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Met een „klik” naar de individuele goederentrein

Wilt u uw goederentrein of ook personentrein 
 individueel samenstellen? Nog meer bedrijfs-
nummers toevoegen aan een van deze schijnbaar 
ongelooflijk lange complete treinen op uw model-
baan? Of gewoon uw spoorwegactiviteiten ver-
rijken met een „ongeschikt gekke wagensamen-
stelling” en u vindt niet de juiste wagens in ons 
Märklin H0-assortiment?

Neem in dat geval zeker een kijkje in het eveneens 
grote assortiment bij Trix H0�

Hier vindt u beslist de ideale aanvulling met 
 afwijkende bedrijfsnummers of afwijkende opdruk�

U hoeft niet beducht te zijn om Trix H0 te gebrui-
ken, want met een simpele „klik” kan een wagenas 
snel worden verwisseld�  

Als hulpjes kunt u een schroevendraaier en een 
pincet uit gereedschapsset 70900 gebruiken� Een vanzelfsprekende service.

Onze gespecialiseerde verkopers zijn u bij het ver-
vangen van wielstellen graag zonder kosten van 
dienst� De gespecialiseerde verkoper heeft de voor 
uw wagen benodigde vervangende wielstellen 
doorgaans op voorraad� Vraag er bij uw volgende 
bezoek meteen even naar�

Laat het „klikken”.

Kijk in de productbeschrijvingen of er een wissel-
stroomwielstel wordt vermeld�  Al deze wagens 
kunnen op uw modelbaan rijden�
Of lees de opmerking over het vervangen van 
 wielstellen op onze verpakkingen�
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Editorial / Inhoud

Märklin-dealerinitiatief  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Blz. Märklin my world � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Blz. Märklin START UP � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Blz. 

Blz. 

Märklin Spoor H0 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Blz. 

Blz. 

Märklin Spoor H0 Replica � � � � � � � � � � � � � � � � �

Märklin Spoor Z � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Blz. 

Blz. 

Boek „50 Jahre Mini-Club” � � � � � � � � � � � � � � �

Märklin Spoor 1 Replica � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Blz. 

Märklin Spoor 1 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Blz. 

Museumwagen 2022 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Blz. 

Insider-jaarwagen 2022 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Märklin Insider-club Aanmeldformulier 

Blz. 

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�

met hoge snelheid door Europa
De Zwitserse spoorwegindustrie heeft 
onlangs voor SBB een nieuwe ge-
lede trein ontwikkeld, die volledig 
 nieuwe normen stelt op het gebied 
van technologie en materiaalgebruik�
De „Giruno” maakt indruk met de mo-
derne en comfortabele reismogelijk-
heden, zelfs buiten de Zwitserse gren-
zen, waardoor hij al snel een graag 
geziene gast is in vele metropolen�
Juist deze „Giruno” wordt nu voor u in 
de bekende Märklin kwaliteit met veel 
bijzondere technische functies gereali-
seerd� Geheel naar de wensen van de 
meest uiteenlopende modelbanen 

in vier bij elkaar horende sets� 
Stap in en beleef deze trein 

als compleet nieuwe
 constructie met veel 

speelplezier 

vanaf Blz.

Giruno –
Welkom bij de Märklin nieuwigheden  
voor het modelspoorjaar 2022  
en ga met ons mee op een reis door de tijdperken 
van de spoorweggeschiedenis� Verwelkom bij ons 
welbekende klassiekers, ijzersterke locomotieven 
en moderne garanties voor een vlot treinverkeer�
Maar laten we onze aandacht vestigen op ons 
jarige kind, het Spoor Z� Begonnen in 1972 met 
 wagens op kunststof wielen en een lifestyle- 
imago, is het uitgegroeid tot een volwaardige 
modelspoorbaan� Met de perfectie op een schaal 
van 1:220 wordt deze al decennia terecht ook 
liefdevol „Mini-Club” genoemd� Onze Märklin 1 
zal verbazing wekken, want hier komt de unieke 
geschiedenis van de S 2/6 weer tot leven in vijf 
modelvarianten met een indrukwekkend ragfijne 
realisatie� Van de snelste stoomlocomotief  
van zijn tijd tot de huidige bezoekersmagneet 
in het Verkehrsmuseum in Neurenberg�

