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Doppen uit – water erin – dieselmotor laten optrekken
zo eenvoudig kunnen we dit technische meesterschap in onze „Tiger”
van de Bahnbau Gruppe beschrijven. U leest het goed: met water! Voor
het eerst in de modelspoorbaantechniek is een piëzoverstuiver in een
HO-locomotief ingebouwd.

Vele highlights uit de modelwereld in de spoorbreedten H0, Z en 1
wachten om door u ontdekt te worden.
Welk Märklin-model ook uw voorkeur geniet, het wordt altijd de juiste
beslissing. Want onze producten zijn fascinatie die uit perfectie ontstaat.

Maar lees meer op bladzijde 8.
Naast deze verrassing brengt Märklin nog meer fascinerende nieuwe
snufjes voor het jaar 2017 op de modelspoorbaantrajecten. Laat u bijvoorbeeld meevoeren met de “Pauline” op het oorspronkelijke traject van het
elektrische station, of geniet van de frisse afwisseling van de metronoom
op zijn trajecten in het hoge noorden.
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Wij wensen u veel plezier bij het ontdekken van onze nieuwtjes uit de
zomer van 2017.

Uw Märklin-team

Meer dan realiteit!
Met de nieuwe Märklin AR-app ontdekt u onze
modellen helemaal opnieuw.
Zo eenvoudig gaat het: De app downloaden en met
de camera van de smartphone de pagina bekijken.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.

Eenvoudig. Beter. Voorbeeldgetrouw.

News

Uw voordelen in één oogopslag – alleen bij ons!
In één oogopslag:

•• Geen bekabeling aan de mast.
•• Vlakke, op schaal uitgevoerde
s einschermen met realistische zonnekap.
•• Onderhoudsvrije ledlampen met de
correcte verkeerskleuren.

Eenvoudige inbouw dankzij plug & play
Voorbeeldgetrouw nawippen bij de vormseinen
Geringe inbouwdiepte – verzonken inbouw
ook mogelijk bij een schaduwstation
Elk sein kan bovengronds of verzonken
worden gebruikt – u hoeft geen nieuwe te
kopen wanneer u gaat ombouwen

Nieuwe vorm- en lichtseinen zijn het toverwoord die het enthousiasme
van vele modelspoorbaanliefhebbens al sinds de voorstelling ervan
aanwakkert. En ze zijn deze aandacht ook zeker waard, want de
Märklin-seinen overtuigen op alle vlakken: alles is volledig op schaal
gemaakt en voorbeeldgetrouw gedetailleerd, storende kabelbundels
zult u niet aantreffen en de correcte verkeerskleuren worden via onderhoudsvrije leds aangegeven. Het voorbeeldgetrouwe nawippen van de
vormseinen of het voorbeeldgetrouwe uit en aan gaan van de lichtseinen is een echte blikvanger.
Daarbovenop beschikken de nieuwe seinen over een tweevoudige
intelligentie: in de seinkop en in het spoorbed! Innovatieve elektronica –
volledig vlak achter het seinscherm geïntegreerd.
Welke van deze beide seintypes de voorkeur verdient, is van vele
factoren afhankelijk. Bij wijze van voorbeeld: de tijdperkindeling van
uw eigen installatie, of het oogpunt van de modelspoorbaanbouwer.
Voor verplaatsbare installaties zijn echter de lichtseinen bijzonder
geschikt, wegens hun grotere robuustheid. En het allerbelangrijkste:
het installeren is kinderspel!
Welke seinvorm er ook uw voorkeur krijgt, in het Märklin-assortiment
vindt u gegarandeerd het passende, voorbeeldgetrouwe antwoord.
Uw vakhandelaar geeft u graag raad!

Geen afzonderlijke kabeltracering dankzij
de ingebouwde decoder

Fascinerend:

•• Voorbeeldgetrouw
nawippen van de
hoofdseinen.
•• Geen bekabeling aan
de mast.

Correcte nachtvoorstelling van de
vormseinen – led ook zichtbaar voor het
verkeer in de andere richting
Robuust ondanks de gedetailleerde opbouw
Voorbeeldgetrouw langzaam in- en
uitschakelen van de seinbeelden bij
het lichtsein
De correcte verkeerskleuren worden via
onderhoudsvrije leds aangegeven

Zo eenvoudig is het
met Central Station 2 of 3:

1. Positie van het sein bepalen.
2. Sein op de installatie monteren
(bovengronds/verzonken).
3. Directe aansluiting op het spoor –
Aansluiten zonder veel kabels.

Alle seinen zijn eveneens geschikt voor Trix
en alle gangbare H0-spoorsystemen en
digitale formaten (mfx, DCC, MM) alsook voor
analoog gebruik.

4. Wegrijden! Dankzij de decoder
melden de seinen zich zelfstandig
aan.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.

Meer info ook online via www.maerklin.de/signale
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Authentiek
treinsluitsein
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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 35 voor garantiebepalingen.
Zie pagina 35 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.

Met de E 69 naar Oberammergau

MHI exclusief

!)#§hNL+jU3Y
Highlights:

•• E 69 voor het eerst met uitgebreide geluidsfuncties.
•• Digitale decoder mfx+.
•• Stroomgeleidende koppeling digitaal schakelbaar.
•• Standaard ingebouwde LED-binnenverlichting.
Eenmalige serie.
€ 399,99 *

Voorbeeld: Elektrische locomotief E 69 en drie coupérijtuigen van Pruisisch model, 1x B3,
1x C3 met remhokje en 1x C3tr van de Deutsche Bundesbahn (DB). Glasgroene kleurstelling. Bedrijfsnummer van de locomotief 69 02. Zoals in gebruik rond 1952.

Digitale functies
Frontsein
Stroomgeleidende koppeling
Rijgeluid eloc
Locfluit
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Frontsein cabine 2
Rangeerfluit
Frontsein cabine 1
Bezanden
Ventilator
Conducteursfluit
Compressor
Perslucht afblazen
Stoten railvoeg

CU
MS
MS 2
CS1-2
CS3

26195 Personentrein met E 69 en coupérijtuigen

De E 69 02 doet ons terugdenken aan de begintijd van het elektrische station, die zelfs
van 1954 tot de buitendienststelling ervan in 1981 als oudste elektrische locomotief van
de Bundesbahn dienst deed. Deze locomotief is nauw verbonden met haar oorspronkelijke
traject, de secundaire lijn Murnau – Oberammergau, tot 1938 in bezit van de Lokalbahn AG München (LAG) en bekend als aanvoertraject voor de beroemde tienjaarlijkse
Passiespelen van Oberammergau. De E 69 02 werd op 19 mei 1909 als LAG 2 „Pauline” in
dienst gesteld en had het jaar daarna haar eerste grote beproeving bij de Passiespelen.
Met uitzondering van enkele jaren te gast in Heidelberg, was deze locomotief tot 1981
trouw op haar oorspronkelijke traject ingezet en is vandaag in het Verkeersmuseum van
Nürnberg te vinden.




