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„175 Jahre Schweizer Bahnen”
Het begon allemaal met het „Spanisch
Brötli”, een lekkernij uit het Zwitserse
kuuroord Baden. Dat klopt natuurlijk
niet helemaal, maar op 9 augustus
1847 werd de eerste in Zwitserland
gebouwde spoorlijn van Zürich naar
Baden in bedrijf genomen. Nu konden
de bedienden van de rijke families in
Zürich ‘s-ochtends vroeg eenvoudig het met de trein
aangevoerde beroemde gebak ophalen en mooi op tijd op de
zondagse ontbijt-tafels presenteren, zonder een urenlange
voetreis naar Baden en terug te hoeven afleggen. Daarom kreeg
deze spoorlijn al snel de bijnaam „Spanisch-Brötli-Bahn”. In de
jaren daarna was ook in Zwitserland sprake van een explosieve
groei in spoorlijnen, bin-nen 35 jaar werd maar liefst 2.457 km
aan spoorlijnen aangelegd. Uiteindelijk ontstond tussen 1902 en
1909 door de nationalisatie van vijf grote
spoorwegmaatschappijen de Schweizerische Bun-desbahnen
(SBB). Daarna werd in Zwitserland een steeds dichter
spoorwegennet aangelegd, dat ook tegenwoordig nog intensief
wordt gebruikt. De Zwitsers staan op nummer 1 met stip als het
gaat om spoorweggebruik, want gemiddeld legt iedereen elk jaar
zo‘n 1.800 km met de trein af.
Ter gelegenheid van het jubileum presenteert de SBB een elektroloc in een opvallende speciale uitvoering. De keuze hiervoor viel
op de 420 251 (voorheen 4/4 II 11251). Deze universeel inzetbare
serie was tientallen jaren lang een van de belangrijkste pijlers van
het locgebaseerde SBB-verkeer. Tussen 1964 en 1985 werden er
maar liefst 276 exemplaren van gebouwd, wat betekent dat deze
serie ook uit het grootste aantal van een voor de Zwitserse spoorwegen gebouwde locomotieven bestond.
Dit model is ook verkrijgbaar
in het Trix H0-assortiment

88596 Elektrische locomotief serie Re 420
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37875 Elektrische locomotief serie Re 420
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25875 Elektrische locomotief serie Re 420

Editorial / Inhoud

Welkom bij het zomernieuws 2022
Vergezeld van een groot aantal originele foto’s beginnen we aan onze reis door de zomernieuws voor uw
spoorbreedte. Daarbij wordt u op de volgende bladzijde
meteen vanuit Zwitserland begroet door een prachtige
elektrische locomotief in een speciale uitvoering, die
ter gelegenheid van het gedenkwaardige jubileum werd
ontworpen. Niet minder interessant is het uitgebreide
MHI-programma voor deze zomer. Naast fraaie met hout
beladen rongenwagens kunnen ook twee ketelwagens
voor het transport van ruwe olie hun opwachting maken
op uw goederentrajecten.
Naast veel andere interessante modellen wordt ook
de nieuw ontworpen Ae 6/6 „Graubünden” gepresenteerd. Dit model heeft voor het eerst een middenin
geplaatste motor en aandrijving op alle 4 de assen en
overtuigt daarnaast met voorbeeldgetrouwe vorm van
de voorkant.
Ons Spoor Z voert u mee terug naar het begin van
de jaren ‘60 met een zeer snelle posttrein, die in
deze vorm in en rondom Hauptbahnhof Hannover
werd gebruikt.
Bij Märklin 1 komt deze zomer de bij grote en
kleine spoorwegvrienden bekende „Schorsch”
op de rails. Naast de gedetailleerde uitwerking
verrast ook dit model met een voor het eerst
uitgevoerde speciale functie.
Wij wensen u veel plezier bij uw ontdekkingsreis
door deze zomernieuws 2022.
Uw Märklin-team

4 aangedreven assen �������
In de modelbeschrijvingen staat vaak dat een
nieuwe locomotief van 4 aangedreven assen
is voorzien.
Technisch gezien betekent dit dat deze
modellen ontwikkeld zijn volgens de laatste
stand der techniek met een in het midden
geplaatste motor.
Het voordeel ten opzichte van vroegere constructies is de aandrijving via beide draaistellen met een optimale gewichtsverdeling van
het hele model – aandrijving op 4 assen dus.
Je zou echter ook kunnen zeggen…
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Belangrijke aanwijzing!
De in deze brochure/catalogus gepresenteerde
producten zijn hoogwaardige verzamel- en modelspoorbaanobjecten, geschikt voor iedereen van
15 jaar en ouder. Voor kinderen vanaf 6 jaar adviseren
wij ons Märklin Start up-assortiment. Dit is niet
geschikt voor kinderen jonger dan drie jaar.
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Das ist grün
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Dit model heeft artikelnummer 25190
in het Trix H0-assortiment.

39197 Elektrische locomotief serie 193
Voorbeeld: Elektrische locomotief type 193 (Vectron) van de Deutsche
Bahn AG (DB AG), afdeling DB Cargo. Bedrijfsnummer 193 310.
Zoals in gebruik rond 2018.
Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving. 4 aangedreven assen. Antislipbanden.
Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en 2 rode sluitseinen in
conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Grootlicht afzonderlijk schakelbaar. Machinistencabineverlichting digitaal schakelbaar. Verlichting
van besturingspaneel digitaal schakelbaar. Frontsein 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 Averlichting ingeschakeld. Verlichting met onderhoudsvrije
warmwitte en rode ledlampjes. Opsteekbare
remslangen worden afzonderlijk meegeleverd.
Machinistfiguur in machinistencabine 1.
Lengte over de buffers 21,9 cm.
Eenmalige serie
€ 359,– *
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Highlights:
• Nieuwe constructie
• Uitgebreide lichtfuncties van verschillende landen incl. verlichtingstest
• Locomotiefbehuizing en drager van persgietzink
• Veel gemonteerde details
• Machinistencabineverlichting digitaal schakelbaar
• Verlichting van besturingspaneel digitaal schakelbaar
• Speelwerelddecoder mfx+ met uitgebreide gebruiks- en geluidsfuncties
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Digitale functies
Frontsein
Cabineverlichting
Rijgeluid eloc
Tyfoon laag
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Frontsein cabine 2
Tyfoon hoog
Frontsein cabine 1
Schijnwerper
Special light function
Lichtfunctie rangeerlicht Nederland
Lichtfunctie rangeerlicht Zwitserland
Tyfoon
Lichtfunctie spookrijden IT en DK
Lichtfunctie spookrijden Zwitserland

lichttest

     Lichtfunctie

     Ventilator
Compressor

     Perslucht afblazen

     Bezanden
    Machinistencabinedeur kan open 

    Ruitenwissergeluid
    Waarschuwingssignaal dodemansknop 
    Waarschuwingsmelding treinbeïnvloeding 
   Rangeerfunctie + rangeerlicht 

   Koppelgeluid

   Geluid van loskoppelen

   Stationsmededeling
   Geluid van sluitende spoorboom 
   Geluid van openende spoorboom 
  

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

Vooral bij ritten in het donker is de verlichting
van het besturingspaneel bijzonder fraai.
Uiteraard kan de machinistencabineverlichting
ook worden ingeschakeld.

47153
Dit model wordt in een eenmalige serie exclusief voor het Märklin-dealerinitiatief geproduceerd. 5 jaar garantie op alle artikelen voor het Märklin-dealerinitiatief en Club-artikelen (Märklin Insider-club en Trix Club).
De garantievoorwaarden en een actuele legenda vindt u op bladzijde 39.

39197
5

Gemaakt voor hout
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47153 Set rongenwagens met lading hout
     
Voorbeeld: Drie rongenwagens type Rs 684 van de Deutsche Bahn AG
(DB AG). Zoals in gebruik rond 2020.
Model: Alle wagens beladen met gelijmde bintbalken. Verschillende
bedrijfsnummers en afzonderlijk verpakt in omverpakking.
Totale lengte over de buffers ca. 69 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

Highlights:
Alle wagens met fraaie belading van gelijmde bintbalken

•

Eenmalige serie.

