelijkstroomwielstel E700580.

€ 115,– * (3 wagens)

Model: Bovenbouw van de wagens van metaal. Met twee afneembare,
zwenkbare bufferbalken. Borgblokken voor vrachtwagenmodellen, speciale koppelingen voor laadbordwagens en speciale kortkoppelingen voor het
koppelen aan wagens met normale koppeling worden meegeleverd.
Totale lengte over de buffers ca. 44,6 cm. Gelijkstroomwielstel E432950.

€ 125,– * (2 wagens)

•

De enkele wagen is de ideale aanvulling
op treinstel 43650.

Model: Verstelbare buffers. Voorbereid voor stroomgeleidende
k oppelingen 7319 of stroomgeleidende, scheidbare kortkoppelingen
72020/72021 en voor de inbouw van interieurverlichting 7316.
Lengte over de buffers ca. 26,7 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

=U5Y
46279 Set goederenwagens Fals
     
Voorbeeld: Drie zelflossers Fals van Jura Cement-Fabriken Aarau,
ingezet door de Schweizerische Bundesbahnen (SBB/CFF/FFS).

?S8Y
47409 Set goederenwagens „Rollende Landstraße”
     
Voorbeeld: Twee lageboordwagens type Saadkmms van RAlpin AG
(Olten), voor het transitverkeer van de „Rollende Landstraße”.

84
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Al in de jaren ‘20 van de vorige eeuw besloten de Österreichische
Bundesbahnen (ÖBB) om de belangrijkste trajecten zo snel
mogelijk te elektrificeren. Speciaal voor de hellingen in de
bergen werden in de jaren 1923/24 de naar Zwitsers voorbeeld
ontwikkelde zeven bergsneltreinlocs van serie 1100 (bij de ÖBB:
serie 1089) aan de ÖBB geleverd. De 20.350 mm lange machines
bestonden uit twee kortgekoppelde aandrijfstellen, waarop een
korte machinebrug met transformator, sledeschakeling en twee
machinistencabines scharnierend gelagerd was. Vanwege de

l ange, lage en smalle voorbordesoverkapping op de aandrijfstellen raakte de bijnaam „Krokodil” al snel ingeburgerd, waarbij
deze machines er van alle Krokodillen het „krokodillerigst”
uitzagen. Aangezien ze uitstekend voldeden volgde in 1926/27 de
levering van negen replica’s als 1100.101-109 (ÖBB: 1189.01-09),
die vanwege een gewijzigde tandwieloverbrenging een hogere
snelheid bereikten en van krachtigere motoren waren voorzien.

© Burkhard Wollny, Eisenbahnstiftung
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Oostenrijk
)#§hPOU4Y
39089 Elektrische locomotief serie 1189
     
Voorbeeld: Elektrische locomotief serie 1189 „Oostenrijkse Krokodil”
(ÖBB). Uitvoering in dennengroene basiskleurstelling. Bedrijfsnummer
1189,04. Zoals begin/midden jaren ‚70 in gebruik.
Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluids- en licht
functies. Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel, centraal
ingebouwd. Telkens 2 aandrijfwielen in de twee aandrijfwielstellen via
cardan aangedreven. Antislipbanden. Boogvolgend geleed onderstel. Met
de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en één rood sluitsein in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting omschakelbaar naar
één wit 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 het rangeerlicht ingeschakeld (telkens

1x wit aan elke zijde van de loc). Machinistencabine- en machineruimte
verlichting telkens afzonderlijk digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode ledlampjes. Uiterst gedetailleerde metalen
uitvoering met veel afzonderlijk gemonteerde elementen, zoals koelleidingen
voor transformatorolie. Nagebootste machinistencabine en machineruimte.
Gedetailleerde dakuitvoering. Kleinst berijdbare boogradius 360 mm.
Remslangen en gestileerde schroefkoppelingen worden meegeleverd.
Lengte over de buffers ca. 23,4 cm.
€ 549,– *

e Krokodil
De Oostenrijks
” (de Draak)
„De Tatzelwurm

Abb. fehlt
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Daktuin: Aanzicht van boven op de uiterst gedetailleerde
stroomafnemers en kabels aan de voorzijde

CS2-3

Digitale functies
Frontsein
Sluitsein
Rijgeluid eloc
Locfluit
Directe regeling
Binnenverlichting
Cabineverlichting
Rangeerfluit
Rangeersnelheid
Cabineverlichting
Piepen van remmen uit
Frontsein cabine 2
Frontsein cabine 1
Ventilator
Perslucht afblazen
Panto-geluid

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Highlights:
Compleet nieuwe constructie in uiterst gedetailleerde metalen
uitvoering.
• Digitale speelwerelddecoder mfx+ met uitgebreide gebruiks- en
geluidsfuncties.
• Machinistencabine- en machineruimteverlichting digitaal
schakelbaar.

•

     Bezanden
railvoeg
     Stoten
Luchtpers
     Sluiten van deuren
     Geluid koppeling
    koppeling
    Geluid
    Bedrijfsgeluid






  









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

De elektrische locomotief uit serie 1189
als compleet nieuwe constructie in uiterst
gedetailleerde metalen uitvoering

Bordessen: uiterst gedetailleerde kleppen en
ventilatiesleuven aan de bordessen

Dit model heeft artikelnummer 25089
in het Trix H0-assortiment.

Locfront: markante lampen en de voor deze
loc kenmerkende kist aan de voorzijde

24121 (Trix)

46231

39089
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Oostenrijk
U4Y
46231 Set zelflossers
     
Voorbeeld: Drie vierassige open zelflossers type Fad (voorheen OOtz 43
DRB) van de Österreichische Bundesbahnen (ÖBB). Uitvoering met middelhoge bovenkast en remplatform. Ingezet voor het vervoer van kalksteen.
Standaardtype draaistel van geperste plaat zonder ingelaste draagbalk ter
versterking. Zoals in gebruik rond 1971.

Highlights:
Ideaal voor complete treinen.
Met fraaie belading.

•
•

€ 119,– * (3 wagens)

Model: Zelflosser in gedetailleerde uitvoering met verschillende bedrijfsnummers. Alle wagens met remplatform en stelwiel aan de kopzijde.
Zelflosser beladen met lading-inzetstukken in op schaal uitgevoerde
korrel. Alle wagens afzonderlijk verpakt met extra omverpakking.
Lengte over de buffers per wagen 11,5 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

Een set zelflossers met nog drie andere bedrijfsnummers zijn in het
Trix H0-assortiment verkrijgbaar onder artikelnummer 24121, met
aanduiding van de benodigde vervangende wielstellen.

24121 (Trix)
88

46231

39089
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,U8}Y
42731 Personenrijtuig 1e klasse
     
Voorbeeld: Personenrijtuig 1e klasse type Ampz van de Österreichische
Bundesbahn (ÖBB). Gemoderniseerde Eurofima-wagen, niet drukverbeterd.
Zoals in gebruik rond 2012.
Model: Typespecifiek vormgegeven bodemplaten. Fiat-draaistellen Y0270
S met rolstabilisator en met elektromagnetische railrem. Voorbereid voor
stroomvoerende koppeling 7319 of stroomvoerende kortkoppeling 72021,
binnenverlichting 73400/73401, sleepcontact 73406 en staartlicht 73407.
Lengte over de buffers ca. 28,2 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.
€ 59,99 *

,U8}Y

als heruitgave
Beide wagens
rijfsnummerer
met nieuw bed

42743 Personenrijtuig 2e klasse
     
Voorbeeld: Personenrijtuig 2e klasse type Bmz van de Österreichische
Bundesbahn (ÖBB). Gemoderniseerde Eurofima-wagen, niet drukverbeterd.
Zoals in gebruik rond 2012.
Model: Alle overige informatie vindt in de tekst bij model 42731.
€ 59,99 *

U3Y
48939 Bierkoelwagen
     
Voorbeeld: Tweeassige gesloten bierkoelwagen als particuliere wagen
in de fictieve vormgeving van Brauerei Puntigamer uit Graz, Oostenrijk.
Saffierblauwe basiskleurstelling. Ingezet door de ÖBB. Zoals begin
jaren ‘60 in gebruik.

Model: Lengte over de buffers 13,9 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.
€ 36,99 *
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Zoals gebruikelijk bestaat ook een TGV-duplex uit twee motorwagens en acht door Jakobs-draaistellen met elkaar verbonden
tussenwagens. De opvallendste wijziging was de nieuwe uitvoering van de motorwagens met rondere vormen, eendelige
voorruit, in het midden geplaatst machinistenpaneel en verbeterde bescherming bij een botsing. De aerodynamische vormgeving van de neus van de nieuwe motorwagen en de verbeterde
overgang tussen de rijtuigen resulteerde nu bij een rijsnelheid van
300 km/h in een slechts 4% hogere luchtweerstand dan bij een
normale enkeldeks TGV. Om de toegestane aslast van 17,5 ton
niet te overschrijden, werden de tussenwagens overwegend uit
geperste aluminiumprofielen opgebouwd. Veel andere details,
zoals lichtgewicht stoelen, kabels met een dunnere ommanteling,
holle wielstelassen en gewijzigde remschijven betekenden een

beslissende factor bij het aanhouden van het toegestane totaalgewicht. Aan het begin van het nieuwe millennium kwam de
SNCF tot de beslissing dat toekomstige TGV‘s van Alstom alleen
nog met IGBT-gestuurde asynchrone draaistroom-aandrijftechniek en alleen nog in dubbeldeksuitvoering zouden worden
aangeschaft.
In de zomer bestelde de SNCF in totaal 55 treinstellen van een
derde generatie dubbeldeks-TGV‘s, als TGV-Euroduplex/2N2.
De tussenwagens werden daarbij uitgebreid herzien en boden nu
meer comfort, inclusief een modern reizigersinformatiesysteem,
geschiktheid voor mensen met een beperking en bredere gangen.
Deze eenheden (801-825, 4701-4730) zijn allemaal voorzien
van driesysteem-motorwagens (zoals bij de TGV-POS). Echter

alleen de eenheden 4701-4730 zijn omgebouwd voor verkeer
naar Duitsland en Zwitserland en hebben nu de signaalsystemen
ERTMS-2, LZB-PZB en Signum. Bij 25 andere dubbeldeks-TGV’s
(eenheden 801-825) werden de motorwagens in eerste instantie
alleen voorzien van de signaaltechnische uitrusting voor Franse
trajecten. Ze zijn voornamelijk bedoeld ter vervanging van de
oude PSE-treinstellen op trajecten die in opkomst zijn. De motorwagens zijn echter al voorbereid en kunnen worden voorzien
van treinbeveiligingssystemen voor gebruik in Duitsland en
Zwitserland, indien dit nodig mocht zijn. De SNCF verstrekte
vanaf het voorjaar van 2012 vervolgopdrachten voor de bouw van
tot nu toe 71 extra treinen (eenheden 826-896), die inmiddels
voor het merendeel konden worden afgeleverd en de eveneens
ouder wordende TGV-Atlantique moeten gaan vervangen.
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Frankrijk
/#§hN+8|Y
37793 Hogesnelheidstrein TGV Euroduplex
     
Voorbeeld: Hogesnelheidstrein TGV Euroduplex (train à grande vitesse)
van de Franse staatsspoorwegen (SNCF), in de uitvoering voor het verkeer
tussen Parijs en München. 2 motorwagens (TK1 en TK2), 1 dubbeldeks-overgangsrijtuigen (R1) 1e klas, 1 dubbeldeks-overgangsrijtuigen (R8)
2e klas. Treinstelnummer 4709. Zoals in gebruik tijdens tijdperk VI.
Model: 4-delige basisset. Beide motorwagens (TK1 en TK2) met motor.
Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde
hoogvermogenaandrijving in beide motorwagens, centraal ingebouwd.
Telkens 4 assen via cardan aangedreven. Antislipbanden. Standaard
ingebouwde binnenverlichting. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein, 2 rode sluitseinen en binnenverlichting in conventioneel bedrijf,
digitaal schakelbaar. Derde frontsein voor Frans rijrichtingsafhankelijk
frontsein digitaal afzonderlijk uitschakelbaar (lichtfunctie). Verlichting met
onderhoudsvrije warmwitte en rode ledlampjes. Machinistencabines in de

motorwagens met interieurinrichting. Afzonderlijk gemonteerde metalen
handgrepen. Motorwagen en overgangsrijtuigen zijn paarsgewijs vast aan
elkaar gekoppeld, met speciale kortkoppelingen en schaargeleiding. Extra
schaargeleiding in het Jakobs-draaistel. Met de rijrichting wisselende
stroomvoorziening via de telkens voorste motorwagen. Binnenverlichting
wordt gevoed via de doorgaande elektrische aansluiting van de hele trein.
Elke motorwagen met 2 stroomafnemers met enkele arm in verschillende
uitvoeringen, met elk een kanteltoets voor DB en SNCF. Stroomafnemers
werken alleen mechanisch, niet elektrisch. Op schaal uitgevoerde reproductie, daarom berijdbare bochten vanaf een minimumradius van 360 mm
bij vrij ruimte.
Lengte van de 4-delige basisset 102 cm.

Highlights:
• Uitvoeringsvariant in de uitvoering als TGV Euroduplex voor
het traject Parijs – München.
• Op schaal 1:87 uitgevoerd.
• Standaard ingebouwde ledbinnenverlichting.
• Uitgebreide geluidsfuncties.
• Beide motorwagens met motor.

€ 669,– *

Basisset 37793 kan met uitbreidingssets wagens 43423, 43433 en 43443 tot een
voorbeeldgetrouwe 10-delige eenheid worden uitgebreid.

SNCF en TGV zijn gedeponeerde handelsmerken van de SNCF. TGV® is eigendom van de SNCF.
Alle reproductierechten zijn voorbehouden.