    



   





  

Model: E 69 met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. 2 aangedreven
assen. Antislipbanden. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en twee rode
sluitseinen in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije
LED‘s. Stroomgeleidende koppeling digitaal schakelbaar. Gemonteerde metalen handgrepen. Coupérijtuigen met standaard ingebouwde led-binnenverlichting. Scheidbare,
stroomgeleidende koppelingen. C3tr met ingebouwd treinsluitsein.
Totale lengte over de buffers ca. 51 cm.
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© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Ontwikkeld voor de lichte rangeerdienst
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Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. 2 aangedreven assen.
Met railhechtmagneten voor betere trekkracht. Telex-koppeling voor en achter, telkens
apart digitaal schakelbaar. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en twee rode
sluitseinen in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontsein aan loczijde 1 en 2 elk
afzonderlijk digitaal schakelbaar. Wanneer de rangeerfunctie geactiveerd of het frontsein
aan beide zijden van de loc is uitgeschakeld, is aan weerszijden de dubbele A-verlichting
ingeschakeld. Afzonderlijk gemonteerde metalen handgrepen.
Lengte over de buffers 7,4 cm.
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Highlights:

•• Voor het eerst met geluidsdecoder mfx+.
•• Telex-koppeling voor en achter.
•• Köf II voor het eerst in DR-uitvoering bij Märklin.
Een bijbehorende set goederenwagens met 3 wagens wordt met artikelnummer 46068
exclusief voor MHI aangeboden.
Dit model is in gelijkstroomuitvoering leverbaar en heeft artikelnummer 22119 in het
Trix H0-assortiment.
Eenmalige serie.

Digitale functies
Frontsein
Telex-Koppeling voor
Rijgeluid dieselloc
Tyfoon
Telex-koppeling achter
Directe regeling
Frontsein cabine 2
Rangeerfluit
Frontsein cabine 1
Piepen van remmen uit
Rangeersnelheid
Luchtpers
Brandstof bijvullen
Treinmobilofoon
Koppelingswals

€ 269,99 *

Met rode spaakwielen

46068
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36814
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36814 Diesellocomotor Köf II als BR 100
      

Voorbeeld: Diesellocomotor Köf II als BR 100 van de Deutsche Reichsbahn (DR DDR).
Uitvoering met gesloten machinistencabine, grote DR-lampen, twee persluchtreservoirs
en oliebadluchtfilter. Bedrijfsnummer: 100 801-0. Zoals in gebruik vanaf 1976.




    



   





  

Olie en smeermiddelen van Minol

MHI exclusief
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46068 Set ketelwagens
     
Voorbeeld: Drie 2-assige ketelwagens met handrembordes en trapje aan de kopse kant,
voor transport van olie. Wagen van de Deutsche Reichsbahn (DR DDR), verhuurd aan
VEB Kombinat Minol. Zoals in gebruik rond 1980.
Model: Gemonteerd remplatform met ladder en vulplatform. Imitatie van de onderbroken
wagenbodem.
Lengte over de buffers per wagen ca. 10 cm. Gelijkstroomwielstel E32376004.
Eenmalige serie.
€ 89,99 * (3 wagens)

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 35 voor garantiebepalingen.
Zie pagina 35 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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36431 Diesellocomotief BR 233
     

Oude ervaring en nieuwe ideeën!
De nieuwe mijlpaal in de modelspoorbaantechniek wordt met dit motto treffend getypeerd. Want nu is er de sterkste locomotief van de Bahnbau Gruppe met imitatie van
uitstootgassen, getrouw aan het voorbeeld van weleer. Geraffineerd gebouwd en met een
grote watertank wordt nu ook het rijden en stoppen „onder stoom” over grotere trajecten
een waar genoegen. Dit is mogelijk dankzij de verborgen ingebouwde piëzoverstuiver, die
in 3 fasen uitstoot: Minimale uitstoot – rijbedrijf – Maximale uitstoot.
Voorbeeld: Zware diesellocomotief serie 233 „Tiger” van de DB Netz Instandhaltung,
Bahnbau Gruppe. Zoals momenteel in gebruik.
Model: Locomotief in metalen uitvoering, met digitale mfx-decoder en uitgebreide geluidsfuncties. Imitatie van uitstootgassen door piëzovernevelaars. 4 aangedreven assen.
Antislipbanden. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en 2 rode sluitseinen in
conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en
rode lichtdioden (leds).
Lengte over de buffers 23,9 cm.
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Highlights:

•• Eerste uitvoering met een digitaal schakelbare rookset op koudedampbasis.
•• Locomotief met DCC/mfx-decoder.
Met bijbehorende vulpipet.
Eenmalige serie.
€ 279,99 *

Ingebouwde piëzovernevelaar

Geraffineerd ingebouwd, de nieuwe piëzoverstuiver met
grote watertank
8

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.

Digitale functies
Frontsein
Contact rookgarnituur
Rijgeluid dieselloc
Tyfoon
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Frontsein cabine 2
Tyfoon hoog
Frontsein cabine 1
Bezanden
Rangeerfluit
Tyfoon
Gesprek
Koppelgeluid
Rangeersnelheid
Gesprek

CU
MS
MS 2
CS1-2
CS3

Geniaal eenvoudig – eenvoudig geniaal
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49967 Rijdende werkplaatsen
     

Voorbeeld: Rijdende werkplaats van de DB Bahnbaugruppe, op basis van
het type MDyge 986. Gele kleurstelling.

Een bijbehorende goederenwagenset met 3 wagens wordt met
artikelnummer 49968 in het Märklin H0-assortiment aangeboden.

Model: Met digitale mfx-decoder en uitgebreide geluidsfuncties, zoals
metaal zagen, deur van de laadruimte, zagen, hameren, slijpbank, waarschuwingssignaal sirene, compressorgeluid, boren, lassen. Standaard
ingebouwde ledbinnenverlichting, digitaal schakelbaar. Standaard
ingebouwd treinsluitsein aan beide wagenuiteinden, afzonderlijk digitaal
schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije ledlampjes.
Lengte over de buffers ca. 26 cm.

Eenmalige serie.
€ 134,99 *

fx-decoder
Met digitale m
luidsfuncties
e
g
e
id
re
b
e
g
it
U
g
innenverlichtin
b
d
le
e
d
w
u
o
b
Inge

49967

Digitale functies
Interieurverlichting
Omgevingsgeluid
Sluitsein
Deur laadruimte
Sluitsein
Omgevingsgeluid
Omgevingsgeluid
Omgevingsgeluid
Seintoon
Compressor
Omgevingsgeluid
Omgevingsgeluid
Omgevingsgeluid
Omgevingsgeluid
Gesprek
Gesprek

     Gesprek
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MHI exclusief
CU
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Hier wordt gehamerd en geboord



Rode sluitseinen aan beide zijden, afzonderlijk digitaal schakelbaar

49968

36431

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 35 voor garantiebepalingen.
Zie pagina 35 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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De professionals in spoorwegenaanleg
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49968 Wagenset bouwersgroep
     
Voorbeeld: 3 verschillende goederenwagens van de Deutsche Bahn
Gleisbau GmbH (DBG). Tweeassige rongenwagen type Kbs, een vierassige
rongenwagen type Res van het Europese standaardtype met een lengte
van 19,90 m, en een draaischuif-zijlosser Fcs.
Model: Tweeassige rongenwagen. Zijwanden volgens persplaatvoorbeeld met 20 rongensteunen. Rongen worden meegeleverd. Wagens met

imitatie betonnen bielzen beladen. Vierassige rongenwagen. Draaistellen type Y 25 gelast. Metalen inzetstuk voor goede rij-eigenschappen.
Rongen kunnen bewegen. Specifieke uitvoering van de bodem. Veel
gemonteerde details. Beladen met een hoop zand en een bouwcontainer.
Draaischuif-zijlosser Fcs met ballastelement. Set figuren inbegrepen.
Lengte over de buffers in totaal ca. 50 cm.

