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De legendarische 844 uit het functionele bestand 
van de Union Pacific vindt u op pagina 26/27.
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Internationale dag van de modelspoorbaan
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Welkom bij de herfstnieuwigheden 2021

De herfstnieuwigheden van dit jaar staan bol van de informatie 
over de spoorwegen en zijn bijzondere geschiedenis� Zo vertellen 
wij van alles over spoorbreedte H0, via spoorbreedte Z tot en met 
Märklin 1-modellen, die de ware vertegenwoordigers van de grootse 
spoorweggedachte mogen worden genoemd�
Bijvoorbeeld onze compleet nieuw geconstrueerde „Living Legend” 
nr� 844, die samen met Big Boy nr� 4014 op 9 mei 2019 de festiviteiten 
rondom het 150-jarige jubileum van de eerste transcontinentale 
spoorweglijn van de VS op station Ogden, Utah met veel stoom 
luister bijzette�
Van even groot historisch belang is ons nieuwe symbool in 
 Göppingen� Als een van de laatste twee zwarte rossen zette hij 
op 26 oktober 1977 een punt achter het stoomloctijdperk bij de 
 Deutsche Bundesbahn, om nu ter gelegenheid van de opening van 
het  Märklineum als voorbeeld en als model een nieuwe glansrol 
op zich te nemen�
Maar ook in Cottbus speelde de geschiedenis van de spoor-
wegen een grote rol, toen het daar gestationeerde leenvoertuig, 
de 218  497-6, in symbolische kleuren werd gespoten� Voor Märklin 
genoeg reden om deze fraaie vormgeving meteen in drie spoor-
breedten in de herfstnieuwigheden op de nemen�
De Märklin 1 met een stoomlocomotief uit serie 241-A neemt u 
mee terug naar de goede oude tijd van het exclusieve reizen� Een 
model in een uiterst gedetailleerde, volledig metalen uitvoering, 
dat u in de ban brengt van de legendarische reizigers treinen uit de 
gouden jaren ‘20 van de vorige eeuw� Maar ook liefhebbers van de 
 moderne tijdperken zullen worden verrast� Naast deze  highlights van 
de  herfstnieuwigheden kunt u in de drie spoorbreedten nog meer 
indrukwekkende modellen verwachten, die allemaal hun steentje 
hebben bijgedragen aan de spoorweggeschiedenis�

Wij wensen u veel plezier bij het rondsnuffelen 
in de herfstnieuwigheden 2021
Uw Märklin-team

Belangrijke aanwijzing!
De in deze brochure/catalogus gepresenteerde 
 producten zijn hoogwaardige verzamel- en model-
spoorbaanobjecten, geschikt voor iedereen van 
15 jaar en ouder� Voor kinderen vanaf 6 jaar  adviseren 
wij ons Märklin Start up-assortiment� Dit is niet 
 geschikt voor kinderen jonger dan drie jaar�

Ga op ontdekkingsreis door de indruk-
wekkende geschiedenis van de firma 
Märklin� Bekijk producten die ont-
stonden uit 160 innovatie en passie, 
ondersteund door interactieve media-
techniek en een creatieve inrichting� 
Maak gebruik van de mogelijkheid om 
uw tickets vooraf online te boeken op
https://www�maerklineum�de/de/ 
besucherinformation/ticketshop/

Meer dan 1.000 vierkante meter – 
Het nieuw geopende Märklineum

Blz. 

Feestelijke opening van het Märklineum 
door Wolfrad Bächle, bedrijfsleider van Märklin 3
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Eenmalige serie.

Highlights:
 • Sterk verschoten model met gebruikssporen
 • Met digitale speelwerelddecoder mfx+ en uitgebreide  

gebruiks- en geluidsfuncties
 • Verlichting met warmwitte en rode ledlampjes
 • Machinistfiguur in machinistencabine 1
 • Loc met metalen behuizing

Voorbeeld: Zware goederentreinlocomotief serie 150 van de Deutsche 
Bahn AG (DB AG). Oriëntrode basiskleurstelling. Met dubbele lampen en 
hoekige ruiten in de machineruimte. Bedrijfsnummer 150 144-4. Zoals in 
gebruik rond 1999. Sterk verschoten uitvoering met zware gebruikssporen.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. Gere-
gelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel, centraal ingebouwd. 4 via 
cardan aangedreven assen. Antislipbanden. Met de rijrichting wisselend 
driepuntsfrontsein en twee rode sluitseinen in conventioneel bedrijf, 

      Elektrische locomotief serie 150

Krachtpatser die grote afstanden heeft afgelegd  MHI exclusief

Dit model heeft artikelnummer 22619  
in het Trix H0-assortiment.

Locomotief  

sterk verschoten en met gebruikssporen

digitaal schakelbaar. Frontseinen aan loczijde 2 en 1 elk afzonderlijk 
digitaal uitschakelbaar. Als het frontsein aan beide zijden van de loc is 
uitgeschakeld, is aan weerszijden de dubbele A-verlichting ingeschakeld. 
Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode ledlampjes. Metalen 
handrelingen gemonteerd aan de voor- en zijkant. Machinistencabines 
en machineruimte met reliëfinterieur. Opsteekbare rem- en koppelings-
slangen worden meegeleverd. Machinistfiguur in machinistencabine 1. 
De locomotief heeft een sterk verschoten uiterlijk met gebruikssporen. 
Lengte over de buffers ca. 22,4 cm.

 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). 
Zie pagina 47 voor garantiebepalingen, de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

€ 349,– *
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Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Rijgeluid eloc     Locfluit     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Frontsein cabine 2     Rangeerfluit     Frontsein cabine 1     Compressor     Perslucht afblazen     Ventilator     Rangeersnelheid     Stationsmededeling     Bezanden     Geluid koppeling     Omgevingsgeluid     

CS
2-

3

Machinistencabinedeur kan open Rangeerfunctie + rangeerlicht Panto-geluid Spoorwegovergang 

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

5
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Eenmalige serie.

Highlights:
 • Wagenbak met gebruikssporen
 • Beladen met gesimuleerde kolen
 • Alle zelflossers afzonderlijk verpakt

Voorbeeld: Drie zelflossers Fals 176 van de Deutsche Bahn AG (DB AG). 
DB Cargo-uitvoering in vuurrode kleurstelling met gelaste Y25-draaistellen. 
Zoals in gebruik rond 1992.

Model: Gemonteerde eindplatforms en ladders van metaal. Verschillende 
bedrijfsnummers. Wagenbak met gebruikssporen. Beladen met op schaal 
uitgevoerde imitatie van kolen. Alle wagens afzonderlijk verpakt en gemar-
keerd met extra omverpakking.  
Lengte over de buffers per wagen ca. 13,3 cm.  
Gelijkstroomwielstel E700580.

      Set goederenwagens Fals 176

Zwart goud

Alle wagens met verschillende gebruikssporen

 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). 
Zie pagina 47 voor garantiebepalingen, de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

€ 125,– * (3 wagens)

6
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 MHI exclusief

Eenmalige serie.

Highlights:
 • Een wagen met nieuwe achterruiten
 • Wagenbak met gebruikssporen
 • Beladen met gesimuleerde kolen
 • Alle zelflossers afzonderlijk verpakt

Voorbeeld: Drie zelflossers Fals 176 van de Deutsche Bahn AG (DB AG). 
DB Cargo-uitvoering in vuurrode kleurstelling met gelaste Y25-draaistellen. 
Zoals in gebruik rond 1992.

Model: Gemonteerde eindplatforms en ladders van metaal. Verschillende 
bedrijfsnummers. Wagenbak met gebruikssporen. Beladen met op schaal 
uitgevoerde imitatie van kolen. Een wagen met nieuwe, gemonteerde 
achterruiten. Alle wagens afzonderlijk verpakt en gemarkeerd met 
extra omverpakking.  
Lengte over de buffers per wagen ca. 13,3 cm.  
Gelijkstroomwielstel E700580.