Zie pagina 159 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Digitale functies
Frontsein
Interieurverlichting
Rijgeluid eloc
Signaaltoon 1
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Lichtfunctie
Signaaltoon 2
Conducteursfluit
Sluiten van deuren
Stationsmededeling
Stationsmededeling – F
Panto-geluid
Bezanden
Ventilator
Perslucht afblazen

     Compressor
     Treinmededeling
     Omgevingsgeluid
     Stationsmededeling
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Dit treinstel is in gelijkstroomuitvoering leverbaar in het
TRIX H0-assortiment onder artikelnummer 22381.
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Frankrijk
De modellen:
Hogesnelheidstrein TGV Euroduplex (train à grande vitesse) van de Franse
staatsspoorwegen (SNCF), in de uitvoering voor het verkeer tussen Parijs
en München.
2-delige set uitbreidingsrijtuigen voor uitbreiding van hogesnelheidstrein
TGV Euroduplex, artikel 37793, naar een 10-delige eenheid. Standaard ingebouwde binnenverlichting met onderhoudsvrije warmwitte ledlampjes.
Binnenverlichting wordt gevoed via de doorgaande elektrische aansluiting
van de hele trein. Beide tussenwagens zijn vast aan elkaar gekoppeld.
Schaargeleiding in de Jakobs-draaistellen. Op schaal uitgevoerde reproductie, daarom berijdbare bochten vanaf een minimumradius van 360 mm
bij vrij ruimte.
Lengte van het wagenpaar 43 cm.

+8|Y
      Set uitbreidingsrijtuigen 1 voor
43423
TGV Euroduplex
1 dubbeldeks-tussenwagen (R2) 1e klas en 1 dubbeldeks-tussenwagen (R3) 1e
klas. Treinstelnummer 4709. Zoals in gebruik tijdens tijdperk VI.
€ 199,– *

© T. Estler
SNCF en TGV zijn gedeponeerde handelsmerken van de SNCF. TGV® is eigendom van de SNCF.
Alle reproductierechten zijn voorbehouden.

37793
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43433

+8|Y
43433 Set uitbreidingsrijtuigen 2 voor TGV Euroduplex
     

tandaard met
nverlichting
Alle rijtuigen s
e
n
in
b
d
le
te
it
armw
ingebouwde w

1 dubbeldeks-tussenwagen (R6) 2e klas en 1 dubbeldeks-tussenwagen (R7) 2e
klas. Treinstelnummer 4709. Zoals in gebruik tijdens tijdperk VI.
Lengte van het wagenpaar 43 cm.
€ 199,– *

+8|Y
43443 Set uitbreidingsrijtuigen 3 voor TGV Euroduplex
     
Een dubbeldeks-tussenwagen (R4) barwagen 2e klas en 1 dubbeldeks-tussenwagen (R5) 2e klas. Treinstelnummer 4709. Zoals in gebruik tijdens tijdperk VI.
Lengte van het wagenpaar 43 cm.

Dit model is ook verkrijgbaar in
het Trix H0-assortiment.

€ 199,– *

43443
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43423

37793
95

Nederland
Niederlande

)#§hNU4Y
Voorbeeld: Elektrische locomotief serie 1200 van de Nederlandse Spoorwegen (NS).
Bedrijfsnummer 1220. Zoals midden jaren ‘70 in gebruik.
Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving. 4 aangedreven assen. Antislipbanden. Met de rijrichting wisselend
driepuntsfrontsein en twee rode sluitseinen in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte, gele en rode ledlampjes. Rangeerlicht schakelbaar. Afzonderlijk gemonteerde metalen handgrepen. Remslangen op de
bufferbalk koppelbaar.
Lengte over de buffers ca. 20,8 cm.

Highlights:
Nieuw vormgegeven ventilatorindeling.
Voorbeeldgetrouw voorzien van gele en witte frontseinen.
mfx+-decoder met speelwereldmodus.

•
•
•

€ 359,– *

Model met een eendelige
ventilator gebaseerd op
„Krap und Lex”

Digitale functies
Frontsein
Stationsmededeling – NL
Rijgeluid eloc
Tyfoon
Directe regeling
Frontsein cabine 2
Rangeerfluit
Rangeersnelheid
Frontsein cabine 1
Piepen van remmen uit
Ventilator
Compressor
Perslucht afblazen
Conducteursfluit
Rangeersnelheid

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

37025 Elektrische locomotief serie 1200
     




    



   





  

Een bijbehorende set goederenwagens vindt u
onder artikelnummer 46306 op bladzijde 98.
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Kenmerkend in de geschiedenis van de locomotiefserie 1200 zijn de
zijwandfilters die in drie verschillende uitvoeringen dienst hebben gedaan.
Het doel van deze ventilatoren was aan de ene kant de lucht voor de
koeling van de tractiemotoren en de aandrijfweerstanden door te laten, en
aan de andere kant te voorkomen dat er te veel vuil en stof in de motoren
terecht-kwam. De zes- en tweedelige aircoventilatoren, die vanaf 1955 de
oorspron-

kelijke drie-, twee- en eendelige zijventilatoren vervingen, functioneren
misschien wel te goed!
Ze filteren de lucht zo efficiënt, dat de reinigingsintervallen zeer kort
waren. Na een uitgebreid testtraject wonnen de eendelige ventilatoren
„Krap und Lex”.

© Hans Scherpenhuizen

43845

43864

43894

43862

43863

37025
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Nederland
Niederlande

U4Y
46306 Set zwenkdakwagens
     
Model: Gedetailleerde uitvoering met veel gemonteerde onderdelen.
Afzonderlijk gemonteerde glijgootverlengingen. Beweegbare zwenkdaken.
Verschillende bedrijfsnummers. Alle wagens afzonderlijk verpakt.
Totale lengte over de buffers ca. 57 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.
€ 199,– * (5 wagens)

© www.nicospilt.com

Voorbeeld: Vijf rondschuif-zijlossers type Tds van Armita Wagons
Amsterdam B.V., ingezet door de Nederlandse Spoorwegen (NS). Uitvoering met zwenkdak boven de laadruimte. Zoals eind jaren ‘70 in gebruik.
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© R. Ankersmit
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46306

37025

U3Y
46432 Oldtimer-ketelwagen
     
Voorbeeld: 2-assige oldtimer-ketelwagen met remhokje. Vormgeving als
particuliere wagen met op de lange zijden het opschrift „Zoutindustrie
Hengelo Boekelo”, ingezet door de Nederlandse Spoorwegen (NS). In
gebruik rond 1951/52.

€ 37,99 *

Model: Eindbordes, remhokje en ladders gemonteerd.
Lengte over de buffers 10,2 cm.
Gelijkstroomwielstel E700580.

=U5Y
46268 Set goederenwagens Fals
     
Voorbeeld: Vijf zelflossers Fals van de Nederlandse Spoorwegen (NS).
Zoals in gebruik rond 1998.
Model: Gemonteerde eindplatforms en ladders van metaal. Verschillende
opschriften en bedrijfsnummers. Ladinginzetstuk ballastkegel met echte
ballastlaag. Alle wagens afzonderlijk verpakt en gemarkeerd met extra
omverpakking.
Lengte over de buffers per wagen ca. 13,3 cm.
Gelijkstroomwielstel E700580.

Zie pagina 159 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

Highlights:
Beladen met authentieke lading.

•

€ 189,– * (5 wagens)
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België
+U3Y
43547 Set personenrijtuigen M2
     
Voorbeeld: 2 verschillende personenrijtuigen type M2 van de Belgische
staatsspoorwegen (SNCB/NMBS). 1 personenrijtuig type M2, A, 1e klas.
1 personenrijtuig type M2, A5B5, 1e/2e klas. Mosgroene basiskleurstelling. Zoals in gebruik in tijdperk IIIa.
Model: Afzonderlijk ingezette, afgeschuinde kozijnen. Beide rijtuigen
met standaard ingebouwde binnenverlichting met warmwitte ledlampjes.
Personenrijtuig 1e klas standaard uitgerust met sleepcontact. Via de standaard ingebouwde stroomvoerende kortkoppelingskoppen kunnen beide
rijtuigen van stroom worden voorzien. Hiervoor moet een vast gedefinieerde rijtuigvolgorde worden aangehouden. Meerdere bedrijfsnummers.
Beide wagens afzonderlijk verpakt, met extra omverpakking.
Totale lengte over de buffers 55,2 cm.

Highlights:
Nieuwe constructie van het rijtuig 1e klas.
Beide rijtuigen zijn standaard voorzien van ledbinnenverlichting.
Bijbehorende set personenrijtuigen bij de nieuwe constructie van
stoomloc serie 1 van de SNCB en treinset 43546.

•
•
•

€ 179,– * (2 wagens)

Deze set personenrijtuigen
vindt u in het Trix H0-assortiment
onder artikelnummer 23222.

De bijpassende set wagens van type M2 vindt u in het Märklin H0-assortiment onder:

De bijpassende stoomlocomotief uit serie 1:

43546 Set personenrijtuigen M2

39480 Stoomlocomotief serie 1
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België
U5Y
49956 Set dienstwagens
     
Voorbeeld: 3 verschillende goederenwagens van de SNCB, B-Cargo.
Een tweeassige rongenwagen type Ks, een vierassige rongenwagen
type Res Europese standaarduitvoering met een lengte van 19,90 meter
en een gesloten goederenwagen Gbs. Zoals in gebruik rond 2003.
Model: Tweeassige rongenwagen Ks. Zijwanden naar voorbeeld van
geperste plaat met 20 openingen voor insteken van rongen. De rongen
worden meegeleverd. Wagen beladen met kabeltrommel, buizen en kist.
Vierassige rongenwagen Res. Draaistellen type Y 25 gelast. Metalen
inzetstuk voor goede rij-eigenschappen. Beweegbare rongen.
Met veel gemonteerde details. Beladen met een bouwcontainer,
vaten (meegeleverd) en kist. Gesloten goederenwagen Gbs.
Lengte over de buffers in totaal ca. 55 cm.
€ 169,– * (3 wagens)

Met realistische goederen.

49956
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37602

37602 Diesellocomotief serie 55 in dubbeltractie
     
Voorbeeld: Diesellocomotief serie 55 in dubbeltractie van de Nationale Maatschappij
der Belgische Spoorwegen (SNCB/NMBS). TVM-sleeplocomotief voor TGV, Thalys enz.
Model: Twee locomotieven in dubbeltractie. Locomotief met digitale decoder en
uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving. 3 aangedreven assen.
Antislipbanden. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en 2 rode sluitseinen
in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. De tweede loc met wisselend frontsein
aan één zijde.
Lengte over de buffers ca. 45 cm.

Zie pagina 159 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

Highlights:
digitale decoder met uitgebreide geluidsfuncties.
Serie 55 in dubbeltractie als sleeplocomotief voor TGV, Thalys enz.

•
•

€ 529,– *

Digitale functies
Frontsein
Koppelgeluid
Rijgeluid dieselloc
Tyfoon
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Frontsein cabine 2
Perslucht afblazen
Frontsein cabine 1
Conducteursfluit
Stoten railvoeg

Geen angst voor digitaal - nuttige tips vindt u op www.maerklin.de

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3
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Luxemburg
U8Y
46307 Set zelflossers
     
Voorbeeld: Drie rondschuif-zijlossers type Fcs van de Luxemburgse
staatsspoorwegen (CFL) en twee rondschuif-zijlossers van hetzelfde type
van Wagon Care Capital (WCB). Zoals in gebruik rond 2019.
Model: Gedetailleerde uitvoering met veel gemonteerde onderdelen. Afzonderlijk gemonteerde glijgootverlenging. Beladen met ballast. Alle wagens hebben verschillende bedrijfsnummers en zijn afzonderlijk verpakt.
Totale lengte over de buffers ca. 57 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

De bijbehorende draisine Robel is leverbaar
onder artikelnummer 39544.

104

Highlights:
Alle wagens beladen met ballast.
Uiterst gedetailleerde uitvoering.
Ideaal voor gebruik in complete treinen.

•
•
•

€ 199,– * (5 wagens)

Voorbeeld: Draisine ROBEL gebaseerd op serie 700 van de Luxemburgse
spoorwegen (CFL). Met beweegbare laadkraan. Gebruikt voor onderhoud
en controle. Zoals in gebruik rond 2020.
Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties.
Geregelde hoogvermogenaandrijving. Onderhoudsvrije motor in compact
model. 2 aangedreven assen. Gemonteerde handgrepen aan de machinistencabine. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en twee rode
sluitseinen in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontseinen aan
loczijde 2 en 1 elk afzonderlijk digitaal uitschakelbaar. Dubbele A-verlichtingsfunctie. Verlichting met onderhoudsvrije, warmwitte en rode ledlampjes. Machinistencabine met interieur en schakelbare binnenverlichting.
Laadkraan via de motor zwenkbaar, digitaal stuurbaar.
Lengte over de buffers 13,4 cm.

Highlights:
Laadkraan digitaal stuurbaar.
Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties.

•
•

€ 399,– *

Digitale functies
Frontsein
Kraangiek draaien
Rijgeluid dieselloc
Schakelfunctie F3
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Frontsein cabine 2
Waarschuwingsknipperlicht
Cabineverlichting
Frontsein cabine 1
Tyfoon
Locfluit
Compressor
Omgevingsgeluid
Omgevingsgeluid
Omgevingsgeluid

CS2-3

39544 Draisine ROBEL
     

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

#§hN+U8Y

     Omgevingsgeluid
     Cabineradio
     Gesprek
     Gesprek
    Gesprek
    Omgevingsgeluid

   





  








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

Een bijbehorende set goederenwagens is verkrijgbaar
onder artikelnummer 46307.

Dit product ontstond in samenwerking met de
firma Viessmann Modellspielwaren GmbH.

are laadkraan

Digitaal stuurb

Zie pagina 159 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Italië
37174 Diesellocomotief serie V 142
     
Voorbeeld: Diesellocomotief BR V 142 van de Servizi Ferroviari (SerFer).
Voormalige V 100 van de DB. Bedrijfsnummer V 142-23. Zoals in gebruik
rond 2002.
Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. 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. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode ledlampjes.
Gedetailleerde bufferbalk. Opsteekbare remslangen worden meegeleverd.
Lengte over de buffers 14,1 cm.
€ 309,– *

Digitale functies
Frontsein
Rangeerfluit
Rijgeluid dieselloc
Tyfoon
Directe regeling
Frontsein cabine 2
Rangeersnelheid
Geluid koppeling
Frontsein cabine 1
Piepen van remmen uit
Ventilator
Compressor
Perslucht afblazen
Bezanden
Brandstof bijvullen
Stoten railvoeg

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

(#§hNT5Y




    



   





  


Dit model heeft artikelnummer 22368 in het Trix
H0-assortiment.

