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Uw Märklin YouTube-kanaal
Veel nuttige tips en instructievideo‘s nu op elk gewenst moment te bekijken!
Vaak zeggen een paar beelden meer dan duizend woorden. Onder
deze premisse kunt u via het nieuwe, overzichtelijk ingedeelde
Märklin YouTube-kanaal veel nuttige tips bekijken.
Ga meteen eens kijken.
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Veel tips over CS3,
Mobile Station, signalen,
wissels, opbouw enzovoort…
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Märklin handleiding –
Wissels digitaal schakelen met de CS3

Editorial
Beste Märklin-vrienden,
Reikhalzend uitkijkend naar het komende jaar en de aanstaande verjaardag van de InterCity begroet Märklin vandaag al alle modelspoorbaanfans. Enorm waren de plannen destijds, toen 50 jaar geleden het motto
„Duitsland elke twee uur” werd geboren.
Als trotse voorboden presenteren wij u in deze herfstnieuwigheden maar
liefst twee nieuwe constructies, hierover leest u meer in onze speciale
aan de IC gewijde artikelen vanaf bladzijde 18.
Een onvermoeibaar werkpaard begroet u samen met zijn zware lading op
de dubbele bladzijden 6 en 7, een door zijn harde werken getekende
BR 140 komt binnenkort op uw modelbaan in dienst.
A propos hard werken, als u een echte zwaargewicht uit de jaren ‘70
op het spoor wilt brengen, is onze kraan met stoomaandrijving Ardelt
type 058 precies u zoekt.

Inhoud
Bij Spoor Z is de legering brons niet meer weg te denken. De in de
afgelopen jaren succesvol gestarte serie handgemaakte modellen
„Editie in gegoten brons” wordt met nieuwe, indrukwekkend
gedetailleerde modellen uitgebreid. Ook een tot nu toe niet uitvoerbare
BR 38, met meer dan twee ketelopbouwen, is nu in groen gespoten
uitvoering klaar voor het werk.
In Spoor 1 wordt het ditmaal eveneens klein, want het zijn doorgaans
de puntjes op de i die iets perfect maken. Bij modelspoorbanen ook wel
„superung“ (optimalisering) genoemd, wordt een model door kleine,
gerichte ingrepen een nog nauwkeuriger spiegelbeeld van het grote
voorbeeld. Laat u verrassen, op bladzijde 44.
Naast deze artikelen wachten veel modelhighlights in de spoorbreedten
H0, Spoor Z en 1 om door u te worden ontdekt.
Uw Märklin Team
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Test ons nieuwe
Märklin YouTube-kanaal
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Uitkijken naar 50 jaar IC
De treinsoort „InterCity” werd voor het eerst genoemd in de winterdienstregeling
1968/69, waarin zes voormalige F-treinparen als „InterCity” werden aangeduid.
Daaruit ontwikkelde zich het idee om dit hoogwaardige maar geheel onsystematische
treinaanbod in een duidelijkere aanbodstructuur met een vaste vertrekinterval op te
nemen. Het nieuwe aanbod „IC 71 – Duitsland elke twee uur” ging op 26 september
1971 in en was nu een star systeem met vier lijnen in een bloktreinsysteem, die ongeveer elke twee uur vertrokken en met vijf knooppunten via overstapmogelijkheden
een groot gebied dekten. Daarbij was (en is ook tegenwoordig nog) de werkelijke
bijzonderheid van het IC-systeem de aansluiting van de lijnen op directe overstap
mogelijkheden op hetzelfde perron: Dortmund en Keulen boden overstapmogelijkheden tussen de lijnen 1 en 2, in Mannheim wachtten de treinen van de lijnen 1 en 3 op
elkaar, in Würzburg de treinen van de lijnen 2 en 4 en in Hannover de treinen van de
lijnen 3 en 4. Daarnaast waren er op deze systeemknooppunten in enkele gevallen
ook lijnwisselingen, om populaire directe verbindingen zonder overstappen uit het
verleden ook nu nog aan te kunnen bieden.
Lees verder op pagina 16
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Kerstmis
2020

Blijft het zo
harmonieus?

De campagne voor beginners
en herbeginners.
Beleef het hele 
verhaal vanaf
26 oktober op
www.maerklin.de/
weihnachten20
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29792 Digitale startset „ICE 2”. 230 volt
Voorbeeld: Intercity Express serie 402 van de Deutsche Bahn AG
(DB AG). Driedelige treinset: Motorwagen, doorgaande coupé 1e klas
en stuurstandrijtuig 2e klas.
Model: Motorwagen met digitale decoder mfx en schakelbare
geluidsfuncties. Speciale motor. 2 aangedreven assen. Antislipbanden.
Frontsein traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar op de motorwagen
(stuurstandrijtuig altijd aan). Mechanisch werkende stroomafnemers.
Treinlengte 76,2 cm.
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Inhoud: 14 gebogen rails 24130, 9 rechte rails 24188, 9 rechte rails 24172
en 1 set wissels 24671 en 24672. Railaansluitbox. Schakelende voeding
36 VA/230 V. Mobile Station. Geïllustreerd speelboek met veel tips

en ideeën. Uitbreidbaar met uitbreidingssets voor C-rails en met alle
C-rail-producten.

De startset voor alle beginners en herbeginners – direct uit onze videospot.

/e§H3Y

Digitale functies
Frontsein
Directe regeling

     
29074 Digitale startset „Goederentrein tijdperk III”. 230 volt

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Märklin verbindt generaties

    

Voorbeeld: Tenderlocomotief serie 74, open goederenwagen Om 12,
overdekte goederenwagen Gr 20 en rongenwagen Rlmms 56 van de
Deutsche Bundesbahn (DB).

Inhoud: 12 gebogen rails 24130, 4 rechte rails 24188, 4 rechte rails
24172. 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:
• Ideale instap in de digitale wereld van Märklin H0.
• Automatische aanmelding bij het Mobile Station door de
ingebouwde mfx-decoder.
• Gemakkelijk op te bouwen C-railsbaan.

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

•
•

150 x 76 cm / 60“ x 30“

€ 269,99 *

€ 379,99 *

29074

184 x 84 cm / 73“ x 34“

29792

9x

9x

14 x

1x

1x

4x

4x

12x

Digitale functies
Frontsein
Stationsmededeling
Rijgeluid eloc
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Tyfoon

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Model: Locomotief met digitale mfx-decoder en speciale motor met
vliegwiel. 3 aangedreven assen. Antislipbanden. Met de rijrichting
wisselend driepuntsfrontsein, in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Wagen met schaargeleiding en Relex-koppelingen.
Lengte van de trein 51 cm.




    
   

Zie pagina 47 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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In weer en wind
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47145 Set rongenwagens
     
Voorbeeld: Twee rongenwagens type Rs 684 en een rongenwagen
type Res 686. Alle wagens van de Deutsche Bahn AG (DB AG).
Zoals in gebruik rond 2006.
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Model: Alle wagens beladen met verschillende ladingen, zoals damwanden, stalen I-profielen en roestige rails. De wagens hebben authentieke gebruikssporen. Veel gemonteerde details. Alle wagens afzonderlijk verpakt.
Totale lengte over de buffers ca. 69 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.
Eenmalige serie.
€ 189,– * (3 wagens)

47145
6

37408

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 47 voor garantiebepalingen, de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

MHI exclusief

!)#§hNT58Y

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving. Vier aangedreven assen. Antislipbanden.
Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en 2 rode sluitseinen in
conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontseinen aan loczijde 2
en 1 elk afzonderlijk digitaal uitschakelbaar. Wanneer het frontsein aan
beide zijden van de loc is uitgeschakeld, is aan weerszijden de dubbele
A-verlichting ingeschakeld. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte
resp. rode ledlampjes. Stroomafnemer afzonderlijk digitaal op en neer
beweegbaar. Gemonteerde metalen handgrepen. Machinistfiguur in
machinistencabine 1. De locomotief heeft een sterk verschoten uiterlijk.
Lengte over de buffers ca. 18,9 cm.

Highlights:
Omhoog en omlaag beweegbare stroomafnemers, digitaal
schakelbaar.
• Digitale decoder mfx+.

