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Zittauer Schmalspurbahn
16

43601 Open goederenwagen OOw van de SOEG
Model van een open goederenwagen type OOw, zoals
deze rond 1900 aan de Königlich Sächsische Staatseisenbahn werd geleverd. Model in de uitvoering als opnieuw
opgebouwde museumwagen, zoals deze tegenwoordig nog
bij de Zittauer Schmalspurbahn wordt gebruikt. Origineelgetrouwe kleurstelling en opschriften uit tijdperk I resp.
tijdperk VI. Metalen wielstellen.
Lengte over de buffers 48 cm.
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€ 239,– *

16

43600 Gesloten goederenwagen GGw van de SOEG
Al aan het begin van de 20e eeuw kocht de Königlich
Sächsische Staatseisenbahn vierassige goederenwagens
met een lengte van zo‘n 10 meter, om de capaciteit van
het goederenverkeer te vergroten. Er werden gesloten
goederenwagens type GGw gekocht, evenals open
goederenwagens van het type OOw resp. OO. De wagens
voldeden uitstekend, waarna er in verschillende series
in totaal veel meer dan 1.000 exemplaren van werden
gekocht. De p recieze aantallen zijn niet meer te achterhalen, maar in 1962 had de DR nog 443 gesloten en 607 open
goederenwagens in bezit.
In hun tijd bij de deelstaatspoorwegen waren de wagens
nog lichtgrijs van kleur, maar bij de DRG werden ze al snel
overgespoten in het typische „goederenwagenbruin”. Bij de
DR bleef dat zo. Ook tegenwoordig bestaan er nog enkele
van deze wagens, soms als tuinhuisje of kippenhok.
Maar ook als werkende museumwagen, zoals gesloten
wagen GGw 2056 K of open wagen 5113 K. Deze zijn
volledig gerenoveerd en worden door de Zittauer Schmalspurbahn ingezet.

Model van een gesloten goederenwagen type GGw, zoals
deze rond 1900 aan de Königlich Sächsische Staatseisenbahn werd geleverd. Model in de uitvoering als opnieuw
opgebouwde museumwagen, zoals deze tegenwoordig nog
bij de Zittauer Schmalspurbahn wordt gebruikt. Origineelgetrouwe kleurstelling en opschriften uit tijdperk I resp.
tijdperk VI. Metalen wielstellen.
Lengte over de buffers 48 cm.
€ 269,– *

Voor het installeren van de Heberlein-remmen worden
de aanbouwdelen bij de rijtuigen geleverd.

16HKEF8J

26846 Stoomlocomotief IV K
Tussen 1892 en 1921 werden door het Saksische IV K in
totaal 96 locs gebouwd, zoals de nummer 145 in 1908. Bij
de DRG kreeg hij bedrijfsnummer 99 555, waarmee hij ook
bij de DR werd ingezet. In 1962 werd de loc gereconstrueerd en kreeg onder andere een nieuwe ketel, machinistencabine en waterkast. De loc werd tot 1973 zo gebruikt
en daarna niet verschroot maar als monument opgesteld.
In 2002 werd hij naar Bertsdorf gebracht en werd hij teruggebracht naar de oorspronkelijke toestand met nummer
145 van de Königlich Sächsischen Staatseisenbahn. Sinds
2009 wordt de 29 ton zware loc weer ingezet op de Zittauer
Schmalspurbahn, waar hij met zijn vermogen van 210 pk
en topsnelheid van 25 km/h alle taken aankan. Hij wordt
momenteel gereviseerd en zal naar verwachting, wanneer
hij weer inzetbaar is, met nummer 184 samen met de
wagens van de Saksische goederentrein worden gepresenteerd. Ook de 184 was een loc die in 1914 direct vanuit de
fabriek naar Zittau werd geleverd.

Model van de Meyer-loc uit serie IV K in de uitvoering
zoals hij ook tegenwoordig nog door de SOEG als museum
locomotief wordt ingezet. Natuurgetrouwe kleurstelling
en opschrift uit tijdperk VI. Aandrijving op alle wielstellen
met twee krachtige, kogelgelagerde Bühler-motoren, antislipbanden. Voorzien van een mfx/DCC-decoder met veel
geluids- en lichtfuncties, zoals met de rijrichting wisselend
frontsein, machinistencabineverlichting en rookset met
wielsynchrone stoomuitstoot.
Lengte over de buffers 48 cm.
€ 1.029,– *

• Model uit tijdperk I resp. VI
• Zoals tegenwoordig nog in gebruik
bij de Zittauer Schmalspurbahn

Het model is uiterst gedetailleerd uitgevoerd
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Rhätische Bahn (RhB)
In het kader van de feestelijkheden rondom het 175-jarige bestaan van de Zwitserse spoorwegen doet de
Rhätische Bahn (RhB) op zaterdag 29 oktober 2022 een officiële poging om de langste reizigerstrein ter
wereld te laten rijden. De 1910 meter lange trein met 100 rijtuigen gaat over het UNESCO Werelderfgoedtraject Albula/Bernina van Preda naar Bergün en verder over het Landwasser-viaduct bij Filisur rijden.
De trein wordt samengesteld uit 25 nieuwe, vierdelige Capricorn-treinstellen van fabrikant Stadler.