U8Y
47107 Set lageboordwagens Res
     
Voorbeeld: 2 vierassige lageboordwagens type Res met geribde
s taalplaatwanden en inklapbare ronden. Goederenwagen van T renitalia,
een dochteronderneming van de Italiaanse staatsspoorwegen (FS).
Europese standaarduitvoering met een lengte van 19,90 m.
Beladen met draadrollen. Zoals in gebruik rond 2017.
Model: Draaistellen type Y 25. Metalen inzetstuk voor goede rij-eigenschappen. Specifieke uitvoering van de bodem. Veel gemonteerde details.
Beide wagens zijn afzonderlijk verpakt, met extra omverpakking.
Lengte over de buffers ca. 46 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.
Highlights:
Verschillende bedrijfsnummers.
Beide wagens beladen met imitatie van draadrollen.

•
•

€ 139,– * (2 wagens)
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Denemarken
U5Y
46309 Set zwenkdakwagens
     
Voorbeeld: Set zwenkdakwagens type Tdgrrs van de Deense staatspoorwegen (DSB). Set bestaande uit zes in het voorbeeld vast gekoppelde
wagenparen. Uitvoering met zwenkdak boven de laadruimte. Zoals in
gebruik vanaf 2000.
Model: Gedetailleerde uitvoering met veel gemonteerde onderdelen.
Afzonderlijk gemonteerde glijgootverlengingen. Beweegbare zwenkdaken.
De wagenparen zijn met een vaste schroefkoppeling verbonden. Verschillende bedrijfsnummers. Alle wagenparen afzonderlijk verpakt.
Lengte over de buffers per wagenpaar ca. 22,5 cm,
totale lengte over de buffers ca. 135 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.
Highlights:
Beweegbaar zwenkdak.
Wagentype ideaal voor gebruik bij complete treinen.
Uiterst gedetailleerde uitvoering.

•
•
•

€ 499,– * (6 wagenparen)
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Denemarken
U8Y
46933
      Lageboordwagen Kls
Voorbeeld: 2-assige lageboordwagen type Kls als particuliere wagen
van de Deense baanbouwfirma Aarsleff Rail A/S. Beladen met een
20 voet-boxcontainer. Zoals in gebruik rond 2019.

De bijbehorende draisine Robel is leverbaar
onder artikelnummer 39543.

Highlights:
• Container afneembaar.
€ 42,99 *

Model: Beladen met een afneembare 20 voet-boxcontainer.
Lengte over de buffers 15,7 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

=U5Y
48842 Set platte wagens voor zware belasting Slmmps
     
Voorbeeld: Twee platte wagens voor zware belasting Slmmps van de
Deense staatsspoorwegen (DSB), beladen met gevechtstanks Leopard 1A5
van de Deense strijdkrachten.
Model: Wagen voor zware belasting met frame van metaal. Laadhouders
worden meegeleverd. Model van militair voertuig met kuip en opbouw

108

van metaal. Kettingeenheden en andere gemonteerde componenten
van gedetailleerde kunststofdelen. Toren en wapen kunnen bewegen.
Authentieke kleurstelling. Met opschrift van code. Model van het militaire
voertuig van Schuco. Afzonderlijk verpakt.
Totale lengte over de buffers ca. 37,5 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

Highlights:
Voorbeeldgetrouwe variant van Leopard DK.

•

€ 145,– * (2 wagens)

Zie pagina 159 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

Voorbeeld: Draisine ROBEL type 54.22 als ARAIL 70004 „Pernille” van
de Deense baanbouwfirma Aarsleff Rail A/S. Met beweegbare laadkraan.
Gebruikt voor onderhoud en controle. Zoals in gebruik rond 2020.
Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties.
Geregelde hoogvermogenaandrijving. Onderhoudsvrije motor in compact
model. 2 aangedreven assen. Gemonteerde handgrepen aan de machinistencabine. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en twee rode
sluitseinen in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontseinen aan
loczijde 2 en 1 elk afzonderlijk digitaal uitschakelbaar. Dubbele A-verlichtingsfunctie. Verlichting met onderhoudsvrije, warmwitte en rode ledlampjes. Machinistencabine met interieur en schakelbare binnenverlichting.
Laadkraan via de motor zwenkbaar, digitaal stuurbaar.
Lengte over de buffers 13,4 cm.

Highlights:
Laadkraan digitaal stuurbaar.
Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties.

•
•

€ 399,– *
Dit product ontstond in samenwerking met de
firma Viessmann Modellspielwaren GmbH.

Digitale functies
Frontsein
Schakelfunctie F1
Rijgeluid dieselloc
Schakelfunctie F3
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Frontsein cabine 2
Waarschuwingsknipperlicht
Frontsein cabine 1
Cabineverlichting
Tyfoon
Locfluit
Compressor
Omgevingsgeluid
Omgevingsgeluid
Omgevingsgeluid

CS2-3

39543 Draisine ROBEL
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MS 2
CS1
CS2-3

#§hN+U8Y

     Omgevingsgeluid
     Cabineradio
     Gesprek
     Gesprek
    Gesprek
    Omgevingsgeluid

   





  








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

are laadkraan

Digitaal stuurb
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Zweden
=U8Y

Alle wagens hebben
verschillende
bedrijfsnummers
en zijn
afzonderlijk verpakt

47138 Set goederenwagens Sgns 88
     
Voorbeeld: Vier vierassige containerwagens voor gecombineerd vervoer
type Sgns 88 in matgrijze basiskleurstelling. Particuliere wagen van
AAE Cargo AG, verhuurd aan Rush Rail. Met houtlaadframes ExTe SR12,
steundorpels en kopschotrooster, voor het transport van houtstammen.
Zoals in gebruik rond 2014.
Model: Draaistellen type Y 25 gelast. Voorbeeldgetrouwe, onderbroken
metalen containerwagenbodem, met markante visbuiklangsdragers.
Elke containerwagen kan van 9 ExTe-rongen SR12, 3 steundorpels en
2 kopschotroosters worden voorzien. Bij elke wagen worden te bevestigen
ExTe-rongen, steundorpels en kopschotroosters meegeleverd. Alle wagens
hebben verschillende bedrijfsnummers en zijn afzonderlijk verpakt. Extra
verpakking. Totale lengte over de buffers 91,5 cm.
Gelijkstroomwielstel per wagen E700580.
€ 279,– * (4 wagens)

47138
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39068

Voorbeeld: Dieselelektrische goederentreinlocomotief JT42CWR, beter
bekend als Class 66. Diesellocomotief van RushRail, Zweden.
Zoals in gebruik rond 2012.
Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluids- en lichtfuncties. 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. Machinistencabineverlichting digitaal schakelbaar. Verlichting van besturingspaneel digitaal schakelbaar. Andere
lichtfuncties, zoals grootlicht, speciale rangeertekens en knipperlicht,
digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode
ledlampjes. Standaard ingebouwde stoomgenerator met dynamische

stoomuitstoot. 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.
Highlights:
Uitvoeringsvariant.
Machinistencabineverlichting digitaal schakelbaar.
Verlichting van besturingspaneel digitaal schakelbaar.
Standaard ingebouwde stoomgenerator met dynamische
stoomuitstoot.

•
•
•
•

Digitale functies
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

CS2-3

39068 Diesellocomotief Class 66
     

CU
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     Ventilator
     Lichtfunctie
hoog
     Tyfoon
Rangeersnelheid
     Compressor

afblazen
    Perslucht
Bezanden
    Koppelgeluid
    Geluid koppeling
   Brandstof bijvullen
   Waarschuwingssein
   Waarschuwingssein
   Bedrijfsgeluid

  















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

€ 439,– *

Met dynam

toot
ische rookuits

Dit model heeft artikelnummer 22997
in het Trix H0-assortiment.

Zie pagina 159 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Zweden
U5Y
46628 Set goederenwagens bollenwagens
     
Voorbeeld: Twee bollenwagens type Ucs van de Zweedse
staatsspoorwegen (SJ).

€ 89,99 * (2 wagens)

Model: Onderstel met doorbroken frame. Leidingen, eindbordes,
armaturen gemonteerd. Verschillende opschriften en bedrijfsnummers.
Afzonderlijk verpakt en gemarkeerd met extra omverpakking.
Lengte over de buffers per wagen ca. 10,5 cm
Gelijkstroomwielstel E700580.

(#§hH4Y
37244 Diesellocomotief serie Di5
     
Voorbeeld: Dieselrangeerlocomotief serie Di5 van de Noorse staatsspoorwegen (NSB). Dieselhydraulische aandrijving met blinde as.
Bedrijfsnummer Di5 870. Zoals in gebruik rond 1988.

•

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving. Drie assen en blinde as aangedreven.
Antislipbanden. Nieuwe telex-koppelingen voor en achter, telkens apart
digitaal schakelbaar. Met koppelingswals. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein, in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar.
Schakelbare dubbele A-verlichting. Bordesrelingen van metaal.
Lengte over de buffers 12 cm.

€ 299,– *
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Highlights:
Nieuwe Telex-koppeling voor en achter afzonderlijk digitaal
schakelbaar.
• Met koppelingswals.
• Digitale speelwerelddecoder mfx+ met licht- en
geluidsfuncties.

Digitale functies
Frontsein
Telex-koppeling achter
Rijgeluid dieselloc
Tyfoon
Telex-Koppeling voor
Directe regeling
Koppelingswals
Rangeer-dubbel-A-sein
Rangeersnelheid
Rangeerfluit
Piepen van remmen uit
Ventilator
Luchtpers
Perslucht afblazen
Brandstof bijvullen
Bezanden
Stoten railvoeg

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Noorwegen



    



   





  



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

MHI exclusief

!?Y
      Set voertuigen Tempo plateauwagen
18026
(2 stuks)
Voorbeeld: Tempo plateauwagen.
Model: Een Tempo plateauwagen in robijnrode en een in duifblauwe
kleurstelling.
Remake van het vroegere model 8026. Voertuigopbouw van persgietzink.
Metalen velgen met rubber banden. Schaal ca. 1:45.
Voertuiglengte telkens ca. 9,1 cm.
Highlights:
Opbouw van metaal.
Perfecte aanvulling op de populaire serie replicavoertuigen,
zoals 18023, 18032, 18031, 18034, 18029 en 18030.
• Certificaat van echtheid.
• Kartonnen verpakking in historische vormgeving.

•
•

Exclusief voor Insider Club-leden
€ 79,90 *

Leidraad
03093 Leidraad voor modelspoorbaan „Digitale besturing met Märklin Central Station 3”
     

Großer Ratgeber

Digital steuern
mit der Central
Station 3

ab
Software

2.0

Uitvoerige beschrijving van het digitale systeem van Märklin. In deze
handleiding 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. Omvang meer
dan 190 bladzijden in DIN A4-formaat. Engelstalige uitgave.
€ 19,90 *

itgave

Engelstalige u

Highlights:
• Bevat alle belangrijke informatie over Central
Station 3 met softwareversie 2.0.
• Grondbeginselen van digitaal besturen met CS 3.
• Digitaal locomotieven besturen.
• Grondbeginselen schakelingen.
• Opbouwen van een modelbaan in de praktijk.

03083 Leidraad in Duitse taal
     
So einfach steu
ern
Sie Ihre Modellb
ahn
Titel_Rücktitel_CS3

.indd 1

Vorteile des digi
talen
Fahrens im Übe
rblick

Die besten Tipp
s für
automatisierte
Abläufe
15.11.19 13:37

Deze in het Duits geschreven leidraad vindt u in het
Märklin-assortiment onder artikelnummer 03083.

€ 19,90 *

Alles over Märklin Digital
Een kleine, fijne en nuttige brochure rondom het onderwerp Märklin Digital.
De brochure is verkrijgbaar bij uw gespecialiseerde verkoper.
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Märklin Spoor Z

Perfectie op een schaal van 1:220
Perfectie op een schaal van 1:220, dat is het voor modelspoorliefhebbers
populaire Spoor Z van Märklin. Liefdevol ook „Mini-Club” genoemd,
staat het al tientallen jaren symbool voor exclusieve fijnmechanica in de
spoorwegmodelbouw.
Hup het spoor op dit jaar met het exclusieve inspectiethema van het
Märklin-dealerinitiatief. Getrokken door een BR 212 schiet daarbij ook
een kraanwagen met beweegbare kraanopbouw van de railbouwgroep te
hulp. Ons handgemaakte Spoor Z opent zijn deuren met het nu derde deel
van de Feinguss Edition en presenteert met een V200.0 een van de eerste
dieseltrajectlocomotieven van de Deutsche Bahn en een symbool van de
„economische wonderjaren”.
In tijdperk II werd chic gereisd en werd een voor die tijd typische set
sneltreinrijtuigen (zogenoemde Schürzenwagen) getrokken door een
krachtige E 18. Krachtig volgt op het hoofdspoor een stoomlocomotief
uit de indrukwekkende serie 042 samen met de bijbehorende en nieuw
geconstrueerde goederenwagens type Tbis 871.
Modern wordt het dan met onze diesellocomotieven uit de latere
tijdperken. Begeleid door bijbehorende goederen- en containerwagens
vormen ze indrukwekkende treinstellen op uw modelbaan.
Fraai is echter ook ons grote aanbod aan andere personenrijtuigen en
goederenwagens. Van het gemoedelijke regionale reizigersverkeer tot
het zware goederentransport valt er voor uw Spoor Z veel te ontdekken.
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Op naar het spoor
!4Y
n als lading

87761 Set inspectiewagens
     

profiele
Inclusief 10 rail

Voorbeeld: Set inspectie- en goederenwagens van de DB bestaande
uit: Woon- en werkplaatswagen (omgebouwde BD3yg) verblijfswagen
(omgebouwde B3yg) hulpverleningsvoertuig (basis G-wagen) open goederen
wagen Klm 441 en open goederenwagen E 037 met hoge zijwanden.
Alle wagens in de uitvoering van tijdperk IV.
Model: Alle wagens in gedetailleerde, voorbeeldgetrouwe kleurstelling.
10 railprofielen als lading worden meegeleverd.
Wagens niet afzonderlijk leverbaar.
Totale lengte over de buffers ca. 280 mm.
Eenmalige productie voor het Märklin-dealerinitiatief.
€ 179,– * (5 wagens)

86572
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87761

88214



MHI exclusief

!/N4Y
88214 Diesellocomotief serie 212
     
Voorbeeld: Lichte multifunctionele locomotief serie 212 van de DB in de
purperrode uitvoering van tijdperk IV.
Model: Klokankermotor. Beide draaistellen op alle assen aangedreven.
Verlichting met onderhoudsvrije, met de rijrichting wisselende warmwitte/
rode LED‘s. Lengte over de buffers 60 mm.