Of het nu in de spoorbreedten H0, Z of  
Märklin 1 is, in alle drie de spoorbreedten  
wachten geweldige modellen om door jou  
te worden ontdekt�

Uw Märklin-team
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MHI exclusief

Eenmalige series 2022

Het Märklin-dealerinitiatief MHI is een vereniging van gespecialiseerde 
speelgoed- en modelspoorbaanverkopers. Al meer dan 30 jaar maakt de 
MHI zich sterk voor zijn leden – de gespecialiseerde verkopers. 

Deze ca. 700 gespecialiseerde verkopers en hun getrainde personeel 
onderscheiden zich door nabijheid, persoonlijk contact en individuele 
service. Hier verwacht de enthousiaste modelspoorbaanliefhebber, de 
veeleisende verzamelaar en de geïnteresseerde komende generatie een 
perfect afgestemde modelspoorbaanomgeving. En als er geen MHI-dealer 
bij u in de buurt is, kunt u terecht op de website van de meeste dealers, 
waar zij uw vragen met plezier beantwoorden.

De MHI produceert uitsluitend eenmalige, speciale series in beperkte 
oplagen, die uitsluitend via dealers van deze vereniging leverbaar zijn. 
Deze modellen onderscheiden zich door bijzondere kleurstellingen en 
opschriften en technische innovaties. 

Insider- en Trix Club-leden vinden bij hun MHI-dealer altijd een competen-
te contactpersoon, die hen adviseert betreffende alle vragen over de club 
en de exclusieve club-modellen. Hij is de door Märklin geautoriseerde 
partner voor het aannemen van bestellingen voor deze uitsluitend voor 
clubleden geproduceerde modellen en de aflevering ervan. 

Maar ook de komende generatie vindt bij de MHI-dealer een luisterend 
oor. De MHI stimuleert de komende generatie met bijzondere producten, 
maar ook met breed opgezette marketingcampagnes. 

Alle speciale MHI-producties zijn voorzien van het speciale pictogram ! 
en een garantie van 5 jaar. 

MHI-dealers bij u in de buurt vindt u op: www.mhi.de
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Vakantie in la bella Italia

Eenmalige serie.

Highlights:
 • Märklin-klassieker uit de jaren ‘60
 • Verpakking gebaseerd op de verpakking in kleur van toen
 • Met moderne digitale mfx-decoder

Voorbeeld: Elektrische locomotief serie E 424 van de Italiaanse staatsspoorwegen (FS). 
Kleurstelling Castano/Isabella. Met schaarstroomafnemers. Bedrijfsnummer van de 
locomotief E 424.109. Zoals in gebruik tijdens tijdperk III.

Model: Heruitgave van een Märklin-klassieker. Met digitale mfx-decoder. Geregelde 
hoogvermogenaandrijving. 2 aangedreven assen. Antislipbanden. Tweepuntsfrontsein 
wisselt met de rijrichting, in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Locomotief-
behuizing en onderstel van metaal. Aan beide loczijden koppelingshaak met vooront-
koppeling. Verpakking met afbeelding van de locomotief in kleur, gebaseerd op de 
historische verpakking van toen.  
Lengte over de buffers 17,5 cm.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Directe regeling     

      Elektrische locomotief serie E 424

 MHI exclusief

 Dit model wordt in een eenmalige serie exclusief voor het Märklin-dealerinitiatief geproduceerd. 5 jaar garantie op alle artikelen voor het Märklin-dealerinitiatief en Club-artikelen (Märklin Insider-club en Trix Club).  
Garantievoorwaarden zie bladzijde 145. Een bijgewerkte verklaring van de tekens vindt u op internet op www.maerklin.de

Een bijpassende set personenrijtuigen exclusief voor het Märklin-dealerinitiatief vindt u op de volgende bladzijde.