€ 199,– * (3 wagens)

47153
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39197

Dit model wordt in een eenmalige serie exclusief voor het Märklin-dealerinitiatief geproduceerd. 5 jaar garantie op alle artikelen voor het Märklin-dealerinitiatief en Club-artikelen (Märklin Insider-club en Trix Club).
De garantievoorwaarden en een actuele legenda vindt u op bladzijde 39.

MHI exclusief
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47918 Set ketelwagens
     
Model: Imitatie van de ladder aan de kopse kant en het gedetailleerde
metalen beschot. Koppelingsschacht conform NEM en kortkoppelingsmechaniek. Beide wagens hebben verschillende wagennummers en zijn
afzonderlijk verpakt. Extra omverpakking.
Totale lengte over de buffers 26,5 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

Highlights:
• Ideale aanvulling op oliegestookte Amerikaanse stoomlocomotieven,
zoals Big Boy en Challenger
• Ketelwagen voor bevoorrading en vergroting van de actieradius van
Amerikaanse stoomlocs

Edition unique pour le 1er avril 2022.
€ 89,99 * (2 wagens)
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Products bearing “Union Pacific” are made under trademark license from the Union Pacific Railroad Company.
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Telefunken – dé naam voor omroep

MHI exclusief
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46169 Gesloten goederenwagen Gbkl
     
Voorbeeld: Gesloten goederenwagen Gbkl 238 van het voormalige
verwisselbaar type Gl „Dresden” van de Deutsche Bundesbahn (DB).
Korte uitvoering, zonder handrem, remplatform en remhokje. Uitvoeringen
zonder kopschotdeuren. Zoals in gebruik rond 1972.

Eenmalige serie.
€ 37,99 *

Model: Zonder gestileerde kopschotdeuren, met schoorwerk en extra
treeplanken. Model met reclameopschrift TELEFUNKEN.
Lengte over de buffers 13,9 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.
Trix Express-wielstel E258259.

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

452661000 uitgave 1 : 87
Kirovets K-700 met dubbele banden, geel
€ 19,99 *

452671600 uitgave 1 : 87
Set van 3 stuks „Vintage Racing”
Citroën 2CV, Porsche 911 S en Mini Cooper
€ 29,99 *
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Dit model wordt in een eenmalige serie exclusief voor het Märklin-dealerinitiatief geproduceerd. 5 jaar garantie op alle artikelen voor het Märklin-dealerinitiatief en Club-artikelen (Märklin Insider-club en Trix Club).
De garantievoorwaarden en een actuele legenda vindt u op bladzijde 39.

39377 Elektrische locomotief serie 101
     
Voorbeeld: Sneltreinlocomotief serie 101 van de Deutsche
Bahn AG (DB AG). Reclameopdruk „Dampfbahn-route Sachsen”.
Bedrijfsnummer 101 088-3. Zoals in gebruik rond 2022.
Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties.
Geregelde hoogvermogenaandrijving. 4 aangedreven assen. Antislip
wielen. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en 2 rode
sluitseinen in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Grootlicht
afzonderlijk schakelbaar. Machinistencabineverlichting digitaal schakelbaar. Frontsein aan loczijde 2 en 1 elk afzonderlijk digitaal uitschakelbaar.
Als 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. Koppeling met schaargeleiding.
Lengte over de buffers 21,9 cm.

Highlights:
Middenin geplaatste motor, aandrijving op alle 4 assen
Machinistencabineverlichting
Koppeling met schaargeleiding
Digitale decoder mfx+

•
•
•
•

Eenmalige serie.
379,– € *

Digitale functies
Frontsein
Schijnwerper
Rijgeluid eloc
Tyfoon
Directe regeling
Cabineverlichting
Frontsein cabine 2
Tyfoon hoog
Frontsein cabine 1
Piepen van remmen uit
Stationsmededeling
Conducteursfluit
Ventilator
Compressor
Perslucht afblazen
Rangeersnelheid

CS2-3
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CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Dampfbahn-Route Sachsen
     Bezanden
dodemansknop 

     Waarschuwingssignaal
Rangeerfunctie + rangeerlicht

     Koppelgeluid

     Geluid van loskoppelen

    Panto-geluid


   





  

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

loczijde links

Dit model heeft artikelnummer 25377
in het Trix H0-assortiment.

loczijde rechts

In samenwerking met Dampfbahn-Route Sachsen
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Zwitserland
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Bijna geruisloos

39365 Elektrische locomotief Ae 6/6
     
Voorbeeld: Elektrische locomotief Ae 6/6 als museumlocomotief
van SBB Historic. Wapen van het kanton Graubünden/Grischun.
Bedrijfsnummer 11421. Dennengroene basiskleurstelling.
Zoals in gebruik rond 2022.
Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties.
Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel centraal ingebouwd.
Telkens twee assen van beide draaistellen aangedreven. Antislipwielen.
Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en een wit sluitsein
(Zwitsers rijrichtingsafhankelijk sein), in conventioneel bedrijf, digitaal
schakelbaar. Andere afzonderlijk schakelbare lichtfuncties: Omschakelen naar één rood sluitsein, omschakelen naar twee rode sluitseinen,
omschakelen naar waarschuwingssignaal, rij-autorisatiesignaal en
rangeerlicht. Machinistencabine- en machineruimteverlichting afzonderlijk digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en
rode ledlampjes. Veel gemonteerde details zoals metalen handgrepen.
Kortkoppelingsmechanisme.
Lengte over de buffers 21 cm.

De afbeelding toont een
stereolithografisch hand
beschilderd serievoorbeeld
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Highlights:
• Voorbeeldgetrouw geoptimaliseerde vorm van de voorkant
• Voor het eerst met middenin geplaatste motor en aandrijving
op 4 assen
• Machinistencabine- en machineruimteverlichting digitaal
schakelbaar
• Talrijke lichtfuncties afzonderlijk digitaal schakelbaar
• Kortkoppelingsmechanisme
€ 419,– *
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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.

Digitale functies
Frontsein
Cabineverlichting
Rijgeluid eloc
Locfluit
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Lichtfunctie
Frontsein cabine 2
Rangeerfluit
Rangeerfunctie + rangeerlicht
Frontsein cabine 1
Lichtfunctie
Ventilator
Conducteursfluit
Luchtpers
Lichtfunctie

CS2-3

de inbouw van dwarselastisch gelagerde wielstellen en verkleining van de wielkrans van de middelste draaistelwielen startte
de SBB in 1954 de serieproductie. Van 1955 tot 1966 werden in
totaal 118 exemplaren afgeleverd. Al snel bleek dat met de Ae 6/6
11401-11520 echt in de roos was geschoten en een „nieuwe
Gotthard-loc” aan de locomotiefhemel schitterde. Het enige
manco van de Ae 6/6 bleven zijn draaistellen, die op bepaalde
trajectdelen regelrechte „railschaven” bleken en overmatige
slijtage van de bovenbouw veroorzaakten.

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Eind jaren ‚40 van de vorige eeuw richtten de Schweizer Bundesbahnen (SBB) zich weer intensief op de problemen met het treinvervoer op het Gotthard-traject. Uitvoerig onderzoek toonde aan
dat voor de steeds zwaardere treklasten een nieuw locomotieftype
met zes aangedreven wielstellen, geen secundaire assen, een
gewicht van zo‘n 120 ton en een vermogen van 4.300 kW moest
worden geconstrueerd. Na een ontwikkelings- en productie
duur van bijna drie jaar konden in de herfst van 1952 en januari
1953 de twee prototypes van de Ae 6/6 worden afgebouwd en in
gebruik genomen. Na het overwinnen van enkele kinderziekten,

afblazen
     Perslucht
     Lichtfunctie
     Stationsmededeling
    



   






  




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

Dit model heeft artikelnummer 25666
in het Trix H0-assortiment.