De bijbehorende rijdende werkplaats voor de wagenset van de
bouwersgroep heeft artikelnummer 49967.
Eenmalige serie.
€ 119,99 * (3 wagens)

Met echte hopen zand als lading

49967
10

49968

36431

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.

In familiebedrijf

MHI exclusief

!/ehH8

36504 Diesellocomotief Henschel DHG 500
     
Een must voor elke installatie die door het hele gezin wordt gebruikt
en een geweldige locomotief die speelplezier verzekert. De zeer snelle
rangeerdiesellocomotief nodigt uit om te spelen en je uit te leven. Natuurlijk kan deze locomotief met de bijhorende wagenset 44504 en met vele
andere producten uit het Märklin-assortiment worden uitgebreid.

Highlights:

Digitale functies
Frontsein
Waarschuwingsknipperlicht
Rijgeluid dieselloc
Tyfoon
Directe regeling

•• Voordelig instapmodel met ingebouwde mfx-decoder.
•• Geluidsfuncties en schakelbaar knipperlicht op het cabinedak.
€ 99,99 *

Voorbeeld: Dieselrangeerlocomotief type Henschel DHG 500 van de
Deutsche Bahn AG (DB AG), afdeling DB Cargo.
Model: Locomotief met speciale motor, digitale mfx-decoder en twee van
de snelheid onafhankelijke geluidsfuncties. 1 aangedreven as, antislipbanden. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein, in conventioneel
bedrijf, digitaal schakelbaar. Schakelbaar knipperlicht op het cabinedak.
Koppelingshaak.
Lengte over de buffers 11,2 cm.

!T8

      Goederenwagenset Cargo
44504
Voorbeeld: Open goederenwagen, vierassige lageboordwagen en ketelwagen van de Deutsche Bahn AG (DB AG).

Model: Lageboordwagen beladen met 2 moderne automodellen. Ketelwagen met remplatform. Alle wagens met kortkoppelingen.
Totale lengte over de buffers 39 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

€ 49,99 * (3 wagens)

44504

36504

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 35 voor garantiebepalingen.
Zie pagina 35 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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37909 Diesellocomotief serie V 90

Voorbeeld: Zware rangeerlocomotief serie V 90 van de Deutsche Bundesbahn (DB). Purperrode basiskleurstelling. Oorspronkelijke uitvoering,
zonder reling aan de zijkant. Zoals in gebruik rond 1967.
Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving centraal ingebouwd. 4 via c ardanassen
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 lichtdioden (ledlampen).
Machinistencabine met reliëfinterieur. Gemonteerde handgrepen en
metalen relingen. Extra traptreden onder de machinistencabine voor
grotere spoorradius monteerbaar.
Lengte over de buffers 16,4 cm.

Highlights:

•• Digitale decoder mfx+.
•• Uitgebreide geluidsfuncties.
•• Model overwegend uit metaal.
•• Telex-koppelingen om wagens via afstandsbediening los te
koppelen.
€ 299,99 *

coder mfx+

Met digitale de

Digitale functies
Frontsein
Telex-Koppeling voor
Rijgeluid dieselloc
Tyfoon
Telex-koppeling achter
Directe regeling
Frontsein cabine 2
Rangeersnelheid
Frontsein cabine 1
Piepen van remmen uit
Luchtpers
Perslucht afblazen
Stoten railvoeg
Brandstof bijvullen
Ventilator
Stationsmededeling

     Waarschuwingssein
machinistencabine
     Gesprek
     Raam
     Treinmobilofoon
    Bezanden
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Met 80 ton in rangeerdienst
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46462 Drukgasketelwagen
„Drukgasketelwagens” worden in Europa als ketelwagens met gevaarlijke
stoffen gekenmerkt door een oranje streep die rondom aan de zijkant
loopt. Deze band zit halfweg de hoogte van de ketel en is volgens de normen ca. 30 cm breed. Bovendien is de ketelwagen authentiek beschreven
en voorzien van een eigen bedrijfsnummer volgens de hele treinset.

Model: Gedetailleerd onderstel met doorbroken frame. Langsdragers als
U-profiel met kabelogen. Draaistellen conform type Minden-Dorstfeld.
Ketel met zonwerend dak. Gemonteerd remplatform.
Lengte over de buffers 14,6 cm.
Gelijkstroomwielstel E700580

Voorbeeld: Drukgasketelwagen, gebruikt bij de Deutsche Bundesbahn
(DB), privéwagen van de VTG Vereinigte Tanklager und Transportmittel
GmbH, Hamburg.

€ 37,99 *

Zie pagina 35 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

12

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.

De specialist voor het verladen
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48014 Schuifwandwagen Hbbikks-tt
Voorbeeld: Tweeassige schuifwandwagen serie Hbbikks-tt van de
Deutsche Bundesbahn (DB), met reclame van het bedrijf Bühler.

€ 34,99 *

Model: Onderstel met visbuikliggers en gemonteerde onderdelen.
Lengte over de buffers 17,9 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

Interzonale trein D 263

jU4|Y

42981 Interzonale sneltreinrijtuigenset
     
Voorbeeld: 3 verschillende sneltreinrijtuigen van verschillende types,
in de uitvoering van de Deutsche Reichsbahn van de DDR (DR/DDR) en
van de Russische spoorwegen (RZD), als aanvulling bij de interzonale
trein D 263 Hamburg – Büchen – Hagenow Land – Schwerin – Wittenberge – Nauen – Potsdam – Doberlug-Kirchhain – Dresden. 1 slaaprijtuig
(RZD), 1 ligrijtuig (DR/DDR) en een personenrijtuig 2e klasse (DR/DDR).
In gebruik rond 1976/77.

Eenmalige serie.
€ 159,99 * (3 wagens)

Highlights:

•• Traject D 263 van Hamburg via Schwerin, Wittenberge naar
Dresden.

Model: Kleinst berijdbare boogradius 360 mm. Rijtuigen met geprinte
trajectborden. Inbouw van binnenverlichting is bij deze rijtuigen niet
voorzien. Alle wagens hebben verschillende bedrijfsnummers en zijn
afzonderlijk verpakt, met een extra verpakking.
Totale lengte over de buffers 84 cm.
De interzonale sneltreinrijtuigenset 42981 is de ideale aanvulling bij de
reeds verschenen interzonale sneltreinrijtuigenset 42980, en bij de sneltrein-stoomlocomotief serie 01.5, met artikelnummer 39206.
Dit product ontstond in samenwerking met de firma Tillig Modellbahnen
GmbH & Co. KG.

42980

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.