Märklin-klassieker uit de jaren ‘60

€ 279,– *
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Eenmalige serie.Voorbeeld: Vier 4-assige sneltreinrijtuigen van verschillende types 
van de Italiaanse staatspoorwegen (FS). Kleurstelling Castano/Isabella. 
2  personenrijtuigen Bz, 2e klas. 1 personenrijtuig Az, 1e klas. 1 bagage-
wagen Dz. Zoals in gebruik tijdens tijdperk III.

      Set Italiaanse sneltreinrijtuigen „Tin Plate”
Model: Alle wagens met Relex-koppelingen. Verschillende bedrijfs-
nummers. Elke wagen afzonderlijk verpakt in gemarkeerde doos, 
 gebaseerd op de historische vormgeving van de personenrijtuigen van 
toen. Extra verpakking.  
Lengte over de buffers per wagen 24 cm.

€ 169,– * (4 wagens)

Vakantie in la bella Italia
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 MHI exclusief

 Dit model wordt in een eenmalige serie exclusief voor het Märklin-dealerinitiatief geproduceerd. 5 jaar garantie op alle artikelen voor het Märklin-dealerinitiatief en Club-artikelen (Märklin Insider-club en Trix Club).  
Garantievoorwaarden zie bladzijde 145. Een bijgewerkte verklaring van de tekens vindt u op internet op www.maerklin.de
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 MHI exclusief

Eenmalige serie.

Highlights:
 • Opengewerkte metalen constructie
 • Veel gemonteerde details
 • Cabineverlichting eveneens digitaal schakelbaar
 • Sluitseinen afzonderlijk digitaal schakelbaar
 • Rookset standaard ingebouwd
 • Decoder voor multiprotocol met „speelwereldfunctie” mfx+ 

en uitgebreide gebruiks- en geluidsfuncties
 • Locomotief met authentieke gebruikssporen

Voorbeeld: Personentrein-tenderlocomotief serie 065 van de Deutsche 
Bundesbahn (DB). Uitvoering met oppervlakvoorverwarmer, ventilatie-
opbouw op het dak en reflecterende glazen DB-lampen.  
Bedrijfsnummer 065 001. Uitvoering met gebruikssporen.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. Gere-
gelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel in ketel. Vier aangedreven 
assen. Antislipbanden. Locomotief grotendeels van metaal. Rookgarnituur 
standaard ingebouwd. Rookgarnituurcontact in conventioneel bedrijf, digi-
taal schakelbaar. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein, in con-
ventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Twee rode sluitseinen afzonderlijk 
digitaal schakelbaar. Bovendien is de cabineverlichting digitaal schakel-
baar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode ledlampjes. 
Met authentieke gebruikssporen. Kleinst berijdbare boogradius 360 mm. 
Zuigerstangafscherming en remslangen worden meegeleverd.  
Lengte over de buffers ca. 17,8 cm.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Rookgarnituur     Rijgeluid stoomloc     Locfluit     Directe regeling     Cabineverlichting     Frontsein voor uit     Bel     Sluitsein     Piepen van remmen uit     Kolen scheppen     Conducteursfluit     Stoom afblazen     Rangeerfunctie + rangeerlicht     Rangeerfluit     Rangeersnelheid     

      Stoomlocomotief serie 065

CS
2-

3

Luchtpomp Waterpomp Injecteur Bezanden Veiligheidsventiel tuimelrooster Generatorgeluid Water bijvullen Zand bijvullen Kolen bijvullen Spoorwegovergang 

Krachtpatser in lokaal verkeer

Dit model wordt in het Trix  
H0-assortiment onder artikelnummer 

22664 exclusief voor het  
Märklin-dealerinitiatief aangeboden.

 Dit model wordt in een eenmalige serie exclusief voor het Märklin-dealerinitiatief  
geproduceerd. 5 jaar garantie op alle artikelen voor het Märklin-dealerinitiatief en Club-artikelen  

(Märklin Insider-club en Trix Club). Garantievoorwaarden zie bladzijde 145. 
Een bijgewerkte verklaring van de tekens vindt u op internet op www.maerklin.de

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

€ 449,– *
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9Een bijpassende set personenrijtuigen exclusief voor het Märklin-dealerinitiatief vindt u op de volgende bladzijde.
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Eenmalige serie

Voorbeeld: Twee paar 3-assige ombouwwagens en een stuurstandrijtuig 
van de Deutsche Bundesbahn (DB). Een paar ombouwwagens B3yegb 
en AB3yegb, een paar ombouwwagens B3eygb en een stuurstandrijtuig 
BDymf 457 (rijtuig met middeninstap). Chroomoxidegroene kleurstelling. 
Zoals in gebruik rond 1969.