De voorzijde van de Ae 6/6 is
voorbeeldgetrouw uitgevoerd
met een compleet nieuw inzetstuk voor de baanruimer en
de in de behuizing geïntegreerde raamkozijnen.
De afbeelding toont een
stereolithografisch handbeschilderd
serievoorbeeld

De uitvoerige geschiedenis van
de „nieuwe Gotthard-loc” vindt u online op:
https://www.maerklin.de/products/39365

43369

39365
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Zwitserland
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37875 Elektrische locomotief serie 420
     
Voorbeeld: Elektrische locomotief serie 420 van de Schweizerische
Bundesbahnen (SBB), divisie SBB Cargo. Speciale stickers ter gelegenheid
van het jubileum „175 Jahre Schweizer Bahnen” in 2022. Bedrijfsnummer
serie 420 251-1. Zoals in gebruik rond 2022.
Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties.
Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel, centraal ingebouwd.
4 assen via cardan aangedreven. 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. Frontsein aan loczijde 2 en 1

elk afzonderlijk digitaal uitschakelbaar. Als het frontsein aan beide zijden
van de loc is uitgeschakeld, is aan weerszijden de dubbele A-verlichting
ingeschakeld als rood noodstopsignaal. Grootlicht, machinistencabine- en
machineruimteverlichting 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.
€ 375,– *

Dit model heeft artikelnummer 25875
in het Trix H0-assortiment.
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loczijde rechts

© Klaus Eckert

loczijde links

De afbeeldingen tonen het
handbeschilderde voorbeeld
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In samenwerking met SBB Cargo

CS2-3

Digitale functies
Frontsein
Sluitsein
Rijgeluid eloc
Locfluit
Directe regeling
Schijnwerper
Cabineverlichting
Frontsein cabine 2
Rangeersnelheid
Rangeerfluit
Frontsein cabine 1
Cabineverlichting
Piepen van remmen uit
Lichtfunctie
Sluitsein
Ventilator

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Highlights:
• Fraaie reclameopdruk ter gelegenheid van
„175 Jahre Schweizer Bahnen”
• In het midden geplaatste motor en alle 4 de assen
via cardan aangedreven
• Met digitale speelwerelddecoder mfx+ en
uitgebreide licht- en geluidsfuncties
• Design tot stand gekomen in samenwerking met
mevrouw Gudrun Geiblinger

afblazen
     Perslucht
     Panto-geluid
     Bezanden
van deuren
     Sluiten
Compressor

    Koppelgeluid
    Conducteursfluit
    Hoofdschakelaar






  









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

© Klaus Eckert
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Goederenverkeer dwars door Europa
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47568 Set ketelwagens Zacens
     
Voorbeeld: Drie 4-assige ketelwagens type Zacens. Uitvoering met
geïsoleerde knikketels, ladders aan de zijkant en Y 25-draaistellen.
Particuliere wagen van Wascosa AG, CH-Luzern, geregistreerd in
Nederland. Zoals in gebruik rond 2014.
Model: Gedetailleerde onderstellen met doorbroken frame en veel gemonteerde details. Alle ketelwagens met verschillende bedrijfsnummers.
Wagens afzonderlijk verpakt, met extra omverpakking.
Lengte over de buffers per wagen 18 cm.
Totale lengte over de buffers ca. 54,5 cm.
Gelijkstroomwielstel per wagen E700580.
€ 139,– * (3 wagens)

47568
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47568

39867

39867 Elektrische locomotief serie 189
     
Voorbeeld: Elektrische locomotief serie 189 van MRCE, gehuurd van
Rotterdam Rail Feeding B.V. (RRF). Locomotief voor meerdere systemen
met 4 dakstroomafnemers voor grensoverschrijdend goederenverkeer
tussen Nederland en Duitsland. Bedrijfsnummer 189 091-2. Zoals in
gebruik rond 2020.
Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties.
Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel, centraal ingebouwd.
4 assen via cardan aangedreven. Antislipwielen. Met de rijrichting
wisselend driepuntsfrontsein en twee rode sluitseinen in conventioneel
bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontsein aan loczijde 2 en 1 telkens afzonderlijk digitaal uitschakelbaar. Dubbele A-verlichtingsfunctie. Grootlicht
digitaal inschakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en
rode ledlampjes. Machinistencabine met interieurinrichting. Gemonteerde metalen handgrepen. Voorbeeldgetrouw uitgerust met verschillende
stroomafnemers voor de stroomsystemen in Duitsland en Nederland.
Lengte over de buffers 22,5 cm.

Highlights:
Voorbeeldgetrouw voorzien van twee verschillende stroomafnemers
Grootlicht schakelbaar
Met Speelwerelddecoder mfx+ en uitgebreide gebruiksen geluidsfuncties

•
•
•

€ 379,– *

chrijdend

r grensovers
Locomotief voo
er
goederenverke

Digitale functies
Frontsein
Rijgeluid eloc
Schijnwerper
Tyfoon
Directe regeling
Frontsein cabine 2
Rangeerfluit
Rangeersnelheid
Frontsein cabine 1
Piepen van remmen uit
Koppelgeluid
Compressor
Perslucht afblazen
Bezanden
Waarschuwingssein
Stationsmededeling
Stationsmededeling – NL
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– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies voor de MS2

Dit model heeft artikelnummer 22004
in het Trix H0-assortiment.
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Goederenverkeer dwars door Europa
=U8
47136 Containerwagen type Sgnss
     
Voorbeeld: Vierassige containerwagen type Sgnss voor gecombineerd
goederenverkeer van T.W.R., Brussel, geregistreerd in België.
Beladen met een 40 voet-boxcontainer. Zoals in gebruik rond 2020.
Model: Draaistellen type Y 25. Voorbeeldgetrouwe, opengewerkte
metalen containerwagenbodem met markante visbuiklangsdragers.
Beladen met een afneembare 40 voet-boxcontainer.
Lengte over de buffers 22,7 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

Highlights:
Afneembare 40 voet-boxcontainer
Voor nog meer afwisseling in het gecombineerde
goederenvervoer

•
•

€ 74,99 *

Een bijpassende diesellocomotief Class 66 (artikel 39062)
of G2000 (artikel 37297) vindt u in het Märklin H0-assortiment.

Voorbeeldgetrouw en gedetailleerd
zijn ook de kopzijden

47136
16

47136

47136

47136

37297

(#§hNU8

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluids- en lichtfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel centraal
ingebouwd. Alle 4 de assen via cardan aangedreven. Antislipwielen.
Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en 2 rode sluitseinen in
conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontsein aan loczijde 2 en 1
elk afzonderlijk digitaal uitschakelbaar. Als het frontsein aan beide zijden
van de loc is uitgeschakeld, is aan weerszijden de dubbele A-verlichting
ingeschakeld. Machinistencabineverlichting per machinistencabine ook
afzonderlijk digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warm-

witte en rode ledlampjes. Veel afzonderlijk gemonteerde details. Metalen
reling op het frame aan de zijkant. Gedetailleerde bufferbalk. Opsteekbare remslangen worden meegeleverd. Meegeleverde frontafdekkingen
kunnen ook op de bufferbalk worden gemonteerd.
Lengte over de buffers 20 cm.
Highlights:
Onderstel en delen van de opbouw van metaal
Machinistencabineverlichting afzonderlijk digitaal
schakelbaar
• Digitale speelwerelddecoder mfx+ met uitgebreide
gebruiks- en geluidsfuncties

•
•

€ 359,– *

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

CS2-3

Voorbeeld: Zware diesellocomotief Vossloh G 2000 BB met s ymmetrische
cabine. Locomotief van ATC AngelTrainsCargo, Antwerpen, als serie 57
verhuurd aan de Belgische staatsspoorwegen (SNCB). Lichtgrijze basiskleurstelling met basaltgrijs onderstel. Bedrijfsnummer van de locomotief 5706. Zoals in gebruik in tijdperk VI.