      Set goederenwagens Fals 176

Voor een voorbeeldgetrouwe achterzijde van de trein 
een wagen met gemonteerde achterruiten€ 125,– * (3 wagens)

7
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– Verkrijgbaar bij uw Schuco-dealer voor het Märklin-dealerinitiatief MHI exclusief

452657600 Edition 1 : 87
Kaelble KV 632 met Culemeyer rolwagen 
  € 49,99 * 

450774400 Edition 1 : 32
Set van 2 politieauto’s, VW Kever en VW T1-bus
€ 59,99 * 

450026900 Edition 1 : 18
W T1-bus „Jägermeister”
€ 129,– * 

452663900 Edition 1 : 87
VW T1 Samba Model in kerstuitvoering
€ 19,99 * 

450270400 Edition 1 : 43
VW Kever „Gulf”
€ 39,99 * 

 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). 
Zie pagina 47 voor garantiebepalingen, de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

Voorseriemodel

Voorseriemodel
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Klassieker

Highlights:
 • Nieuwe Telex-koppeling voor en achter
 • Digitale speelwerelddecoder mfx+
 • Koppelingswals

Voorbeeld: Dieselrangeerlocomotief serie 260 van de Deutsche Bundes-
bahn (DB). Purperrode basiskleurstelling. Dieselhydraulische aandrijving 
met blinde as. Bedrijfsnummer 260 319-9. Zoals in gebruik vanaf 1972.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. 
Geregelde hoogvermogenaandrijving. Drie assen en blinde as aangedre-
ven. Antislipbanden. Nieuwe telex-koppeling voor en achter, telkens apart 
digitaal schakelbaar. Koppelingswals. Met de rijrichting wisselend drie-
puntsfrontsein, in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Schakelbare 
dubbele A-verlichting. Bordesrelingen van metaal.  
Lengte over de buffers 12 cm. 
Deze rangeerlocomotief vervangt het vorige model in het assortiment 
klassiekers.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

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

      Diesellocomotief serie 260

CS
2-

3

Bezanden Stoten railvoeg 

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

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

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

De nieuweling in het aanbod 
klassiekers met innovatieve 
Telex-koppeling

€ 299,– *

Nu met nieuwe Telex-koppeling
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Heruitgave met nieuwe bedrijfsnummers

Deze rijtuigen worden in de volksmond ook „middeninstappers” genoemd. 
Uitvoering met bovenaan geplaatste kleine sluitseinen aan de kopzijde 
en eendelige ruiten bij de instappen aan de uiteindes van de wagen. 
Kleurstelling: oceaanblauw/ivoor. Thuisstation Hagen Hbf.
Zoals in gebruik in 1984.

Voorbeeld: Personenrijtuig 1e/2e klasse van de Deutsche Bundes-
bahn (DB) voor zogenoemde lichte sneltreinen (LS). Type ABylb 411. 
Meer informatie vindt u bij model 43165.

      Personenrijtuig 1e/2e klas

Bij deze modellen is de binnenverlichting van het hele treinstel via een 
decoder in het stuurstandrijtuig digitaal schakelbaar. Typespecifiek 
vormgegeven bodemplaten. Draaistellen type Minden-Deutz zwaar met 
dubbele blokremmen.

Voor de presentatie in een vitrine zijn een WC-stortbuis en trek-duwstuur-
leiding als afzonderlijk te monteren onderdelen meegeleverd.
Kleinst berijdbare boogradius 360 mm. 
Lengte over de buffers 28,2 cm.

Voorbeeld: Personenrijtuig 2e klasse van de Deutsche Bundesbahn (DB) 
voor zogenoemde lichte sneltreinen (LS). Type Bylb 421. 

Model: Aan de kopzijde rode transparante sluitseininzetstukken aan de 
uiteindes van de wagen. Dynamo D 62s.

      Personenrijtuig 2e klasse

      Stuurstandrijtuig
Digitale functies CU M

S
M

S 
2

CS
1

CS
2-

3
Frontsein     Stroomgeleidende koppeling     Interieurverlichting     Cabineverlichting      Stuurstandrijtuig met rijrichtingsafhankelijk  

frontsein rood/wit

€ 86,99 *

€ 86,99 *

€ 149,– *

Voorbeeld: Stuurstandrijtuig 2e klasse van de Deutsche Bundesbahn (DB) 
voor zogenoemde lichte sneltreinen (LS). Type BDylf 457 met bagage-
compartiment zonder zijgang. 

Model: Met digitale mfx-decoder. Digitaal schakelbaar: Met de rijrichting 
wisselend driepuntsfrontsein en twee rode sluitseinen in conventioneel 
bedrijf, machinistencabineverlichting, stroomgeleidende koppeling. Aan 
de kopzijde rode transparante sluitseininzetstukken aan het uiteinde van 
de wagen zonder machinistencabine. Draaistel voor met baanruimer, 
dodemansschakelkast, inductieve treinzekering en dynamo D 62. 
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Het vlaggenschip van FZI Cottbus

Highlights:
 • Fraaie vormgeving van reparatiewerf Cottbus
 • Voorbeeldgetrouwe dakuitvoering van de 218.4 met  

grote ventilator
 • Machinistencabineverlichting digitaal schakelbaar
 • Zittende machinistfiguur in machinistencabine

Voorbeeld: Diesellocomotief serie 218 van de Deutsche Bahn AG 
(DB AG), reparatiewerf Cottbus. Dieselhydraulische locomotief met 
 elektrische treinverwarming. Bedrijfsnummer 218 497-6.  
Zoals in gebruik vanaf 2021.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. Gere-
gelde hoogvermogenaandrijving. Alle assen aangedreven. Antislipbanden. 
Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en 2 rode sluitseinen in 

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Cabineverlichting     Rijgeluid dieselloc     Tyfoon     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Frontsein cabine 1     Rangeerfluit     Rangeer-dubbel-A-sein     Frontsein cabine 2     Ventilator     Conducteursfluit     Compressor     Perslucht afblazen     Bezanden     Tyfoon     

      Diesellocomotief serie 218

CS
2-

3

Sluiten van deuren Bedrijfsgeluid Waarschuwingssein Brandstof bijvullen Koppelgeluid Geluid koppeling 

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

conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontseinen aan loczijde 2 en 
1 elk afzonderlijk digitaal uitschakelbaar. Met de rijrichting wisselende 
machinistencabineverlichting, digitaal schakelbaar. Verlichting met 
onderhoudsvrije warmwitte en rode ledlampjes. Metalen handrelingen 
gemonteerd aan de voor- en zijkant. Gedetailleerde bufferbalk. met de 
voor deze serie typische sneeuwruimer. Remleidingen, schroefkoppeling 
en gesloten sneeuwruimer worden als apart monteerbare onderdelen 
meegeleverd. Zittende machinistfiguur in machinistencabine.  
Lengte over de buffers 18,9 cm.

Als reclame- en samenwerkingspartner ondersteunen Märklin en PIKO  
het project van de 218 497-6 al vanaf het begin intensief

Voor het eerst met de  

markante sneeuwruimers  

aan beide frontzijden van de loc

€ 299,– *
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Voorbeeld: Zware goederentrein-stoomlocomotief serie 44, met olieten-
der standaardtype 2´2´T34 van de Deutsche Bundesbahn (DB). Zwartrode 
basiskleurstelling. Machinistencabine met twee zijruiten, met Witte-wind-
leiplaten in standaarduitvoering, voorloopwielstel met spaakwielen, 
zonder centrale sluiting van de rookkast, met inductieve treinzekerings-
magneten aan beide zijden. Bedrijfsnummer van de locomotief 44 1315. 
Gerestaureerde locomotief bij het Märklineum in historische uitvoering, 
zoals in gebruik rond 1963/64.

      Stoomlocomotief serie 44

Ons nieuwe symbool

Dit model heeft artikelnummer 22989  
in het Trix H0-assortiment.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. 
Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel in ketel. 5 aangedre-
ven assen. Antislipbanden. Locomotief en olietender grotendeels van 
metaal. Geschikt voor rookgarnituur 7226. Met de rijrichting wisselend 
driepuntsfrontsein en naderhand in te bouwen rookgarnituur in conven-
tioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Cabineverlichting eveneens digitaal 
schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte ledlampjes. 
Door snelheid bekrachtigde kortkoppeling tussen loc en tender. Achter 
bij de tender en voor bij de locomotief kortkoppelingsmechaniek met 
NEM-schacht. Kleinst berijdbare boogradius 360 mm. Zuigerstangafscher-
mingen, remslangen en schroefkoppelingimitaties bijgeleverd. Een even-
eens  meegeleverde DVD toont de geschiedenis van de stoomlocomotief, 
evenals het transport naar het Märklineum en de daarop volgende 
restauratie van de locomotief.  
Lengte over de buffers 26 cm.