Model: Alle wagens zijn standaard voorzien van ingebouwde binnen-
verlichting met onderhoudsvrije warmwitte ledlampjes en stroomgelei-
dende kortkoppelingen. Stuurstandrijtuig met extra digitale mfx-decoder 
en geluidsfuncties. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en 

      Set personenrijtuigen

Thuis in het regionale verkeer

twee rode sluitseinen conventioneel aan, digitaal schakelbaar. Standaard 
ingebouwde ledbinnenverlichting, digitaal schakelbaar. Cabineverlichting 
digitaal schakelbaar. Stroomgeleidende koppeling digitaal schakelbaar. 
 Typespecifiek vormgegeven bodemplaten. Aan de kopzijde rode transpa-
rante sluitseininzetstukken aan het uiteinde van de wagen zonder machi-
nistencabine. Draaistellen type Minden-Deutz zwaar met dubbele blok-
remmen. Draaistel voor met baanruimer, dodemansschakelkast, inductieve 
treinzekering en dynamo D 62. Kleinst berijdbare boogradius 360 mm. 
Voor de presentatie in een vitrine zijn een WC-stortbuis en trek-duwstuur-
leiding als afzonderlijk te monteren onderdelen meegeleverd.  

Via het stuurstandrijtuig kan het hele treinstel van stroom worden 
voorzien. Hiervoor moet een vast gedefinieerde rijtuigvolgorde worden 
aangehouden. Alle wagens met authentieke gebruikssporen.  
Totale lengte over de buffers ca. 89,2 cm.

 Dit model wordt in een eenmalige serie exclusief voor het Märklin-dealerinitiatief geproduceerd. 5 jaar garantie op alle artikelen voor het Märklin-dealerinitiatief en Club-artikelen (Märklin Insider-club en Trix Club). 
 Garantievoorwaarden zie bladzijde 145. Een bijgewerkte verklaring van de tekens vindt u op internet op www.maerklin.de

€ 399,– * (5 wagens)
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Highlights:
 • Standaard ingebouwde ledbinnenverlichting
 • Stroomgeleidende koppelingen
 • Met digitale mfx-decoder en geluidsfuncties
 • Digitaal schakelbaar frontsein
 • Ledbinnenverlichting, digitaal schakelbaar
 • Machinistencabineverlichting, digitaal schakelbaar
 • Scheidbare, stroomgeleidende koppelingen, digitaal schakelbaar
 • Binnenverlichting van het hele treinstel via een decoder in het 

stuurstandrijtuig digitaal schakelbaar

Deze set wagens is leverbaar in het Trix H0-assortiment 
en heeft artikelnummer 23389.

 MHI exclusief

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Stroomgeleidende koppeling     Interieurverlichting     Tyfoon     Cabineverlichting     Bedrijfsgeluid     Bedrijfsgeluid     Sluiten van deuren     Conducteursfluit     Tyfoon     Bel     Aftelfunctie     
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Eenmalige serie.Voorbeeld: 3 vierassige open zijkipwagens type Fas resp. Fakks, met 
geribde zijwanden en overgangsplatforms. Goudgele basiskleurstelling. 
Particuliere wagen van de firma Gleisbaumaschinen Wiebe GmbH, Achim, 
geregistreerd in Duitsland. Zoals in gebruik rond 2013.

Model: Draaistellen type Y 25. Stortbak kan zijwaarts worden gekipt. 
Uitvoering met zijwanden die met ribben zijn versterkt. Beweegbare 
 persluchtcilinders en pneumatische stangen. Alle wagens hebben 
 verschillende bedrijfsnummers en zijn afzonderlijk verpakt. 
Extra verpakking.  
Totale lengte over de buffers 42 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

      Set zijkipwagens Fas/Fakks

Experts in railbouw

Eenmalige serie.Voorbeeld: 2 vierassige open zijkipwagens type Fas, met geribde zijwan-
den en overgangsplatforms. Roodbruine basiskleurstelling. Particuliere 
wagen van de firma Gleisbaumaschinen Wiebe GmbH, Achim, geregis-
treerd in Duitsland. Zoals in gebruik rond 2015.