•

Eenmalige serie.
€ 379,– *
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Digitale functies
Frontsein
Regeling pantograaf
Rijgeluid eloc
Locfluit
Regeling pantograaf
Piepen van remmen uit
Frontsein achter uit
Rangeerfluit
Frontsein voor uit
Directe regeling
Ventilator
Conducteursfluit
Compressor
Perslucht afblazen
Bezanden
Rangeersnelheid

CS2-3

Voorbeeld: Elektrische locomotief serie 140 van de Deutsche Bahn AG
(DB AG). Met Klatte-ventilatorroosters en eendelige, afgeronde ruiten
in de machineruimte. Oriëntrode basiskleurstelling.
Bedrijfsnummer: 140 024-1. Zoals in gebruik rond 2010.
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37408 Elektrische locomotief serie 140
     

     Waarschuwingssein
bijvullen
     Brandstof
     Omgevingsgeluid
     Koppelgeluid
    Geluid koppeling
    Stationsmededeling
van deuren
    Sluiten
Bedrijfsgeluid
    Ventilator
   Klikken schakelwerk




  












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

De dakopbouw heeft een vormgeving die past bij de gebruikssporen.
Zelfs de stroomafnemers hebben indrukwekkende gebruikssporen
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Uitkijken naar een koele blonde
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46172 Set bierkoelwagens „Holsten”
     
Voorbeeld: Twee 2-assige bierkoelwagens van verschillende types.
1 bierkoelwagen van voormalig type Ibs 394 met gladde wanden als
wagenbouwplaten en 1 bierkoelwagen Ibdlps 382 met horizontale plaatbekleding. Beide wagens als particuliere wagen van de Holsten-Brauerei,
Hamburg, ingezet door de Deutsche Bundesbahn (DB). Vrachtwagen als
bierwagen Mercedes Benz met ronde motorkap van de Holsten-Brauerei.
Zoals in gebruik rond 1979.

Highlights:
Uitvoeringsvarianten van de bierkoelwagens.
Fraaie en hoogwaardige kleurstelling.
Bierwagen van de firma Schuco.

•
•
•

Eenmalige serie.
€ 99,99 * (2 wagens + bierwagen)

Model: Beide bierkoelwagens met verschillende opschriften en verschillende bedrijfsnummers. Totale lengte van beide wagens ca. 28 cm.
Bierwagen van de firma Schuco. Lengte 8 cm.
Gelijkstroomwielstel per koelwagen E700580.
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Mooi te zien is de verschillende opbouw van beide
wagens. Terwijl de eerste een platenopbouw heeft,
zijn bij de andere de horizontaal aangebrachte
planken goed te zien

Modern goederenverkeer

MHI exclusief
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47580 Set containerwagens Lgs 580
     
Voorbeeld: Set containerwagens bestaande uit 3 verschillende types
containerwagens. Twee 2-assige containerwagens type Lgs 580 en een
4-assige containerwagen type Sgns 691. Alle wagens in verkeersrode
basiskleurstelling. Deutsche Bahn AG (DB AG). Containerwagen beladen
met 20 voet- en 40 voet-boxcontainers van verschillende firma‘s. Zoals in
gebruik tijdens tijdperk VI.

Highlights:
• Containerwagen type Lgs 580 als nieuwe constructie.
• Containerwagen en containers met verschillende
bedrijfsnummers.

Model: Containerwagen Lgs 580 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. Een wagen met en een wagen zonder handwiel voor
vanaf grondniveau bedienbare blokkeerrem. Containerwagen Sgns 691
met voorbeeldgetrouw onderbroken metalen containerwagenbodem,
met markante visbuiklangsdragers en handwiel voor vanaf de grond
bedienbare blokkeerrem per lange wagenzijde. Draaistellen type Y 25. De
containerwagens zijn beladen met afneembare 20 voet- en 40 voet-boxcontainers van verschillende firma‘s. Containerwagen en containers met
verschillende bedrijfsnummers en met gebruikssporen.
Totale lengte over de buffers ca. 55,5 cm.
Gelijkstroomwielstel per wagen E700580.

€ 199,– * (3 wagens)

•
•

Containerwagen en containers met gebruikssporen.
Ideale wagen voor gesloten containertreinen, bijvoorbeeld ook
in combinatie met set containerwagens 47810.

Eenmalige serie.

Deze set containerwagens is de aanvulling op set containerwagens 47810
en de diesellocomotief uit serie 232 met artikelnummer 36433, die in 2018
eveneens voor het MHI werden aangeboden. Een andere set container
wagens in gelijkstroomuitvoering vindt u onder artikelnummer 24139 in
het Trix H0-assortiment.

47580

24139 Trix

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 47 voor garantiebepalingen, de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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– Verkrijgbaar bij uw Schuco-dealer voor het Märklin-dealerinitiatief

MHI exclusief

452656100 uitgave 1 : 87
Land Rover kerstmodel met 1 figuur plus boom
en cadeaus
€ 19,90 *

450557700 piccolo
VW T1 laadbak/huif bouwpakket MÄRKLIN
€ 19,90 *

452656000 uitgave 1 : 87
3-delige set THW, Land Rover, Unimog 404, MB LG 315
€ 39,90 *
450019900 uitgave 1 : 18
VW T2 bestelwagen MÄRKLIN
€ 139,– *

450785300 uitgave 1 : 32
VW T1 bestelwagen PORSCHE, donkerrood
€ 29,90 *
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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 47 voor garantiebepalingen, de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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39306 Diesellocomotief serie V 30.0
     

Voorbeeld: Zware diesellocomotief serie V 30.0 van de Deutsche Bundesbahn (DB). Fictieve staalblauwe basiskleurstelling. Locomotiefbedrijfsnummer V 30.0 001. Zoals in gebruik in de jaren ‘60.
Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluids- en lichtfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel, centraal
ingebouwd. De twee buitenste assen van elk wielstel worden telkens
via cardan aangedreven. Antislipbanden. Met de rijrichting wisselend
driepuntsfrontsein en 2 rode sluitseinen in conventioneel bedrijf, digitaal
schakelbaar. Frontseinen aan loczijde 2 en 1 elk afzonderlijk digitaal
uitschakelbaar. Dubbele A-verlichtingsfunctie. Extra machinistencabineen machineruimteverlichting telkens afzonderlijk digitaal schakelbaar.
Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode ledlampjes. Aan
de zijkant en op de kopse kanten gemonteerde handgrepen van metaal.
Gedetailleerde bufferbalk met ingezette remslangen. Koppelingen verwisselbaar met gesloten frontschorten en koppelingshaken met gestileerde
schroefkoppelingen. Met presentatiesokkel en rails.
Lengte over de buffers 23,3 cm.

Highlights:
Met presentatiesokkel en rails.
Digitale speelwerelddecoder mfx+ met uitgebreide geluidsen lichtfuncties.

•
•

Eenmalige serie.
€ 430,– *

Digitale functies
Frontsein
Lichtfunctie
Rijgeluid dieselloc
Tyfoon
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Frontsein cabine 2
Rangeerfluit
Frontsein cabine 1
Luchtpers
Perslucht afblazen
Cabineverlichting
Cabineverlichting
Bezanden
Brandstof bijvullen
Conducteursfluit

CS2-3

MHI exclusief
CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3



van deuren
     Sluiten
     Ventilator
     Omgevingsgeluid
    



   





  





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

Champagne of bronwater

U2Y
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45086 Gasketelwagen
     
Voorbeeld: Gasketelwagen met 3 containers en
remhokje. Particuliere wagen van de Göppinger
Mineralbrunnen, ingezet door de Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRG).
€ 39,99 *

45176 Gesloten goederenwagen
     
Model: Met gemonteerd remhokje. De wagen heeft
lichte gebruikssporen. Lengte over de buffers 10 cm.
Gelijkstroomwielstel E32376004.

Voorbeeld: Gesloten goederenwagen in Württembergse stijl. Particuliere wagen G.C. Kessler & Co.,
Esslingen, ingezet door de Deutsche Reichsbahn-
Gesellschaft (DRG).

Model: Met gemonteerd remhokje, gemonteerde
ladders en leuningen. De wagen heeft lichte gebruikssporen. Lengte over de buffers 13,3 cm.
Gelijkstroomwielstel E700580.