CU
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MS 2
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CS2-3

37297 Diesellocomotief Vossloh G 2000 BB
     

     Conducteursfluit
     Rangeersnelheid
     Rangeer-dubbel-A-sein
    



   





  





– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies voor de MS2
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175 jaar spoorwegen in Denemarken
(#§hHU5
39491 Stoomlocomotief E 991
     
Voorbeeld: Stoomlocomotief met sleeptender E 991 van de Deense
staatsspoorwegen (DSB). Uitvoering zoals in gebruik tot 2007.
Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide licht- en geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel in de ketel. Drie
aangedreven assen. Antislipbanden. Locomotief en tender grotendeels
van metaal. Een rookgenerator is standaard ingebouwd. Met de rijrichting
wisselend driepuntsfrontsein op loc en tender, evenals ingebouwde rookgarnituur in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. De noodverlichting
aan de rookkastdeur is afzonderlijk digitaal schakelbaar. Bovendien zijn de
machinistencabineverlichting en het flakkerende vuur in de vuurkist afzonderlijk digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije, warmwitte
en rode ledlampjes. Verstelbare koppeling met kortkoppelingsmechanisme
tussen loc en tender. Aan de tender een door snelheid bekrachtigde
kortkoppeling met NEM-schacht. Kleinst berijdbare boogradius 360 mm.
Diverse aanbouwdelen, zoals ladders, remslangen, leidingen en 
gestileerde schroefkoppelingen worden meegeleverd.
Lengte over de buffers ca. 24,5 cm.

Highlights:
Compleet nieuwe constructie
Opengewerkte metalen constructie
Standaard ingebouwde rookgenerator
Noodverlichting afzonderlijk digitaal schakelbaar
Cabineverlichting afzonderlijk digitaal schakelbaar
Flakkerend vuur in de vuurkist afzonderlijk digitaal schakelbaar

Voorbeeldgetrouw
uitgevoerd zijn ook de
grotere zijruiten

•
•
•
•
•
•

€ 629,– *

tie

talen construc

me
Opengewerkte

Dit model heeft artikelnummer 25491
in het Trix H0-assortiment.
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Meer details en informatie
vindt u in onze speciale brochure.
Neem contact op met een gespecialiseerde
verkoper of ga naar www.maerklin.de

Digitale functies
Frontsein
Rookgarnituur
Rijgeluid stoomloc
Locfluit
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Cabineverlichting
Flikkeren vuurkist
Rangeerfluit
Stoom afblazen
Lichtfunctie
Kolen scheppen
tuimelrooster
Luchtpomp
Waterpomp
Injecteur

CS2-3

Pacifics voor reizigers- en goederentreinen hun mannetje, maar
daarna kwamen ze een voor een op een zijspoor terecht. Meerdere machines bleven echter behouden, zoals de E 991 als werkende
museumloc van de DSB. Deze werd tot 2010 nagenoeg ononderbroken gebruikt voor speciale ritten en had op 14 november 2000
de enorme eer om als eerste locomotief de speciale trein met de
kist van de overleden koningin Ingrid voor de bijzetting vanuit
Kopenhagen naar Roskilde te brengen.

CU
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MS 2
CS1
CS2-3

De mooiste stoomlocomotief van de Deense staatsspoorwegen
(DSB) was de serie (Litra) E. Zijn basis waren elf Pacific-sneltreinlocs van de Zweedse staatsspoorwegen (SJ) uit serie F, die
daar vanwege toenemende elektrificatie in 1937 uit dienst werden
genomen. De DSB kon deze krachtige locomotieven overnemen
en namen ze als E 964–974 in het bestand op. Vanaf 1940 had de
DSB dringend meer krachtige stoomlocs nodig en lieten ze nu bij
Frichs in Aarhus 25 locomotieven uit serie E als E 975–999 met
kleine verbeteringen nabouwen. Tot in de jaren ‘60 stonden de

     Bezanden
bijvullen
     Water
     Kolen bijvullen
    



   





  





– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies voor de MS2
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Store-wagen 2022
=U8
47583 Containerwagen Lgs 580
     
Voorbeeld: 2-assige containerwagen type Lgs 580 voor gecombineerd
goederenvervoer. Verkeersrode basiskleurstelling. Deutsche Bahn AG
(DB AG). Containerwagen beladen met 40 voet-boxcontainer.
Zoals in gebruik rond 2019.

Model: Containerwagen met weergave van de ribbelplaat als afdekplaat
op de opbouw. Bij de rangeertredes rechtop gemonteerde beugels.
Op de langsdrager gemonteerde ladder en kabelanker met beschermbuizen. Uitvoering zonder handwiel voor vanaf grondniveau bedienbare
blokkeerrem. Beladen met een afneembare 40 voet-boxcontainer.
Lengte over de buffers 16,1 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

47583

47583

€ 59,99 *

Passende aanvulling op de eerder verschenen containerwagen 47812,
47133 en 47690, voor de vorming van een containertrein met
bijvoorbeeld de elektrische locomotief uit serie 193, artikel 36161,
diesellocomotief G2000, artikel 37217, of de nieuwe diesellocomotief
Class 66, artikel 39075, eveneens exclusief voor Märklin Stores.
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Eenmalige serie.

47583

39075

39075 Diesellocomotief Class 66
     
Voorbeeld: Dieselelektrische goederentreinlocomotief Class 66.
Locomotief in fictieve zwarte basiskleurstelling als locomotief voor particuliere spoorweg. Bedrijfsnummer van de locomotief 92 80 1 266 202-1.
Zoals in gebruik rond 2021.
Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluids- en lichtfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel centraal
ingebouwd. 4 assen via cardan aangedreven. Antislipwielen. Met de
rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en 2 rode sluitseinen in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontsein aan loczijde 2 en 1 elk
afzonderlijk digitaal uitschakelbaar. Als 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.
Diverse extra onderdelen worden meegeleverd.
Lengte over de buffers ca. 24,7 cm.

Highlights:
Levering met verzamelvitrine en certificaat van echtheid
Digitale speelwerelddecoder mfx+ met uitgebreide
gebruiks- en geluidsfuncties
• Machinistencabine- en besturingspaneelverlichting
digitaal schakelbaar
• Standaard ingebouwde stoomgenerator met
dynamische stoomuitstoot
• Speciaal model, alleen in de Märklin Stores verkrijgbaar
(D: Mainz, Essen, Stuttgart, Neustadt/Donau, Mühlheim/Main,
München, Hamburg. NL: Utrecht. IT: Bergamo. JP: Osaka)

•
•

Digitale functies
Frontsein
Rookgarnituur
Rijgeluid dieselloc
Tyfoon hoog
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Frontsein cabine 2
Tyfoon laag
Frontsein cabine 1
Cabineverlichting
Schijnwerper
Lichtfunctie
Lichtfunctie 1
Lichtfunctie 2
Lichtfunctie 3
Tyfoon laag

CS2-3

)#§hNU8
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Store-locomotief 2022
     Ventilator
     Lichtfunctie
hoog
     Tyfoon
Rangeersnelheid
     Compressor

afblazen
    Perslucht
    Bezanden
    Koppelgeluid
koppeling
   Geluid
Diesel bijvullen
   Waarschuwingssein
   Waarschuwingssein
   Bedrijfsgeluid

  















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

Eenmalige serie.
€ 469,– *

Een bijpassende containerwagen type Lgs 580 vindt u onder
artikelnummer 47583 in het Märklin H0-assortiment, exclusief voor Märklin Stores.
Andere containerwagens uit de afgelopen jaren zijn onder artikelnummers 47812,
47133 en 47690 eveneens exclusief voor de Märklin Stores uitgebracht.
21

Accessoires
de§<
DB-standaardtype 23 m. Geschikt voor traditioneel en digitaal rijden.
Draaiplateau met afstandsbediening en ingebouwde motor. Uitsluitend
digitale aansturing met Mobile Station 2 en Central Station 2 en 3
(niet meegeleverd). Bijzonder comfortabele aansturing met Central Station
2 en 3 via railvoorkeuze, of met diverse digitale centrales met digitaal
formaat DCC. Werking: Draaien rechts/links. Uitsparing voor verzonken
inbouwen in de installatie. 6 railaansluitingen voor C-rails voor gebruik
op elk gewenst punt. Uitgangshoek in C-rail-rastermaat van 12°. Met
verlooprail 24922 voor K-rails en met verlooprail 24951 voor M-rails
bruikbaar. Uitbouwbaar tot max. 30 railaansluitingen in een raster van 12°
met uitbreiding 74871. Afzonderlijke voeding van de uitgangsrails noodzakelijk. Buitendiameter met elk een uitgang tegenover 378 mm. Diameter
van de uitsparing zonder uitgangsrails 278 mm. Platformlengte 263 mm.
Passend bij locomotievenloods 72887. Diverse schakelbare geluidsfuncties. Draaischijfwachtershuisje en buitenverlichting met ledlampjes,
schakelbaar.