Model: Draaistellen type Y 25. Stortbak kan zijwaarts worden gekipt. 
Uitvoering met zijwanden die met ribben zijn versterkt. Beweegbare pers-
luchtcilinders en pneumatische stangen. Beide wagens met verschillende 
bedrijfsnummers en afzonderlijk verpakt. Extra verpakking.  
Totale lengte over de buffers 28 cm. Gelijkstroomwielstel E700580. 

      Set zijkipwagens Fas

 Dit model wordt in een eenmalige serie exclusief voor het Märklin-dealerinitiatief geproduceerd. 5 jaar garantie op alle artikelen voor het Märklin-dealerinitiatief en Club-artikelen (Märklin Insider-club en Trix Club). 
Garantievoorwaarden zie bladzijde 145. Een bijgewerkte verklaring van de tekens vindt u op internet op www.maerklin.de

€ 179,– * (3 wagens)

€ 119,– * (2 wagens)
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Eenmalige serie.

Highlights:
 • Voorbeeldgetrouwe vormwijzigingen
 • Onderstel en opbouw van de locomotief grotendeels  

van metaal
 • Bewegende ventilatoren als paar digitaal schakelbaar
 • Machinistencabineverlichting en machineruimteverlichting 

digitaal schakelbaar
 • Speelwerelddecoder mfx+ en uitgebreide licht- en 

 geluidsfuncties

Voorbeeld: Zware diesellocomotief uit serie V 320, met windscherm aan 
de cabineruiten en zendantenne. Gele basiskleurstelling. Locomotief van 
de particuliere spoorweg van de firma Gleisbaumaschinen Wiebe GmbH, 
Achim. Locomotiefbedrijfsnummer 320 001-1. Zoals in gebruik rond 2015.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluids- en lichtfunc-
ties. 2 luidsprekers voor optimale weergave van het locomotiefgeluid. 
Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel, centraal ingebouwd. 
Telkens twee assen in elk wielstel via een cardan aangedreven. Antis-
lipbanden. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en twee rode 
sluitseinen in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontsein aan 
loczijde 2 en 1 elk afzonderlijk digitaal uitschakelbaar. Dubbele A-verlich-
tingsfunctie. Machinistencabineverlichting en machineruimteverlichting 
telkens afzonderlijk digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhouds-
vrije warmwitte en rode ledlampjes. 4 bewegende ventilatoren elk met 
motoraandrijving en als paar afzonderlijk digitaal schakelbaar. Verschil-
lende snelheden van de ventilatoren mogelijk. Metalen handrelingen 

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Special light function     Rijgeluid dieselloc     Tyfoon     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Cabineverlichting     Rangeerfluit     Cabineverlichting     Ventilatoraandrijving     Ventilatoraandrijving     Ventilator     Perslucht afblazen     Diesel bijvullen     Bezanden     Buffer op buffer     

      Diesellocomotief serie V 320

CS
2-

3

Koppelgeluid Geluid van loskoppelen Conducteursfluit Bel Frontsein cabine 2 Frontsein cabine 1 Rangeersnelheid Rangeerfunctie + rangeerlicht Luchtpers Bedrijfsgeluid 1 Sluiten van deuren 

Dit model heeft artikelnummer 22434 in het 
Trix H0-assortiment.

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

gemonteerd aan voor- en zijkant. Gedetailleerde bufferbalk. Opsteekbare 
remslangen en gestileerde schroefkoppelingen worden meegeleverd. 
Lengte over de buffers 26,4 cm.

 MHI exclusief

€ 469,– *
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Eenmalige serie.

Highlights:
 • Fraaie belading met verschillende circusvoertuigen

Voorbeeld: Lageboordwagen type Kkklms 3440 van de Deutsche Reichs-
bahn (DR/DDR). Beladen met verschillende circusvoertuigen van Circus 
Busch, het staatscircus van de DDR. Zoals eind jaren ‘80 in gebruik.