Highlights:
Klokankermotor.
Warmwitte/rode frontverlichting.
Gedetailleerde kleurstelling en opschriften.

•
•
•

Eenmalige productie voor het Märklin-dealerinitiatief.
€ 189,– *

!4Y
86572 Aanvullingsset railbouw
     
Voorbeeld: 1 lageboordwagen, 1 kraanschutwagen en 1 kraanschutwagen Highlights:
van een railbouwgroep van de Deutsche Bundesbahn (DB) zoals in gebruik • Kraanwagen met echte functies, met de hand te bedienen.
in tijdperk IV.
Eenmalige productie voor het Märklin-dealerinitiatief (MHI).
Model: Kraan met beweegbaar kraanhuis en beweegbare kraanarm en
kraanarmsteun. Kraanhaak met een handkruk op en neer beweegbaar.
€ 84,99 * (3 wagens)
Kraanschutwagen met fraai opschrift, lageboordwagen met ladinginzetstuk
„gereedschap”.
Totale lengte 135 mm.

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 160 voor garantiebepalingen. Zie pagina 159 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Treinset voor ons Insider-model
3Y
82326 Set ketelwagens
     
Voorbeeld: 3 2-assige ketelwagens met remplatform. 1 wagen „Hobum”,
1 wagen „EVA” 1 wagen „F. Thörl”. Wagens ingezet door de DB zoals in
gebruik in tijdperk III.
Model: Alle 3 de ketelwagens voorbeeldgetrouw uitgevoerd.
Zwarte schijfwielen.
Wagenlengte over de buffers 124 mm.
Wagens niet afzonderlijk leverbaar.
€ 99,99 * (3 wagens)

3Y
     
82153 Set schuifdak-/schuifwandwagens
Voorbeeld: Twee tweeassige schuifdak-/schuifwandwagens van het type
Tbes-t-68 van de Deutsche Bundesbahn (DB). Met eindbordessen aan de
kopzijde. Zoals in gebruik rond 1963.
Model: Nieuwe constructie met afzonderlijk gemonteerde eindbordessen
aan de kopzijden. Beide wagens met verschillende wagennummers.
Lengte over de buffers 130 mm.
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Highlights:
Nieuwe constructie.
Gemonteerde eindbordessen aan de kopzijde.

•
•

€ 69,99 * (2 wagens)

Ons Insider-model 2021 voor Spoor Z



MHI exclusief

Een technisch hoogstandje voor alle Spoor Z-fans: rangeer- en
goederenloc V 188 001 meteen twee keer: als dubbele dieselloc,
via een koppelingsdissel vast verbonden. Gedetailleerde metalen
uitvoering, in beide locomotiefhelften is een hoogvermogenmotor gemonteerd. Een krachtpatser, exclusief voor Club-leden.

!(N3Y
88150 Dubbele diesellocomotief serie V 188 001
     
© R. Brüning

Voorbeeld: Dubbele diesellocomotief V 188 001 a/b van de Deutsche
Bundesbahn (DB) in de purperrode kleurstelling van tijdperk IIIb. Ombouwversie met Maybach-motor zonder dakopbouw. Met 4 zandkisten per zijde
en locomotiefhelft. Uitlaat voor Webasto-apparaat als Pilz. Standplaats
Gemünden/Main,

Highlights:
Compleet nieuwe constructie voor Insider-leden.
Alle assen van beide helften van de locomotief motorisch
aangedreven.
• Warmwit/rood ledfrontsein.
• Onderstellen en opbouwen van metaal.
• Machineruimteverlichting.
• Geïmiteerde machineruimte.

•
•

Model: Volledig nieuw ontwikkeld, onderstel en opbouw grotendeels van
metaal. Beide helften van de locomotief met motor, telkens alle assen
aangedreven. Klokankermotor. De twee locs zijn via een koppelingsdissel vast met elkaar verbonden. Met de rijrichting wisselend frontsein
3x warmwit/2x rood met onderhoudsvrije ledlampjes. Machineruimteverlichting en geïmiteerde machineruimte. Uiterst gedetailleerd met
voorbeeldgetrouwe kleurstelling en opschriften.
Lengte over de buffers ca. 103 mm.
Alle assen van beide helften van de
locomotief motorisch aangedreven

€ 319,– *

Exclusief voor Insider Club-leden.

Nog geen clublid? Hier aanmelden www.maerklin.de/clubs

82326

82153

88150

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 160 voor garantiebepalingen. Zie pagina 159 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Handgemaakte modellen – deel 3 uit de verzamelserie
Y
86606 Gesloten goederenwagen VH 14 in echt brons
     
Voorbeeld: Gesloten goederenwagen (veewagen) type VH 14.
Uitvoering met remhokje.
Model: Bovenbouw van de wagen met remhokje en wagenbodem van
gegoten brons, met transparante beschermlak. Schijfwielstellen zwart
vernikkeld. Lengte over de buffers 40 mm.

Highlights:
Uit de serie Märklin Z handgemaakte
modellen Feinguss Edition.
• Opbouw van de wagen en wagenbodem van
echt gegoten brons.

•

Eenmalige, gelimiteerde serie.
€ 99,99 *

Kwaliteit tot in het detail
Een team van creatieve en ervaren mensen maakt met veel
passie modellen, die met de klassieke productieprocessen
nooit zouden hebben bestaan.
Het bronsgieten is in ons bedrijf, dankzij veel handwerk,
passie en ervaring, tot ware perfectie ontwikkeld. De transparante beschermlak benadrukt het zuivere metaal en de
fijne details van de handgemaakte modellen uit de Märklin Z
Feinguss Edition nog eens extra.

120

n,
In brons gegote eneraties
or g
een sieraad vo

Feinguss Edition
)N3Y
88207 Diesellocomotief serie V 200 van echt brons
     
Voorbeeld: Zware dieselhydraulische multifunctionele locomotief uit
serie V 200.0 van de Deutsche Bundesbahn (DB), tijdperk III/IV.
Model: Voortzetting van de serie bronzen handgemaakte modellen.
Behuizingsopbouw van echt, met de hand gegoten brons met transparante beschermlak. Harmonieuze kleurstelling met brons- en zwarttinten.
Uitgerust met klokankermotor en wit/rode met de rijrichting wisselende
ledverlichting. Beide draaistellen op alle assen aangedreven. Minder opschriften om de bronslook beter tot zijn recht te laten komen. Herbewerkte
behuizingsbevestiging. Lengte over de buffers 84 mm.
Levering in een hoogwaardige speciale verpakking, bestaande uit een
zwarte houden box met certificaat van echtheid.

Highlights:
• Uit de serie Märklin Z handgemaakte
modellen Feinguss Edition.
• Klokankermotor.
Voortzetting van de serie bronzen handgemaakte modellen.
Behuizing van met de hand gegoten brons.
Verzamelaarseditie.
€ 369,– *

Vorige modellen uit de serie Märklin Z
handgemaakte modellen Feinguss Edition:
In de fabriek uitverkocht.

88565 Elektrische locomotief serie Ce 6/8 III „Krokodil”

88932 Stoomlocomotief BR 85

82170 Gesloten goederenwagen type Gl Dresden in echt brons

82389 Koelwagen van echt brons
Zie pagina 159 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Reizen in tijdperk II
/H2Y
88083 Elektrische locomotief serie E 18
     
Voorbeeld: Serie E 18 van de Deutsche Reichsbahn (DRB) in de uitvoering
van tijdperk II.
Model: Model met klokankermotor. Elektrische bovenleidingsfunctie.
Gedetailleerde kleuren en opschriften. Alle aandrijfassen aangedreven.
Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein. Frontsein met onderhoudsvrije warmwitte ledlampjes.
Lengte over de buffers ca. 76 mm.

Highlights:
Klokankermotor.

•

€ 225,– *

2Y
87352 Set sneltreinwagens Schürzenwagen
     
Voorbeeld: 5 Schürzenwagens waarvan 1 x 1e/2e klas sneltreinrijtuig
(AB4ü), 2 x 3e klas sneltreinrijtuig (C4ü), 1 x 1e/2e/3e klas sneltreinrijtuig
(ABC4ü) en 1 x restauratierijtuig WR4üe van Mitropa, ingezet door de
Deutsche Reichsbahn (DRB). Zoals in gebruik in tijdperk II.

Highlights:
Kortkoppelingshaken.

•

€ 199,– * (5 wagens)

Model: Vijfdelige set sneltreinrijtuigen (zogenoemde „Schürzenwagen”),
bestaande uit vier verschillende sneltreinrijtuigen en een restauratiewagen. Wagens met correcte kleurstelling en opschriften. Alle wagens zijn
uitgerust met kortkoppelingshaken.
Totale lengte over de buffers 520 mm. Wagens niet afzonderlijk leverbaar.

87352
122

88083
Zie pagina 159 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

2Y
86010 Set klapdekselwagens
     
Voorbeeld: 3 klapdekselwagens K Wuppertal (15 t laadgewicht) met
handrem en remhokje in de uitvoering van tijdperk II rond 1931.

€ 89,99 * (3 wagens)

n open

Model: 3 klapdekselwagens met remhokje. Klapdeksel kan open.
Alle wagens met zwart vernikkelde spaakwielen.
Totale lengte over de buffers 103 mm.

Klapdeksel ka

2Y
82327 Set goederenwagens O 10
     
Voorbeeld: 2 open goederenwagens type O 10 met bestelwagen
Tempo A400 zoals in gebruik in tijdperk II.
Model: 2 open goederenwagens met voorbeeldgetrouwe kleurstelling,
opschriften en gebruikssporen. Een rijdende bestelwagen Tempo van
metaal met rubberen banden wordt meegeleverd.
Lengte over de buffers ca. 69 mm.

€ 79,99 * (2 wagens)

M

n Tempo A400
et bestelwage

van metaal
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„Donnerbüchse” – standaardwagen van de Deutsche Bundesbahn (DB)
De voorbeelden van de tweeassige wagens voor
personentreinen hadden oorspronkelijk nog
houten daken en binnenwanden. Later werden
ze helemaal van staal gebouwd. Serie 29 was
een geheel stalen constructie. De wagens waren
voor hedendaagse begrippen zeer luidruchtig
en dreunden enorm. In de volksmond kregen
ze daarom de bijnaam „Donnerbüchse”. Bij
de Bundesbahn waren ze in de jaren na de
oorlog onontbeerlijk voor het regionale en
zijlijnverkeer.

3Y

3Y

87512 Standaard personenrijtuig „Donnerbüchse”
     
(donderbus)

      Standaard personenrijtuig „Donnerbüchse”
87511
(donderbus)

Voorbeeld: Doorgangswagen Bi van de Deutsche Bundesbahn (DB).
2e klas. Zoals in gebruik in tijdperk IIIa.

Voorbeeld: Doorgangswagen Bi van de Deutsche Bundesbahn (DB).
2e klas. Zoals in gebruik in tijdperk IIIa.

Highlights:
Ander bedrijfsnummer van de 87511.

€ 35,99 *

•

€ 35,99 *

3Y

3Y

      Standaard personenrijtuig „Donnerbüchse”
87501
(donderbus)

      Standaard bagagewagen „Donnerbüchse”
87521
(donderbus)

Voorbeeld: Doorgangswagen BCi van de Deutsche Bundesbahn
(DB). 2e/3e klas. Zoals in gebruik in tijdperk IIIa.

Voorbeeld: Bagagewagen Pwi van de Deutsche Bundesbahn (DB). Zoals
in gebruik in tijdperk IIIa.

€ 35,99 *

€ 35,99 *
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87521
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87512

87511

87501

88744
Zie pagina 159 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

Bubikopf (pagekopje)
BR 64 – „Bubikopf ” (pagekopje) als manusje-van-alles. Tussen
1928 en 1940 werkten veel gerenommeerde locomotiefbouwers
in Duitsland samen aan de bouw van serie 64. In het kader van
het standaardbouwprogramma van de Deutsche Reichsbahn-
Gesellschaft vertoont ook de BR 64 sterke overeenkomsten met
andere locomotiefseries, in het bijzonder met de BR 24 waarvan
aandrijving en ketel werden overgenomen. Van de 12,4 m lange
geünificeerde personentrein-tenderlocomotief met asvolgorde
1‘C1‘ zijn in totaal 520 exemplaren gebouwd. Vanwege de lage
asbelasting en topsnelheid van op 90 km/h kon deze op nagenoeg

alle trajecten worden ingezet. De succesvolle constructie maakte
uiteenlopende toepassingen mogelijk. De loc was in principe
bedoeld om personentreinen te trekken, maar lichte sneltreinen
en flink wat goederentreinen behoorden ook tot de taken, die
hij stoer uitvoerde. De Tweede Wereldoorlog en de verdeling
van Duitsland lieten bij serie 64 diepe sporen na. 278 machines
gingen naar de Deutsche Bundesbahn, 115 naar de Deutsche
Reichsbahn en één locomotief naar Oostenrijk. Net zoals veel
andere series kreeg ook de BR 64 een bijnaam. Een toen modern
dameskapsel was de inspiratie voor de naam van deze robuuste,

gedrongen locomotief. In hoeverre dit vleiend is voor het dameswereldje en het gilde van kappers is de vraag, feit is dat serie 64
voor de Deutsche Bundesbahn tot het einde van de inzetperiode
in 1974 een betrouwbare partner voor personeel en reizigers was.
De nog overgebleven museumlocs genieten een niet aflatende
populariteit.

)E3Y
88744 Stoomlocomotief serie 64
     
Voorbeeld: Tenderstoomlocomotief 64 van de Deutsche Bundesbahn (DB)
in de uitvoering van tijdperk IIIa.
Model: Uiterst gedetailleerd model. Opbouw en onderstel van metaal.
Imitatie van de reminstallatie, baanruimer, enz. aan onderste gedeelte van
de loc. Uiterst gedetailleerde, werkende besturing en stangen. Vergrote
bufferschijven. Gelaste waterreservoirs, zonder centrale sluiting van de
rookkast en zonder belsysteem. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein. Frontsein met warmwitte ledlampjes. Locomotief met klokankermotor. Alle 3 koppelassen aangedreven. Wielen zwart vernikkeld.
Lengte over de buffers ca. 57 mm.