€ 39,99 *
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Redden, bergen, laden
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49571 Kraan met stoomaandrijving type 058 (Ardelt)
     
Tot de onontbeerlijkste helpers bij de wederopbouw in de jonge Bondsrepubliek behoorden voor het spoor beslist de kranen met stoomaandrijving van de firma Ardelt,
met een draagcapaciteit van 57 ton. Ongeacht of deze met hun imposante kracht
in de bergen, voor hijswerk of voor verladen werden gebruikt, ze trokken altijd de
aandacht van de spoorwegvrienden. Deze perfect aangepaste kranen garandeerden
nauwkeurig werk, ondanks hun enorme massa. Een van deze geweldige helpers
kunt u nu voor uw modelspoorbaan te hulp roepen. Dankzij de optimale combinatie
van omvangrijke elektronische uitrusting en mechanische raffinement onderscheidt
deze draaikraan zich door de vele details en overtuigt hij zelfs op de moeilijk toegankelijke of ruige terreinen van uw modelspoorbaan.

geleidebok als schutwagen. Gesloten goederenwagen van verwisselbaar type
GI „Dresden” als hulpverleningsvoertuig 631. Kleinst berijdbare boogradius
437,5 mm! Totale lengte over de buffers ca. 40 cm.
Dit model is in gelijkstroomuitvoering in het Trix H0-assortiment
leverbaar en heeft artikelnummer 23457.
€ 999,– *

Voorbeeld: 6-assige spoorwagendraaikraan met stoomaandrijving type 058 (Ardelt)
met 57 ton draagvermogen. Met kraanschutwagen (ombouw uit Rms Stuttgart) en
hulpverleningsvoertuig 631 van de Deutsche Bundesbahn (DB). Kleurstelling van
de kraan met stoomaandrijving in chroomoxidegroen. Met het wapen van de stand
Ludwigshafen am Rhein. Zoals in gebruik rond 1977.
Model: Kraanwagen met digitale decoder mfx+ en geluidsfuncties. Sluitwagen
met kraanarm op tandkrans 360° draaibaar. Kraanarm via kabelschijf omhoog en
omlaag te bewegen. Hoofdhaak van metaal via kabelschijf omhoog en omlaag te
bewegen. Cabineverlichting digitaal schakelbaar. Twee werklampen op de kraanarm digitaal schakelbaar. Ledverlichting. Ingebouwde rookset digitaal schakelbaar. 4 steunarmen handmatig uitklapbaar en met spindels op de meegeleverde
sokkels vast te zetten. Schoorsteen met afneembare rookdom. Contragewicht
van metaal, deels afneembaar en op de buffervoorbouw te plaatsen.
Kraanwagen met 6-assige bogie en sluitwagenbehuizing van
metaal. Rongenwagen (ombouw uit Rms Stuttgart) met

© Eisenbahnstiftung, H. Hangarter
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Zie pagina 47 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

Digitale functies
Lichtfunctie
Rookgarnituur
Bedrijfsgeluiden kraan
Kraangiek heffen/vieren
Kraangiek draaien
Kraanhaak hoog/laag
Licht cabine
Omgevingsgeluid
Omgevingsgeluid 1
Omgevingsgeluid 2
Omgevingsgeluid 3

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Highlights:
Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties.
Sluitwagen met kraanarm 360° draaibaar.
Kraanarm via kabelschijf omhoog en omlaag te bewegen.
Hoofdhaak via kabelschijf omhoog en omlaag te bewegen.
Cabineverlichting.
Twee werkende werklampen.

•
•
•
•
•
•
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Voortzetting van pagina 3
Maar na enkele jaren was te voorzien dat in het topsegment van de
1e klas alleen met systeem IC 71 al snel geen verdere groei van het
aantal reizigers meer kon worden bereikt. Daarom besloot de DB
om bij de aanvang van de zomerdienstregeling op 27 mei 1979 op
alle vier de IC-lijnen een uurregeling voor treinen met g emengde
klassen in te voeren: het systeem „IC 79” met het motto „Elk uur –
elke klasse” was geboren. De centrale wagen vormde het
boordrestaurant, dat de twee rijtuigklassen voor alle reizigers zeer
overzichtelijk scheidde. Het beste van dit nieuwe systeem was
echter de invoering van de werkelijk tot op de minuut nauwkeurige
intervaldienstregeling. Andere verbeteringen die de IC 85 met zich
meebracht waren nu zes nieuwe lijnen en fundamentele vernieuwingen, zoals de invoering van de westelijke Riedbahn in het
centraal station van Mannheim met eliminatie van rijrichtings- en
locomotiefwisseling, IC-aansluiting van de luchthaven Rhein-Main
in Frankfurt en Frankfurt Hbf als extra IC-knooppunt.

Aan het begin van de zomerdienstregeling op 2 juni 1991 volgden
de belangrijkste veranderingen in het IC-concept met de start
van het ICE-verkeer en de uitbreiding van het DR-netwerk in het
kader van de Duitse hereniging. Met de gelijktijdige ingebruikname
van de nieuwbouwtrajecten Fulda – Hannover en
Stuttgart – Mannheim trad het IC/ICE 91systeem in werking. De uitbreiding van het
ICE-verkeer in de jaren daarna veroorzaakte
successievelijk een tweedeling: Het snelle
ICE-netwerk met overwegend hogesnelheidstrajecten en als aanvulling het

RLAG

© SEYFERTH VE

43630
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IC-netwerk met de veelal traditionele trajecten, waarbij het
grootste deel van het uitlopende InterRegio-verkeer in het
IC-netwerk kon worden overgenomen.

43660

© T. Estler

43766

43765

)#§hNU5Y

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
ledlampjes. Cabineverlichting digitaal schakelbaar. Machinistencabines
met interieur. Kortkoppelingen in standaardschacht met schaargeleiding.
Gemonteerde handgrepen.
Lengte over de buffers ca. 22,1 cm.

43680

43895

Highlights:
Middenin geplaatste motor, 4 aangedreven assen.
Kortkoppelingen in standaardschacht met schaargeleiding.

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
Bezanden
Rangeersnelheid

•
•

De bijbehorende personenrijtuigen vindt u in het Märklin H0-assortiment
op de volgende bladzijden onder de artikelnummers 43630, 43660, 43766,
43765, 43680, 43895, 43775 en 43751.
€ 329,– *

43775

43751

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

37519 Elektrische locomotief serie 120.1
     
Voorbeeld: Elektrische locomotief serie 120.1 van de Deutsche Bahn AG
(DB AG). Bedrijfsnummer 120 124-3. Zoals in gebruik rond 2003.




    



   





  


37519

Zie pagina 47 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Voorbeeld: IC-stuurstandrijtuig Bpmbdzf 296.1, 2e klasse, van de Deutsche Bahn AG
(DB AG) voor het langeafstandsverkeer. Kleurstelling van het langeafstandsverkeer, lichtgrijs met verkeersrode sierstrepen in het actuele IC-design. Traject: IC 2013 van Dortmund
naar Oberstdorf. Wagenindelingsnummer 5. Zoals in gebruik rond 2003.
Model: Met digitale mfx-decoder. Driepuntsfrontsein en twee rode sluitseinen in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Grootlicht digitaal schakelbaar. Standaard ingebouwde ledbinnenverlichting conventioneel aan, digitaal schakelbaar. Cabineverlichting digitaal
schakelbaar. Stroomgeleidende koppeling conventioneel aan, digitaal schakelbaar. Aan
de kopzijde rode transparante sluitseininzetstukken aan het uiteinde van de wagen zonder
machinistencabine. Typespecifiek vormgegeven bodemplaten. Draaistellen type SIG 72.
Door verwijderen van een paneel aan de zijde met de machinistencabine kan een normale
koppeling worden gebruikt om de wagen aan een locomotief te koppelen. Opgedrukte
koersborden. Kleinst berijdbare boogradius 360 mm.
Lengte over de buffers ca. 28,2 cm.

Highlights:
Compleet nieuwe constructie.
Met digitale mfx-decoder.
Digitaal schakelbaar frontsein.
Grootlicht afzonderlijk digitaal schakelbaar.
Standaard met ledbinnenverlichting, digitaal schakelbaar.
Machinistencabineverlichting, digitaal schakelbaar.
Scheidbare, stroomgeleidende koppelingen, digitaal schakelbaar.
Binnenverlichting van het hele treinstel via een decoder digitaal schakelbaar.
Voorbeeldgetrouw traject: Dortmund – Oberstdorf (IC 2013 Allgäu).