Model: Lageboordwagen met afzonderlijk gemonteerd schoorwerk. 
 Beladen met een woonwagen en de auto van de circusdirecteur, een 
Wartburg Tourist-stationwagen. Borgblokken en logo‘s van Circus Busch 
voor de woonwagen worden meegeleverd. Model van de auto van de 
firma Herpa en de circuswagens van de firma Preiser. 
Totale lengte over de buffers ca. 14 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

      Goederenwagen Circus Busch

Toneel vrij!

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

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

      Gesloten goederenwagen Gbkl

 Dit model wordt in een eenmalige serie exclusief voor het Märklin-dealerinitiatief geproduceerd. 5 jaar garantie op alle artikelen voor het Märklin-dealerinitiatief en Club-artikelen (Märklin Insider-club en Trix Club). 
Garantievoorwaarden zie bladzijde 145. Een bijgewerkte verklaring van de tekens vindt u op internet op www.maerklin.de

€ 37,99 *

€ 72,99 *

Een aanvullende set wagens 
bestaande uit vier lageboord-

wagens en meer voertuigen 
van Circus Busch vindt u op 

bladzijden 58/59.
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Voorseriemodellen

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

450560700 Piccolo
Bouwpakket VW Kever „Voor de kleine racewagenmonteur”

450044700 Edition 1 : 18
Mercedes-Benz L 911 open bestelwagen met bestuurdersfiguur

450254700 Edition 1 : 43
Mercedes-Benz L319 bestelwagen „Märklin” rood/wit

452671300 Edition 1 : 87
Display met 16 4x4 Märklin-voertuigen

€ 22,99 *

elk € 9,99 *

€ 149,– * € 39,99 *

452671500 Edition 1 : 87
VW T1 reclamewagen „Märklin”
€ 24,99 *

Voorseriemodel

452671400 Edition 1 : 87
Railbouwset „WIEBE” (VW T5 + Liebherr tweeweggraafmachine + set figuren)
€ 59,99 *

Voorseriemodel

Voorseriemodel
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Voorbeeld: Sneltrein-stoomlocomotief 06 001 van de Deutsche Reichs-
bahn (DR). Destijds de sterkste, grootste en zwaarste locomotief van 
de Reichsbahn. Met volledig gestroomlijnde body, inductieve treinzeke-
ringsmagneet op het achterste draaistel aan de rechterkant van de loc en 
 afdekking van de kolenkast. Diepzwarte basiskleurstelling met sierstre-
pen. Zoals eind jaren ‚30 van de vorige eeuw in gebruik.

      Stoomlocomotief 06 001

Eén superlatief hebben de twee machines uit serie 06 met elkaar gemeen – het waren de sterkste in Duitsland gebouwde sneltrein- 
stoomlocomotieven. De basis hiervoor werd gelegd in 1934, toen de hoofddirectie van de DRG het Reichsbahn-Zentralamt für 
Maschinenbau de opdracht gaf om twee extreem sterke sneltreinlocomotieven te bouwen. Ze moesten een 600 ton zware sneltrein 
met een snelheid van 120 km/h over vlak terrein kunnen trekken, ten minste 135 km/h kunnen rijden en voldoen aan de principes 
van gestandaardiseerde constructie. Aan zet kwam uiteindelijk Krupp in Essen, met een ontwerp dat vanwege de grote ketelafme-
tingen een lengte (loc en tender) van 26.520 mm had. 

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. Gere-
gelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel in ketel. Vier aangedreven 
assen. Antislipbanden. Locomotief en tender grotendeels van metaal. 
Standaard ingebouwde rookset met snelheidsafhankelijke dynamische 
rookuitstoot. Tweepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting, in conven-
tioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Machinistencabineverlichting en 
flikkerend licht in de vuurkist afzonderlijk digitaal schakelbaar. Verlichting 
met onderhoudsvrije, warmwitte ledlampjes. Door snelheid bekrachtigde 
kortkoppeling tussen loc en tender. Aan de tender een door snelheid 