Highlights:
Onderstel en opbouw van de locomotief van metaal.
Uiterst gedetailleerde stangen/besturing.
Imitatie van de reminstallatie, baanruimer.
Klokankermotor.
LED-frontsein met warmwitte LED‘s.

•
•
•
•
•

€ 225,– *
© Heinz Hangarten, Eisenbahnstiftung
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Tijdloos chic en tot de dag van vandaag geliefd
/H3Y
88088 Elektrische locomotief serie E 18
     
Voorbeeld: Serie E 18 van de Deutsche Bundesbahn (DB) uit tijdperk III.
Model: Model omgebouwd naar klokankermotor. Elektrische bovenleidingsfunctie. Gedetailleerde kleuren en opschriften. Alle aandrijfassen
aangedreven. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein. Frontsein
met onderhoudsvrije warmwitte ledlampjes.
Lengte over de buffers ca. 76 mm.

Highlights:
Klokankermotor.

•

€ 225,– *

© Dr. Ludwig Gackenholz

3Y
82337 Themaset „kolentransport”
     
Voorbeeld: Open goederenwagen O 10 van de DB en graafmachine Fuchs
type 300 met kolenbak zoals in gebruik in tijdperk IIIb.
Model: Hogeboordwagen O 10 in gedetailleerde kleurstelling, beladen
met een ladinginzetstuk „echte kolen”.
Lengte over de buffers 40 mm.

Wagens voor het nabouwen
van een kolenverlaadtafereel
of kolentoevoer.

Fuchs graafmachine van metaal, sluitwagen draaibaar, in voorbeeldgetrouwe staalblauwe/zwarte kleurstelling met kolenbak.
Highlights:
Fuchs graafmachine in nieuwe, voorbeeldgetrouwe
kleurstelling.

•

€ 52,99 * (set)
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Zie pagina 159 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

Museumlocomotief
(H8Y
88772 Diesellocomotief serie V 36
     
Voorbeeld: V 36 108 van de Deutsche Bundesbahn AG, museumlocomotief uit het DB Museum in Nürnberg in actuele toestand.
Model: Klokankermotor. Ledfrontsein met warmwitte/rode ledlampjes,
met de rijrichting wisselend. Locborden van metaal, evenals het onderstel.
Alle assen aangedreven. Gedetailleerde en voorbeeldgetrouwe kleurstelling en opschriften. Levering in een exclusieve houten box.
Lengte over de buffers 42 mm.

V 36 108 uit
DB Museum
Nürnberg.

Highlights:
Voortzetting van de serie museumlocomotieven.
Levering in een houten box.
Gelimiteerde serie van 499 stuks.

•
•
•

€ 199,– *

© Stefan Carstens

e museumloc
Deze exclusiev een gelimiteerde
t in
wordt gemaak
tuks
serie van 499 s

© Manfred Kopka
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Goederen op de rails
4Y
87094 Autotransportwagen
     
Voorbeeld: Autotransportwagen DDm 915 in de kleurstelling chroomoxidegroen zoals in gebruik in tijdperk IV van de DB.
Model: Gedetailleerde en voorbeeldgetrouwe kleurstelling en opschriften, met kortkoppelingshaak aan beide uiteindes van de wagen.
Lengte over de buffers ca. 120 mm. Kleinste boogradius 195 mm.

Highlights:
Kortkoppelingshaken.

•

€ 37,99 *

4Y
82155 Set schuifdak-/schuifwandwagens
     
Voorbeeld: 4 tweeassige schuifdak-/schuifwandwagens type Tbis 871
(Klmmgks 68) van de Deutsche Bundesbahn (DB). Met eindbordessen aan
de kopzijde. Zoals in gebruik in de jaren ‚80.
Model: Nieuwe constructie met afzonderlijk gemonteerde eindbordessen aan de kopzijden. Alle wagens met reparaties en verschillende
bedrijfsnummers.
Totale lengte over de buffers ca. 262 mm.
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Highlights:
Nieuwe constructie van schuifdak-/schuifwandwagen type Tbis 871.
Alle wagens met reparaties en verschillende bedrijfsnummers.

•
•

€ 129,– * (4 wagens)

De krachtpatser
De enorme ketel en het volledig vrije, hoekige cilinderblok met
zijn aan de binnenzijde aangebrachte lantaarns zijn het kenmerk
van deze krachtige stoomlocserie 42.

)F4Y
88276 Stoomlocomotief serie 042
     
Voorbeeld: Goederentrein-stoomlocomotief serie 042 met nieuwe hoogrendementketel en olietender 2´2´T34 van de Deutsche Bundesbahn (DB)
in de uitvoering van tijdperk IV.
Model: Uiterst gedetailleerde constructie met hoogrendementsketel
(nieuwbouwketel). Metalen locomotiefopbouw met ingezette cabineruiten en correct weergegeven details (schoorsteen, machinistencabine,
ventilatoren, enz.). Imitatie van de zandvalbuizen, gestileerde remmen,
inductieve treinzekering aan beide zijden, baanruimer enz., meer details
aan het onderste gedeelte van de loc. Uiterst gedetailleerd en volledig
functionerende besturing en stangen. Locomotief met klokankermotor.
Alle 4 koppelassen aangedreven. Frontsein met warmwitte ledlampjes.
Tender uitgerust met spaakwielen.
Lengte over de buffers ca. 112 mm. Kleinst berijdbare boogradius 195 mm.

Highlights:
Inductieve treinzekering aan beide zijden.
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 machinistencabine.
• Frontsein met warmwitte ledlampjes.

© Wolfgang Bügel, Eisenbahnstiftung

•
•
•
•

€ 269,– *

© Dr. Willi Hager, Eisenbahnstiftung

82155
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De klassieke V uit de spoorweggeschiedenis
/N4Y
88206 Diesellocomotief serie 220
     
Voorbeeld: Zware dieselhydraulische multifunctionele locomotief uit
serie 220 (vroegere V 200.0) van de Deutsche Bundesbahn (DB), in de
elegante purperrode/grijze kleurstelling van tijdperk IV, zoals in gebruik
aan het begin van de jaren ‘70.

Gestileerd interieur van de machineruimte, gedetailleerde kleurstelling.
Lichte gebruikssporen op het dakgedeelte.
Lengte over de buffers 84 mm.

€ 215,– *

Model: Locomotief met aandrijving op alle assen. Model uitgerust met
klokankermotor. Donker vernikkelde wielbanden. Verlichting met onderhoudsvrije, met de rijrichting wisselende warmwitte/rode ledlampjes.

/N4Y
81306 Treinset „Deutsche Weinstraße“
     
Voorbeeld: Diesellocomotief BR 218.4 van de DB (Deutsche Bundesbahn)
en 2 paar ombouwwagens 2e klasse WG3yge/WG3yge met reclameopschrift „Deutsche Weinstraße” zoals in gebruik in tijdperk IV circa 1980.

Highlights:
Klokankermotor.

•

€ 359,– *
Model: Diesellocomotief 218 met klokankermotor en wit/rood met de
rijrichting wisselend ledfrontsein. 2 wagenparen telkens in het midden
vast aan elkaar gekoppeld, in voorbeeldgetrouwe kleurstelling.
Lengte over de buffers ca. 320 mm.

87073
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Highlights:
Klokankermotor.

•

81306

4Y
87513 Set personenrijtuigen
     

Perfecte aanvulling op
stoomloc 88032
van de volgende bladzijde

Voorbeeld: 4 verschillende bagagewagens/personenrijtuigen van de
Deutsche Reichsbahn (DR) in de glasgroene uitvoering van tijdperk IV.
1 bagagewagen Daai, 3 doorgangswagens 2e klas Baai.
Model: 4 verschillende wagens in gedetailleerde kleurstelling en met
fijne opschriften, voor het eerst in de uitvoering van de DR. Alle wagens
hebben een eigen bedrijfsnummer. Modellen niet afzonderlijk leverbaar.
Totale lengte 252 mm.
€ 135,– * (4 wagens)

87513
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Technisch is het een serie 24
Het standaard typeprogramma van de DRG omvatte in eerste
instantie geen locomotieven voor zijlijnen, omdat de aanschaf
van nieuwe machines voor de hoofdlijnen prioriteit had. Pas
later werd besloten tot nieuwbouw van de zijlijnlocs van serie 24
(sleeptender), 64 en 86. De eerste 17 machines van serie 24
werden in 1928 geleverd door Schichau (24 001-010) en Linke-
Hofmann (24 031-037). Een jaar later reden al 69 van deze
machines, die met maar liefst 900 pk een snelheid van 90 km/h
haalden, op de trajecten naar Stuttgart, Stettin, Schwerin,
Regensburg en Münster. Serie 24 was in veel opzichten gelijk aan
tenderloc 1’C1’ van serie 64. Opvallend was de vanwege de gunstigere massaverdeling ver naar voren verplaatste ketel. Daardoor
lag de schoorsteen niet meer op de aslijn van de cilinders, zoals
bij de andere standaard locs het geval was. De laatste van in totaal

95 locs van serie 24 werd pas in 1940 geleverd. Aan het einde
van de jaren ‘30 gingen de meeste machines naar Oost-Pruisen,
waar ze op lange zijlijnen reden. Daardoor kreeg de loc ook zijn
bijnaam „Steppenpaard”. Het is daarom niet verwonderlijk dat
na de Tweede Wereldoorlog bijna de helft van de machines zich
buiten de twee Duitse staten bevond. Naast enkele oorlogsverliezen zijn ten minste 8 locs door de Sovjetunie ingepalmd. Bij de
Poolse spoorwegen PKP werden tot 1950 in totaal 31 exemplaren
weer in bedrijf genomen, nu onder de nieuwe benaming Oi2. De
DB liet in totaal 42 machines opwerken. Daar werden ze voornamelijk ingezet in het noorden en het westen van de republiek. Al
in 1965 en 1966 werden de laatste vijf exemplaren bij de spoorbedrijfdepots Rahden en Rheydt uitgerangeerd. Op DDR-gebied
waren er na de oorlog slechts vier locs (24 002, 004, 009 en 021)

© T. Estler

)F4Y
88032 Stoomlocomotief serie 37
     
Voorbeeld: Stoomlocomotief voor personentrein met sleeptender
serie 37 van de Deutsche Bundesbahn (DB). Standaard locomotief met
Wagner-windleiplaten en 3-assige tender. De locomotief is uitgevoerd
zoals deze rond 1970 kort na de omnummering in gebruik was en heeft
EDV-nummer 37 1009-2. Uiteindelijk ging het voertuig naar opstelterrein
Güsten. In 1972 werd hij verkocht en ging hij naar de Bondsrepubliek
Duitsland. Daar werd hij opnieuw omgenummerd en werd 24 009.

Model: Verbeterd model met gedetailleerd, volledig werkend
s tangenstelsel, geïmiteerde remmen en klokankermotor.
Model met Wagner-windleiplaten. Alle aandrijfassen aangedreven.
Driepuntsfrontsein met warmwitte LED‘s.
Lengte over de buffers ca. 82 mm.
€ 179,– *

87513
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Highlights:
Klokankermotor.
Uiterst gedetailleerd model.
Gedetailleerd, werkend stangenstelsel.
Geïmiteerde remmen.
Ledfrontsein.

•
•
•
•
•

88032
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achtergebleven. Deze werden alle door de Deutsche Reichsbahn (DR) opnieuw in bedrijf gesteld. Hier eindigde in 1968 de
roosterinzet bij opstelterrein Jerichow, aangezien in 1967/68 drie
machines moesten worden uitgerangeerd. Het verkeersmuseum
in Dresden nam vervolgens echter de 24 004 als niet-rijdend
expositiestuk onder zijn hoede. Alleen de 24 009 bleef nog vier
jaar langer onder stoom. Als reserve hospitaaltrein in Güsten en
Stendal kreeg hij zelfs op 1 juli 1970 nog het volgens EDV correcte, maar toch wel wat merkwaardige nummer 37 1009 toegekend.
Aangezien echter bij de EDV-hercodering de DR-voertuigen
alleen de cijfers „0” en „3-9” als eerste teken voor stoomlocs was
voorzien, moest ook de laatste machine uit serie 24 een nieuwe
serieaanduiding (in dit geval serie 37) krijgen. In 1972 mocht hij

dan, na verkoop aan de Eisenbahn-Kurier, naar de Bondsrepubliek vertrekken, waar hij tot de dag van vandaag behouden bleef.
Al vanaf 24 september 1972 trok de nu weer 24 009 genoemde
loc speciale treinen door de hele Bondsrepubliek. Na het verbod
op stoomlocomotieven van de DB in 1977 kon de 24 009 in het
hele land alleen nog op particuliere spoorwegen rijden. Maar
toch kreeg hij toestemming om vanaf 1993 als eerste particuliere stoomlocomotief weer over de rails van de Deutsche Bahn
te rijden. Na een aantal keuringen reed hij ten slotte tot 2007
in heel Duitsland voor speciale treinen. Sindsdien verblijft hij
onder de hoede van de „Stiftung Dampflok 24 009” in het voormalige opstelterrein Gelsenkirchen-Bismarck, waar hij wacht op
betere tijden.
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Goederen op het spoor
4Y
82268 Goederenwagenset DR
     
Voorbeeld: 3 goederenwagens van de DR (Oost) waarvan 2 gesloten
goederenwagens Gbkl en een lageboordwagen Klms 3430. Een goederenwagen Gbkl voor het vervoer van tetraethyllood met de overeenkomstige
waarschuwingstekens. Alle wagens zoals in gebruik in tijdperk IVa.
Model: Wagens met verschillende vormgevingen, met gedetailleerde
opdruk. Lageboordwagen voorbeeldgetrouw zonder rongen.
Wagens niet afzonderlijk leverbaar.
Totale lengte over de buffers ca. 175 mm.
€ 99,99 * (3 wagens)

5Y
86357 Schuifhuifwagen
     
Voorbeeld: Goederenwagen type Shimmns 718 van DB AG divisie DB
Cargo voor het transport van walsstaal. Zoals in gebruik tijdens tijdperk V.
Model: Schuifhuifwagen in gedetailleerde en fijne kleurstelling, met
voorbeeldgetrouwe opschriften, met lichte gebruikssporen.
De wagen is uitgerust met kortkoppelingshaak.
Lengte over de buffers 55 mm.
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Highlights:
Kortkoppelingshaken.