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Digitale functies
Frontsein
Schijnwerper
Interieurverlichting
Cabineverlichting
Stroomgeleidende koppeling

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

43630 IC-stuurstandrijtuig 2e klasse
     




    

€ 149,– *
Machinistencabineverlichting
digitaal schakelbaar

Dit model is in gelijkstroomuitvoering in het Trix H0-assortiment leverbaar
en heeft artikelnummer 23030.
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Koppeling mogelijk
door normschacht
achter het paneel

Net zoals zijn voorbeeld
met afhankelijk van de rijrichting
wisselend lichtsignaal

37519

43751

43775

43895

Zie pagina 47 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Voorbeeldgetrouwe
interieurinrichting

De InterCity ontstond uit een idee van meer dan 50 jaar geleden en
staat ook tegenwoordig nog voor het reizen per spoor in Duitsland.
De kop van stuurstandrijtuig Bpmbdzf 296.1 is een niet meer weg
te denken beeld geworden. Het IC-stuurstandrijtuig is uitgevoerd
zoals net na de modernisering van het interieur in 2003 en rijdt
in die bedrijfstoestand als compleet nieuwe constructie van
Dortmund richting Oberstdorf, ook voor uw modelspoorbaan.
Naast veel digitale functies, machinistencabineverlichting en
interieurverlichting overtuigt dit nieuwe IC-stuurstandrijtuig
ook met voorbeeldgetrouw uitgevoerde doorlopende coupé en
fietsenruimte net zoals zijn voorbeeld.

43680

43765

Scheidbare,
stroomgeleidende
kortkoppelingen
Met de decoder kan de
hele verlichting van de
complete wagencombinatie
digitaal worden in- en
uitgeschakeld

43766

43360

43630
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Alle wagens volgens het voorbeeld van de Deutsche Bahn AG (DB AG).
Drukverbeterde uitvoering met SIG-overgangen voor het langeafstandsverkeer. Kleurstelling van het langeafstandsverkeer, lichtgrijs met verkeersrode sierstrepen. Traject: IC 2013 van Dortmund naar Oberstdorf. Zoals in
gebruik rond 2003.

+U5}Y

43660 Coupérijtuig Bvmkz 856
     

Alle modellen standaard met ingebouwde ledbinnenverlichting en
stroomvoerende koppelingen. De binnenverlichting werkt in combinatie met het IC-stuurstandrijtuig en kan via een decoder in het
stuurstandrijtuig digitaal worden in- en uitgeschakeld. Aan de
kopzijde rode transparante sluitseininzetstukken aan de uiteindes van
de wagen. Typespecifiek vormgegeven schort. Constructieve kenmerken
van de voor printer geschikte wagen zijn bijvoorbeeld SIG-overgangen,
instapdeuren en ramen. Opgedrukte koersborden. Kleinst berijdbare
boogradius 360 mm.
Lengte over de buffers ca. 28,2 cm.

Voorbeeld: Coupérijtuig Bvmkz 856 2e klasse.
Wagenindelingsnummer 7.

Highlights:
Standaard met ledbinnenverlichting.
Scheidbare, stroomgeleidende koppelingen.
Binnenverlichting van het hele treinstel via een decoder
in het stuurstandrijtuig digitaal schakelbaar.
• Voorbeeldgetrouw traject: Dortmund – Oberstdorf
(IC 2013 Allgäu).

•
•
•

Dit model is in gelijkstroomuitvoering in het Trix H0-assortiment leverbaar
en heeft artikelnummer 23060.

Model: Met Fiat-draaistellen Y 0270 S
met rolstabilistator.
€ 87,99 *

+U5}Y

Dit model is in gelijkstroomuitvoering in het Trix H0-assortiment leverbaar
en heeft artikelnummer 23070.

43751 Coupérijtuig Avmz 108.1
     
Voorbeeld: Coupérijtuig Avmz 108,1 1e klasse.
Wagenindelingsnummer 13.
Model: Met Fiat-draaistellen Y 0270 S
met rolstabilistator.
€ 87,99 *

43630
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43660

43766

43765

+U5}Y

43765 Doorgaande coupé Bpmz 295.4
     
Voorbeeld: Doorgaand coupérijtuig Bpmz 295.4
2e klasse. Wagenindelingsnummer 9.
Model: Met draaistellen MD zonder dynamo.

Dit model is in gelijkstroomuitvoering in het Trix H0-assortiment leverbaar
en heeft artikelnummer 23140.

€ 87,99 *

+U5}Y

43766 Doorgaande coupé Bpmbz 295.6
     
Voorbeeld: Doorgaande coupé Bpmbz 295.6
2e klasse. Wagenindelingsnummer 8.

g

terieurinrichtin

eke in
Met typespecifi

Model: Met draaistellen MD zonder dynamo.

Dit model is in gelijkstroomuitvoering in het Trix H0-assortiment leverbaar
en heeft artikelnummer 23141.

€ 87,99 *

43680

43895

43775

43751

37519

Zie pagina 47 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Meer informatie vindt u op bladzijde 20.

+U5}Y

43775 Doorgaande coupé Apmz 125.3
     
Voorbeeld: Doorgaand coupérijtuig Apmz 125.3
1e klasse. Wagenindelingsnummer 12.

Dit model is in gelijkstroomuitvoering in het Trix H0-assortiment leverbaar
en heeft artikelnummer 23775.

Model: Draaistellen type Minden-Deutz zwaar, voorbeeldgetrouw met schijfremmen, elektromagnetische
railrem en rolstabilistator.
€ 87,99 *

+U5}Y

43895 Restauratiewagen WRmz 137
     

urinrichting

eke interie
Met typespecifi

Voorbeeld: Restauratierijtuig type WRmz 137.
Wagenindelingsnummer 11.
Model: Draaistellen met schijfremmen,
elektromagnetische railrem en rolstabilistator.
€ 94,99 *

Het boordrestaurant
met zijn m
 echanisch
werkende
dakstroomafnemers

Dit model is in gelijkstroomuitvoering in het Trix H0-assortiment leverbaar
en heeft artikelnummer 23095.

Zie pagina 47 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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43680 Coupérijtuig Bvmz 185.5
     
Voorbeeld: Coupérijtuig Bvmz 185.5 2e klasse van de Deutsche Bahn AG
(DB AG) voor het langeafstandsverkeer. Kleurstelling van het langeafstandsverkeer, lichtgrijs met verkeersrode sierstrepen. Traject: IC 2013 van
Dortmund naar Oberstdorf. Wagenindelingsnummer 10. Zoals in gebruik
rond 2003.

Highlights:
Nieuwe constructie.
Standaard met ledbinnenverlichting.
Scheidbare, stroomgeleidende koppelingen.
Binnenverlichting van het hele treinstel via een decoder
in het stuurstandrijtuig digitaal schakelbaar.
• Met typespecifieke interieurinrichting.
• Voorbeeldgetrouw traject: Dortmund – Oberstdorf
(IC 2013 Allgäu).

•
•
•
•

Model: Nieuwe constructie met standaard ingebouwde ledbinnenverlichting en stroomgeleidende koppelingen. De binnenverlichting werkt
in combinatie met het IC-stuurstandrijtuig en kan via een decoder in het
stuurstandrijtuig digitaal worden in- en uitgeschakeld. Aan de kopzijde
rode transparante sluitseininzetstukken aan de uiteindes van de wagen.
Typespecifiek vormgegeven schort. Met draaistellen MD zonder dynamo.
Opgedrukte koersborden. Kleinst berijdbare boogradius 360 mm.
Lengte over de buffers ca. 28,2 cm.
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Vanaf 2002 werd een renovatie uitgevoerd en het interieur aangepast aan dat van de vernieuwde Bpmz-wagens. In plaats van de
open coupé-inrichting ontstond een grote ruimte met stoelen. Niet
alle exemplaren van de Bvmz 185 kregen een dienstcompartiment.