6HKEFJ

21431 Elektrische locomotief Ge 4/4 III
De elektrolocs uit serie Ge 4/4 III zijn de modernste locs
van de RhB en voor alle soorten treinstellen te zien. Met
een vermogen van 2.400 kW en een topsnelheid van
100 km/h voldoen ze aan alle eisen die inzet op een bergtraject met zich meebrengt. In de afgelopen jaren is de RhB
begonnen met de modernisering van de vanaf het midden
van de jaren ‘90 geleverde locs. Zo wordt de elektronica
vernieuwd en aan de huidige stand van de techniek aangepast en krijgen de locs moderne ledlampen. De oorspronkelijk ingebouwde seinhoorns worden vervangen door een
persluchtfluit. Zo gemoderniseerd, kunnen de locs nog zo’n
20 tot 25 jaar worden ingezet.

Model van een elektroloc uit serie Ge 4/4 III met bedrijfsnummer 644 van de RhB. Deze loc is onderweg in een
bijzondere kleurstelling, die verwijst naar de wereldrecordpoging met 25 Capricorn-treinstellen in oktober. Natuurgetrouwe kleurstelling en opschrift uit tijdperk VI. Alle
4 wielstellen worden door twee krachtige Bühler-motoren
aangedreven. Voorzien van een mfx/DCC-decoder met veel
licht- en geluidsfuncties. Dakstroomafnemers via de motor
aangedreven, digitaal schakelbaar.
Lengte over de buffers 65 cm.
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Blijf op de hoogte!

Ga naar:
https://www.rhb.ch/de/news-events
en www.lgb.de/weltrekord
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wereldrecordpoging
Het origineel rijdt in het bestand van de RhB
Met mfx/DCC-decoder
2 krachtige motoren
Alle wielstellen aangedreven

€ 1.140,– *

Rhätische Bahn (RhB)
6HKEFJ

22042 Elektrische locomotief Ge 4/4 I
Eind jaren ‚80 kon de RhB nog niet zonder de inmiddels
bijna 40 jaar oude locs van serie Ge 4/4 I. Aangezien de
verwachting was dat deze nog langer moesten worden
ingezet, werden de locs gemoderniseerd. Er werd een
meervoudige besturing ingebouwd en andere technische
verbeteringen uitgevoerd, maar het opvallendst waren
de nieuwe machinistencabines met de twee grote ruiten.
Hoewel een deel van de locs al werd verschrot, worden
er nog altijd enkele van de soms meer dan 70 jaar oude
locs gebruikt.
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Model van een elektroloc uit serie Ge 4/4 I met bedrijfsnummer 602 van de Rhätische Bahn. Reproductie van de
omgebouwde loc met nieuwe kop. Origineelgetrouwe rode
kleurstelling en opschrift uit tijdperk VI. Vier wielstellen
worden door twee krachtige kogelgelagerde Bühlermotoren aangedreven. Voorzien van een mfx/DCC-decoder
met veel licht- en geluidsfuncties. Dakstroomafnemers met
enkele arm via een motor aangedreven, digitaal schakelbaar. Voorbeeldgetrouwe uitvoering van de dakuitrusting.
Lengte over de buffers 54 cm.

Wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. Alle opgaven van prijs, gegevens
en maten onder voorbehoud. Vergissingen en
drukfouten onder voorbehoud.
Bij de afbeeldingen gaat het deels om handmonsters, retoucheringen en renderings.
De serieproductie kan in detail van de
betreffende modellen afwijken.
Märklin behoudt zich het recht voor om een
aangekondigd nieuw artikel bij onvoldoende
vraag te annuleren.

€ 1.090,– *
Nieuw geconstrueerde
locomotiefbehuizing
met gewijzigde kop

* Alle prijsopgaven zijn vrijblijvend aanbevolen verkoopprijzen. Mocht deze informatie
geen prijsopgaven bevatten, vraag a.u.b. uw
vakhandelaar naar de actuele prijslijst.
Alle rechten voorbehouden. Nadruk, ook
gedeeltelijk, verboden.
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2 december 2022 –
Internationale dag van de modelspoorbaan

lgb.de/youtube

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

Bezoek ons op:
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.