Totdat de DB stopte met de inzet van stoomlocomotieven, zorgde 
de oliegestookte goederentreinlocomotief 44 1315 (vanaf 1968: 
043 315) onvermoeibaar voor het vervoer van zware ertstreinen 
in het Emsland, voor het laatst bij opstelterrein Emden. Ook op 
26 oktober 1977, de datum van de laatste inzet van stoomlocs bij 
de DB, toonde hij nog een keer wat hij in zijn mars had. Tegen 
14:00 uur trok hij onder het toeziend oog van een groot aantal 

fotografen een van de beroemde 4000 ton zware ertstreinen 
vanuit het ertsstation naar rangeerstation Emden. 
 
Op 12 september 2018 werd hij opnieuw tot ster bevorderd, 
toen hij met veel spektakel en een grote schare toeschouwers 
als het nieuwe symbool van het Märklineum in Göppingen 
binnenreed.

Bezoek het Märklineum!
Gemakkelijk online aanmelden op:
https://www.maerklineum.de/de/besucherinformation/ticketshop/

Met DVD over de  geschiedenis, 
het transport naar het 
 Märklineum en de  
restauratie van  
de locomotief.

€ 489,– *
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Highlights:
 • Tender voorbeeldgetrouw met spaak- en schijfwielen
 • DVD over de geschiedenis, het transport naar het Märklineum en de restauratie van de locomotief
 • Met digitale speelwerelddecoder mfx+ en uitgebreide gebruiks- en geluidsfuncties
 • Hoogvermogenaandrijving met vliegwiel in de ketel
 • Het gerestaureerde origineel van de locomotief is bij het Märklineum te bewonderen

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

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

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

CS
2-

3

Bezanden Rangeer-dubbel-A-sein Rangeersnelheid Generatorgeluid Bedrijfsgeluid 2 Stoten railvoeg Veiligheidsventiel Koppelgeluid 
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Highlights:
 • Fraai design met regenboogstrepen
 • Grootlicht digitaal schakelbaar
 • Standaard ingebouwde ledbinnenverlichting
 • Uitgebreide geluidsfuncties
 • Met speelwerelddecoder mfx+

Voorbeeld: Hogesnelheidstrein ICE 3, serie 403 van de Deutsche 
Bahn AG (DB AG). Een eindwagen serie 403.0, 1e klas, een transformator-
wagen serie 403.1, 1e klas, een restauratierijtuig  „Bordrestaurant” 
 serie 403.3, een transformatorwagen serie 403.6, 2e klas en een 
 eindwagen serie 403.5, 2e klas. Treinstel Tz 304 met de naam „München” 
in de vormgeving met regenboogstrepen als „railbow”. 
Zoals in gebruik  vanaf juli 2021.

Model: 5-delige uitvoering. Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide 
 geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving in het restauratie-
rijtuig ingebouwd. 2 aangedreven assen, antislipbanden. Machinisten-

      Motorwagentrein ICE 3, serie 403 „railbow”

Dat creëerde een geweldige weerklank: de DB zette op 9 juli 2021 
een ICE 3, treinstel Tz 304 „München” met de twee  motorwagens 
403 022-7 en 403 504-4, op de rails. Daarmee wil de DB een 
 signaal afgeven voor verscheidenheid en tolerantie, voor respect-
vol en vertrouwelijk omgaan met elkaar en voor appreciatie 
van de veelzijdigheid van de mensheid. Het treinstel rijdt in de 
omloopplanning van de ICE 3 en draagt als „Railbow ICE” in de 
hele Bondsrepubliek een bijzondere boodschap uit. 

De boodschap is: tolerantie tegenover alle meningen!

Deze boodschap over veelzijdigheid, tolerantie en respectvol 
omgaan met elkaar kunnen wij alleen maar onderschrijven.  
Märklin en TRIX bieden deze bijzondere ICE ook voor de 
H0-modelspoorliefhebbers aan.

cabines in de eindwagens met interieur. Met de rijrichting wisselende 
stroomvoorziening, telkens via de motorwagen vooraan. Speciale 
kortkoppelingen met schaargeleiding. Met de rijrichting wisselend drie-
puntsfrontsein en twee rode sluitseinen in conventioneel bedrijf, digitaal 
schakelbaar. Grootlicht schakelbaar. Standaard ingebouwde binnenver-
lichting. De binnenverlichting wordt gevoed via de doorgaande elektrische 
verbinding van de hele trein. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte 
en rode ledlampjes. 
Lengte van de trein 142,2 cm.

Dit model heeft artikelnummer 22784  
in het Trix H0-assortiment.

€ 649,– *
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Basisset 37784 kan met de set uitbreidingswagens 43739 tot  
een voorbeeldgetrouwe 8-delige unit worden uitgebreid.

Highlights:
 • Standaard ingebouwde ledbinnenverlichting
 • De ideale aanvulling voor een voorbeeldgetrouw model 

van de Tz 304

Voorbeeld: Twee convertorwagens 2e klas en een tussenrijtuig 2e klas. 
Uitbreidingswagen voor de ICE 3 van de Deutsche Bahn AG, treinstel 
Tz 304, railbow. Tijdperk VI. Zoals in gebruik vanaf juli 2021.

Model: Drie tussenwagens ter uitbreiding van model 37784. Speciale 
kortkoppelingen met schaargeleiding. Alle rijtuigen met ingebouwde 
ledbinnenverlichting. Deze wordt gevoed via de doorgaande elektrische 
verbinding van de hele trein.  
Totale lengte 83,7 cm.

      Set uitbreidingswagens ICE 3 „railbow”

Dit model heeft artikelnummer 23391  
in het Trix H0-assortiment.

€ 299,– * (3 wagens)
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Voorbeeld: Schuifwandwagen voor groot volume type Habbiillns van de 
Schweizerische Bundesbahnen SBB. In de uitvoering van SBB Cargo AG, 
Bazel.

Model: Vaste schuifwanden. Verstelbare draaistellen en buffers. Extra 
handwiel aan het onderstel, voor blokkeerrem. Draaistellen Y 25 gelast. 
Lengte over de buffers 26,7 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

      Grootvolume schuifwandwagen

Zwitserland

Highlights:
 • Wagentype ideaal voor gebruik bij complete treinen
 • Uiterst gedetailleerde uitvoering

Voorbeeld: Set zwenkdakwagens type Tdrrs van Rail Cargo Austria 
(RCA). Set bestaande uit drie in het voorbeeld vast gekoppelde wagen-
paren. Uitvoering met zwenkdak boven de laadruimte. Mahoniebruine 
basiskleurstelling. Zoals in gebruik vanaf 2010.

Model: Gedetailleerde uitvoering met veel gemonteerde onderdelen. 
Afzonderlijk gemonteerde glijgootverlengingen. Beweegbare zwenkdaken. 
De wagenparen zijn met een vaste schroefkoppeling verbonden. Scheid-
bare kortkoppelingen worden meegeleverd. Verschillende bedrijfsnum-
mers. Alle wagenparen afzonderlijk verpakt.  
Lengte over de buffers per wagenpaar ca. 22,5 cm,  
totale lengte over de buffers ca. 67,5 cm.  
Gelijkstroomwielstel E700580. Trix Express-wielstel E33357811.