Highlights:
Geluid
Wachtershuisje met ledverlichting

•
•

€ 549,– *

Digitale functies
Lichtfunctie
Lichtfunctie
Special sound function
Signaaltoon 1
Signaaltoon 2

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

74862 C-rail draaischijf
     




    

Afgebeeld is
een kleurvoorbeeld
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72887 Bouwdoos locomotievenloods
     
Voorbeeld: Ringloods in baksteenbouw met draagconstructie in
contrasterende kleur.
Model: 3 locplaatsen onder een hoek van telkens 12°. Passend bij de
draaischijven 74861, 74862 en 66861 (Trix H0). Geschikt voor C-spoor en
K-spoor (rails niet meegeleverd). Maten: 377 x 494 x 129 mm.
€ 139,– *

Achterkant

Bruikbare binnenlengte rails ca. 30 cm. Automatisch
sluitende deuren waardoor de locomotieven naar
binnen rijden. Voor naderhand inbouwen van servomotoren gebruikt u Faller 191200SA.

Voorkant

,<
72889 Aanvullend bouwpakket locomotievenloods
     
Model: Uitbreiding voor 2 locs, zonder zijwanden voor ringloods 72887
onder een hoek van telkens 12°. Passend bij de draaischijven 74861,
74862 en 66861 (Trix H0). Geschikt voor C-spoor en K-spoor (rails niet
meegeleverd). Maten: 369 x 325 x 129 mm.
€ 89,99 *

Bijpassende binnenverlichting vindt u bij Faller onder
artikelnummer 180653.

Voorkant

Achterkant
23

Accessoires
Voor de elektrische aansluiting is afhankelijk van het rijtuigtype
een afzonderlijke stroomtoevoer 73404, 73405 resp. 73406 of
stroomgeleidende koppeling 72020 met massaveer 72050 vereist.

Universele printplaat met meerdere warmwitte ledlampjes voor achteraf
inbouwen in meeste personenrijtuigen uit het Märklin H0-assortiment.
Ingebouwd buffergeheugen voor flakkervrije werking. Helderheid van
de binnenverlichting handmatig instelbaar. Voor kortere rijtuigen kan de
printplaat op meerdere punten worden ingekort. Beugel voor bevestiging
op de interieurinrichting wordt meegeleverd.

Bij gelijkstroomgebruik is stroomtoevoer 66715 resp. 66716 leverbaar.

Via detailafstelling kan de binnenverlichting
afzonderlijk worden gedimd

:
73410 Ledbinnenverlichting warmwit
     
Highlights:
Gezellige sfeer in het rijtuig: gedempte ledlampjes
Flakkervrije werking dankzij buffergeheugen
Instelbare helderheid van de binnenverlichting

•
•
•

€ 19,99 *

<
73411 Ledbinnenverlichting koudwit
     
Highlights:
Helder licht in het rijtuig: witte ledlampjes
Flakkervrije werking dankzij buffergeheugen
Instelbare helderheid van de binnenverlichting

•
•
•

€ 19,99 *
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Universeel inkortbaar!
Dankzij de slimme breuklijnen kunnen de
nieuwe verlichtingsprintplaten aan andere
wagenlengtes worden aangepast.

Voor flakkervrije
verlichting zorgen
de royaal bemeten
buffergeheugens

8
76550 Set 40 voet-containers
     
Voorbeeld: Vier standaard 40 voet-boxcontainers van verschillende
firma‘s. Zoals momenteel in gebruik tijdens tijdperk VI.
Model: Set bestaande uit vier standaard 40 voet-boxcontainers in
verschillende vormgevingen ter completering van en passend bij alle
gangbare Märklin/Trix containerwagens type Sgns en Lg(n)s en dubbele
containerwagens type Sggrrs.
€ 44,99 *

tainertrein
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76551 Set 20 voet-containers
     
Voorbeeld: Vier standaard 20 voet-boxcontainers van verschillende
firma‘s. Zoals momenteel in gebruik tijdens tijdperk VI.
Model: Set bestaande uit vier standaard 20 voet-boxcontainers in
verschillende vormgevingen ter completering van en passend bij alle
gangbare Märklin/Trix containerwagens type Sgns en Lg(n)s en dubbele
containerwagens type Sggrrs.
€ 36,99 *
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Accessoires
De nieuwe kortkoppeling is speciaal ontworpen voor nieuw ontworpen locomotieven
met een voorbeeldgetrouwe lagere bufferbalk en dus een lagere bufferhoogte vanaf de
bovenkant van de rail (volgens NEM 303) om te waarborgen dat het kortkoppelings
systeem onder de bufferschijf naar buiten wordt gezwenkt. De nieuwe kortkoppeling
past op alle gangbare Märklin koppelingen.

72010 Kortkoppelingen voor genormeerde koppelingsschacht
     
Inhoud: 10 kortkoppelingen. Voor gebruik in wagens met g enormeerde
koppelingsschacht (NEM 362) en schaargeleiding,
evenals bij wagens met lage bufferhoogte conform NEM 303.
Compatibel met standaardkoppelingen (NEM 360).
Highlights:
Verpakking met 10 kortkoppelingen voor wagens met lage
bufferhoogte

•

€ 13,99 * (10 stuks)
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03071 Märklin Gleisplanbuch
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Highlights:
Perfecte leidraad voor de opbouw van uw installatie
Met 25 spoorbaanontwerpen van eenvoudig tot gecompliceerd

LEICHT GEM

DIGITA

2437x-x-x

ISBN 978-3-98
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Het diagram toont aanschouwelijk de hoogte
van de oude kortkoppeling (blauw)
ten opzichte van de nieuwe kortkoppeling (grijs).
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elk € 22,90 *

Meer dan 160 bladzijden uitvoerige tips voor de aanleg van een modelbaan, met onmisbare informatie over railgeometrie, aansturing van de
installatie en accessoires. Een ideale leidraad voor het ontwerp en de
opbouw van een modern railsysteem. Bovendien krijgt u waardevol advies
voor de modernisering van bestaande installaties en de manier waarop
deze kunnen worden gedigitaliseerd. In deze leidraad zijn bovendien
25 spoorbaanontwerpen voor het C- en K-railsysteem opgenomen.

Märklin Magazin jaarwagen
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80832 Märklin Magazin jaarwagen spoor Z 2022
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Model: Dakkoepel met doorbraak naar het interieur. Bodemplaat
met gemonteerde remstangen.
Lengte over de buffers 11,9 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

Eenmalige serie.
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Voorbeeld: Goederentrein-bagagewagen type Pwgs 041, met
dakopbouw. Particuliere wagen van het Märklin Magazin in Göppingen,
ingezet door de Deutsche Bundesbahn (DB). Zoals in gebruik rond 1990.
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48522 Märklin Magazin jaarwagen H0 2022
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€ 38,99 *
Model: Opbouw van de wagen van kunststof, uiterst gedetailleerd en met
hoogwaardige opdruk. Gemonteerde eindbordessen aan de kopzijde.
Lengte over de buffers 64 mm.
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Eenmalige serie.
Voortzetting van de populaire serie Märklin Magazin jaarwagens.
ist ein Spie
lwar en-

Voorbeeld: 2-assige schuifdak-/schuifwandwagen Tbis 871, als particuliere wagen van het Märklin Magazin ingezet door de Deutsche Bundesbahn (DB). Zoals in gebruik in tijdperk IV.
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Nog geen abonnement?
Hier kunt u een abonnement nemen:
https://www.maerklin.de/de/erlebnis/maerklin-magazin
https://www.maerklin.de/en/experience/maerklin-magazin
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Brieven en pakketten
Vanaf augustus 1948 begon Oberpostdirektion Hannover een
eigen rangeerdienst tussen Hannover Hbf, Wagenabstellbahnhof-
Pferdeturm (postdistributiehal), Postanlage Clausewitzstraße en
Postanlage Westseite met eigen diesellocs. Tot eind 1953 kwamen
echter drie nagebouwde, drievoudig gekoppelde diesellocs
(nagebouwd van DB-serie V 36) van het leger beschikbaar.
Deze haastten zich aanvankelijk in twee en later drie continudiensten over de rails van Hauptbahnhof Hannover, bij zware
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treinen ook in dubbeltractie als „doppeltes Lottchen”. De
machines waren in eerste instantie zwart gespoten, maar vanaf
de jaren ’60 getooid in helder rood met een zilverkleurig dak,
een posthoorn en gele opschriften. De als nummer 1, 3 en
4 aangeduide locs reden tot 1 augustus 1972, toen werd om
rationaliseringsredenen de rangeerdienst met eigen locomotieven in Hannover gestaakt.