•

€ 37,99 *
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/N5Y
88136 Diesellocomotief serie 232
     
Voorbeeld: Zware diesellocomotief serie 232 „Ludmilla” van de Deutsche
Bahn AG (DB AG), afdeling DB Cargo. Purperrode basiskleurstelling.
Zoals midden jaren ‘90 in gebruik.
Model: Model met klokankermotor. Gedetailleerde kleurstelling en
opschriften. Gestileerde cabine-inrichting. Beide draaistellen aangedreven. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en rode sluitseinen.
Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode ledlampjes.
Totale lengte over de buffers ca. 95 mm.
€ 219,– *

©Ralf Opalka, Eisenbahnstiftung

82665

88136

De bijbehorende set rijtuigen vindt u op de volgende bladzijde

135

Goederenverkeer dwars door Europa
5Y
82665 Set containerwagens
     
Voorbeeld: 6 containerwagens voor gecombineerd vervoer van de
Deutsche Bahn AG. Daarvan 1 x containerwagen Sgs 693 met
3 20 voet-containers, daarvan 2 x „Hapag Lloyd”, 1 x „DB TFG” 1 x containerwagen Sgs 693 met 1 20 voet-container Hanjin en 1 40 voet-container
„Evergreen”. 4 x containerwagen Lgjs 598. Beladen 1 x met 40 voet-container „Maersk Sealand” 1 x 40 voet-container „CAPITAL”, 2 x beladen
met telkens 2 x 20 voet-tankcontainers „Hoyer”.
Model: Alle containers met individueel nummer. 20 voet-containers
gedetailleerd bedrukt. Tankcontainer in gedetailleerde frameconstructie,
afneembaar en stapelbaar, met verschillende bedrijfsnummers.
Totale lengte over de buffers ca. 440 mm.
€ 259,– * (6 wagens)

8Y
86356 Set schuifhuifwagens
     
Voorbeeld: 2 goederenwagen type Shimmns-tu 718 van DB AG divisie
DB Cargo o.a. voor het transport van walsstaal. Een wagen met reclameopschriften. Zoals in gebruik in tijdperk VI.

Highlights:
Kortkoppeling.

•

€ 69,99 * (2 wagens)
Model: Schuifhuifwagen in gedetailleerde en fijne kleurstelling, met
voorbeeldgetrouwe opschriften.
Beide wagens zijn uitgerust met kortkoppelingshaken.
Lengte over de buffers ca. 112 mm.
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/N8Y
88205 Diesellocomotief serie V 270
     
Voorbeeld: Zware dieselhydraulische multifunctionele locomotief
V 270.09 (vroegere V 200.1/serie 221 van de Deutsche Bundesbahn (DB))
van Schienen Güter Logistik GmbH (SGL), zoals in gebruik in tijdperk VI.
Model: Locomotief met aandrijving op alle assen. Model uitgerust met
klokankermotor. Donkere wielbanden. Verlichting met onderhoudsvrije,
met de rijrichting wisselende warmwitte/rode ledlampjes. Gedetailleerde
en complete kleurstelling. Levering in een exclusieve houten box.
Lengte over de buffers 84 mm.

Highlights:
Klokankermotor.
Schienen Güter Logistik GmbH.
Rode sluitseinen.
Levering in een houten box.

•
•
•
•

€ 225,– *

86356

88205

82665

/N8Y
88378 Diesellocomotief serie 285
     
Voorbeeld: Dieselelektrische locomotief serie 285 van spoorwegbouwen -exploitatiemaatschappij Pressnitztalbahn mbH (Press). Gemaakt door
Bombardier als serielocomotief uit het TRAXX-typeprogramma. Zoals
momenteel in gebruik tijdens tijdperk VI.

Model: Locomotief met klokankermotor. Beide draaistellen aangedreven.
Verlichting met onderhoudsvrije, met de rijrichting wisselende warmwitte/
rode ledlampjes.
Lengte over de buffers ca. 87 mm.

86311

€ 215,– *

88378
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Zwitserland
/P8Y
88595 Elektrische locomotief serie 420
     
Voorbeeld: Elektrische locomotief Re 420 van de SBB (Schweizerische
Bundesbahnen) zoals in gebruik rond 2019 uit moderniseringsproject LION.
Model: Locomotief met klokankermotor. Alle assen aangedreven. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte ledlampjes (3 x wit voor, 1 x wit
rechtsachter – Zwitsers rijrichtingsafhankelijk frontsein). Bewegende
baanruimer aan beide draaistellen. Stroomopname omschakelbaar van
boven- naar onderleiding.
Lengte over de buffers 75 mm.
Highlights:
Klokankermotor.
Bewegende baanruimer.
Ledlampjes met Zwitsers rijrichtingsafhankelijk frontsein.

•
•
•

© Sandro Gadola, www.bahnfotoschweiz.ch

€ 229,– *

8Y
82385 Schuifwandwagen Hbbins
     
Voorbeeld: Schuifwandwagen Hbbins. Particuliere wagen van de
Zwitserse Papierfabrik Saber AG, CH-Balsthal met reclameopschrift
Tela-Kimberly, ingezet bij de SBB. Zoals in gebruik in tijdperk VI
circa 2012.

Model: Model gemaakt van kunststof. Zwarte metalen wielstellen,
met voorbeeldgetrouw opdruk.
Totale lengte 64 mm.
€ 32,99 *
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Oostenrijk
8Y
82418 Set schuifwandwagens
     
Voorbeeld: 3 schuifwandwagens voor groot volume type Habbiillnss van
SBB Cargo, Habbiins 17 van Transwaggon Zug/Schweiz resp. Habbiilns
van Rail Cargo Austria. Zoals momenteel in gebruik.
Model: Wagen met gedetailleerde, voorbeeldgetrouwe kleurstelling en
opschriften. De modellen zijn afzonderlijk verpakt.
Totale lengte 276 mm.
€ 119,– * (3 wagens)

4Y
87095 Set autotransportwagens
     
Voorbeeld: 2 x autotransportwagen DDm in de kleurstelling zuiver oranje
zoals in gebruik in tijdperk IV van de ÖBB in het grensoverschrijdende
verkeer.

Highlights:
Kortkoppelingshaken.

•

€ 75,99 * (2 wagens)
Model: Gedetailleerde en voorbeeldgetrouwe kleurstelling en opschriften, met kortkoppelingshaak aan beide uiteindes van de wagen.
Lengte over de buffers ca. 120 mm. Kleinste boogradius 195 mm.
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Frankrijk
5Y
82427 Set schuifhuifwagens SNCF
     
Voorbeeld: 3 schuifhuifwagens type Rils van de Franse staatsspoorwegen (SNCF). Europees standaardrijtuig met een lengte van 19,90 m.
Uitvoering met eendelige huif en rechthoekige buffers. Zoals in gebruik in
tijdperk V.

Model: Wagens met verschillende reclameopdruk van Evian, Vittel,
Contrex. Voertuigbodem van alle drie de wagens van metaal.
Totale lengte 276 mm.
€ 119,– * (3 wagens)

SNCF® is een gedeponeerd merk van SNCF Mobilités. Alle rechten voorbehouden.
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Polen
8Y
86311 Set goederenwagens „kolenverkeer”
     
Voorbeeld: Open zelflosser type Falns van de PKP in de uitvoering van
tijdperk VI, ingezet in het grensoverschrijdende kolentransport.
Model: 5 zelflossers type Falns. Bovenbouw van de wagens van
kunststof, voorbeeldgetrouw kleurstelling en opschriften. De wagens
zijn uitgerust met kortkoppelingshaken.
Lengte over de buffers ca. 275 mm.
€ 179,– * (5 wagens)

86311

Pasen

88378

Y
80421 Paaswagen Spoor Z 2021
     
Voorbeeld: Rongenwagen.
Model: Wagen met decoratie in paassfeer, beladen met 3 verschillend
gekleurde, gelaserde paaseieren op een laadframe.
Verpakt in een doorzichtig paasei, dat met een meegeleverd koord kan
worden opgehangen.
In kleur bijpassende rongen eveneens meegeleverd.
Lengte over de buffers 56 mm.

Highlights:
Koord voor ophangen meegeleverd.
Liefdevol vormgegeven verpakking.

•
•

Paaswagen 2021 wordt gepresenteerd in een doorzichtig paasei,
dat met het meegeleverde koord kan worden opgehangen.
Eenmalige serie uitsluitend 2021.
€ 44,99 *
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Accessoires
Y
89012 Bouwdoos goederenwagen MCI-43 uitgerangeerd
     
Voorbeeld: Vanaf ca. 1943 werden dergelijke noodpersonenrijtuigen door
de Deutsche Reichsbahn aangekocht. Later werden dergelijke wagens
na beschadigingen uitgerangeerd en bijvoorbeeld als materiaalwagens
gebruikt.
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Model: Bouwdoos van een MCi-43. Opengewerkt, lasergesneden nauwkeurig model van architectuurkarton. Opbouw met gegraveerde houten
rongen en imitatie van stalen rongen en het gewelfde dak. Klein maar fijn
detail voor de modelspoorbouw.
Verlijmen met universele houtlijm (Bindan, Ponal Express, enz.)
Maten ca. 50 mm x 12 mm x 13 mm (lxbxh)

Highlights:
Geschikt voor veel tijdperken (II-VI).
Gedetailleerd model.
Belangrijk detail.

•
•
•

€ 23,99 *

Y
89024 Voertuigdisplay
     
Inhoud: 8-delig voertuigdisplay bestaande uit:
4 x Tempo driewieler met kofferopbouw in de kleuren zinkgeel, azuurblauw, vuurrood, bleekgroen.
4 x Tempo driewieler met laadbak als nieuwe constructie in de kleuren
turquoiseblauw, zuiver oranje, kiezelgrijs, mosgroen.
Alle voertuigen afzonderlijk verpakt, van metaal, kunnen rijden, met
rubberen banden, met glazen voorruit, in veel tijdperken te gebruiken.

Highlights:
Tempo met laadbak in nieuwe constructie.

•

€ 19,– * (Prijs per driewieler)

detail,

uitrustings
Klein maar fijn
resp. lading

© Stephan Evers
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Märklin Spoor 1
Precies het voorbeeld – onze Märklin Spoor 1
Met zijn 45 millimeter spoorbreedte en een nominale maat van 1:32
wordt Spoor 1 onder modelspoorliefhebbers met recht het koningsspoor genoemd. Geen enkele andere spoorbreedte kan voor wat betreft
detaillering en uiterlijk beter op zijn voorbeeld lijken dan modellen
van Spoor 1.
Maar zelfs bij Spoor 1 kunnen dankzij nieuwe technische mogelijkheden
tegenwoordig modellen worden gemaakt die in deze mate van detaillering
vroeger ondenkbaar zouden zijn geweest.
Als beste voorbeeld hiervan geldt de compleet nieuwe constructie van
de Zwitserse „Köfferli” uit de locomotiefloods van SBB Historik. Dit
historische unicum overtuigt als uiterst gedetailleerd professioneel
model met talrijke spraak- en geluidsfuncties.
Net zo indrukwekkend is het achter de locomotiefkoppeling. Daar
wachten drie 20 voet-containers om te worden verladen voor hun
reis rond de wereld. Ook de gele reus van baanbouwfirma H.F. Wiebe
krijgt versterking. Beladen met een bouwcontainer completeert de
bijbehorende lageboordwagen de Wiebe 320.
Veel andere Spoor 1-modellen zorgen ook dit jaar weer voor veel
speel- en rijplezier op uw modelbaan, u mag best nieuwsgierig zijn!
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De „Köfferli”
)e§hOk8Y
55526 Elektrische locomotief serie Ce 6/8 I
     
Voorbeeld: Museumlocomotief Ce 6/8 I van SBB Historic in donkerbruine
kleurstelling zoals in gebruik tijdens tijdperk VI. Bedrijfsnummer 14201.
Model: Compleet nieuwe constructie, onderstel met hoofdframe en
locomotiefopbouw van persgietzink. Veel gemonteerde onderdelen van
messing centrifugaalgietwerk. Met digitale decoder mfx met maar liefst
32 functies, ingebouwde buffercondensator, geregelde hoogvermogenaandrijving en uitgebreide geluidsfuncties, zoals rijgeluiden, ventilatoren,
locomotieffluit, omroepen van meerdere stations, stationsmelding, achtergrondgeluiden van een station, enz. Gebruik naar keuze met wisselstroom,
gelijkstroom, Märklin Digital en DCC mogelijk. Hoogvermogenmotoren
met aandrijving op alle assen. Bij digitaal bedrijf motorisch op en neer
beweegbare schaarstroomafnemer. Met de rijrichting wisselend wit
ledfrontsein, traditioneel in gebruik, digitaal schakelbaar. Witte ledverlich-

De afbeelding toont een eerste
handbeschilderd serievoorbeeld
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ting in de machinistencabines, afhankelijk van de rijrichting. Machineruimteverlichting schakelbaar. Zwitsers rijrichtingsafhankelijk frontsein
in rood en wit, waarschuwing voor spookrijden aan voorzijde afzonderlijk
schakelbaar. Deuren van de machinistencabine kunnen open, machinistencabine met machinistfiguur. Metalen handgrepen en vele andere
gemonteerde details, zoals: Borden, ruitenwissers, fluit en nog veel meer.
Bufferbalken met veerbuffers en gemonteerde remleidingen. Standaard

gemonteerde op afstand te bedienen Telex-koppeling achteraan, schroefkoppeling vooraan. Elke koppeling verwisselbaar met het andere koppelingstype (worden meegeleverd). Kleinst berijdbare boogradius 1.020 mm.
Lengte over de buffers 60,3 cm.
Gewicht ca. 6,1 kg.
€ 3.490,– *

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

CS2-3

Digitale functies
Frontsein
Telex-koppeling achter
Rijgeluid eloc
Locfluit
Pantograaf 1
Pantograaf 2
Cabineverlichting
Bezanden
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Interieurverlichting gang
Perslucht afblazen
Lichtfunctie
Lichtfunctie
Special sound function
Special sound function

Highlights:
Volledig nieuwe ontwikkeling van persgietzink met gemonteerde
onderdelen van messing centrifugaalgietwerk.
• Uiterst gedetailleerd professioneel model.
• Bij digitaal bedrijf motorisch op en neer beweegbare schaarstroomafnemer.
• Digitaal schakelbare Telex-koppeling voor en achter.
• Uiterst omvangrijke geluidsfuncties.
• Buffercondensator.
• Schroefkoppelingen voor voor en achter worden
meegeleverd.