      Set zwenkdakwagens

Heruitgave met nieuw bedrijfsnummer

Oostenrijk
Beweegbare zwenkdaken

€ 249,– * (3 wagenparen)

€ 52,99 *
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Oostenrijk

Highlights:
 • Nieuwe constructie
 • Locomotiefbehuizing en drager van persgietzink
 • Veel gemonteerde details
 • Machinistencabineverlichting digitaal schakelbaar
 • Speelwerelddecoder mfx+ met uitgebreide gebruiks- en 

geluidsfuncties

Voorbeeld: Elektrische locomotief serie 1293 (Vectron) van de 
 Österreichische Bundesbahnen (ÖBB). Bedrijfsnummer 1293 011.  
Zoals in gebruik rond 2018.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. 
Geregelde hoogvermogenaandrijving. 4 aangedreven assen. Antislipban-
den. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en 2 rode sluitseinen 
in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Grootlicht afzonderlijk 
schakelbaar. Machinistencabineverlichting digitaal schakelbaar. Frontsein 
aan loczijde 2 en 1 elk afzonderlijk digitaal uitschakelbaar. Wanneer het 
frontsein aan beide zijden van de loc is uitgeschakeld, is aan weerszijden 
de dubbele A-verlichting ingeschakeld. Verlichting met onderhoudsvrije 
warmwitte en rode ledlampjes.  
Lengte over de buffers 21,9 cm.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Cabineverlichting     Rijgeluid eloc     Tyfoon laag     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Frontsein cabine 2     Tyfoon hoog     Frontsein cabine 1     Schijnwerper     Rangeerlicht SL, HU en PL     Tyfoon     Lichtfunctie spookrijden IT en DK     Lichtfunctie stop CZ en SK     Ventilator     Compressor     

      Elektrische locomotief serie 1293

CS
2-

3

Perslucht afblazen Bezanden Machinistencabinedeur kan open Zijruit in de machinistencabine openen Ruitenwissergeluid Waarschuwingssignaal dodemansknop Waarschuwingsmelding treinbeïnvloeding Rangeerfunctie + rangeerlicht Koppelgeluid Geluid van loskoppelen Stationsmededeling Geluid van sluitende spoorboom Geluid van openende spoorboom 

Dit model heeft artikelnummer 25191 in het  
Trix H0-assortiment.

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

Gedetailleerd uitgevoerd  
is ook de daktuin

€ 359,– *
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Goederenverkeer dwars door Europa
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Voorbeeld: Standaard vierassige ketelwagen, ingezet door de Neder-
landse Spoorwegen (NS). Ouder type met draaistellen van geperste 
plaat en remplatform. Particuliere wagen van de firma Caltex Petroleum 
Maatschappij Nederland N.V in de vormgeving van het designadvies uit 
de jaren ‘50. Zoals midden jaren ‘50 in gebruik.

      Standaard ketelwagen
Een model aan de hand van de designstudie uit de jaren ‘50. 
Als het toen, in de jaren 50, aan de vormgevers had gelegen, 
zou het CALTEX-logo op elke ketelwagen van het Noord- 
Amerikaanse olie- en energiebedrijf Chevron Corporation 
hebben gestaan. 
Maar het bleef bij een designvoorstel.

Nederland

Model: Speciale, stille draaistellen. Gemonteerde ladder en loopplank.  
Lengte over de buffers 14,2 cm. Gelijkstroomwielstel E32376004. 
Trix Express-wielstel E33339010.

€ 42,99 *
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België

Highlights:
 • Nieuw geconstrueerde High Cube boxcontainer 

van 40 voet
 • Voor nog meer afwisseling in het gecombineerde 

goederenvervoer

Voorbeeld: Vierassige containerwagen type Sgns voor gecombineerd 
goederenverkeer van Lineas NV/SA, geregistreerd in België. Beladen met 
een High Cube boxcontainer van 40 voet. Zoals in gebruik rond 2020.

Model: Draaistellen type Y 25. Voorbeeldgetrouwe, onderbroken metalen 
containerwagenbodem met markante visbuiklangsdragers. Beladen met 
een 40 voet Afneembare High Cube boxcontainer.  
Lengte over de buffers 22,7 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

Een bijbehorende diesellocomotief Class 66 vindt u met 
 artikelnummer 39062 in het Märklin H0-assortiment.

      Containerwagen type Sgns
Hoger en speciaal ontworpen voor volumineuze ladingen. 
De originele High Cube-boxcontainer is maar liefst 30 cm 

hoger dan een normale container.

Voor het eerst in het Märklin-assortiment de  

High Cube-boxcontainer met een hoogte van 33,5 mm

€ 69,99 *
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Voorbeeld: Drie doorgaande wagens met gladde zijwanden voor graan-
vervoer (Cerealier), gebruikt door de Franse staatsspoorwegen (SNCF). 
Privé-wagen in standaarduitvoering en verschillende vormgevingen.

Model: Metalen inzetstuk voor laag zwaartepunt en rustig rijden. Veel 
gemonteerde details. Verschillende opschriften en bedrijfsnummers. Alle 
wagens afzonderlijk verpakt en gemarkeerd met extra omverpakking. 
Totale lengte over de buffers ca. 51,5 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

      Set goederenwagens graansilowagens

Frankrijk

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

€ 129,– * (3 wagens)
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Living Legend nr. 844

„The only steam locomotive never retired” is een treffende 
omschrijving van nr. 844 van de Union Pacific Railroad (UP). 
Dit is daadwerkelijk de enige stoomlocomotief van een grote 
Amerikaanse spoorwegmaatschappij die nooit uit dienst werd 
genomen. Deze als type „Northern” gebouwde machine werd 
in 1944 als laatste stoomlocomotief voor UP gebouwd en tot 
1959 ingezet. Daarna werd hij eerst als reserve uitgerangeerd 
om uiteindelijk met de overige stoomlocs van Union Pacific te 
worden verschroot. Maar al in 1960 zagen de verantwoordelijken 
van de UP de reclamevoordelen van speciale stoomtreinritten en 
werd de stoomloc operationeel gehouden. Hij vormde daarmee 
de basis van het UP-stoomlocbestand voor speciale inzet, dat in 
1981 met de „Challenger” 3985 en in 2019 met de „Big Boy” 4014 
werd aangevuld. 
In 1937 kocht UP van ALCo 20 kolengestookte, krachtige 
universele 2-cilinder 2’D2‘-stoomlocs voor de zware snel- en 
goederentreindienst, met aandrijfwielen met een diameter 
van nog 1.955,8 mm (UP 800-819). Daarna volgden in 1939 
(UP 820-834) en 1944 (UP 835-844) nog twee series, nu al met 
aandrijfwielen met een diameter van 2.032 mm en nog zwaarder 
uitgevoerd. Als toegestane topsnelheid werd 90 mph (145 km/h) 
vastgelegd, terwijl de aandrijving voor 100 mph (161 km/h) was 
geconstrueerd. Het ging om een speciale lichtgewichtconstructie 
met aandrijf- en koppelwielen type „Boxpok”. De laatste serie 
werd zelfs uitgerust met twee blaaspijpen (dubbele schoorsteen), 

voor nog meer vermogen. De prestaties waren indrukwekkend: 
keteldruk 20,7 bar; roosteroppervlak 9,3 m2, verwarmingsopper-
vlak 399 m2, oververhittingsvlak 130,1 m2; massa loc en tender 
411,9 ton, trekkracht 283,8 kN en een vermogen van 4.938 pk. 
Bij de twee laatste series was de 7-assige tender type „ Centipede” 
noemenswaardig, met zijn voorlopende draaistel en vijf vast 
in het frame gelagerde wielstellen achter. Deze was bedoeld 
om te worden ingezet tegen de concurrerende diesellocs en het 
berijden van lange trajecten mogelijk maken. Vol beladen (met 
25 ton olie en 88.971 liter water) woog hij bijna net zoveel als 
de machine zelf. Vanwege de blootstelling van het locpersoneel 
aan gassen en rook werden deze machines in 1946 voorzien van 
met het Duitse type „ Wagner” vergelijkbare windleiplaten. Niet 
in de laatste plaats vanwege de staking van de kolenmijnwerkers 
werden de machines omgebouwd naar oliestook. Tot in de tweede 
helft van de jaren ‘40 trokken zij de prestigieuze sneltreinen 

„Overland  Limited”, „Los Angeles Limited”, „Portland Rose” 
en „ Challenger” van UP. Daarbij werden ook recordwaardige 
 snelheden geboekt: de 841 bijvoorbeeld trok 25 zware Pullman- 
rijtuigen door Nebraska en bereikte daarbij topsnelheden tussen 
105 en 112 mph (169-180 km/h). Een andere machine bereik-
te naar verluid zelfs het 130 mph-record (209 km/h). In zijn 
hoogtijdagen legden de 800‘s maar liefst 15.000 mijl (24.100 km) 
per maand af. Maar gedurende de laatste tien jaar moesten zij 
genoegen nemen met goederentreinen, tot de laatste machines in 
1962 definitief uit dienst werden genomen.
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Voorbeeld: Zware Amerikaanse stoomlocomotief klasse 800 van de 
 Union Pacific Railroad (UP), met olietender. Bedrijfsnummer van de 
 locomotief 844. Zoals in gebruik vanaf 2016.