39206
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Dwars door de republiek

)#§hGNU8Y
Voorbeeld: Snelle multifunctionele locomotief serie 120.1 van de Deutsche Bahn AG (DB AG). Standaarduitvoering. Bedrijfsnummer: 120 127-6.
Zoals in gebruik vanaf eind 2014.
Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties.
Geregelde hoogvermogenaandrijving. 4 aangedreven assen. Antislipbanden. Driepuntsfrontsein en twee rode sluitseinen in conventioneel bedrijf,
digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode
lichtdioden (leds). Cabineverlichting afzonderlijk digitaal schakelbaar.
Machinistencabines met interieur. Kortkoppelingen in standaardschacht
met schaargeleiding. Gemonteerde handgrepen.
Lengte over de buffers 22,1 cm.

Highlights:

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

•• Kortkoppelingen in standaardschacht met schaargeleiding.
•• Digitale decoder mfx+.
Dit model is in gelijkstroomuitvoering leverbaar en heeft artikelnummer 22687
in het Trix H0-assortiment.
€ 329,99 *
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37527 Elektrische locomotief BR 120.1
     

Zie pagina 35 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.

In de metronoom door het hoge noorden
Sinds december 2003 verzekeren de „metronoom”-dubbeldekstreinen een
spitsuuraanbieding in het snelle regionale verkeer op de verbindingen
Hamburg – Bremen en Hamburg – Uelzen, en sinds 2005 verder van
Uelzen over Hannover naar Göttingen. Alle treinen onderscheiden zich

door een aangename airconditioning en rijden extra soepel. Ze hebben
comfortabele zitplaatsen met voldoende beenruimte, ontspanningszones,
snack- en drankautomaten in elke trein, ruim gedimensioneerde fiets- en
rolstoelrijtuigen, en nette, comfortabele wc‘s. Ze worden voortgetrokken

door elektrische TRAXX-locomotieven uit de serie 146.5 die 160 km/u
halen, en bieden met hun blauw-geel-witte outfit een aangename
afwisseling voor de rode eentonigheid van de DB AG.

© T. Estler

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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In de metronoom door het hoge noorden

/#§hGN+jU8{Y
26611 Dubbeldeksstoptrein „metronom“
     

Voorbeeld: De dubbeldeksstoptrein „metronom” bestaat uit een
elektrische locomotief van de reeks 146.2, 3 dubbeldekse tussenwagens,
1 dubbeldeks-stuurstandrijtuig. Alle rijtuigen in actueel design van de metronoom Eisenbahngesellschaft mbH, Uelzen. Zoals momenteel in gebruik.
Model: Locomotief met digitale decoder mfx+ en uitgebreide licht- en
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel. Alle
4 de assen 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. Dubbele A-verlichtingsfunctie. Alle dubbeldeksrijtuigen standaard voorzien van ingebouwde binnenverlichting. Bij
duwende locomotief (stuurstandrijtuig voor) brandt op het stuurstandrijtuig een wit driepuntsfrontsein, bij trekkende locomotief (locomotief voor)
branden op het stuurstandrijtuig twee rode sluitseinen. Verlichting met
onderhoudsvrije warmwitte en rode lichtdioden (leds). Alle rijtuigen met
stroomgeleidende, scheidbare kortkoppelingen. Stuurstandrijtuig met
gedetailleerde bufferbalk en gemonteerde frontspoiler.
Totale lengte over de buffers 130 cm.
Highlights:

•• Alle wagens standaard voorzien van ingebouwde led-binnenverlichting.

•• Scheidbare, stroomvoerende koppelingen.
•• Locomotief met speelwerelddecoder mfx+ en uitgebreide
gebruiks- en geluidsfuncties.
Eenmalige serie.
€ 649,99 *

26611
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43572

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.

26611
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     Ventilator
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     Perslucht
     Compressor
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Digitale functies
Frontsein
Stationsmededeling
Rijgeluid eloc
Tyfoon
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Frontsein cabine 2
Tyfoon hoog
Frontsein cabine 1
Omgevingsgeluid
Conducteursfluit
Sluiten van deuren
Begroeting
Treinmededeling
Koppelgeluid
Panto-geluid





+jU8{Y

43572 Dubbeldeks aanvullingsrijtuig „metronoom“
     
Voorbeeld: Dubbeldeks tussenwagen 2e klasse, in actueel design van
de metronoom Eisenbahngesellschaft mbH, Uelzen. Zoals momenteel in
gebruik.

Eenmalige serie.
€ 84,99 *

Highlights:
•• Standaard ingebouwde LED-interieurverlichting.
•• Scheidbare, stroomvoerende koppelingen.

Model: Met standaard ingebouwde, warmwitte ledbinnenverlichting en
stroomgeleidende, scheidbare kortkoppelingen. Binnenverlichting werkt
alleen samen met de dubbeldeksstoptrein „metronoom”, artikel 26611.
Lengte over de buffers 26,8 cm.

Zie pagina 35 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Minerale olie veilig onderweg

T8Y

46436
      Set ketelwagens type Zs
Voorbeeld: 6 verschillende 2-assige ketelwagens type Zs. Privé-wagen
van de firma VTG AG, Hamburg, geregistreerd in Duitsland. Wagen met
remplatform en trapjes aan de kopse kant.

Model: Gemonteerde remplatforms en ladders met loopplangen aan de
kopzijden. Alle wagens met weergave van reparaties. Alle wagens met
verschillende bedrijfsnummers, afzonderlijk verpakt en gekenmerkt.
Extra verpakking.
Lengte over de buffers per wagen 10 cm. Gelijkstroomwielstel E700270.

Highlights:

•• Verschillende bedrijfsnummers.
•• Elke wagen afzonderlijk verpakt.
€ 199,99 * (6 wagens)

bruikssporen
Authentieke ge
verschillende
t
e
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n
e
t
k
a
rp
e
fzonderlijk v
Alle Wagens a
rs
bedrijfsnumme

Zie pagina 35 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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26604 TEE-sneltrein „Rheingold”
     

Voorbeeld: Elektrische locomotief serie Re 4/4 I van de Zwitserse
spoorwegen (SBB). Tweede serie in dennengroene basiskleurstelling,
met TEE-borden aan de kopzijde. 2 doorgaande coupés TEE Ap4üm-62,
1e klasse. 1 TEE-panoramarijtuig AD4üm-62, 1e klasse, dakkoepel met
4 ramen. 1 TEE-restauratiewagen WR4üm-62. Alle sneltreinwagens van
de Deutsche Bundesbahn (DB) in kobaltblauw/beige „Rheingold”-kleurstelling. Traject als TEE 10 „Rheingold”: Dortmund – Essen – Duisburg –
Keulen – Bonn – Mainz – Mannheim – Basel SBB – Bern – Genève.
Bedrijfstoestand zomer 1965.
Model: Locomotief met digitale decoder mfx+ en uitgebreide licht- en
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel.
Alle 4 de assen via cardan aangedreven. Antislipbanden. Afzonderlijk
gemonteerde daklooptreden. Gemonteerde metalen handgrepen. Zwitsers
rijrichtingsafhankelijk frontsein (driepuntsfrontsein/wit sluitsein) in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontseinen aan loczijde 2 en 1 elk
afzonderlijk digitaal uitschakelbaar. Dubbele A-lichtfunctie. Opsteekbare
remslangen worden meegeleverd. Alle TEE-sneltreinrijtuigen standaard
voorzien van ingebouwde led-binnenverlichting. Een doorgaande coupé is
uitgerust met rood sluitsein en sleepcontact. Via de standaard ingebouwde, stroomgeleidende koppelingen wordt het hele treinstel van stroom
voorzien. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode lichtdioden
(leds). TEE-panaromarijtuig met dakkoepel van de 2e serie met 4 grote
panoramaramen. Typespecifiek vormgegeven bodemplaten en schorten.