De interieurinrichting is voorbeeldgetrouw
met doorlopend coupégedeelte in het
midden van de wagen en een dienstcompartiment voor de conducteur
uitgerust

Dit model is in gelijkstroomuitvoering in het Trix H0-assortiment leverbaar
en heeft artikelnummer 23080.
€ 87,99 *

Vanaf 1987 vulden de nieuwe gemengde doorlopende/coupérijtuigen type Bvmz 185 het IC-wagenpark aan. Binnenin hadden deze
aan de uiteindes van de wagen drie resp. twee gesloten coupés.
In het midden van de wagen bevond zich een open, door halfhoge
glazen wanden gescheiden coupé-inrichting.

Net zoals het grote
voorbeeld met licht getinte
zijruitenn

Zoals bij een nieuwe constructie hoort.
De wagenbodem is uitgerust met inklapbare treeplanken
23

Zwitserland

=U8Y

47461 Set containerwagens „Coop”
Voorbeeld: Drie 4-assige containerwagens type Sgns AAE Cargo AG.
Beladen met elk 2 coop®-koelcontainers. Zoals in gebruik rond 2017.
Model: Draaistellen type Y 25. Voorbeeldgetrouwe, onderbroken
metalen containerwagenbodem met markante visbuiklangsdragers.
Beladen met elk twee afneembare koelcontainers.
Lengte over de buffers ca. 68 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.
€ 229,– * (3 wagens)

in
Koelcontainer
ing
fraaie vormgev

Zie pagina 47 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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36160

Oostenrijk
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© T. Estler

Voorbeeld: Elektrische locomotief serie 1116 „Taurus” van de
Österreichische Bundesbahn (ÖBB), in bruinrode/verkeersrode railjet-
vormgeving. Bedrijfsnummer van de locomotief 1116 228-8.
Zoals momenteel in gebruik.

42744

Highlights:
Digitale speelwerelddecoder mfx+ met uitgebreide gebruiksen geluidsfuncties.
• Verschillende lichtfuncties afzonderlijk digitaal schakelbaar.

•

€ 365,– *

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

CS2-3

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties.
Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel, centraal ingebouwd.
4 via cardan aangedreven assen. Antislipbanden. Met de rijrichting
wisselend driepuntsfrontsein en twee rode sluitseinen in conventioneel
bedrijf, digitaal schakelbaar. Grootlicht digitaal schakelbaar. Frontseinen
aan loczijde 2 en 1 elk afzonderlijk digitaal uitschakelbaar. Dubbele
A-verlichtingsfunctie. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode
ledlampjes. Machinistencabines met interieur. Gemonteerde metalen
handgrepen.
Lengte over de buffers 22,5 cm.

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

39871 Elektrische locomotief serie 1116

     Rangeer-dubbel-A-sein
     Bezanden
     Lichtfunctie
    



   





  





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

ormgeving

Fraaie railjet-v

42743

42731

39871
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Frankrijk
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ineraalwater

clame voor m
ns met fraaie re

47118 Set schuifhuifwagens „Mineraalwatertransport”
     

Alle wage

Voorbeeld: Drie vierassige schuifhuifwagens type Rils, als particuliere
wagen ingezet door de Franse spoorwegen (SNCF). Met reclame voor
mineraalwater op de huiven. Europese standaarduitvoering met een
lengte van 19,90 m. Uitvoering met hoekige buffers en zonder blokkeerrem.
Zoals in gebruik rond 1992.
Model: Alle wagens met draaistellen type Y 25. Metalen inzetstukken
voor goede rij-eigenschappen. Specifieke uitvoering van de bodemplaten.
Veel gemonteerde details. Weergave telkens met gesloten huif.
Alle wagens hebben verschillende bedrijfsnummers en zijn
afzonderlijk verpakt, met een extra omverpakking.
Lengte over de buffers per wagen 22,9 cm.
Gelijkstroomwielstel per wagen E700580.
€ 149,– * (3 wagens)

SNCF® is een gedeponeerd merk van SNCF Mobilités. Alle rechten voorbehouden.

47118

39064
Zie pagina 47 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluids- en lichtfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel, centraal
ingebouwd. 4 via cardan aangedreven assen. Antislipbanden. Met de
rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en 2 rode sluitseinen in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontseinen aan loczijde 2 en 1 elk
afzonderlijk digitaal uitschakelbaar. Wanneer het frontsein aan beide
zijden van de loc is uitgeschakeld, is aan weerszijden de dubbele A-verlichting ingeschakeld. Cabineverlichting digitaal schakelbaar. Verlichting
van besturingspaneel digitaal schakelbaar. Andere lichtfuncties, zoals
speciale rangeertekens en noodstop, digitaal schakelbaar. Verlichting met
onderhoudsvrije warmwitte en rode ledlampjes. Standaard ingebouwde
rookgenerator. Veel afzonderlijk gemonteerde details. Gedetailleerde
bufferbalk. Opsteekbare remslangen worden meegeleverd. Meegeleverde
frontafdekkingen kunnen ook op de bufferbalk worden gemonteerd.
Lengte over de buffers ca. 24,7 cm.

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

•
•
•
•

Dit model is in gelijkstroomuitvoering leverbaar en heeft artikelnummer 22696 in het Trix H0-assortiment.
€ 435,– *

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

CS2-3

Voorbeeld: Dieselelektrische goederentreinlocomotief JT42CWR,
beter bekend als Class 66. Diesellocomotief van de SNCF Fret Benelux.
Zoals in gebruik rond 2002.
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39064 Diesellocomotief Class 66
     

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

   





  









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

e rookuitstoot

Met dynamisch

SNCF® is een gedeponeerd merk van SNCF Mobilités. Alle rechten voorbehouden.
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België
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46164 Bierkoelwagen
     
Vroeger brouwerij, tegenwoordig kunstcentrum: de Wiels in Brussel.
In 1862 vestigde de familie Wielemans in de Rue de Terre-Neuve in
het centrum van Brussel haar brouwerij, die tot 1988 bestond. Het was
een kleine familiebrouwerij, maar al in 1879 verhuisde deze naar het
buitengebied rondom Brussel, omdat de dromen groter werden en de
brouwerij groeide. Al in 1885 begon de brouwerij met de productie van
zijn eerste blonde, gefermenteerde bieren, die voortdurend moesten
worden gekoeld. De jaren verstrijken en in de moeilijke tijd van de T weede
Wereldoorlog creëert de onderneming een tijdelijk bier, Wiel‘s, een
Fluitjesbier (alcoholarm bier). De Wiel‘s moest het beroemdste bier van
Wielemans-Ceuppens worden!

© Foto Sammlung Fernand Maes/MSC De Kempen (Foto Bruno Dedoncker, copyricht TSP/PTP)
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Voorbeeld: Drieassige gesloten goederenwagen als bierkoelwagen met
remhokje. Particuliere wagen in de vormgeving „Wiel‘s Wielemans”,
ingezet door de Belgische spoorwegen (SNCB). Zoals midden jaren ‘50
in gebruik.
Model: Schuifdeuren kunnen open. Gemonteerde treeplanken over
de hele lengte.
Lengte over de buffers 13,3 cm. Gelijkstroomwielstel E32376004.
€ 42,99 *

Nederland

U8Y

46471 Set ketelwagens „Millet”
     
Voorbeeld: Drie 4-assige chemieketelwagens van de firma Millet.
Geregistreerd in Nederland. Zoals momenteel in gebruik.
Model: Gedetailleerd onderstel met doorbroken frame. Langsdragers als
U-profiel met kabelogen. Draaistellen conform type Minden-Dorstfeld.
Gemonteerd werk- en remplatform en telkens een klimbeveiliging op elke
buffer. Meerdere bedrijfsnummers. Wagens afzonderlijk verpakt.
Totale lengte over de buffers ca. 44 cm.
Gelijkstroomwielstel E700580.
€ 129,– * (3 wagens)

Zie pagina 47 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Denemarken
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Voorbeeld: Kleine diesellocomotief Köf II en twee 2-assige rongenwagens Kbs van de Deense spoorwegen (DSB). Köf II in oranje/grijze
basiskleurstelling met dichte machinistencabine. Zoals eind jaren ‘90
in gebruik.

Highlights:
Digitale speelwerelddecoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties.
Met nieuwe telex-koppeling voor en achter, telkens apart schakelbaar.