      Stoomlocomotief klasse 800

Living Legend nr. 844

Compleet nieuwe constructie

Met dynamische rookuitstoot

op de baanruimer insteekbaar. Door snelheid bekrachtigde kortkoppeling 
tussen loc en tender. Gemonteerde metalen handgrepen. Veel andere 
gemonteerde details. Machinist- en stokerfiguur in de machinistencabine.  
Lengte over de koppelingen ca. 41 cm.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. 
Verschillende bedrijfsgeluiden, zoals olie en water bijvullen en geluiden 
van het openen en sluiten van schuifvensters en de ventilatieklep in de 
machinistencabine, ook digitaal schakelbaar. Geregelde hoogvermogen-
aandrijving met vliegwiel in ketel. 4 aangedreven assen. Antislipbanden. 
Boxpok-wielen. Frontlamp op loc en tender, machinistencabineverlichting 
evenals nummerborden/markeerlichten verlicht met onderhoudsvrije 
warmwitte ledlampjes, digitaal schakelbaar. Rookgenerator met dynami-
sche rookuitstoot standaard ingebouwd. Frontsein en rookgarnituurcontact 
in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Twee krachtige luidsprekers 
in de tender. Imitatie van de koppeling aan kopzijde in de normschacht 

€ 699,– *
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Products bearing “Union Pacific” are made under trademark license from the Union Pacific Railroad Company.

Aanwijzingen bij het gebruik: De locomotief kan op gebogen rails van-
af radius 2 (437,5 mm) worden gebruikt, wij adviseren echter een grotere 
radius. Vanwege de overhang van de lange ketel moeten signalen, boven-
leidingsmasten, brugleuningen, tunnelportalen enz. voldoende afstand 
tot de rails aanhouden. Voor het hoge gewicht van de locomotief moeten 
de rails stevig bevestigd zijn. Draaischijf en rolbrug kunnen uitsluitend in 
doorrijdstand worden gebruikt.

Highlights:
 • Dynamische rookuitstoot
 • Locomotief grotendeels van metaal
 • Veel gemonteerde details
 • Met digitale speelwerelddecoder mfx+ en uitgebreide 

 gebruiks- en geluidsfuncties

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Contact rookgarnituur     Rijgeluid stoomloc     Locfluit     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Bel     Seintoon     Cabineverlichting     Nummerbord verlichting     Lichtfunctie     Stoom afblazen     Luchtpomp     Waterpomp     Injecteur     Hulpblazer     

CS
2-

3

Geluid koppeling Stoten railvoeg Gesprek machinistencabine Rangeerfluit Brandstof bijvullen Brandstof bijvullen Water bijvullen Bezanden Raam Bedrijfsgeluid Gesprek machinistencabine Bedrijfsgeluid Compressor Lichtfunctie Gesprek machinistencabine 

Compleet nieuwe constructie

Met dynamische rookuitstoot

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

Dit model heeft artikelnummer 25984  
in het Trix H0-assortiment.

Samen met de BigBoy 37997 en de set personenrijtuigen 43617 kan de 
speciale rit ter gelegenheid van het jubileum „150 jaar Golden Spike” 

uit mei 2019 worden uitgevoerd.

Voor krachtige rookuitstoot 
zorgen de twee schoorstenen

De manshoge Boxpok-wielen met hun 
contrasterende wielloopvlakken staan 
indrukwekkend dominant op de rails

Naast de markeerlichten is ook het rode 
 markeerlicht digitaal schakelbaar
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Jaarmodel voor leden van de Märklin Start up Club en Märklin Insider. 
Om licentieredenen is dit model in slechts enkele landen verkrijgbaar – niet wereldwijd. 

Model: Containerwagen in geweldige vormgeving met het thema  
„Tom & Jerry”. Wagen met twee openingen in een zijwand, die passend 
bij de vormgeving ”muizengaten” voorstellen. Met Relex-koppelingen 
voor snel en gemakkelijk aankoppelen. Lengte van de wagen 12 cm.  
Gelijkstroomwielstel E700580 afzonderlijk leverbaar.

      Märklin Start up Club jaarwagen 2021

Beide zijden van de wagens 

verschillend bedrukt

€ 19,99 *

Wagenzijde 
links

Wagenzijde 
rechts

 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). 
Zie pagina 47 voor garantiebepalingen, de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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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.

      Internationale dag van de modelspoorbaan op 2 december 2021

2 december 2021 – Internationale dag van de modelspoorbaan

Wagenzijde 
links

Wagenzijde 
rechts

Zet het alvast in uw agenda!

€ 17,99 *

De campagne voor beginners 
en herbeginners.

Beleef het hele verhaal vanaf  
25 oktober op 
www.maerklin.de/kleinsein

Kerstmis 
 2021 Eindelijk weer 

kind zijn
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De dubbeldekker MHI exclusief

Eenmalige productie voor het Märklin-dealerinitiatief.Highlights:
 • Klokankermotor
 • Alle assen aangedreven
 • Warmwit ledfrontsein wisselend met rode sluitseinen

Voorbeeld: Elektrische locomotief BR 146.5 van de DB AG voor het 
langeafstandsverkeer.

Model: Klokankermotor met aandrijving op alle assen. Warmwit frontsein 
en rode sluitseinen met ledlampjes. Spoorkransen donker vernikkeld. 
Elektrisch functionerende dakstroomafnemers. Model met hoogwaardige 
kleurstelling.  
Lengte over de buffers 87 mm.

      Elektrische locomotief serie 146.5

Eenmalige productie voor het Märklin-dealerinitiatief.Voorbeeld: 1 dubbeldeks-stuurstandrijtuig 2e klas DBpbzfa 668.2, 
1  dubbeldeksrijtuig 1e klas DApza 687.2, 2 dubbeldeksrijtuigen 2e klas 
DBpza 682.2 van de DB AG ingezet in het langeafstandsverkeer (IC 2) 
zoals in gebruik in tijdperk VI.

      Set dubbeldeksrijtuigen IC 2
Model: 3 dubbeldeks-tussenrijtuigen en 1 dubbeldeks-stuurstandrijtuig in 
voorbeeldgetrouwe, gedetailleerde kleurstelling en de IC-vormgeving van 
DB AG. Aan het stuurstandrijtuig 3x warmwitte/2x rode met de rijrichting 
wisselende ledlampjes. Alle wielen van de rijtuigen zwart vernikkeld.  
Lengte over de buffers ca. 492 mm.

 Dit model wordt als eenmalige serie alleen voor de Märklin-handelaars (MHI) gemaakt. 5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen (Märklin Insider en Trix-Club). 
Zie pagina 47 voor garantiebepalingen, de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

€ 219,– *

€ 199,– * (4 wagens)
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Highlights:
 • Klokankermotor
 • Ledfrontsein
 • Imitatie van de cabine-inrichting

Voorbeeld: Multifunctionele diesellocomotief serie 280 van de Deutsche 
Bahn (DB) in de rode basiskleurstelling van tijdperk IV. Uitvoering met 
een enkele lamp bovenaan en dubbele lampen onderaan. Zoals in gebruik 
na 1970.

Model: In de uitvoering uit tijdperk IV met ronde, metalen buffers. Onder-
stel van metaal/kunststof, opbouw van hoogwaardige kunststof. Vergrote 
bufferschijven. Alle assen aangedreven, klokankermotor, frontsein met 
3 lichten en warmwitte leds die met de rijrichting wisselen. Donker 
vernikkelde spoorkransen. Imitatie cabine-inrichting.  
Lengte over de buffers ca. 58 mm.