20

Draaistellen van het type Minden-Deutz zwaar, voorbeeldgetrouw met
dubbele blokremmen, elektromagnetische railremmen en gemonteerde
dynamo‘s.
Totale lengte over de buffers 131 cm.
Highlights:

•• Alle wagens standaard voorzien van ingebouwde led-binnenverlichting.

•• Scheidbare, stroomvoerende koppelingen.
•• Een doorgaande coupé met ingebouwd sluitsein en gemon-

Digitale functies
Frontsein
Conducteursfluit
Rijgeluid eloc
Locfluit
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Frontsein cabine 2
Rangeerfluit
Frontsein cabine 1
Stationsmededeling – CH
Begroeting
Treinmededeling
Koppelgeluid
Panto-geluid
Bezanden
Hoofdschakelaar

     Ventilator
kaartje alstublieft
     Uw
     Gesprek
     Gesprek
    Gesprek
    Omgevingsgeluid
    Gesprek
    Omgevingsgeluid
   Stationsmededeling – CH




  


teerd sleepcontact.

•• Panoramarijtuig met nieuwe dakkoepel en 4 grote panoramaramen.
•• Locomotief met speelwerelddecoder mfx+ en vele gebruiks- en
geluidsfuncties.

Eenmalige serie voor de start van het Europese TEE-verkeer 60 jaar
geleden op 2 juni 1957.
€ 599,99 *

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Met de Rheingold in de Alpen









Begin jaren ‘50 begonnen de Centraal-Europese spoorwegen een
intensieve concurrentie met het vliegtuig en de automobiel op te
zetten om het welgesteld cliënteel van de zakenreizen opnieuw
voor de spoorwegen te winnen. Zo richtten zeven spoorwegmaatschappijen (CFL, DB, FS, NS, SBB, SNCB en SNCF) in 1954 de
zogenaamde „TransEuropExpress-commissie” op, om potentiële
klanten voor het langeafstandsverkeer op middellange afstanden met hoge snelheid en hoogwaardige service opnieuw te
veroveren. Als geschikte rijtuigen kon men snel beroep doen op
de dieselmotorwagen voor de internationale trajecten. Voor de
jaardienstregeling van 1957/58 kwamen acht Europese spoorweg-

maatschappijen (de ÖBB was er nog bij gekomen) overeen om
een hoogwaardig sneltreinaanbod voor 1e klasse in te voeren:
de Trans-Europ-Express (TEE). De verbindingen die aan het begin
waren voorzien, werden niet allemaal tot stand gebracht, maar
uiteindelijk was men het eens om 13 treinenparen op een spoorwegnet van 5.100 kilometer in te zetten. Tien van deze TEE-treinen
met klinkende namen werden voor de zomerdienstregeling vanaf
2 juni 1957 in bedrijf gesteld: „Rhein-Main” (Amsterdam – Frankfurt), „Saphir” (Oostende – Dortmund), „Helvetia” (Hamburg –
Zürich), „Parijs-Ruhr” (Parijs – Dortmund), „Edelweiss” (Amsterdam – Zürich), „Étoile du Nord” (Parijs – Amsterdam), „Oiseau

Bleu” (Parijs – Brussel), „Arbalète” (Parijs – Zürich), „Île de
France” (Parijs – Amsterdam) en „Mont Cenis” (Lyon – Mailand).
Daarbovenop kwamen de drie overblijvende verbindingen voor
de winterdienstregeling in 1957: „Mediolanum” (München – Innsbruck – Mailand), „Ligure” (Marseille – Nice – Genua – Mailand)
en „Parsifal” (Parijs – Keulen – Dortmund). Voor dit TEE-verkeer
kochten de DB, de FS, de NS/SBB en de SNCF dieselmotorwagens
die voldeden aan de hoogste eisen op het gebied van comfort en
alleen 1e klas boden.

2

rijtuig AD4üm-6
TEE-panorama
aramen
met 4 panoram

Zie pagina 35 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Stipt tot op de minuut

)ehPOTU8Y

Voorbeeld: Elektrische locomotief serie Re 4/4 II (serie 420) en 2 stoptreinrijtuigen met dubbeldek van de Zwitserse spoorwegen (SBB/CFF/
FFS). 1 dubbeldeksrijtuig HVZ 1e/2e klasse en 1 dubbeldeksrijtuig HVZ
2e klasse. Zoals in gebruik bij de Zürichse S-Bahn.
Model: Locomotief in metalen uitvoering, met digitale mfx-decoder,
geregelde hoogvermogenaandrijving en uitgebreide geluidsfuncties.
2 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. Verlichting met warmwitte en rode
ledlampjes.
Lengte van de trein 71,3 cm.
Inhoud: 12 gebogen rails 24130, 5 rechte rails 24188, 7 rechte rails
24172, 2 gebogen rails 24224 en 1 set wissels 24611 en 24612. Railaansluitbox, voeding 36 VA/230 V en Mobile Station. Geïllustreerd speelboek
met veel tips en ideeën. Uitbreidbaar met uitbreidingssets voor C-rails en
met alle C-rail-producten.

Highlights:

Een bijpassende uitbreiding is het dubbeldeks-stuurstandrijtuig 43576.
€ 499,99 *

190 x 80 cm / 75“ x 32“

29487

43576

22

Digitale functies
Frontsein
Sluitsein
Rijgeluid eloc
Locfluit
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Frontsein cabine 2
Schijnwerper
Frontsein cabine 1
Conducteursfluit
Rangeerfluit
Hoofdschakelaar
Compressor

•• Ideale instap in de digitale wereld van Märklin H0.
•• Automatische aanmelding bij het Mobile Station door de ingebouwde mfx-decoder.
•• Gemakkelijk op te bouwen modelbaan met C-rails.

7x

5x

29487

12x

2x

1x

1x

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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29487
      Digitale startset „Zürchse S-Bahn”. 230 volt




    



   



  

Voor nog meer reizigers
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43576
      Dubbeldeks-stuurstandrijtuig
Voorbeeld: DPZplus Bt 2e klasse van de S-Bahn Zürich van de Zwitserse
spoorwegen (SBB/CFF/FFS). Zoals momenteel in gebruik.

Bij duwende locomotief (stuurstandrijtuig voor) brandt op het stuurstandrijtuig een wit driepuntsfrontsein.

Model: Gedetailleerde bufferbalk met gemonteerde frontspoiler. Verlichte
bestemmingsweergaven. Machinistencabine met interieur. Voorbereid
voor stroomgeleidende wagenkoppeling, ofwel met insteekbare koppelingsdissels 7319 of scheidbare kortkoppelingen 72020/72021.
Lengte over de buffers 27,3 cm.

Bij trekkende locomotief (locomotief voor) branden op het stuurstandrijtuig
twee rode sluitseinen.