•

sound function
     Special
Special sound function
     Hoofdschakelaar
     Sluiten van deuren
     Omgevingsgeluid

    Compressor
   Rangeerfluit
   Ventilator
   Conducteursfluit
   Rangeersnelheid
sound function
   Special
Special sound function
   Special sound function
   Special sound function
   Stoten railvoeg
   Telex-Koppeling voor

















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

De koelleidingen voor transformatorolie
aan de zijkant zijn uiterst gedetailleerd uitgevoerd

Net zoals bij het voorbeeld
met elektrische lampen als museumlocomotief

Voor de keuze van geschikte machines voor het geëlektrificeerde bedrijf op
de Gotthard leverde de Zwitserse industrie in 1919 vier proeflocs voor verschillende doeleinden, waaronder goederentreinlocomotief Fc 2x3/4 (vanaf
1920: Ce 6/8I) 12201. Het was een goederentreinlocomotief met asindeling (1’C)(C1‘), die speciaal rekening hield met de omstandigheden op het
traject van de Gotthard. Hij kon bij een stijging van 12‰ maximaal 860 ton
aanhanggewicht trekken. Zijn locomotiefbehuizing rustte op twee drieassige
draaistellen, die elk via blinde assen en aandrijf- en koppelstangen door twee
tractiemotoren werden aangedreven. De machine was oorspronkelijk als
zesasser ontworpen, maar de elektrische installatie viel zo zwaar uit dat twee
extra draagwielstellen en kleine bordessen noodzakelijk waren. Vanwege deze
bordessen kreeg de machine al snel de bijnaam „Köfferli” (koffertje), maar
vanwege zijn onrustige loop verdiende hij later ook de naam „Schlotterbeck”
(flodderbeen).

De uitvoerige geschiedenis van de „Köfferli” vindt u online.
© Sammlung Märklin
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Sneller op de rails
De container begon pas onlangs aan zijn succesverhaal: in 1966
werd in Europa eerste containerlading gelost in Bremerhaven.
Sindsdien laat deze vorm van transport steeds hogere groeicijfers zien. De wereldwijde containeromslag bedroeg in 1969
zo‘n 700.000 TEU (TEU = Twenty-Foot Equivalent Unit = een
ladingseenheid met een lengte van 20 voet en een breedte van
8 voet, bepaalt het aantal genormaliseerde containers dat kan
worden geladen), maar in 1982 was dat al 17 miljoen TEU, aan
het eind van het millennium 236 miljoen TEU en in 2017 zo‘n
720 miljoen TEU. Wereldwijd heeft het containerverkeer binnen

de zeevracht een aandeel van circa 75 procent bereikt – en is
de tendens verder stijgend. Voor een zo universeel mogelijke
inzet op allerlei transportmiddelen – zee- en binnenschepen,
spoor en vrachtwagen – in zo veel mogelijk landen moesten
echter uniforme maten worden gevonden. Zo ontstond na
lange onderhandelingen in 1968 de eerste ISO-container als
20 voet-standaardcontainer met een lengte van 20 voet (6,1 m).
Andere genormaliseerde maten met de standaardlengten 40 voet
(12,2 m), 45 voet (13,7 m), 48 voet (14,6 m) en 53 voet (16,2 m)
volgden.

4Y
58710 Multifunctionele containerwagen Sgjs 716
     
Voorbeeld: Sgjs 716 van de Deutsche Bundesbahn (DB) zoals in gebruik
in tijdperk IV, beladen met 3 20 voet-containers van „DB-TFB” (TFG Transfracht). Wagennummer 31 80 443 7 609-9.
Model: Vierassige platte wagen met draaibare rongen aan de lange
zijden. Beladen met drie 20 ft. containers. Alle containers afneembaar.
Deuren aan één kopzijde van de container kunnen voorbeeldgetrouw
open. Onderstelframe grotendeels van metaal. Verstelbare laadbruggen.
Schijfwielen. Kleinst berijdbare boogradius 1020 mm.
Lengte over de buffers 65,5 cm.
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Highlights:
Container afneembaar.
Verschillende containernummers.

•
•

€ 309,– *

Zie pagina 159 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

Precies zoals zijn voorbeeld heeft de
Sgjs 716 aan de kopzijden
neerklapbare laadkleppen

Ook zoals bij het voorbeeld
kunnen de rongen van de
wagen tot onder de bovenrand
van het laadvlak verzinken
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Goederenwagens
8Y
58805 Open goederenwagen
     
Voorbeeld: Hogeboordwagen Eaos 106 van de Deutsche Bundesbahn AG
(DB AG) zoals in gebruik in tijdperk VI. Wagennummer 31 80 534 1 693-5.

Model: Onderstel en bovenbouw van de wagen van kunststof met veel
gemonteerde details en gedetailleerde opschriften. Wagentype voor het
eerst uitgevoerd voor het actuele tijdperk. Kleinst berijdbare boogradius
1.020 mm. Lengte over de buffers 43,8 cm.

€ 249,– *

Model: Onderstel en bovenbouw van de wagen van kunststof met veel
gemonteerde details en gedetailleerde opschriften. Wagentype voor het
eerst uitgevoerd voor het actuele tijdperk. Kleinst berijdbare boogradius
1.020 mm. Lengte over de buffers 43,8 cm.

€ 249,– *

8Y
58806 Open goederenwagen
     
Voorbeeld: Hogeboordwagen Eaos 106 van de Deutsche Bundesbahn AG
(DB AG) zoals in gebruik in tijdperk VI. Wagennummer 31 80 534 5 250-0.

Zie pagina 159 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Railbouw
8Y
58275 Lageboordwagen
     
Voorbeeld: Particuliere lageboordwagen type Kls van baanbouwfirma
H.F. Wiebe met bouwcontainers zoals in gebruik in tijdperk VI.
Model: Lageboordwagen (voorheen rongenwagen) met bouwdoos bouwcontainer gedetailleerd lasergesneden uit architectuurkarton. Opbouw op
standaard onderstel met schoorwerk. Wielen met donkere loopvlakken.
Kleinst berijdbare boogradius 600 mm.
Lengte over de buffers 31,5 cm.
€ 139,– *
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Museumwagen 2021
3Y
80032 Museumwagen Spoor Z 2021
     
Voorbeeld: Gesloten goederenwagen type Gl 11 (Ex Dresden verbands
type van de DRB) van de DB met reclameopdruk van de firma Friedr. Dick.

Eenmalige serie. Alleen verkrijgbaar in de shop van het Märklineum
in Göppingen.

Model: Goederenwagen in gedetailleerde uitvoering met reclameopdruk
van de fa. Dick, Deizisau.
Lengte over de buffers 53 mm.
Meegeleverd wordt een multifunctioneel mes met rood handvat en
ingeëtst Märklin-opschrift.

€ 34,99 *

U3Y
48121 Museumwagen Spoor H0 2021
     
Voorbeeld: Tweeassige gesloten goederenwagen type Gl 22 „Dresden”.
Korte uitvoering, zonder handrem, remplatform, remhokje en kopschot
deuren. Particuliere wagen van de firma Friedr. Dick, Esslingen, ingezet
door de Deutsche Bundesbahn (DB). Zoals in gebruik rond 1959.
Model: Goederenwagen zonder gestileerde kopschotdeuren.
Met schoorwerk en extra treeplanken.
Lengte over de buffers 13,9 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.
Meegeleverd wordt een keukenmes van de firma Friedr. Dick, met de
inscriptie Märklin en een doorzichtige snijkantbescherming. Fraaie verpakking in een metalen blik.
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Highlights:
• H0 museumwagen 2021.
• Keukenmes met inscriptie Märklin en snijkantbescherming.
• Fraaie verpakking in een metalen blik.

Eenmalige serie. Alleen verkrijgbaar in de shop van het Märklineum
in Göppingen.
€ 44,99 *

3Y
58008 Museumwagen Spoor 1 2021
     
Voorbeeld: Doorgaande coupé type Gl 11 van de Deutsche Bundesbahn
(DB), met grote reclameopdruk van de fa. Friedr. Dick.
Wagennummer 512 521 P.

Eenmalige serie. Alleen verkrijgbaar in de shop van het Märklineum
in Göppingen.
€ 199,– *

Model: Lange wagenbak met boogdak en imitatie van plankenbeschot.
Deuren die open kunnen. Veel gemonteerde details, met reclameopdruk
van de fa. Dick, Deizisau. Kleinst berijdbare boogradius 1.020 mm.
Lengte over de buffers 37,5 cm.
Meegeleverd wordt een multifunctioneel mes met rood handvat en
ingeëtst Märklin-opschrift.

Zie pagina 159 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Toelichting
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Voor het eerst
tste motor!
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Bijna geruisloos
Er zijn veel positieve argumenten voor aandrijving via
een in het midden geplaatste motor. Aandrijving via de
twee draaistellen blijft echter altijd belangrijk. Zo bereikt
het locmodel bij een optimale gewichtsverlaging de beste
tractie en een bijna geruisloos, rustig rijgedrag.

De extra plezierfactor!
Als je leest over digitale werking mfx+ dan betekent dat kort
gezegd de doorontwikkeling van het mfx-format voor de Speelwereld. Maar wat zit daar nu eigenlijk achter?
Modellen die deze functie bieden en herkenbaar zijn aan het
pictogram #, zijn tijdens het rijden op uw modeltrein echte
alleskunners.
Want bij de standaard rijfunctie kan de modelspoorliefhebber bij
mfx+ ook vrij kiezen tussen de instellingen „handmatig tanken“
en „BW tanken”. Als een van deze opties is geselecteerd, zijn aan
het spelen, het uitproberen en het beleven van de locomotieven
praktisch geen grenzen meer gesteld.
Hebt u bijvoorbeeld al eens een Jumbo alleen via de machinistencabine laten wegrijden of
nauwkeurig laten stoppen? Of hebt u het dieselverbruik zo kunnen indelen dat u bij vrij rijden
de hele nacht kunt doorrijden?
Dat is met mfx+ allemaal denkbaar en kan met één druk op de knop realiteit worden. Let
als treinmachinist op de reserves, plan het traject, rij met vooruitziende blik en let op de
signalen – alles heeft invloed op uw rit.

Slanke Telex-
koppeling
In 2018 werd hij met rangeerkrokodil Ce 6/8 II geïntroduceerd en sindsdien is hij
niet meer uit de Märklin-taal
weg te denken. Dankzij de
bijzondere mogelijkheid om te
onthouden wat zijn uitgangsvorm
was, opent en sluit deze koppeling
zich als door magie. Dit wordt mogelijk
gemaakt door een klein stukje folie, dat op
een elektrische impuls reageert. Maar de eigenlijke truc
daarachter is de configuratie van het „kristalrooster”. Daarbij
worden de eigenlijk asymmetrisch geplaatste kristallen door
de impuls symmetrisch geplaatst en gaan ze zonder impuls
weer terug naar de eigenlijke asymmetrie.
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Veel plezier bij het uitproberen
Uw Märklin-team

Voor een duidelijk betere tractie
Onze „met metaal gevulde kunststof” is een technische innovatie.
Met zijn kenmerkende zware massa levert het metaal wolfraam
als component een bijdrage aan het duidelijk hogere gewicht van
deze vormgeving van de locomotiefbehuizing. Het zorgt daardoor
voor een onmiskenbaar betere tractie van de locomotief.

Insider-jaarwagen 2021
Sinds het begin van de Märklin Insider-club in 1993 behoren de
Club-jaarwagens in de spoorbreedten H0 en Z tot de grootste
voordelen van het clublidmaatschap.
In de eerste Clubpost die elk jaar in januari bij de leden op de
deurmat valt, ontvangen zij een bestelcoupon voor dit eenmalig
geproduceerde exclusieve artikel. Deze kan via de gespecialiseerde verkoper gratis worden besteld. Het model wordt ook via deze
verkoper geleverd.
Laat in de zomer zijn de populaire en deels in een nieuwe vorm
geproduceerde wagens dan leverbaar.
Ter gelegenheid van het 20-jarige Club-jubileum heeft Märklin
twee speciale series met zware goederentrein-stoomlocomotieven op stapel staan. Zowel de machtige H0-condenstenderloc uit
serie 53.0 (art. 37020) als de Z-Mallet-loc uit serie 96 (art. 88294)
zijn de ideale trekkers voor de jaarwagens van de betreffende
spoorbreedte.
Wie er vanaf het begin bij was, kan dit jaar een verzameling van
29 prachtmodellen laten zien. Vaak kan bij het voorbeeld van het
betreffende voertuig een interessant verhaal worden verteld.

Alle op

31 maart 2021
ontvangen
aanmeldingen
doen mee

!5Y
80331 Insider-jaarwagen spoor Z 2021
     
Voorbeeld: 2-assige silowagen UC. Particuliere wagen van Hoechst AG,
ingezet door de Deutsche Bundesbahn (DB). Zoals in gebruik rond 1994.

Eenmalige serie 2021 alleen voor leden van Märklin Insider.

Model: Bovenbouw van de wagen van kunststof, uiterst gedetailleerd en
bedrukt, met voorbeeldgetrouw opschrift. Eindbordes/ladders van metaal.
Schijfwielen zwart vernikkeld.
Lengte over de buffers ca. 40 mm.

80324

80325

80326

80328

80329

80330

80331

88294

!U4Y
48171
      Insider-jaarwagen H0 2021
Voorbeeld: Tweeassige bierkoelwagen met geïsoleerde, gladde zijwanden. Aan de kopzijde zonder hoogliggende bordessen, maar nog met
ijsluiken. Particuliere wagen van de Paulaner Brauerei, München, ingezet
door de Deutsche Bundesbahn (DB). Zoals in gebruik in tijdperk IV.

Model: Lengte over de buffers 13,9 cm.
Gelijkstroomwielstel E700580.
Eenmalige serie 2021 alleen voor leden van Märklin Insider.

Word ook lid van deze club, dan
weet u zeker dat u nog een van
de twee speciale modellen zult
ontvangen.
Dat gaat gemakkelijk en snel via
www.maerklin.de (ga naar Clubs).