•
•

€ 379,– *
Model: Diesellocomotief met digitale decoder mfx+ en uitgebreide
geluidsfuncties. 2 aangedreven assen. Met railhechtmagneten voor betere
trekkracht. Nieuwe telex-koppeling voor en achter, telkens apart digitaal
schakelbaar. 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. Bij elke rongenwagen worden 12 schijfwielstellen geleverd
voor voorbeeldgetrouwe belading. Telkens 16 insteekbare rongen voor de
lange zijden en 4 rongen voor de kopzijden worden eveneens meegeleverd. Totale lengte over de buffers ca. 39,5 cm.

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
Perslucht afblazen
Brandstof bijvullen
Koppelingswals
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26617 Treinset „DSB”
     




    



   





  

Zie pagina 47 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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ikssporen

47567 Set ketelwagens
     
Voorbeeld: Twee vierassige speciale wagens voor chemische producten
type Zaces, ingezet door Green Cargo (GC), particuliere wagens van de
LKAB. Type met geïsoleerde knikketel. Zoals in gebruik rond 2015.

tieke gebru
Set met authen

Model: Gedetailleerd onderstel met doorbroken frame en veel
gemonteerde details. Authentieke gebruikssporen.
Lengte over de buffers ca. 36 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.
€ 79,99 * (2 wagens)

47567
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47567

37945

Voorbeeld: Zware diesellocomotief T44. Oranje/donkerblauwe basiskleurstelling. Locomotief van de particuliere Zweedse spoorwegonderneming Green Cargo. Bedrijfsnummer van de locomotief T44 369. Zoals in
gebruik rond 2004.
Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide gebruiks- en geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel, centraal
ingebouwd. 4 via cardan aangedreven assen. Antislipbanden. Met de
rijrichting wisselend vierpuntsfrontsein en één rood sluitsein in con
ventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Andere lichtfuncties digitaal
schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode ledlampjes. Nieuwe Telex-koppeling voor en achter afzonderlijk digitaal schakelbaar. Gestileerde cabine-inrichting. Gemonteerde metalen handrails.
Lengte over de buffers 17,7 cm.

Highlights:
Speelwerelddecoder mfx+ met uitgebreide geluidsfuncties.
Verschillende lichtfuncties digitaal schakelbaar.
Met nieuwe Telex-koppeling voor en achter.

•
•
•

Dit model is in gelijkstroomuitvoering leverbaar en heeft artikelnummer 25945 in het Trix H0-assortiment.
€ 379,– *

CS2-3

37945 Zware diesellocomotief T44
     

Digitale functies
Frontsein
Lichtfunctie 1
Rijgeluid dieselloc
Lichtfunctie 2
Tyfoon
Piepen van remmen uit
Telex-Koppeling voor
Koppelingswals
Telex-koppeling achter
Directe regeling
Rangeerfluit
Ventilator
Compressor
Perslucht afblazen
Rangeersnelheid
Brandstof bijvullen

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

(#§hJKU5Y

     Bezanden
op buffer
     Buffer
     Koppelgeluid
     Stoten railvoeg



   






  





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

r en achter
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Zie pagina 47 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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2 december 2020 – Internationale dag van de modelspoorbaan
	Een goed idee groeit gestaag
	
Wanneer kan een dag van de modelspoorbaan beter worden gevierd dan
in de periode vóór Kerstmis? Al sinds generaties is deze tijd gewoon
voorbestemd voor deze geweldige hobby. Op initiatief van Hagen von Ortloff – bekend van de
televisieserie Eisenbahn Romantik op de tv-zender SRW – is een gemeenschap van modelspoorbaanverenigingen, fabrikanten, clubs en uitgevers gevormd. Samen hebben alle betrokkenen maar één
doel: De geweldigste hobby ter wereld – de modelspoorbaan – op gepaste wijze vieren en de mensen
er enthousiast voor maken. Veel clubs zullen rond 2 december hun deuren openen en wereldwijd
zullen veel modelspoorbanen in werking worden gesteld. In heel Duitsland, ja zelfs in heel Europa,
zullen activiteiten rondom de hobby modelspoorbaan worden georganiseerd.
Zorg dat u erbij bent! Beleef met het hele gezin een onvergetelijke dag.

Zet het alv

ast in uw a

genda!

Ga naar www.tag-der-modelleisenbahn.de voor informatie over acties en evenementen,
ook bij u in de buurt.
Wagenzijde
links

8Y

44269 Internationale dag van de modelspoorbaan op 2 december 2020
     
Voorbeeld: Koelwagen als particuliere wagen in de vormgeving voor de
internationale dag van de modelspoorbaan op 2 december.
Model: Beide zijden hebben een verschillende vormgeving. Relex-koppelingen.
Lengte over de buffers 11,5 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.
€ 17,99 *
Wagenzijde
rechts

Zie pagina 47 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Welkom in het
Märklineum
Opening in de herfst van 2020
Verheug u op een tijdreis door meer dan 160 jaar fascinerende
bedrijfsontwikkeling in een tentoonstellingsruimte met een
oppervlak van maar liefst 2.000 m2.
Blijf altijd op de hoogte!
Entree uitsluitend mogelijk na vooraf online boeking,
ga voor vragen naar: www.maerklineum.com

OPENINGSTIJDEN
VANAF DE HERFST VAN 2020:
Märklineum: Di-zo 10–18 uur

MOMENTEEL:
Märklin Store: Ma-za 10–18 uur
Actuele speciale openingstijdenn
www.maerklineum.com

Märklineum
Märklin Spielwaren und
Vertriebs GmbH
Reuschstraße 6
73033 Göppingen
Deutschland
T +49 7161 608-289
www.maerklineum.com
info@maerklineum.de
35

MRCE

!45Y

82663 Set containerwagens
     
Voorbeeld: Containerwagen Sgs 693 met 3 stuks 20 voet-containers
van Reederei „Hamburg Süd” en 2 stuks containerwagen Lgjs 598 van de
Deutschen Bahn AG. Beladen met telkens 2 tankcontainers van de firma
Bertschi AG.
Model: Alle containers met individueel nummer. 20 voet-containers
gedetailleerd bedrukt. Tankcontainer in gedetailleerde frameconstructie,
afneembaar en stapelbaar, met verschillende bedrijfsnummers.
Totale lengte over de buffers ca. 222 mm.
Eenmalige productie voor het Märklin-dealerinitiatief.
€ 129,– * (3 wagens)

© T. Estler

82663
36

88883



MHI exclusief
De ER20 van de firma Siemens geldt als echte universele dieselloc. Deze ontstond in 1998, toen Siemens de aanbesteding door
de ÖBB voor de aankoop van nieuwe trajectdiesellocs binnenhaalde. De ER20 heeft een integraal geconstrueerde opbouw met
een gelaste zelfdragende lichtmetalen behuizingsconstructie,
die het behuizingsframe, de profielvakwerken aan de zijkant en
de daklangsdragers omvat. Het behuizingsframe is bekleed met
staalplaat en ventilatorroosters, de dakkoepels zijn afneembaar
en de twee voorgefabriceerde stalen machinistencabines met
hun ramtraversen zijn op de uiteindes van het frame aangebracht.
De aandrijfinstallatie bestaat uit een snel draaiende 16-cilinder
4-takt dieselmotor van MTU met aangeflenste draaistroom-synchroondynamo, die op de vier in de draaistellen aangebrachte
draaistroom-asynchroonmotoren werkt. Deze zijn via een
halfgeveerde aandrijving met hol uitgevoerde ingaande as van
de tandwielenkast met lamellenkoppeling met de wielstellen
verbonden. De elektrische vermogensoverbrenging via SIBAS
32-regeltechniek garandeert daarbij een optimale regeling. Door
zijn constructie is de ER20 zowel voor zware goederentreinen als

voor snelle ritten met snelheden tot 140 km/h inzetbaar en uiterst
zuinig en geluids- en uitlaatgasarm in het gebruik.

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

Eenmalige productie voor het Märklin-dealerinitiatief (MHI).