MHI exclusief
!(N3
81341 Treinset Deutsche Bundespost
     
Voorbeeld: Goederentrein van de Deutsche Bundespost bestaande uit
diesellocomotief V36 (OPD Hannover) met 2 gesloten goederenwagens
Gmhs 53, 1 rongenwagen Rmms 33 met remplatform en bestelwagen
Tempo-driewieler. Alle wagens in de uitvoering van tijdperk III circa 1963.

Highlights:
Klokankermotor
Bestelwagen Tempo-driewieler

•
•

Eenmalige serie voor het Märklin-dealerinitiatief (MHI).
Model: Locomotief met klokankermotor, grotendeels van metaal. Met
de rijrichting wisselend frontsein met warmwitte/rode ledlampjes, alle
wagens met voorbeeldgetrouwe opdruk. Lading Tempo-driewieler „Post”
vervaardigd van metaal, met rubberen banden, model kan rijden. Set
rongen voor de Rmms 33 wordt meegeleverd. Alle wagens in speciale
uitvoering, niet afzonderlijk leverbaar.
Lengte over de buffers ca. 220 mm.

€ 299,– *

Dit model wordt in een eenmalige serie exclusief voor het Märklin-dealerinitiatief geproduceerd. 5 jaar garantie op alle artikelen voor het Märklin-dealerinitiatief en Club-artikelen (Märklin Insider-club en Trix Club).
De garantievoorwaarden en een actuele legenda vindt u op bladzijde 39.
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Handgemaakt model – deel 5 uit de verzamelserie
345
86236 Open goederenwagen Omm 52 van brons
     
Voorbeeld: Open goederenwagen type Omm 52. Uitvoering zonder
remhokje.

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

•

Model: Bovenbouw van de wagen met de hand gemaakt van gegoten
brons, met transparante beschermlak. Schijfwielstellen zwart vernikkeld.
Lengte over de buffers 46 mm.

Eenmalige, gelimiteerde serie.
€ 99,99 *

n,
In brons gegote eneraties
or g
een sieraad vo

In brons gegoten
Er is zorgvuldigheid, vakmanschap en perfectionisme nodig
om vanaf een bouwtekening een in brons gegoten Spoor Z-
model te creëren. Een van de belangrijkste stappen daarbij is
de steeds t erugkerende controle door ons ervaren team.
Met een scherpe en onderzoekende blik zien zij de kleinste
imperfecties in de eerste 3D-monsters, of de in gips uitgeharde negatieve vormen.
Zelfs de kleinste luchtbelletjes weten zij met hun jarenlange
ervaring te voorkomen. Soms met behulp van de modernste
technieken, maar soms ook door het gevoel van een
ervaren vakman.
Vorige modellen uit de serie Märklin Z handgemaakte modellen Feinguss Edition:

88565 Elektrische locomotief
serie Ce 6/8 III „Krokodil”
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88932 Stoomlocomotief BR 85

88207 Diesellocomotief
serie V 200

86606 Gesloten goederenwagen VH 14

82170 Gesloten goederenwagen
type Gl Dresden

82389 Koelwagen

      Elektrische locomotief
88569
serie Ce 6/8 III „Krokodil”

)F3
88846 Stoomlocomotief serie 50
     
Highlights:
Nieuw geconstrueerde
locomotiefbehuizing
• Locomotiefopbouw van
gegoten brons
• Serie 50 met voor het eerst
3 ketelopbouwen
• Voorbeeldgetrouwe stangen/aansturing
• Imitatie van de remmen en de baanruimer
• Alle assen aangedreven
• Frontsein met warmwitte ledlampjes

Voorbeeld: Zware goederentreinlocomotief serie 50 van de Deutsche
Bundesbahn (DB) met universele tender 2´2´T26 in omgebouwde vorm
als gesloten tender. Uitvoering met 3 ketelopbouwen en Witte-windleiplaten. Inzet voor zware goederentreinen. Zoals in gebruik in tijdperk III,
bedrijfsnummer 50 1019.

•

Model: Met nieuw geconstrueerde locomotiefbehuizing, gemaakt van
brons. Klokankermotor met aandrijving op alle koppelassen. Donkere
wielloopvlakken en stangdelen. Uiterst gedetailleerde, volledig werkende
stangen/aansturing. Geïmiteerde remmen, zandvalbuizen, baanruimer,
inductieve treinzekering aan beide zijden. Vergrote bufferschijven.
Voorbeeldgetrouwe kleurstelling en opschriften. Frame van de
tenderruiten met opdruk.
Lengte over de buffers ca. 109 mm.

© D. Junker, Eisenbahnstiftung

Voor

€ 349,– *

n

e stoomdomme

erie 50 met dri
het eerst een s

Een highlight voor elke installatie
deze serie 50 met gesloten tender

86605

Dankzij het nieuwe procedé
voor bronsgieten kon dit model
worden geproduceerd

88846
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Dampfbahn-Route Sachsen
/N8
88679 Elektrische locomotief serie 101
     
Voorbeeld: Sneltreinlocomotief serie 101 van de Deutsche Bahn AG
(DB AG). Reclameopschrift „Dampfbahn-route Sachsen”. Bedrijfsnummer
van de locomotief 101 088-3. Zoals momenteel in gebruik.
Model: Uitgerust met klokankermotor. Beide draaistellen aangedreven.
Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte/rode ledlampjes. Stroom
opname omschakelbaar naar de bovenleiding.
Lengte over de buffers 86 mm.

Highlights:
Klokankermotor
Exclusief design

•
•

€ 229,– *

© J. Bügel, Eisenbahnstiftung

loczijde links

De 101 088 maakt sinds eind november 2021 reclame voor de
Dampfbahn-route Sachsen. Op zijn flanken zijn niet alleen de Saxonia
en de Sachsenstolz afgebeeld, maar ook voertuigen van de Saksische
smalspoorwegen.

loczijde rechts

87756
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88679

Zwitserland
/P8
88596 Elektrische locomotief serie 420
     
Voorbeeld: Elektrische locomotie uit serie 420 van de Schweizerische
Bundesbahnen (SBB) met reclameopdruk „175 Jahre Schweizer Bahnen”
in de actuele uitvoering van 2022.
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
Design tot stand gekomen in samenwerking met mevrouw
Gudrun Geiblinger

•
•
•
•

€ 229,– *

loczijde links

© Klaus Eckert

loczijde rechts

De afbeeldingen tonen het
handbeschilderde voorbeeld

In samenwerking met SBB Cargo
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Nederland
Niederlande

De „Vectrons” van Siemens zijn als elektrolocs voor meerdere
systemen uit serie 193 populair bij particuliere exploitanten
en leasemaatschappijen. Ook „LTE – Logistik und Transport
GmbH” heeft een paar van deze machines in zijn bestand, zoals
de van een bijzondere folie voorziene 193 232, die op 19 januari
2018 door leasemaatschappij ELL Austria GmbH werd overgeno-

men. Dit is de 100e Vectron voor ELL, reden voor LTE om de loc
met de figuur van de Flying Dutchman, de Vliegende Hollander
te versieren. Sindsdien rijdt hij onder de vlag van LTE. De loc
toont een symbolische „vlucht” over de oost-westas, een treintraject van Rotterdam naar Constanza. Met de Flying Dutchman
startte bij LTE de nieuwe locdesign-serie „Logistics4Legends”.