€ 89,99 *

Zie pagina 35 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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39465 Elektrische locomotief Re 460
     

In een nieuwe Chiquita-outfit werd de SBB Re 460 029 „Eulach” op 17 juli
2015 ‚s morgens in het station voorgesteld. De locomotief werd een jaar
lang op het gehele net van het SBB personenvervoer gebruikt.
Voorbeeld: Snelle, multifunctionele locomotief serie Re 460 van de
Schweizerische Bundesbahnen (SBB/CFF/FFS) met reclameopdruk
voor Chiquita-bananen. Bedrijfsnummer: 460 029-2. Zoals in gebruik
vanaf 2015.
Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties.
Geregelde hoogvermogenaandrijving centraal ingebouwd. 4 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.

24

Grootlicht digitaal schakelbaar. Omschakeling tussen Zwitsers rijrichtingsafhankelijk frontsein en wit/rood rijrichtingsafhankelijk frontsein.
Cabineverlichting digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode lichtdioden (leds). Nieuwe, gedetailleerde
Einholm-stroomafnemer. Gemonteerde metalen handgrepen.
Machinistencabines met interieur.
Lengte over de buffers 21,3 cm.
Dit model is in gelijkstroomuitvoering leverbaar en heeft artikelnummer
22943 in het Trix H0-assortiment.

Digitale functies
Frontsein
Lichtfunctie
Rijgeluid eloc
Tyfoon
Schijnwerper
Cabineverlichting
Frontsein cabine 2
Locfluit
Frontsein cabine 1
Piepen van remmen uit
Directe regeling
Ventilator
Stationsmededeling – CH
Conducteursfluit
Sluiten van deuren
Treinmededeling

–I
     Stationsmededeling
–I
     Stationsmededeling
     Treinmededeling
–F
     Stationsmededeling
Treinmededeling

    Treinmededeling
    Stationsmededeling – CH
   





  


Eenmalige serie.
€ 329,99 *
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Just Smile







Stortgoedwagens met enorm laadvolume

U8Y

45806 Set stortgoedwagens Faccns
     
Voorbeeld: 2 verschillende vierassige zelflossers type Faccns. Privéwagen van het bedrijf MBC, Transports de la region Morges Bière Cossonay
SA, CH-1110 Morges 2, geregistreerd in de Tsjechische Republiek. Wagen
met eindbordes aan beide zijden en ladders vanuit het eindbordes aan
kopzijde. Zoals momenteel in gebruik.

Model: Beide wagens met gedetailleerde onderstellen en doorbroken
frame. Gemonteerde eindbordessen en ladders aan de kopzijden. Beide
wagens met verschillende bedrijfsnummers en afzonderlijk verpakt. Extra
verpakking.
Lengte over de buffers per wagen 14,5 cm.

Dit product ontstond in samenwerking met de firma Tillig Modellbahnen
GmbH & Co. KG.
Eenmalige serie.
€ 109,99 *

„Friesche Coöperatieve”, of kortweg „Frico”
Niederlande

U3Y

     
48831 Gesloten goederenwagen Ghs „Oppeln”
Voorbeeld: Gesloten goederenwagen van het verwisselbare type Ghs
„Oppeln”. Korte uitvoering, zonder remhokje en zonder remplatform.
Privéwagen van het bedrijf Frico Leeuwarden, gebruikt bij de Nederlandse
Spoorwegen (NS). Met reclame „drink Rivella”. Wagen met bedrijfs
nummer 552 402 P. Zoals in gebruik rond 1964.
Model: Lengte over de buffers 10,4 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.
€ 32,99 *
Vanaf de jaren ‘60er Jaren verschoof de
„Kruiwagen” als beeldmerk naar de achtergrond

Zie pagina 35 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Aftrap in het stadion

SUPER CLUB
MAGAZINE +
SPECIALS +
WEBSITE +
EVENTS +

!

48617 Märklin Start up Club jaarwagen 2017
     
Model: Containerwagen in een voetbaluitvoering met afbeelding van alle
clublogo‘s van het seizoen 2017/2018. Wagen met een 30-ft containeropbouw. Relex-koppelingen.
Lengte over de buffers 11,5 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

Past bij de diesellocomotief „Bundesliga” met artikelnummer 36655 en bij
de wagensets met artikelnummers 44812, 44813 en 44814.

Jaarmodel voor leden van de Märklin Start up Club en Märklin Insider.

€ 14,99 *

Met alle clubs

Highlights:

•• Start up Club jaarwagen „Bundesliga” met afbeelding van alle
clublogo‘s van het seizoen 2017/2018.

Eenmalige serie.

ga
uit de Bundesli

All Bundesliga club logos and DFL
logos are protected trademarks of the
respective clubs/organisations and
are used with the kind permission of
the respective owners.
Manufactured under license from the
DFL e.V. in sole responsibility of
Gebr. Märklin & Cie. GmbH.

Wagenzijde rechts

Op het hier afgebeelde product staan
nog de clubs van het seizoen 2016/2017.

Wagenzijde links

26

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 35 voor garantiebepalingen.
Zie pagina 35 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.

De verrassingsset voor de verjaardag
Cijferset

     
44231 Happy Birthday wagen
Voorbeeld: Tweeassige lageboordwagen type Kklm 505 in kleurrijke
vormgeving.
Model: Beladen met een hoogwaardig model van metaal. Verder heeft
de wagen een cijferset om op de wagen te monteren. Wagen met Relex-
koppelingen.
Lengte over de buffers 11,5 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

Highlights:

•• Het hoogwaardige model van metaal belooft veel speelplezier.
•• Een ideaal product als geboortegeschenk.
€ 26,99 *

Lading kan variëren

U4Y

8Y

48517 Märklin Magazine jaarwagen H0 2017
     
Voorbeeld: Tweeassige kantelbakwagen serie F-z 120 (ex Ommi 51).
Privéwagen van Märklin Magazin, Göppingen, gebruikt bij de Deutsche
Bundesbahn (DB). Met handrem en remcabine, met railtangen. Zoals in
gebruik rond 1990.

80827 Märklin Magazin jaarwagen spoor Z 2017
     
Model: Gedetailleerde uitvoering met doorbroken
frame, afzonderlijke gemonteerde railtangen en afzonderlijk gemonteerde kantelbakken. Met gemonteerde
remcabine. Lengte over de buffers 10,4 cm.
Gelijkstroomwielstel E700580.

Voorbeeld: Open zijkipwagen Fas 126, als privéwagen van Märklin
Magazin. Zoals in gebruik rond 2011.

Eenmalige serie.

Model: Bovenbouw van de wagen uit kunststof, uiterst gedetailleerd en
bedrukt, met voorbeeldgetrouwe kipfunctie.
Lengte over de buffers ca. 57 mm.