      Multifunctionele dieselhydraulische locomotief serie 280

Vóór de Tweede Wereldoorlog werden in Duitsland geen 
grote diesellocomotieven gebouwd, op een aantal exemplaren 
na,  omdat vooral de vermogensoverbrenging problemen gaf. 
Al bij de DRG kon de door Föttinger ontwikkelde hydraulische 
vloeistoftransmissie zijn beproeving bij de aandrijving van 
de dieselmotorwagen waarmaken. Bij de in 1935 gebouwde 
V 140 001 kon de hydraulische krachtoverbrenging voor het eerst 
succesvol bij een grote diesellocomotief worden toegepast. De 
Tweede  Wereldoorlog onderbrak deze oriënterende onderzoeken, 
maar op het einde van de jaren ‚40 ging de jonge Bundesbahn 
zich  opnieuw toespitsen op de ontwikkeling van diesellocomo-
tieven met groter vermogen en bracht dit snel op de voorgrond. 
Er werd gedacht aan een universele machine met twee draaistel-
len voor de dienst op middelzware trajecten en voor de zware 
rangeerdienst, en aan een wielaslast van hoogstens 15 ton, zodat 

Diesellocomotief DB-serie V 80/BR 280

de machine ook op zijlijnen kon worden ingezet. De vermogens-
overbrenging moest van de motor over een hydrodynamische 
aandrijving en aandrijfassen naar de omschakelaandrijving en 
wielsteltransmissie plaatsvinden. 
Als gemeenschappelijke ontwikkeling van het Eisenbahn-Zen-
tralamt München en de industrie ontstond het concept van de 
V 80: een diesellocomotief op draaistellen met hoog opgestelde 
machinistencabine in het midden. Onder de korte voorbouw zat 
de volledige verwarmingsinstallatie en onder de langere motor 
waren de koelinstallatie en de brandstoftank ondergebracht. 

De uitvoerige geschiedenis van deze locomotief 
vindt u online.

€ 199,– *
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De Kittel

Highlights:
 • Onderstel van het model van metaal
 • Klokankermotor
 • Uiterst gedetailleerd
 • Frontsein met warmwitte ledlampjes (LED)
 • Model met systeemkoppeling aan de achterzijde
 • Voor met voorbeeldgetrouwe imitatie van de bufferbalk
 • Veel gemonteerde delen

Voorbeeld: Stoommotorwagen Kittel type CidT „4 Karlsruhe” van de 
Deutsche Reichsbahn (DRB), oorspronkelijk gebouwd vanaf 1915 voor de 
Großherzoglich Badischen Staatsbahn. Zoals in gebruik tijdens tijdperk II.

Model: Stoommotorwagen type Kittel CidT in rood/crèmekleurige kleur-
stelling. Klokankermotor, uiterst gedetailleerd, onderstel van metaal. Veel 
gemonteerde delen. Vergrote bufferschijf met waarschuwingsverf op de 
bufferschijf. Achter voorzien van systeemkoppeling. Voor met voorbeeld-
getrouwe imitatie van de bufferbalk. Tweepuntsfrontsein met warmwitte 
ledlampjes (LED), met de rijrichting wisselend. Beide assen aangedreven. 
Lengte over de buffers ca. 51 mm.

      Stoommotorwagen type CidT

€ 199,– *
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Highlights:
 • Klokankermotor

Voorbeeld: Dieselhydraulische locomotief uit serie 218 van de Deutsche 
Bahn AG (DB AG) op reparatiewerf Cottbus. Asindeling Bo´Bo´.  
Zoals in gebruik in tijdperk VI.

      Diesellocomotief serie 218

Het vlaggenschip van FZI Cottbus

Oostenrijk

Highlights:
 • Uiterst gedetailleerde constructie
 • Klokankermotor
 • Warmwit/rood ledfrontsein

      Elektrische locomotief serie 1293
Voorbeeld: Elektrische locomotief voor meerdere systemen serie 1293 
(Siemens Vectron) van de Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) zoals in 
gebruik in tijdperk VI.

Model: Onderstel van metaal, locomotiefopbouw van kunststof. Uiterst 
gedetailleerde uitvoering met hoogwaardige kleurstelling en opschrift. 
Uitgerust met een klokankermotor, beide draaistellen aangedreven. 
Gemonteerde details, met de rijrichting wisselend warmwit/rood ledfront-
sein. Beide draaistellen aangedreven.  
Lengte over de buffers 86 mm.

Model: Gedetailleerde, voorbeeldgetrouwe kleurstelling in de uitvoering 
van tijdperk VI, met klokankermotor. Met voorbeeldgetrouwe bufferschij-
ven. Beide draaistellen op alle assen aangedreven. Met de rijrichting 
wisselend driepuntsfrontsein met warmwitte/rode, met de rijrichting 
wisselende ledlampjes. Donker vernikkelde spoorkransen.  
Lengte over de buffers 75 mm.

Als reclame- en samenwerkingspartner ondersteunen  
Märklin en PIKO het project van de 218 497-6 al vanaf het begin intensief

In heel Europa ingezet

€ 199,– *

€ 249,– *
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Rendez-vous  
met een koningin.

55085 Stoomlocomotief serie 241-A-58
)e§hEk3Y

Voorbeeld: Zware sneltrein-stoomlocomotief met sleeptender uit 
serie 241-A-58 van de SNCF zoals in gebruik in tijdperk IIIb�

Daarvoor zorgt stoomlocomotief 241-A-58:
icoon van de hoogtijdagen van het reizen.
Europese pionier van asindeling 2’D1‘ op Franse 241 – een technologie die in de 
USA werd ontwikkeld en daar Mountain-indeling wordt genoemd.
Ontworpen als locomotief voor sneltreinen en snelle reizigerstreinen. 
Ten tijde van de ingebruikname was het de sterkste en grootste stoomlocomotief 
van Europa. Tweelingloc 241-A-65 is tegenwoordig nog de sterkste functionerende 
stoomloc van Europa en trok als hoofdrolspeler in de film „Moord in de Oriënt- 
Express” uit 2017 de meest legendarische van alle luxe treinen over de Balkan.

E 4.490,–*

Locomotief van persgietzink met gemonteerde onderdelen van 
messing centrifugaalgietwerk
Uiterst gedetailleerd professioneel model met maar liefst 
32  functies
Rookgenerator met wielsynchrone stoomuitstoot, cilinderstoom 
voor en achter en stoomfluit
Lastgestuurd wielsynchroon rijgeluid

Highlights:

SNCF® is een gedeponeerd merk van SNCF Mobilités. Alle rechten voorbehouden.
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De uitvoerige modelbeschrijving vindt u online op:
  https://www.maerklin.de/products/55085.

De karakteristieke Märklin 1-treinen hebben alles om 
een cultobject te worden: de indrukwekkendste loco-
motieven uit de internationale spoorweggeschiedenis, 
afgeleid van het klassieke voorbeeld, uitgewerkt met 
de hoogste mate van ambachtelijke nauwkeurigheid, 
 volledig functionerende voertuigen met een uitgesproken 
persoonlijkheid – echte karaktertreinen dus.
Echt waardevolle investering of uiterst fraai pronk-
stuk in zijn presentatievitrine: De karakteristieke 
 Märklin 1-treinen zijn van alles, alleen geen  
speelgoed voor kinderen.