De eerste exemplaren van de ER20 werden in 2002 aan de ÖBB
geleverd. Al een jaar later zette Siemens de eerste machines in
zijn nieuw opgerichte locpool (tegenwoordig MRCE) in, waarvan het bestand vervolgens in twee series werd uitgebreid tot
ER20 001-010 en ER20 011-015. Deze ER 20‘s waren voor het goederen- en reizigersverkeer allemaal van verschillende treingeleidingssystemen voorzien, zodat de locs in Duitsland, Oostenrijk,
Tsjechië en Slowakije konden rijden. Eind 2006 verkocht Siemens
zijn dochteronderneming Dispolok aan Mitsui Rail Capital Europe
(MRCE), dat vervolgens ook de 15 Eurorunners overnam. Successievelijk kregen enkele exemplaren de nieuwe MRCE-kleuren
met zwarte basislak, gecombineerd met een grote witte en kleine
rode balk aan de voorzijden. In de loop der tijd verkocht MRCE
enkele machines aan geïnteresseerde exploitanten, maar het
grootste deel van de vloot werd uiteindelijk in 2015 overgenomen
door leasemaatschappij Beacon Rail.

!/N8Y

88883 Diesellocomotief ER 20 D
     
Voorbeeld: Multifunctionele locomotief ER 20 van de MRCE (Mitsui Rail
Capital Europe B.V.) in de uitvoering van tijdperk VI.

€ 219,– *

r

Klokankermoto

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 47 voor garantiebepalingen, de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

37

Handgemaakte modellen – deel 2 uit de verzamelserie

5Y

82389 Koelwagen van echt brons
     
Voorbeeld: Koelwagen van de Italiaanse staatsspoorwegen (FS).
Uitvoering met 2 eindbordessen.
Model: Bovenbouw van de wagen en wagenbodem van gegoten brons,
met transparante beschermlak. Schijfwielstellen zwart vernikkeld.
Lengte over de buffers 64 mm.

Highlights:
Uit de serie Märklin Z handgemaakte
modellen, gedetailleerd in gegoten brons.
• Een highlight voor elke Z-verzameling.

•

€ 99,99 *

Eenmalige, gelimiteerde serie.

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

Met passie voor details:
Dankzij het speciale
bronsgietprocedé worden
zelfs de kleinste details
uitgevoerd

38

Feinguss Edition

)E3Y

88932 Stoomlocomotief BR 85
     
Voorbeeld: Stoomlocomotief BR 85 (DR serie 85). Deze machines werden
ingezet voor goederen- en personentreinen resp. als duwloc op steile
trajecten zoals de Höllentalbahn.
Model: Locomotiefbehuizing van echt gegoten brons, met transparante
beschermlak. Harmonieuze kleurstelling met brons- en zwarttinten.
Uitgerust met klokankermotor en met wit, met de rijrichting wisselend
tweepuntsfrontsein met ledlampjes. Alle aandrijfassen aangedreven.
Minder opschriften om de bronslook beter tot zijn recht te laten komen.
Lengte over de buffers 74 mm.
In hoogwaardige speciale verpakking.

Highlights:
• Model uit de serie Märklin Z Feinguss Edition.
• Eenmalige productie van de BR 85 met
locomotiefbehuizing van fijngegoten brons.
• Klokankermotor.
• Met de rijrichting wisselende ledverlichting.
Eenmalige serie.
€ 449,– *

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 terugkerende 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.

Zie pagina 47 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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De 38 uit tijdperk VI

)F28Y

88993 Stoomlocomotief serie 38 3199 SEH
     
Voorbeeld: Personentreinlocomotief serie 38 3199 met baktender
2´2´T21,5 in visuele uitvoering van tijdperk II. Locomotief van het
Süddeutsche Eisenbahnmuseum Heilbronn (SEH).

Highlights:
• Hoogwaardige locomotiefopbouw met de hand in brons
gegoten en nabewerkt.
• Klokankermotor.

Eenmalige serie van het model in het kader van de serie
„museumlocomotieven”.
€ 299,– *

Model: Voortzetting van de serie museummachines. Locomotiefopbouw
van gegoten brons, gedetailleerd met de hand bewerkt. Eerste model van
een BR 38 met meer dan 2 ketelopbouwen. Herbewerkt model met klokankermotor. Driepuntsfrontsein met warmwitte ledverlichting, uiterst gedetailleerd met geïmiteerde remmen, baanruimer, vergrote bufferschijven,
inductieve treinzekering, volledig functionele en gedetailleerde stangenstelsels en hoogwaardige kleurstelling. Alle aandrijfassen aangedreven.
Lengte over de buffers 89 mm.
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Eerste BR 38 m
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Een tot nu toe niet maakbare BR 38 met drie dommen
kan dankzij het nieuwe Märklin Z gietprocedé nu op
de rails worden gezet

2Y

82401 Gaswagen voor koolzuurgas
     
Voorbeeld: particuliere gaswagen met remplatform, ingezet door de
Deutsche Reichsbahn. Wagen met 2 liggende gascontainers. Zoals in
gebruik rond 1932.
Model: Uiterst gedetailleerde, afzonderlijk gemonteerde containers.
Opengewerkte imitatie van de oplegger.
Totale lengte 43 mm.
€ 33,99 *

82401

82401

82401

82401

88993
Zie pagina 47 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Een absoluut buitenbeentje onder de locs uit serie 38 (Pruisische P 8) is
de 38 3199 van het Süddeutsche Eisenbahnmuseum in Heilbronn (SEH),
die zich visueel nog in de toestand van de eerste jaren van de DRG
bevindt. Als replica van een beproefde serie van de Deutsche Reichsbahn
werd hij in 1921 nog met bedrijfsnummer 2580 door de Pruisische Direktion Elberfeld in bedrijf genomen. In oktober 1925 werd hij omgedoopt in
38 3199. Kort daarna volgde de verkoop aan de Roemeense staatsspoorlijnen (CFR), waar hij tot 1974 als 230.106 reed. 20 jaar na de buitenbe-

drijfstelling kon het SEH de loc in april 1998 aankopen en tot de zomer van
1999 door het Roemeense revisiebedrijf in Klausenburg (Cluj) bedrijfsklaar
laten maken. In november 1999 reed de loc op eigen kracht naar de overdracht in Heilbronn, waar de zogenoemde Regermanisering begon, om
de loc weer terug te brengen tot ongeveer de afleveringstoestand – met
Reichsbahnnummer – en van radio en inductieve treinzekering te voorzien.
Dit eindigde met de succesvolle overdrachtsrit op 9 mei 2002.

41

Bierwagen in Spoor Z
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86396 Bierwagen „Reichelbräu”
     
Voorbeeld: Particuliere bierwagen van Kulmbacher Brauerei
„Reichelbräu”. Wagen ingezet door de Deutsche Bundesbahn (DB) in
de uitvoering van tijdperk III.

Op verzoek van velen nu als afzonderlijke wagen leverbaar.

Model: Uitvoering van de kopzijden met hooggeplaatste remcabine.
Lengte over de buffers ca. 40 mm.

€ 34,99 *

Eenmalige serie.

hinistencabine
c
a
m
te
ts
a
la
p
e
Met hoogg
e handkruk
d
n
a
v
e
ti
a
it
im
en

3Y

86397 Bierwagen „Mönchshofbräu”
     
Voorbeeld: Particuliere bierwagen van Kulmbacher Mönchshof-Bräu,
ingezet door de Deutschen Bundesbahn (DB) in de uitvoering van
tijdperk III.

Op verzoek van velen nu als afzonderlijke wagen leverbaar.

Model: Uitvoering van de kopzijden met hooggeplaatste remcabine.
Lengte over de buffers ca. 40 mm.

€ 34,99 *

Eenmalige serie.

Nu

rijgbaar

ke wagen verk
als afzonderlij

3Y

86398 Bierwagen „Sandlerbräu”
     
Voorbeeld: Particuliere bierwagen van Kulmbacher Brauerei
„Sandlerbräu”. Wagen ingezet door de Deutsche Bundesbahn (DB) in
de uitvoering van tijdperk III.

Op verzoek van velen nu als afzonderlijke wagen leverbaar.

Model: Uitvoering van de kopzijden zonder remcabine.
Lengte over de buffers ca. 40 mm.

€ 34,99 *

Eenmalige serie.