€ 34,99 *

Eenmalige serie 2017.
€ 35,99 *

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Met de sneltrein op secundaire spoorwegtrajecten
De „Heckeneilzug”, een aanduiding die op vandaag bij treinen
met regelmatige dienstregeling al lang verdwenen is, roept het
beeld op van een gezonde spoorwegwereld met verbinding zonder
overstappen in gebieden met grootsteden. De DRG was al in de
tweede helft van de jaren 1930 ermee begonnen om secundaire
lijnen meer in het langeafstandsverkeersnet te betrekken. Door
langeafstandstreinen over secundaire trajecten te laten rijden,
konden inkortingen en verbindingen zonder overstappen tussen de
regio‘s die niet aan de hoofdlijnen liggen en stedelijke agglome-

28

raties mogelijk worden gemaakt. Na het opruimen van de ergste
oorlogsschade voerde de jonge Bundesbahn deze dienstregelingen in. Een markante verbinding ontstond vanaf januari 1950
door het sneltreinkoppel Frankfurt – Bremen via Marburg – Korbach – Büren – Paderborn – Bielefeld – Rahden – Bassum met
een 443 km lang traject, waarvan 278 km of 63 % over secundaire
lijnen. Naast een dagelijkse verbinding tussen Frankfurt en
Bremen, die in het begin zonder overstappen verliep, bood het
nieuwe treinkoppel met het comfort van een langeafstandstrein

vooral talrijke andere plaatsen een nieuwe, rechtstreekse
verbinding. Dit concept bleef behouden, en zo kwamen er in de
jaren daarna vele andere verbindingen bij. Vooral Niedersachsen, Schleswig-Holstein en Nordrhein-Westfalen vormden met
hun lange secundaire lijnen zwaartepunten. Zo ontstond al snel
de min of meer spottende aanduiding „Heckeneilzug” voor dit
afstandsverkeer in de omgangstaal, een verwijzing naar de vele
hekken in het Noord-Duitse landschappen, waar deze treinen
goed ingeburgerd waren. Enkele hekkensneltreinen vielen vooral

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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op door het aankoppelen van doorgaande rijtuigen. Vooral de
treinen in Ostniedersachsen, die tientallen jaren lang doorgaande
rijtuigen tussen Harz en Hamburg en tussen het Rijn-Main-gebied
en Flensburg meevoerden, zijn het vermelden waard.
Wat het wagenmateriaal betreft, verschillen de hekkensneltreinen in hoofdzaak niet van de andere langeafstandssneltreinen
met doorgaans hoogwaardige wagenuitrusting. In het begin
stonden sneltreinrijtuigen van vooroorlogse types en soms oudere
sneltreinrijtuigen ter beschikking, maar in de jaren ‚60 kregen al

snel de „Silberlinge”, die destijds vaak bij sneltreinen werden
gebruikt, een nieuw toepassingsgebied bij de hekkensneltreinen.
Zelfs moderne sneltreinrijtuigen kwamen het beeld af en toe
verrijken. In het begin waren voor stoomlocomotieven beschikbaar om deze treinen te trekken, maar halverwege de jaren 1960
kwamen ook diesellocomotieven van de serie V 100, V 160 en
V 200 aan bod, en onder de bovenleiding natuurlijk elektrische
locomotieven. Het toenemende stilleggen van secundaire banen
op grote schaal in de jaren ‚70 en de afbouw van regelmatige

dienstregelingen op grondig gerationaliseerde trajecten, zorgden
ervoor dat er al snel geen plaats meer was voor de hekkensneltreinen. Met de opschorting van de beroemde „Kleber-Express”
(München – Buchloe – Memmingen – Kißlegg – Aulendorf –
Sigmaringen – Tuttlingen – Donaueschingen – Neustadt/
Schwarzwald – Freiburg/Breisgau) in december 2003 werd het
hoofdstuk van de hekkensneltreinen definitief afgesloten.

en
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87549 Treinset „Heckeneilzug” van de DB
     
Voorbeeld: Zogenaamde „Heckeneilzug” van de DB in de uitvoering
van tijdperk IV, bestaande uit ombouwwagen 2e klasse Byg 514 in
chroomoxidegroen, rijtuig voor regionaal verkeer 2e klasse Bnb 719 zilver/
oceaanblauw, rijtuig met ingang in het midden 2e klasse Bym 421 in
oceaanblauw/ivoor.

Highlights:

•• Realistische kleurstelling en opschriften.
•• Kortkoppelingshaken.
•• Immitatie interieurinrichting.
Bijpassende wagenset bij locomotief 88202.

Model: Alle rijtuigen in realistische kleurstelling en opdruk. Voorzien van
kortkoppelingshaken en telkens verschillende interieurinrichtingen.
Totale lengte over de buffers ca. 420 mm.

De set 87549 wordt eenmalig alleen voor Märklin-
dealerinitiatieven (MHI) geproduceerd.
€ 159,99 * (4 wagens)

87549

88202

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 35 voor garantiebepalingen.
Zie pagina 35 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.

29

De vaste waarde

op alle trajecten

MHI exclusief
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88202 Diesellocomotief BR 220 in kleurstelling oceaanblauw/lichtivoor
     
Voorbeeld: Zware, multifunctionele hydraulische diesellocomotief uit
de serie BR 220 (voorheen V 200.0) van de Deutsche Bundesbahn (DB)
in de opvallende kleurstelling oceaanblauw/lichtivoor. Zoals in gebruik
rond 1980.

Het model 88202 wordt in 2017 in een eenmalige serie
voor Märklin-dealerinitiatieven (MHI = Märklin-Händler-
Initiative) geproduceerd.
€ 199,99 *

Model: Locomotief met aandrijving op alle assen. Donkere wielbanden.
Verlichting met onderhoudsvrije, warmwit/rode ledlampjes die met de
rijrichting wisselen. Imitatie van het interieur van de machineruimte,
subtiele, fijn afgewerkte kleurstelling.
Lengte over de buffers 84 mm.
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Voor zware ladingen
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82423 Goederenwagen Res 687
     

     
82424 Goederenwagen Res 687

Voorbeeld: vierassige platte wagen type Res 687 van de Deutsche Bahn AG (DB AG).

Voorbeeld: vierassige platte wagen type Res 687 van de Deutsche Bahn AG (DB AG).

Model: Subtiele, voorbeeldgetrouwe kleuren en opschriften. Bovenkant van de
bovenbouw van de wagen en boorden aan de kopzijde van de rongenwagen voorbeeldgetrouw gelakt, bovendien voorzien van lichte slijtagesporen. Metalen rijtuigvloer.
Lengte over de buffers 92 mm.

Model: Subtiele, voorbeeldgetrouwe kleuren en opschriften. Bovenkant van de
bovenbouw van de wagen en boorden aan de kopzijde van de rongenwagen voorbeeldgetrouw gelakt, bovendien voorzien van lichte slijtagesporen. Metalen rijtuigvloer.
Lengte over de buffers 92 mm.

Past ook bij 81451 en 82424.

Past ook bij 81451 en 82423.

€ 32,99 *

€ 32,99 *

82424

81451

82423

Dit zou ik graag hebben...

Y

     
82302 Kerstmisset aanvullingsrijtuigen
Highlights:

Voorbeeld: US-Box-Car en US-Caboose
In speciale kerstuitvoering.

•• Bijpassende wagenset o.a. bij 81845, 81846.

Model: Box-Car en Caboose in kerstuitvoering, uitgerust met zwarte
schijfwielen. Lengte Box-Car 72 mm, lengte Caboose 51 mm.
€ 64,99 * (2 wagens)

Zie pagina 35 voor de uitleg van symbolen
en leeftijdsopgave.