/N8
88233 Elektrische locomotief serie 193
     
Voorbeeld: Elektrische locomotief voor meerdere systemen serie 193
(Siemens Vectron) van de ELL/LTE in de uitvoering „Flying Dutchman”,
zoals in gebruik in tijdperk VI.
Model: Onderstel van metaal, locomotiefopbouw van kunststof. Uiterst
gedetailleerde uitvoering met hoogwaardige kleurstelling en opschrift.
Uitgerust met een klokankermotor, beide draaistellen aangedreven.
Gemonteerde details, met de rijrichting wisselend warmwit/rood ledfrontsein. Beide draaistellen aangedreven.
Lengte over de buffers ca. 86 mm.
© LTE
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Highlights:
Uiterst gedetailleerde uitvoering
Hoogwaardige kleurstelling
Klokankermotor
Warmwit/rood ledfrontsein

•
•
•
•

€ 259,– *
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De „Schorsch” – een unieke machine van de Deutsche Reichsbahn (DR)
)?e§hN 8
55127 Stoomlocomotief serie 02
     
Voorbeeld: Sneltrein-stoomlocomotief 02 0314-1 met oliestook en
olietender van de Deutsche Reichsbahn in de DDR (DR/DDR). Ombouwversie als testlocomotief van VES-M Halle (Saale). Uitvoering met
gereconstrueerde ketel en deelbekleding, op basis van stoomlocomotief
18 314 (voormalige Badische IVh). Met Witte-windleiplaten en inductieve
treinzekering aan één zijde. Zoals in gebruik rond 1970/71.
Model: Compleet nieuwe constructie, vervaardigd van metaal. Onderstel,
locomotiefopbouw met ketel en cabine van persgietzink. Overige gemonteerde delen grotendeels van metaal (MS). Hoogwaardig model met veel
gemonteerde elementen en uiterst gedetailleerde machinistencabine.
Rookkastdeur die open kan. Beweegbare machinistencabinedeuren en
nog veel meer. Met digitale mfx-decoder met 32 functies, geregelde hoogvermogenaandrijving en geluidsgenerator met wielsynchroon rijgeluid
en uitgebreide geluidsfuncties. Gebruik naar keuze met wisselstroom,
gelijkstroom, Märklin Digital en DCC mogelijk. Ingebouwde buffercondensator. Alle aandrijfassen aangedreven. Ingebouwde rookgenerator
met wielsynchrone stoomuitstoot, variabele cilinderstoom en stoomfluit.
Motorverlichting, driepuntsfrontsein met bij het tijdperk passende lichtkleuren, met de rijrichting wisselend. Frontverlichting in conventioneel
bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte
ledlampjes. Rood staartlicht in- en uitschakelbaar en machinistencabineverlichting. Digitaal schakelbare speciale functie: De machinist bedient de
regelaar (via servomotor bediende beweging net zoals wanneer de machinist in het grote voorbeeld de regelaar bedient). Voorzien van veerbuffers.
Locmodel vooraan voorzien van schroefkoppeling, achter met op afstand
te bedienen Telex-koppeling (achter verwisselbaar voor schroefkoppeling).
Aansturingsomschakeling (vooruit, achteruit, continubedrijf) in 3 fasen.
Ingebouwde machinistfiguur. Bij het model wordt een uitrustingsset geleverd met een schroefkoppeling, stoomolie en handschoenen. Gemonteerd
op een zwart gelakte aluminium sokkel voor presentatie in een vitrine.
Kleinst berijdbare boogradius 1.020 mm.
Lengte over de buffers ca. 73,8 cm. Gewicht ca. 9,2 kg.
€ 3.590,– *
(Reserveringsprijs geldig tot en met 30.06.2022.
Na deze datum geldt de reguliere verkoopprijs van 3.990,– euro)
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Highlights:
Volledig nieuw ontwikkeld
Uiterst gedetailleerde volledig metalen constructie
Onderstel, opbouw, ketel, enz. van persgietzink, gemonteerde
delen van messing
• Decoder-generatie met stroombuffer en max. 32 functies
• Rookgenerator met wielsynchrone stoomuitstoot,
cilinderstoom voor en achter en stoomfluit
• Speciale functie: De machinist bedient de regelaar
(bediening via servomotor)
• Lastgestuurd wielsynchroon rijgeluid
• Rookkastdeur en domdeksel kunnen open,
met veel originele details
• Frontsein met tijdperkgetrouwe lichtkleuren en
warmwitte ledlampjes
• Schakelbaar rood achterlicht
• Machinistencabineverlichting

•
•
•

•
•
•

mfx-decoder voor gebruik met wisselstroom, gelijkstroom,
Märklin Digital en DCC
Aansturingsomschakeling (vooruit, achteruit, continubedrijf)
in 3 fasen met servomotor
Telex-koppeling achter, schroefkoppeling voor
(1 extra meegeleverd voor verwisseling achter)

Nog veel meer interessante details vindt u op:
https://www.maerklin.de/dampflokomotive-baureihe-02

CS2-3

e:
Speciale functi chinist
ma
De bewegende
elaar
bedient de reg

Digitale functies
Frontsein
Rookgarnituur
Rijgeluid stoomloc
Locfluit
Telex-koppeling achter
Cabineverlichting
Bezanden
Speciale functie
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Rangeerfunctie + rangeerlicht
Rangeer-dubbel-A-sein
Lichtfunctie
Injecteur
Waterpomp
Special sound function

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Een bijzondere, ja zelfs unieke levensgeschiedenis kenmerkt
de later „Schorsch” genoemde stoomlocomotief 18 314 van
de Deutsche Reichsbahn (DR) van de DDR. In 1919 in dienst
genomen als Badische „Edelrenner” uit serie „IV h” werd hij door
de DRG overgenomen als 18 314. Na het einde van de Tweede
Wereldoorlog werd de loc geruild tegen een S 3/6 en kwam hij in
de sovjetzone terecht, waar de latere VES-M Halle dringend een
snelle 4-cilinder stoomloc voor proefritten nodig had. Om nog
sneller te worden, werd hij in 1960 voorzien van een gereconstrueerde ketel, deelbekleding, een nieuwe machinistencabine
en een tender en werd hij in groene lak gezet. Het puntje op de
„i” was in 1967 de ombouw naar oliestook. Eind 1971 werd hij
uitgerangeerd en in 1984 naar de BRD verkocht. Vanaf 1986 is hij
in permanente bruikleen van de HEF een van de topstukken van
het Auto- und Technikmuseum in Sinsheim.

     Sluitsein
     Rangeerfluit
     Conducteursfluit
afblazen
     Stoom
Luchtpomp

    Omgevingsgeluid
    Veiligheidsventiel
    Treinpasseerlicht
sound function
   Special
bijvullen
   Brandstof
bijvullen
   Water
bijvullen
   Zand
Rangeersnelheid
   Stoten railvoeg
   Special sound function
   Special sound function

















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

37

Replica
345
18451 Tempo-driewieler Hanseat
     
Voorbeeld: Driewieler Tempo Hanseat met laadbak en huifopbouw.
Zoals in gebruik in tijdperk III.

€ 39,99 *

© Stephan Evers

Model: Bestelwagen Tempo Hanseat met laadbak en huif. Uiterst
gedetailleerd model, uitgerust met interieur, bestuurdersfiguur en
spiegels. Het voertuig is gemaakt van kunststof en heeft rubberbanden,
kan rijden en heeft een geveerde achteras. Reclameopschrift van de
Gebr. Märklin op de huif.
Voertuiglengte ca. 14 cm.

Highlights:
Uiterst gedetailleerd
Reclameopschrift Märklin

•
•
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Register artikelnummers / Verklaring van de tekens
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25

/ Chassis van de locomotief van metaal.

N

Driepuntfrontsein en twee rode sluitseinen wisselend
met de rijrichting.

1

Tijdperk I (1835 tot 1925)

( Chassis en opbouw van de loc hoofdzakelijk van metaal.