Zie pagina 47 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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USA
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88616 Dieselelektrische locomotief GP 38-2
     
Voorbeeld: 4-assige dieselelektrische locomotief GP 38-2 van de
Amerikaanse fabrikant General Motors zoals gebruikt door de
Amerikaanse spoorwegmaatschappij Union Pacific.
Model: Hoogvermogenmotor, alle assen van de draaistellen aangedreven.
Antislipwielen, daardoor hoge trekkracht. Warmwit ledfrontsein. Uiterst
gedetailleerde, voorbeeldgetrouwe kleurstelling en opschriften.
Märklin-systeemkoppeling voor en achter.
Lengte ca. 79 mm.
Dit model ontstaat in samenwerking met de firma AZL.
€ 210,– *

© T. Estler

82498

82498

88616

88616
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Märklin Spoor 1 – Accessoires

34Y

345Y

Set figuren bestaande uit 6 verschillende voor de Deutsche Bahn werkende
figuren. De figuren zijn van gegoten messing gemaakt in het centrifugaalgietprocédé en met de hand beschilderd. Figuren niet afzonderlijk
leverbaar.

Gedetailleerde, naderhand in te bouwen verwarmingsslang. VPE 6 stuks
voor 3 wagens. Ter completering van de bufferbalk bij locs en personenen D-treinrijtuigen. Montagetekening wordt meegeleverd.
Niet in combinatie met klauwkoppeling te gebruiken.

56805 Set verwarmingsslangen 6 stuks (H4069)
     

56406 Figurengroep „spoorbedrijfmedewerkers”
     

€ 49,99 *

kt
Figuren gemaa

van messing

€ 19,99 * (6 stuks)

Afbeelding als voorbeeld

345Y

56806 Set remslangen oud
     
Gedetailleerde, naderhand in te bouwen remslang. De set
bevat 4 rechter- en 4 linkerremslangen. Geschikt voor
voertuigen met vierkante aansluiting.

rwarmen
Remmen en ve
te
zoals bij de gro
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56807 Set remslangen nieuw
     
Gedetailleerde, naderhand in te bouwen remslang. De remslang
is 2-delig uitgevoerd. De set bevat 4 rechter- en
4 linkerremslangen. Geschikt voor voertuigen met
rechthoekige aansluiting.

€ 13,99 * (8 stuks)
€ 13,99 * (8 stuks)

Zie pagina 47 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Laadmeester
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Een andere variant met eigen bedrijfsnummer vindt u onder
artikelnummer:

De Deutsche Bahn kocht in de jaren ‘50 en ‘60 meer dan 3000 schuifdak-/
schuifwandwagens, die als multifunctionele wagens noodzakelijk waren
voor het vervoer van niet-weersbestendige goederen. Het grote voordeel ervan zat in de stalen schuifwanden, die ver open konden, en het
hefschuifdak. Deze wagens konden zelfs met een vorkheftruck zeer snel
worden beladen.

3Y

58376 Gesloten goederenwagen
     

      Gesloten goederenwagen
58377
€ 299,– *

Voorbeeld: Schuifdak-/schuifwandwagen Kmmgks 58 van de DB zonder
handrem. Uitvoering van tijdperk IIIb. Wagennummer 370 047.
Model: Uiterst gedetailleerd professioneel model, uiterst gedetailleerd in
kunststof uitgevoerd. Kleinst berijdbare boogradius 1.020 mm.
Totale lengte over de buffers ca. 31 cm.
€ 299,– *

45

Dat wil ik…
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48420 Kerstwagen H0 2020
     
Voorbeeld: Zijlijnwagen Beiers type van de Deutsche Bundesbahn (DB).
Hier als wagen van de Weihnachts-Bahn (WB) in kerstsfeer.
Model: Personenrijtuig in kerstsfeer.
Lengte over de buffers 14,1 cm.
Gelijkstroomwielstel E32376004. Trix Express-wielstel E33339010.
€ 49,99 *

Y

     
80630 Kerstwagen Spoor Z 2020
Voorbeeld: Lageboordwagen X05.
Model: Lageboordwagen beladen met een uit gekleurd architectuurkarton
gelaserde kerstman met cadeautjes.
Lengte over de buffers 40 mm.
Deze kerstwagen wordt gepresenteerd in een doorzichtige kerstman,
waarvan een helft in transparant geel met zilveren glitters is uitgevoerd.
Deze kan met behulp van het meegeleverde koord in de kerstboom
worden gehangen
€ 37,99 *

Zie pagina 47 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Register artikelnummers / Verklaring van de tekens
cat.nr.
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Chassis van de locomotief van metaal.
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Digital-decoder mfx+ (Märklin speelwereld).

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 en opbouw van de loc hoofdzakelijk van metaal.
Chassis en opbouw van de loc van metaal.
Chassis van de wagen van metaal.

K
+
}

Eén rood sluitsein.
LED-interieurverlichting ingebouwd.
Lengteschaal bij reizigersrijtuigen 1: 93,5.

Kortkoppelingen in genormeerde schacht met draaipunt.
Kortkoppelingen in genormeerde schacht met schaargeleiding.
Digitale decoder met mex. 32 digitaal schakelbare functies.
Het betreffende aantal is afhankelijk van het gebruikte
regelapparaat.

DCC-decoder.

!

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.

1
2
3
4
5
8

Tijdperk I (1835 tot 1925)
Tijdperk II (1925 tot 1945)
Tijdperk III (1945 tot 1970)
Tijdperk IV (1970 tot 1990)
Tijdperk V (1990 tot 2006)
Tijdperk VI (2006 tot heden)

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

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

* Alle prijsopgaven zijn niet verbindend aanbevolen verkoopsprijzen.

Driepuntfrontsein voor.

Leeftijdsaanduidingen en waarschuwingen.

Driepuntsfrontsein wisselend met de rijrichting.
Driepuntfrontsein en twee rode sluitseinen wisselend met de
rijrichting.
Vierpuntsfrontsein wisselend met de rijrichting.

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.

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.

Editie in gegoten brons

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.
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Insiders werven nieuwe insiders

Uw vriendschap loont!
Wij bedanken u voor een nieuw aangeworven lid in de Märklin Insider
Club met een leuke premie.
Zo werkt het:
Bent u al lid van de Märklin Insider Club en wilt u een nieuw lid voorstellen? Geef gewoon uw lidmaatschapsgegevens op en vermeld uw
gewenste premie samen met de gegevens van uw modelspoorbaanvriend
die geïnteresseerd is via www.maerklin.de (zie „Clubs”).

Wij danken u van harte voor
het nieuw aangeworven lid.
Premie 1
Exclusief geproduceerde H0-wagen met
unieke opdruk.

Zorg dat u
uw exclusieve
premie
niet mist!

Exclusief geproduceerde speciale
Z-wagens, met historische motieven bedrukt.

www.maerklin.de
Service:
Telefoon: +31 (0) 74  - 2664044
E-mail: techniek@marklin.nl
Wijzigingen en leveringsmogelijkheden
voorbehouden. Alle opgaven van prijs,
gegevens en maten onder voorbehoud. Vergissingen en drukfouten onder voorbehoud.
Prijzen naar de actuele prijsstand op het moment van ter perse gaan – Prijswijzigingen in
de loop van het jaar voorbehouden – P rijzen
maximaal geldig tot het verschijnen van een
volgende prijslijst/catalogus.
Bij de afbeeldingen gaat het deels om
handmonsters, retoucheringen en renderings.
De serieproductie kan in detail van de betreffende modellen afwijken.

U kunt met vragen natuurlijk ook terecht bij het clubteam via het
telefoonnummer: + 49 (0) 71 61 / 608-213.

Premie 2

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

Premie 3
Voucher ter waarde van € 30.
Te verzilveren bij uw MHI-vakhandelaar.
Niet gebonden aan een minimale aankoopwaarde.

* Alle prijsopgaven zijn niet verbindend
aanbevolen verkoopsprijzen.
Mocht deze informatie geen prijs
opgaven bevatten, vraag a.u.b.
uw vakhandelaar naar de actuele
prijslijst.
Alle rechten voorbehouden.
Nadruk, ook gedeeltelijk, verboden.
© Copyright by Gebr. Märklin & Cie. GmbH.
In Duitsland geproduceerd.
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2 december 2020 – Internationale
dag van de modelspoorbaan
Surf naar www.tag-der-modelleisenbahn.de
voor informatie over acties en evenementen,
ook bij u in de buurt.

Koelwagens – Internationale dag
van de modelspoorbaan 2020
zie pagina 34

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 gecer
tificeerd door TÜV Süd. U hebt daardoor de
zekerheid dat u een kwaliteitsproduct van deze
gecertificeerde firma koopt.