82302

81845

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Digitale functies
Frontsein
Regeling pantograaf
Rijgeluid eloc
Locfluit
Interieurverlichting
Telex-Koppeling voor
Frontsein voor uit
Telex-koppeling achter
Frontsein achter uit
Piepen van remmen uit
Directe regeling
Bel
Treinpasseerlicht
Perslucht afblazen
Bedrijfsgeluid
Rangeerfluit

55607 Elektrische locomotief E 60
     

Buitengewone vorm, buitengewone taak: de E 60 was een van de weinige elektrische
rangeerlocs in de Duitse spoorweggeschiedenis. De locs werden in 1927 in bedrijf genomen en kregen door hun ongeproportioneerde bordessen (lang, kort) al snel de bijnaam
Strijkijzer. In zijn karakteristieke vorm kreeg de loc in de kleine serie tot en met de E 60 08
zijn unieke gezicht – kleine elektrische DRB-lantaarns.
Ideaal voor fans van Spoor 1, die van natuurgetrouwe rangeer- en stationsbezigheden
houden. Of voor kleine installaties. Maar altijd een echte blikvanger.

Eenmalige serie.
€ 1.599,99 *

Voorbeeld: Serie E 60 van de Deutsche Bundesbahn (DB) in de uitvoering van tijdperk IIIb.
Rangeerlocomotief met cabineruiten in oorspronkelijke uitvoering, zonder rangeerdersbordessen, stroomafnemer type SBS 10, aan de voorzijden telkens twee frontlampen in
DB-model en 1 seinlamp. Basiskleur groen. Bedrijfsnummer E 60 08, Bw Freilassing.
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Liefdevolle exoten



    

   








  

De bijzondere aanblik
van de E 60 08:
kleine elektrische
DRB-lantaarns

Model: Kleinst berijdbare boogradius 1.020 mm.
Lengte over de buffers 35 cm.
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Gedetailleerde, voorbeeldgetrouwe opbouw

Zie pagina 35 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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58817

58816

58815

58307

58385
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Pas gezaagd
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58490
  
   Rongenwagen R10 DB
Voorbeeld: Type R10 van de Deutsche Bundesbahn (DB) in de uitvoering
van tijdperk IIIb. Gebruikt voor transport van gezaagde boomstammen.
Bedrijfsnummer 405 092.

Model: Uitvoering met remplatform en beweegbare remkruk. Vele, gemonteerde details, zoals remhouders, remleidingen, remkern, remdriehoek
en vangijzer. 2 echte, gezaagde boomstammen op een passend laadstel.
Schroefkoppeling meegeleverd. Kleinst berijdbare boogradius 1020 mm.
Lengte over de buffers 37,5 cm.

Deze nieuwe uitvoering wordt met een ander bedrijfsnummer ook
als variant geleverd:

€ 239,99 *

VW3Y

Beladen met echt hout, om maximaal voorbeeldgetrouw te zijn

58421 Rongenwagen R10 DB Bedrijfsnummer 408 584
   

VW3Y

   
58422 Rongenwagen R10 DB Bedrijfsnummer 403 327
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Register artikelnummers / Verklaring van de tekens
cat.nr.
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cat.nr.
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26195
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58421

34

26604
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58422
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26611
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22

80827
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36246
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82302

31

36431
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87549
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43576
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27

44504
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25

46068

7

46436
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12

48014

13
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27

48617

26
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25
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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.

Chassis van de locomotief van metaal.
Chassis en opbouw van de loc hoofdzakelijk van metaal.
Chassis en opbouw van de loc van metaal.
Chassis van de wagen van metaal.
Märklin-kortkoppelingen in genormeerde schacht met draaipunt.
Märklin-kortkoppelingen in genormeerde schacht met schaargeleiding.
Voertuig is met verende buffers uitgevoerd.
Automatische klauwkoppelingen kunnen vervangen worden door
schroefkoppelingen.
Interieur ingebouwd.
Digitale decoder met mex. 32 digitaal schakelbare functies.
Het betreffende aantal is afhankelijk van het gebruikte
regelapparaat.
Digital-decoder mfx+ (Märklin speelwereld).

H
N
O
P
L
k
p
+
|
}
{

Driepuntsfrontsein wisselend met de rijrichting.
Driepuntfrontsein en twee rode sluitseinen wisselend met
de rijrichting.
Driepuntfrontsein en twee rode sluitseinen wisselend met
de rijrichting.
Driepuntsfrontsein en één rood sluitsein met de rijrichting
wisselend.
Twee rode sluitseinen.
Interieurverlichting ingebouwd.

1
2
3
4
5
8

Geluidselektronica ingebouwd.
 isselend met de
Tweepuntfrontsein en twee rode sluitseinen w
rijrichting.
Driepuntfrontsein voor en achter.

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.

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)

Interieurverlichting naderhand in te bouwen (bijv. met 7330).
LED-interieurverlichting ingebouwd.
Lengteschaal bij reizigersrijtuigen 1: 87.
Lengteschaal bij reizigersrijtuigen 1: 93,5.
Lengteschaal bij reizigersrijtuigen 1:100.
* Alle prijsopgaven zijn niet verbindend aanbevolen verkoopsprijzen.

DCC-decoder.

!

Tijdperk I (1835 tot 1925)

Leeftijdsaanduidingen en waarschuwingen.
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.

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.

G

Alleen voor volwassenen.

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.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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36246 Stoomlocomotief met sleeptender BR 24
     
Voorbeeld: Stoomlocomotief voor personentreinen met sleeptender serie 24 van de
Deutsche Bundesbahn (DB). Geünificeerde stoomlocomotief met Witte-windleiplaten.
Zoals begin jaren ‚60 in gebruik.
Model: Met digitale mfx-decoder en uitgebreide geluidsfuncties. Speciale motor in de
ketel. 3 aangedreven assen. Antislipbanden. Metalen ketel. Rookset 72270 standaard
ingebouwd. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en ingebouwde rookset in
conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte
lichtdioden (ledlampen). Door snelheid bekrachtigde kortkoppeling tussen loc en tender.
Achter aan de tender een door snelheid bekrachtigde kortkoppeling met NEM-schacht.
Aan de voorzijde van de locomotief kortkoppeling met NEM-schacht.
Lengte over de buffers 19,4 cm.

Highlights:

•• Authentieke gebruikssporen.
•• Levering met verzamelvitrine en certificaat van echtheid.
•• Standaard ingebouwde rookset.
Beperkte oplage. Exclusieve serie 2017 voor de Märklin Stores.
€ 249,99 *

Digitale functies
Frontsein
Rookgarnituur
Rijgeluid stoomloc
Locfluit
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Bel
Rangeerfluit
Stoom afblazen
Luchtpomp
Kolen scheppen
Schudrooster
Injecteur
Generatorgeluid
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ebruikssporen
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Beperkte oplag
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Met authentiek

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 leveringsmogelijk-heden voorbehouden. Alle opgaven van prijs, gegevens en maten
onder voorbehoud. Vergissingen en druk-fouten onder
voorbehoud.
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Prijzen naar de actuele prijsstand op het moment van
ter perse gaan – Prijswijzigingen in de loop van het
jaar voorbehouden – Prijzen maximaal geldig tot het
verschijnen van een volgende prijslijst/catalogus.
Bij de afbeeldingen gaat het deels om 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.
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Bezoek ons op:
www.facebook.com/maerklin