O

Driepuntsfrontsein en één rood sluitsein met de
rijrichting wisselend.

2

Tijdperk II (1925 tot 1945)

) Chassis en opbouw van de loc van metaal.

P

Driepuntfrontsein en een wit sluitsein wisselend
met de rijrichting.

3

Tijdperk III (1945 tot 1970)

= Chassis van de wagen van metaal.

,

LED-interieurverlichting naderhand in te bouwen.

4

Tijdperk IV (1970 tot 1990)

LED-interieurverlichting.

5

Tijdperk V (1990 tot 2007)

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).

8

Tijdperk VI (2007 tot heden)

? Chassis en opbouw van de wagen van metaal.
T Kortkoppelingen in genormeerde schacht met draaipunt.
U Kortkoppelingen in genormeerde schacht met schaargeleiding.
decoder met meer digitaal schakelbare functies (f1, f2,
d Digitale
f3 of f4) bij bedrijf met Control Unit 6021. Toegewezen functies
afhankelijk van de uitrusting van de locomotief. Standaardfunctie (function) bij conventioneel bedrijf actief.

!

Editie in gegoten brons

decoder met mex. 32 digitaal schakelbare functies.
e Digitale
Het betreffende aantal is afhankelijk van het gebruikte
regelapparaat.

# Digital-decoder mfx+ (Märklin speelwereld).
§ DCC-decoder.
h Geluidselektronica ingebouwd.
F Driepuntfrontsein voor.
H

Märklin MHI garantievoorwaarden
Onafhankelijk van de u wettelijk ter beschikking staande nationale garanties jegens
uw Märklin MHI-vakhandelaar als uw verdragspartner of uw rechten op productgarantie garandeert de firma Gebr. Märklin & Cie. GmbH u bij aankoop van dit Märklin
MHI-product (deze producten zijn voorzien van het pictogram) tevens een fabrieksgarantie van 60 maanden vanaf de datum van aankoop onder de volgende condities.
Daarmee hebt u onafhankelijk van de plaats van aankoop de mogelijkheid om ook
rechtstreeks bij de firma Märklin als fabrikant van het product opgetreden defecten
of storingen te reclameren. De Märklin fabrieksgarantie geldt uitsluitend voor de
techniek van de modellen. Optische gebruiken of onvolledige producten kunnen in
het kader van de garantieverplichting bij de verkoper worden gereclameerd.

Driepuntsfrontsein wisselend met de rijrichting.

Update CS2 4.2
Functionaliteit na update van de CS2-versie 4.2

Een actuele legenda vindt u via internet onder
www.maerklin.de bij het betreffende product.
Beweeg hiervoor de muis over het symboolveld.

(Tot 32 locfuncties schakelbaar).
* Alle prijsopgaven zijn niet verbindend aanbevolen verkoopsprijzen.

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

Garantievoorwaarden
Deze garantie geldt voor producten en onderdelen uit het sortiment van Märklin
die wereldwijd zijn aangeschaft bij een Märklin vakhandelaar. Als aankoopbewijs
geldt het door de Märklin vakhandelaar volledig ingevolde garantiebewijs of de
koopbon. Daarom raden we dringend aan om dit garantiebewijs met de koopbon te
bewaren. Dekking van de garantie / uitzonderingen: Deze garantie omvat naar keuze
van de fabrikant het gratis oplossen van eventuele storingen of het gratis vervangen
van defecte delen die aantoonbaar berusten op constructie-, materiaal- of fabrica
gefouten, met inbegrip van de daarmee samenhangende onderhoudsprestaties.
Verdere aanspraken op deze fabrikantgarantie zijn uitgesloten.

De aanspraak op garantie vervalt
• De garantieperiode wordt niet verlengd door onderhoud of vervanging. Aan• ij storingen als gevolg van slijtage of bij gebruik van versleten onderdelen.
spraken op garantie kunnen zowel rechtstreeks bij de verkoper of door opsturen
• Als het inbouwen van bepaalde elektronische onderdelen tegen de aanwijzingen
van het betreffende onderdeel met het garantiebewijs of de koopbon en een
van de fabrikant in door niet daarvoor geautoriseerde personen is uitgevoerd.
schaderapport rechtstreeks naar de firma Märklin worden gezonden. Märklin en
• Bij gebruik van een andere dan door de fabrikant bedoelde toepassing.
de verkoper nemen bij reparaties geen verantwoordelijkheid voor eventueel door
• Als de in de gebruiksaanwijzing door de fabrikant aangegeven aanwijzingen niet
de klant op het product opgeslagen gegevens of instellingen. Ongefrankeerd
zijn opgevolgd.
opgestuurde garantieaanspraken kunnen niet worden aangenomen.
• Elke aanspraak op garantie, onderhoud of vervanging wegens schade is uitgesloten als in producten van Märklin vreemde onderdelen zijn ingebouwd die niet
Het adres is: Gebr. Märklin & Cie. GmbH · Reparatur-Service
door Märklin zijn vrijgegeven en waardoor het gebrek of de schade is veroorzaakt.
Stuttgarter Straße 55 - 57 · 73033 Göppingen · Deutschland
Dit geldt tevens voor verbouwingen die noch door Märklin noch door werkplaatE-Mail: service@maerklin.de · Internet: www.maerklin.de
sen zijn uitgevoerd welke door Märklin hiertoe geautoriseerd zijn. Principieel
geldt ten gunste van Märklin het aantoonbare vermoeden dat oorzaken voor het
gebrek of schade de genoemde vreemde onderdelen of verbouwingen zijn.
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Kom, kijk en verbaas u:
Märklin opent de deuren in Göppingen. Maak kennis met alle aspecten
van de productie en daarnaast is er nog veel meer te beleven. Voor het
hele gezin is er van alles te doen – wij verheugen ons op uw bezoek!

Open dag
Toegang tot de fabriek van 9.00 -16.00 uur
Informatie over het actuele programma: www.maerklin.de

www.maerklin.de
Service:
Telefoon: +31 (0) 522 78 21 88
E-mail: service@marklin.nl

agenda!
Zet het alvast in uw
atie:

a-inform
Actuele programm
www.maerklin.de

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

16 en 17 september 2022
in Göppingen

Meer informatie over de openingstijden
en voorwaarden voor toegang
tot het Märklineum tijdens dit weekend
vindt u in het actuele programma.

Märklin is opnieuw merk
van de eeuw. Voor de derde
keer op rij heeft een commissie van merkdeskundigen
Märklin tot merk van de eeuw
verkozen. Als merk van de
eeuw is Märklin vertegenwoordigd in het wereldwijd
erkende merkregister
„Deutsche Standards”.

Wijzigingen en leveringsmogelijkheden
voorbehouden. Alle opgaven van prijs, gegevens
en maten onder voorbehoud. Vergissingen en
drukfouten onder voorbehoud.
Prijzen naar de actuele prijsstand op het m
 oment
van ter perse gaan – Prijswijzigingen in de loop
van het jaar voorbehouden – Prijzen maximaal
geldig tot het verschijnen van een volgende
prijslijst/catalogus.
Bij de afbeeldingen gaat het deels om
handmonsters, retoucheringen en renderings.
De serieproductie kan in detail van de betreffende
modellen afwijken.
Märklin behoudt zich het recht voor om een
aangekondigd nieuw artikel bij onvoldoende
vraag te annuleren.
* Alle prijsopgaven zijn niet verbindend
aanbevolen verkoopsprijzen. Mocht deze
informatie geen prijsopgaven bevatten,
vraag a.u.b. uw vakhandelaar naar de
actuele prijslijst.
Alle rechten voorbehouden.
Nadruk, ook gedeeltelijk, verboden.
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Bezoek ons op: www.facebook.com/maerklin
Bezoek ook onze LGB-facebookpagina:
www.facebook.com/LGB
Märklin voldoet aan de eisen van een kwaliteits
managementsysteem conform ISO 9001.
Dit wordt regelmatig gecontroleerd en gecertificeerd
door TÜV Süd. U hebt daardoor de zekerheid dat u een
kwaliteitsproduct van deze g ecertificeerde firma koopt.