48166

48166

48167

48168

48169

48170

48171

37020

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 160 voor garantiebepalingen.
Zie pagina 159 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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De Märklin Insider-club - als je hobby je passie wordt.
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 aanmeldformulier op bladzijde 157 in en stuur
het ons per brief toe.

Uw Clubvoordelen:

•

6 × per jaar 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.

•

talloze voordelen. Daartoe behoren onder andere het Miniatur Wunder
land in Hamburg, het Hans-Peter Porsche TraumWerk in Anger en het
DB Museum (Neurenberg, Koblenz, Halle). Bovendien kunt u met uw
persoonlijke lidmaatschapskaart alle in de Club aangeboden exclusieve
producten bestellen.

•

Voordelen bij seminars

Clubleden profiteren van lagere prijzen bij het boeken van door ons
aangeboden in-house seminars en workshops.

•

Gratis verzending in de Online Shopverzending

Onze Online Shop biedt de leden gratis verzending binnen Duitsland.

•

Clubreizen*

Tijdens de aangeboden Clubreizen door fantastische landschappen en
naar bijzondere bestemmingen beleeft u uw hobby op een bijzondere
manier. Clubleden krijgen korting.
* Afhankelijk van beschikbaarheid

•

Klein welkomstgeschenk

voor elk nieuw lid – laat u verrassen.

•

Tegoedbon ter gelegenheid van uw verjaardag

Voor hun verjaardag ontvangen Clubleden via de mail een tegoedbon, die
in de Online Shop kan worden besteed.

Jaarkronike

Beleef de hoogtepunten van het Märklin-modelbaanjaar in bewegende
beelden, als exclusieve Club-download verkrijgbaar.

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

•

Het jaarlidmaatschap kost Euro 79,95, CHF 109,95, US $ 109,–
(stand 2021) inclusief jaarwagen, jaarkroniek, jaarabonnement Märklin
Magazin, Catalogus, Clubnews enz.

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
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Märklin totaalcatalogus

De jaarlijks verkrijgbare hoofdcatalogus ontvangen Clubleden gratis via de
gespecialiseerde verkopers.

•

Jaarwagen 2021
spoor Z

Vroegtijdige informatie

over de Märklin-nieuwigheden - vooraf via een downloadlink en daarna
als gedrukte versie bij de Clubpost gevoegd.

•

Clubkaart

Jaarwagen 2021
spoor H0

De hier genoemde prestaties hebben betrekking op 2021. Wijzigingen voorbehouden.

Märklin Insider Club · Aanmeldformulier
8 Ja, ik wil lid van de Märklin Insider Club worden
Heer

Mijn jaarbijdrage van EUR 79,95/CHF 109,95/US $ 109.00 (stand 2021)
betaal ik:

Mevr.

D

AT

BE

NL

via volgende incassomachtiging:

Titel

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.

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

*Straat, Huisnummer

**Toevoeging adres

*PC

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

Rek.nr.

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.

Bankcode

Veranderingen voorbehouden.

bij bank

*Ort

*Land
Naam en opschrift van de rekeninghouder (indien van bovenstaand adres afwijkend)
* Geboortedatum (DD/MM/JJJJ)
		

Telefoon

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.

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

@ E-mail-adres

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.

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

Gewenste communicatietaal
Duits

Engels

Frans

Nederlands

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.

*Straat, Huisnummer

*PC

*Plaats

Mijn dealer
Informatie over de bescherming van persoonsgegevens:
Naam

Straat
alle landen

PC

Ort

Overschrijving (na ontvangst rekening)

I k 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.

Mijn jaarwagen ontvang ik in
Spoor H0

Spoor Z

of

(beide is – ook tegen meerprijs – niet mogelijk)

Betaling is uitsluitend bij een online aanmelding mogelijk.

Ik ben spoor 1-belangstellende en ontvang het exclusieve jaargeschenk.

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.

Vooral ben ik geïnteresseerd in
Spoor H0

Spoor Z

Spoor 1

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.

Replicas

CH
Ik ontvang Märklin Magazin rechtstreeks van PressUp
ja, mijn abo-nr.

per stortingskaart, die ik met de rekening ontvang.
neen

NH 2021

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

Datum

Handtekening

Datum

Handtekening

Datum

Handtekening
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Uw Clubvoordelen:
6 × per jaar 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.

Gratis verzending in de Online Shopverzending
Onze Online Shop biedt de leden gratis verzending binnen Duitsland.

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
Beleef de hoogtepunten van het Märklin-modelbaanjaar in bewegende
beelden, als exclusieve Club-download verkrijgbaar.

Märklin totaalcatalogus

Märklin Insider-Club
Postfach 9 60
73009 Göppingen
Duitsland

Clubleden profiteren van lagere prijzen bij het boeken van door ons
aangeboden in-house seminars en workshops.

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.

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

ANTWOORD

Voordelen bij seminars

6 x per jaar het Insider-Clubnews

Exclusieve Clubmodellen
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DB Museum (Neurenberg, Koblenz, Halle). Bovendien kunt u met uw
persoonlijke lidmaatschapskaart alle in de Club aangeboden exclusieve
producten bestellen.

De jaarlijks verkrijgbare hoofdcatalogus ontvangen Clubleden gratis
via de gespecialiseerde verkopers.

Clubreizen*
Tijdens de aangeboden Clubreizen door fantastische landschappen en
naar bijzondere bestemmingen beleeft u uw hobby op een bijzondere
manier. Clubleden krijgen korting.
* Afhankelijk van beschikbaarheid

Klein welkomstgeschenk
voor elk nieuw lid – laat u verrassen.

Tegoedbon ter gelegenheid van uw verjaardag
Voor hun verjaardag ontvangen Clubleden via de mail een tegoedbon, die in
de Online Shop kan worden besteed.

Meldt u nu meteen online aan via
www.maerklin.de/Clubs.
Gelieve de registratiecode NH 2021
te selecteren.
Het Club-team is voor leden telefonisch bereikbaar op
maandag tot en met vrijdag van 13:00 tot 17:00 uur.

Vroegtijdige informatie
over de Märklin-nieuwigheden – vooraf via een downloadlink en daarna
als gedrukte versie bij de Clubpost gevoegd.

Postadress 	Märklin Insider-Club, Postfach 9 60,
73009 Göppingen, Duitsland

Insider-Clubkaart

Telefoon
Fax
E-mail
Internet

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 behoren onder andere het Miniatur Wunder
land in Hamburg, het Hans-Peter Porsche TraumWerk in Anger en het

+ 49 / (0) 71 61 / 608-213
+ 49 / (0) 71 61 / 608-308
insider-club@maerklin.com
www.maerklin.com

De hier genoemde prestaties hebben betrekking op 2021. Wijzigingen voorbehouden.

Verklaring van de tekens
Chassis van de locomotief van metaal.
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Chassis en opbouw van de loc hoofdzakelijk
van metaal.
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Overwegend deel van de locomotiefopbouw
van metaal.
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Chassis en opbouw van de loc van metaal.
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Kortkoppeling met draaipunt.
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Kortkoppelingen in genormeerde schacht met
schaargeleiding.
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Interieur ingebouwd.

Chassis van de wagen van metaal.
Chassis en opbouw van de wagen van metaal.
Overwegend deel van de wagenopbouw van
metaal.

Kortkoppelingen in genormeerde schacht met
draaipunt.
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Digitale decoder met mex. 32 digitaal schakelbare functies. Het
betreffende aantal is afhankelijk van het gebruikte regelapparaat.
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Digital-decoder mfx+ (Märklin speelwereld).
DCC-decoder.
Geluidselektronica ingebouwd.
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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 160 voor garantiebepalingen.
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Tijdperk I (1835 tot 1925)

Geschikt voor kleuters
Lichtfunctie

Geluidsfunctie

Tweepuntsfrontsein wisselend met de rijrichting.
Accu-aangedreven

Driepuntfrontsein voor.
Driepuntsfrontsein wisselend met de rijrichting.
Tweepuntfrontsein en twee rode sluitseinen w
 isselend
met de rijrichting.

Batterij-aangedreven

Waterspuitfunctie

Op schaal H0/1:87

O

Driepuntsfrontsein en één rood sluitsein met de rijrichting
wisselend.
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Interieurverlichting ingebouwd.

Afneembaar dak

Magneetkoppelingen

Interieurverlichting naderhand in te bouwen (bijv. met 7330).
LED-interieurverlichting ingebouwd.

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)

LED-interieurverlichting naderhand in te bouwen.
LED

Update CS2 4.2

Lengteschaal bij reizigersrijtuigen 1: 93,5.

}
Lengteschaal bij reizigersrijtuigen 1:100.
{

Functionaliteit na update van de CS2-versie 4.2
(Tot 32 locfuncties schakelbaar)
Een actuele legenda vindt u via internet onder
www.maerklin.de bij het betreffende product.
Beweeg hiervoor de muis over het symboolveld.

Leeftijdsaanduidingen
en waarschuwingen
OPGEPAST! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Functionele
scherpe kanten en punten. Gevaar
op verstikking door kleine delen die
kunnen afbreken of worden ingeslikt.

Update MS2 3.55
Editie in gegoten brons

Functionaliteit na update van MS2-versie 3.55
(Tot 32 locfuncties schakelbaar)

Y

Alleen voor volwassenen.

159

Register artikelnummers / Garantievoorwaarden
Artikel
03093
18026
29338
29342
29406
29430
29952
36083
36435
36656
37025
37174
37244
37340
37425
37515
37518
37602
37793
39004
39065
39068
39089
39126
39173
39260
39445
39462
39511
39543
39544
39777
39787
39866
39884
39935
39958
39990
39991
41310
41320
41330
42731
42743
43126
43144
43166
43336
43423
43433
43443
43547
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Blz.
113
113
28
22
27
26
30
52
65
32
96
106
112
81
63
75
40
103
92
39
82
111
86
12
60
78
16
80
76
109
105
6
37
70
42
68
14
48
58
38
38
38
89
89
36
18
36
36
94
95
95
100

Prijs €*
19,90
79,90
59,99
79,99
59,99
59,99
199,99
289,–
279,–
199,99
359,–
309,–
299,–
349,–
349,–
339,–
439,–
529,–
669,–
489,–
439,–
439,–
549,–
379,–
399,–
559,–
459,–
359,–
529,–
399,–
399,–
329,–
449,–
359,–
489,–
599,–
329,–
459,–
459,–
54,99
54,99
54,99
59,99
59,99
86,99
339,–
86,99
149,–
199,–
199,–
199,–
179,–

Artikel
43567
43568
43569
43652
43845
43862
43863
43864
43881
43882
43894
44825
44826
44827
44952
45028
46213
46231
46268
46279
46306
46307
46309
46432
4661
46628
46908
46933
47107
47111
47138
47146
47223
47224
47370
47409
47543
47807
47813
48015
48102
48121
48171
48842
48872
48873
48874
48875
48939
49956
55526
58008

Blz.
62
62
62
84
55
54
54
55
10
11
55
32
33
33
31
71
46
88
99
84
98
104
107
99
56
112
56
108
106
74
110
64
72
72
50
84
71
73
73
80
74
152
155
108
66
66
67
67
89
102
146
153

Prijs €*
66,99
66,99
99,99
67,99
59,99
59,99
59,99
59,99
269,–
269,–
69,99
29,99
29,99
24,99
24,99
34,99
**37,99
119,–
189,–
115,–
199,–
199,–
499,–
37,99
34,99
89,99
32,99
42,99
139,–
149,–
279,–
189,–
119,–
119,–
219,–
125,–
59,99
105,–
79,99
39,99
44,99
44,99
–
145,–
69,99
69,99
69,99
69,99
36,99
169,–
3.490,–
199,–

Artikel
58275
58710
58805
58806
72223
80032
80331
80421
81306
82153
82155
82268
82326
82327
82337
82385
82418
82427
82665
86010
86311
86356
86357
86572
86606
87094
87095
87352
87501
87511
87512
87513
87521
87761
88032
88083
88088
88136
88150
88205
88206
88207
88214
88276
88378
88595
88744
88772
89012
89024

Blz.
151
148
150
150
24
152
155
141
130
118
128
134
118
123
126
138
139
140
136
123
141
136
134
117
120
128
139
122
124
124
124
131
124
116
132
122
126
135
119
137
130
121
117
129
137
138
125
127
142
143

Prijs €*
139,–
309,–
249,–
249,–
34,99
34,99
–
44,99
359,–
69,99
129,–
99,99
99,99
79,99
52,99
32,99
119,–
119,–
259,–
89,99
179,–
69,99
37,99
84,99
99,99
37,99
75,99
199,–
35,99
35,99
35,99
135,–
35,99
179,–
179,–
225,–
225,–
219,–
319,–
225,–
215,–
369,–
189,–
269,–
215,–
229,–
225,–
199,–
23,99
**19,–

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
firmaGebr. 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 aankooponder 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 storingen te reclameren. De Märklin fabrieksgarantie geldtuitsluitend
voor de techniek van de modellen. Optische gebruikenof onvolledige producten kunnen in het kader van de garantieverplichtingbij de
verkoper worden gereclameerd.
Garantievoorwaarden
Deze garantie geldt voor producten en onderdelen uit het sortimentvan Märklin die wereldwijd zijn aangeschaft bij een Märklinvakhandelaar. 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 aanspraken 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 daarvoorgeautoriseerde 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 hiertoegeautoriseerd 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 ofvervanging. 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 instellingen. Ongefrankeerd opgestuurde garantieaansprakenkunnen
niet worden aangenomen.

* A
 lle prijsopgaven zijn niet
verbindend aanbevolen
verkoopsprijzen.
** Prijs per wagen

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
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17 tot 19 september2021
2021 in Göppingen
17.-19.
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.

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

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 voorbehouden. 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 – P rijzen
maximaal geldig tot het verschijnen van een
volgende prijslijst/catalogus.
Bij de afbeeldingen gaat het deels om handmonsters, 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.

Alle rechten voorbehouden. Nadruk,
ook gedeeltelijk, verboden.
© Copyright by Gebr. Märklin & Cie. GmbH.
In Duitsland geproduceerd
358 266 – 01 2021

Bezoek ons op:
www.facebook.com/maerklin
Bezoek ook onze LGB-facebook
pagina: www.facebook.com/LGB