Beschikbaar voor de karakteristieke 
Märklin 1-treinen: een exclusieve, 
hoogwaardige presentatievitrine, 
die dit zeer fraaie pronkstuk in zijn 
omgeving toont. Tegelijkertijd vertelt 
deze een stukje van de geschiedenis 
van het betreffende voorbeeld.
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F a s c i n a t i o n  a l o n g  t h e  E n t i r e  L i n e �

55140 Elektrische locomotief serie 147
)e§hNk8Y

Voorbeeld: Elektrische locomotief serie 147 (TRAXX AC 3) 
zonder flexpaneel van de Deutsche Bahn AG (DB AG)� 
Binnen het TRAXX 3-typeprogramma door Bombardier in 
serieproductie gebouwd� Bedrijfsnummer 147 009-5� Zoals 
in gebruik vanaf december 2016�

Model: Compleet nieuwe constructie, onderstel met hoofd-
frame en locomotiefopbouw van persgietzink� Veel gemon-
teerde onderdelen van messing centrifugaalgietwerk� Met 
digitale decoder mfx met maar liefst 32 functies, ingebouw-
de buffercondensator met instelbare parameters, geregelde 
hoogvermogenaandrijving en uitgebreide geluidsfuncties, 
zoals rijgeluiden, ventilatoren, locomotieffluit, omroepen van 
meerdere stations, meer omroepberichten en waarschu-
wingsmeldingen� Gebruik naar keuze met wisselstroom, 
gelijkstroom, Märklin Digital en DCC mogelijk� Hoogvermo-
genmotoren met aandrijving op alle assen� Bij digitaal bedrijf 
motorisch op en neer beweegbare schaarstroomafnemer� 
Met de rijrichting wisselend wit/rood ledfrontsein, traditi-
oneel in gebruik, digitaal schakelbaar� Schakelbare groot-
lichtfunctie, witte ledverlichting in de machinistencabines, 
afhankelijk van de rijrichting� Deuren van de machinistenca-
bine kunnen open, machinistencabine met machinistfiguur� 
Metalen handgrepen en vele andere gemonteerde details, 
zoals: Borden, ruitenwissers, fluit en nog veel meer� Buf-
ferbalken met veerbuffers en gemonteerde remleidingen� 
Standaard gemonteerde op afstand te bedienen Telex-kop-
peling achteraan, schroefkoppeling vooraan� Elke koppeling 
verwisselbaar met het andere koppelingstype (worden 
meegeleverd)� Kleinst berijdbare boogradius 1�020 mm� 
Lengte over de buffers 59 cm�
Gewicht ca. 6,2 kg.

Productie alleen bij voldoende 

bestellingeng

Volledig nieuwe ontwikkeling van persgietzink met gemonteerde 
onderdelen van messing centrifugaalgietwerk
Uiterst gedetailleerd professioneel model met maar liefst 32 functies
Bij digitaal bedrijf motorisch op en neer beweegbare 
 schaarstroomafnemer
Uiterst omvangrijke geluidsuitrusting
Ingebouwde buffercondensator

E 2.790,–*

Highlights:
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De uitvoerige modelbeschrijving vindt u online op:  
https://www.maerklin.de/products/55140.

Machines van een 
nieuwe locgeneratie.

Originele afbeelding: T. Estler
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Machines van een 
nieuwe locgeneratie.
De karakteristieken van Märklin 1 gaan veel verder dan 
alleen de spoorbreedte van een modelspoorbaan� Het zijn 
echte meesterwerken, die in elke discipline het evenbeeld 
van hun historische voorbeelden zijn�
Dat maakt van elke karakteristieke Märklin 1-trein een 
exclusief verzamelobject van topklasse�

55141 Elektrische locomotief BR 147
)e§hNk8Y

Voorbeeld: Elektrische locomotief serie 147�5 van de 
 Deutsche Bahn AG (DB AG) voor het langeafstandsver-
keer� Multifunctionele locomotief zonder flexpaneel, door 
 Bombardier gebouwd als standaard locomotief uit de 
 actuele TRAXX-generatie P160 AC3� Kleurstelling van het 
langeafstandsverkeer, lichtgrijs met verkeersrode sierstre-
pen in het actuele IC-design�  
Bedrijfsnummer 147 557-3� Zoals in gebruik in juli 2018� 

Volledig nieuwe ontwikkeling van persgietzink met gemonteerde 
onderdelen van messing centrifugaalgietwerk
Uiterst gedetailleerd professioneel model met maar liefst 32 functies
Bij digitaal bedrijf motorisch op en neer beweegbare schaarstroom-
afnemer
Uiterst omvangrijke geluidsuitrusting
Ingebouwde buffercondensator

E 2.790,–*

Highlights:

Originele afbeelding: M. Löffler

De uitvoerige modelbeschrijving vindt u online op:  
https://www.maerklin.de/products/55141.
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© Andreas Hackenjos

© Reinhold Utke, Eisenbahnstiftung

© Klaus Eckert

55142 Elektrische locomotief BR 187
)e§hNk8Y

Voorbeeld: Elektrische locomotief serie 187�1 (TRAXX AC 3) 
met flexpaneelvan de Deutsche Bahn AG (DB AG)� Binnen 
het TRAXX 3-typeprogramma door Bombardier in seriepro-
ductie gebouwd zoals momenteel in gebruik�  
Bedrijfsnummer 187 109-4� Zoals in gebruik in juli 2018� 

E 2.790,–*

55143 Elektrische locomotief BR 487
)e§hNk8Y

Voorbeeld: Elektrische locomotief serie 487 met „Last 
Mile-diesel” (TRAXX AC 3 LM) zonder flexpaneel van 
Swiss Rail Traffic AG� Binnen het TRAXX 3-typeprogramma 
door Bombardier in serieproductie gebouwd�  
Bedrijfsnummer 487 001�

E 2.790,–*

55144 Elektrische locomotief BR 187
)e§hNk8Y

Voorbeeld: Elektrische locomotief serie 187�0 met „Last 
Mile-diesel” (TRAXX AC 3 LM) en flexpaneel van Railpool 
GmbH, verhuurd aan de BLS� Binnen het TRAXX 3-type-
programma door Bombardier in serieproductie gebouwd� 
Bedrijfsnummer 187 004-7�

E 2.790,–*

Productie alleen bij  

voldoende bestellingen

55142

55143

55144

De uitvoerige modelbeschrijving vindt u online op:  
 https://www.maerklin.de/products/55142.

De uitvoerige modelbeschrijving vindt u online op:  
 https://www.maerklin.de/products/55143.

De uitvoerige modelbeschrijving vindt u online op:  
https://www.maerklin.de/products/55144.
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Ballast, stof
en zware lasten.

58297 Zelflosser Fc 098
5Y

Voorbeeld: Zelflosser Fc 098 van de Deutsche Bahn AG 
(DB AG) met reclameopdruk van H�F�Wiebe Bauunter-
nehmung� Wagennummer 21 80 634 8 994-0� Gebruik als 
bijvoorbeeld ballastwagen� 

E 259,–*

Beide wagens voor wat betreft de 

constructie herzien en gewoon 

 ideaal als aanvulling op WIEBE V320

58298 Zelflosser Fc 098
5Y

Voorbeeld: Zelflosser Fc 098 van de Deutsche Bahn AG 
(DB AG) met reclameopdruk van H�F�Wiebe Bauunter-
nehmung� Wagennummer 21 80 634 8 992-4� Gebruik als 
bijvoorbeeld ballastwagen�

E 259,–*

Herbewerkt wagentype met remkern-/driehoek, vangijzer, 
leidingen en ketel op de wagenbodem� Losopeningen met 
beweegbare draaischuiven� Remplatform met beweegbare 
remkruk� Kleinst berijdbare boogradius 600 mm�  
Lengte over de buffers 30,5 cm�



43

58641 Containerwagen Sgns 691
8Y

Voorbeeld: Vierassige containerwagen type Sgns 691 van de 
Deutsche Bahn AG (DB AG)� Beladen met 3 WoodTainer XXL -
-containers van de Oostenrijkse firma Innofreight Speditions 
GmbH, A-8600 Bruck an der Mur� Containers met groot volume 
voor het transport van niet-vochtgevoelig stortgoed� Zoals 
in  gebruik rond 2013� Wagennummer 31 80 455 6 023-5� 

E 329,–*

58642 Containerwagen serie Sgnss
8Y

Voorbeeld: Vierassige containerwagen serie Sgnss voor 
gecombineerd goederenverkeer� Privéwagen van het 
bedrijf Touax, geregistreerd in Duitsland� Beladen met 
een 40 voet-boxcontainer� Zoals in gebruik rond 2014�  
Wagennummer 37 80 4563 178-5�

E 329,–*

58643 Containerwagen Sgns 691
8Y

Voorbeeld: Vierassige containerwagen type Sgns 691 van de 
 Deutsche Bahn AG (DB AG)� Wagennummer 31 80 4556 510-4�

E 269,–*

Met WoodTainer XXL-containers

Productie alleen bij  

voldoende bestellingen

F a s c i n a t i o n  a l o n g  t h e  E n t i r e  L i n e �

Handmonster

Handmonster

Handmonster
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Vitrines.

59961 Functievitrine Märklin 1 kort
Y

Tegen stof beschermde vitrine met webgebaseerde 
 browserregeling� Maximaal bruikbare loclengte van 70 cm�  
Totale lengte ca� 73,2 cm�

E 649,–*

59960 Functievitrine Märklin 1 lang
Y

Tegen stof beschermde vitrine met webgebaseerde 
 browserregeling� Maximaal bruikbare loclengte van 89 cm� 
Totale lengte ca� 92,5 cm�

E 699,–*

Exclusieve presentatie en speelplezier in één, dat garan-
deert de nieuwe Märklin 1 functievitrine�
Via een QR-code met één druk op de knop aanmelden� Dan 
via uw smartphone of tablet alle functies van de tentoon-
gestelde Märklin 1-locomotief via het touchscreen regelen� 
Rijfuncties, geluid of licht, de functievitrine is uiterst goed 
doordacht�

De uitvoerige productbeschrijving vindt u online op: 
 https://www.maerklin.de/products/59961.

De uitvoerige productbeschrijving  
vindt u online op: 

 https://www.maerklin.de/products/59960.
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Bekijk de nieuwe functievitrine in actie: 
https://www�youtube�com/watch?v=WdOd1sV_0Y8

Aansturing van de locfuncties via smartphone, 
tablet, laptop, enz.
Geen moeizame instelling van rolbokken
Perfect voor de presentatie van locs

Highlights:

Modern. Digitaal. Actueel.



U3Y

48421

Y

80631

Dat wil ik…

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.

      Kerstwagen H0 2021

Deze kerstwagen wordt gepresenteerd in een doorzichtige  „bestelwagen”, 
waarvan een helft in transparant blauw met zilveren glitters is uitgevoerd. 
Deze kan met behulp van het meegeleverde koord bv. in de kerstboom 
worden gehangen. De productverpakking is hetzelfde  vormgegeven als 
de wagen.

Voorbeeld: Doorgangswagen Ci.

Model: Personenwagen „Donnerbüchse” 3e klas in fraaie vormgeving 
in kerstsfeer. Lengte over de buffers 63 mm.

      Kerstwagen Spoor Z 2021

€ 49,99 *

€ 37,99 *
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Register artikelnummers / Verklaring van de tekens

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 productga-
rantie garandeert de firma Gebr. Märklin & Cie. GmbH u bij aankoop van dit Märklin 
MHI-product (deze producten zijn voorzien van het pictogram) tevens een fabrieks-
garantie 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.

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

De aanspraak op garantie vervalt
• ij storingen als gevolg van slijtage of bij gebruik van versleten onderdelen.
• Als het inbouwen van bepaalde elektronische onderdelen tegen de aanwijzingen 

van de fabrikant in door niet daarvoor geautoriseerde personen is uitgevoerd.
• Bij gebruik van een andere dan door de fabrikant bedoelde toepassing.
• Als de in de gebruiksaanwijzing door de fabrikant aangegeven aanwijzingen niet 

zijn opgevolgd.
• Elke aanspraak op garantie, onderhoud of vervanging wegens schade is uitge-

sloten als in producten van Märklin vreemde onderdelen zijn ingebouwd die niet 
door Märklin zijn vrijgegeven en waardoor het gebrek of de schade is veroorzaakt. 
Dit geldt tevens voor verbouwingen die noch door Märklin noch door werkplaat-
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.

• De garantieperiode wordt niet verlengd door onderhoud of vervanging. Aan-
spraken op garantie kunnen zowel rechtstreeks bij de verkoper of door opsturen 
van het betreffende onderdeel met het garantiebewijs of de koopbon en een 
schaderapport rechtstreeks naar de firma Märklin worden gezonden. Märklin en 
de verkoper nemen bij reparaties geen verantwoordelijkheid voor eventueel door 
de klant op het product opgeslagen gegevens of instellingen. Ongefrankeerd 
opgestuurde garantieaanspraken kunnen niet worden aangenomen. 
 
Het adres is: Gebr. Märklin & Cie. GmbH ·  Reparatur-Service 
Stuttgarter Straße 55 - 57 · 73033 Göppingen · Deutschland 
E-Mail: service@maerklin.de · Internet: www.maerklin.de

Alleen voor volwassenen�

Leeftijdsaanduidingen en waarschuwingen

/

(

)

=

T

U

j

e

#

§

h

B

E

H

I

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.

Kortkoppelingen in  genormeerde schacht met draaipunt.

Kortkoppelingen in genormeerde schacht met schaargeleiding.

Interieur ingebouwd.

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

Digital-decoder mfx+ (Märklin speelwereld).

DCC-decoder. 

Geluidselektronica ingebouwd.

Enkel frontsein met de rijrichting wisselend.

Tweepuntfrontsein en twee rode sluitseinen  wisselend met de 
rijrichting.

Driepuntsfrontsein wisselend met de rijrichting.

Driepuntsfrontsein voor, tweepuntssein achter,  
elk met de rijrichting wisselend. 

Driepuntfrontsein en twee rode sluitseinen  wisselend met 
de rijrichting.

Interieurverlichting ingebouwd.

LED-interieurverlichting ingebouwd.

Lengteschaal bij reizigersrijtuigen 1: 93,5.

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). 

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)

N

k

+

}

!

1

2

3

4

5

8

cat.nr. Blz.

37689 9

37784 14

37858 4

37984 26

39187 11

39198 17

39379 48

39889 12

43125 10

43165 10

43335 10

43739 15

44221 29

46238 6

46239 7

46308 16

46345 22

46537 20

47135 21

47621 28

48055 16

48421 46

55085 36

55140 38

55141 40

55142 41

55143 41

cat.nr. Blz.

55144 41

58297 42

58298 42

58641 43

58642 43

58643 43

59960 44

59961 44

80631 46

87298 30

88146 33

88234 34

88485 30

88678 48

88804 32

88807 34

*  Alle prijsopgaven zijn niet verbindend aanbevolen verkoopsprijzen. 

Update MS2 3.55
Functionaliteit na update van MS2-versie 3.55 

(Tot 32 locfuncties schakelbaar)

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

(Tot 32 locfuncties schakelbaar)

Een actuele legenda vindt u via internet onder  
www.maerklin.de bij het betreffende product.  
Beweeg hiervoor de muis over het symboolveld.
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39379 88678
)#§hNU8Y /N8Y

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

www.maerklin.de

Service:
Telefoon: 0522-782188
E-mail: service@marklin.nl

Wijzigingen en leveringsmogelijkheden 
 voorbehouden. Alle opgaven van prijs, 
 gegevens en maten onder voorbehoud. Ver-
gissingen en drukfouten onder voorbehoud.  
Prijzen naar de actuele prijsstand op het 
 moment van ter perse gaan – Prijswijzigin-
gen 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 betref-
fende modellen afwijken.  

*  Alle prijsopgaven zijn niet verbindend 
aanbevolen verkoopsprijzen. Mocht 
deze informatie geen prijs opgaven be-
vatten, 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.

367 624 – 09 2021

Een bijgewerkte verklaring van de tekens vindt u 
op internet onder www.maerklin.de  
bij het betreffende product door met de muis over 
het symboolveld te bewegen, of in de actuele 
Märklin hoofdcatalogus.2 december 2021 – 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 2021
zie pagina 29

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

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

Loczijde rechts

Loczijde links

In 2021 wordt in Duitsland voor het eerst een  tentoonstelling 
(DB Museum, Neurenberg) over de geschiedenis van design 
binnen de spoorwegen  georganiseerd. En Märklin levert 
 daarvoor de door heel Duitsland rijdende reclameloc.

Uw bijzondere presentatiemodel

In samenwerking met het DB Museum, Neurenberg.

 Elektrische locomotief serie 101  Elektrische locomotief serie 101

Geplande presentatie van de reclameloc tijdig voor het begin van de tentoonstelling op 1 oktober 2021

Sneltreinlocomotief serie 101 van de Deutsche Bahn AG (DB AG). 
 Reclameopdruk „Design & Bahn“. Zoals in gebruik rond 2021.

€ 219,– *€ 379,– *