bekrachtigde kortkoppeling met NEM-schacht. Afdekking van de kolenkast 
kan worden geopend. Met op schaal uitgevoerde lading echte kolen. 
Onbegrensd boogvolgende loc in radius 437,5 mm (radius 2) rekening 
houdend met het verlichtingsruimteprofiel. Berijden van radius 360 
mm (radius 1) is eveneens mogelijk zonder rekening te houden met het 
verlichtingsruimteprofiel. Uitsparingen voor de railradius in de zijbekleding 
kunnen met meegeleverde vulstukken worden gesloten. Machinistfiguur, 
twee stokerfiguren, remslangen en gestileerde schroefkoppelingen 
 worden eveneens meegeleverd.  
Lengte over de buffers 30,7 cm.

Nog geen clublid? Hier aanmelden www.maerklin.de/clubs

Ons Insider-model 2022

Exclusief voor Insider Club-leden.

€ 629,– *

Uiterste besteldatum 28.02.2022
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Ein Superlativ vereinigen die beiden Maschinen der Baureihe 06 auf sich – sie 
 bildeten die stärksten in Deutschland gebauten Schnellzugdampfloks. Ihr Ursprung 
liegt in 1934, als die Hauptverwaltung der DRG das Reichsbahn-Zentralamt für 
 Maschinenbau mit der Beschaffung von zwei extrem leistungsstarken Schnellzug-
maschinen beauftragte. Sie sollten einen 600 t schweren Schnellzug mit 120 km/h 
in der Ebene befördern können, mindestens 135 km/h schnell sein und den Einheits-
baugrundsätzen entsprechen. Zum Zuge kam schließlich Krupp in Essen mit einem 
Entwurf, der durch die großen Kesseldimensionen bedingt eine Länge (Lok- und 
 Tender) von 26.520 mm aufwies.

The two units of the class 06 represent a superlative – they were the most powerful 
express steam locomotives built in Germany. Their origin goes back to 1934, when the 
DRG's main management, the German State Railroad Central Bureau for Engineering 
commissioned the purchase of two extremely powerful express units. They were to 
haul a 600 metric ton express train at 120 km/h / 75 mph on level terrain, be at least 
135 km/h / 84 mph fast, and adhere to the standardization design principles. Finally, 
Krupp in Essen brought a design to fruition, which specified a length (locomotive and 
tender) of 26.520 meters / 87 feet due to the large boiler dimensions.

Highlights 

•  Completely new tooling
•  Model constructed mostly of metal
•  A variety of separately applied details
•  Factory-installed smoke unit with  

dynamic smoke exhaust, which varies  
with the speed

•  Cab lighting can be controlled digitally
•  Firebox flickering can be controlled digitally
•  The cover on the coalbunker can be opened
•  mfx+ World of Operation decoder with 

 extensive operation and sound functions

*Suggested retail price. We reserve the right to make changes and delivery is not 
guaranteed. Pricing, data, and measurements may vary. We are not liable for mistakes and 
printing errors. Prices: The price given is current for the date of this poster's printing.

*Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis. Änderungen und Liefermöglichkeiten sind 
vorbehalten. Preis-, Daten- und Maßangaben erfolgen ohne Gewähr. Irrtümer und Druck-
fehler vorbehalten, eine Haftung wird diesbezüglich ausgeschlossen. Preise: Aktueller 
Preisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung.

Besuchen Sie uns:
Visit us:

 

www.facebook.com/maerklin
www.instagram.com/maerklin

www.youtube.com/maerklin

Highlights 

•  Komplette Neuentwicklung
•  Modell weitestgehend aus Metall
•  Eine Vielzahl angesetzter Details
•  Serienmäßig mit Raucheinsatz und 

 geschwindigkeitsabhängigem,  
dynamischem Rauchausstoß

•  Führerstandbeleuchtung digital schaltbar
•  Feuerbüchsenflackern digital schaltbar
•  Abdeckung des Kohlenkastens kann  

geöffnet werden
•  Spielewelt-Decoder mfx+ mit umfang-

reichen  Betriebs- und Geräuschfunktionen

Steam Locomotive, Road Number 06 001
Dampflokomotive 06 001

H0

www.marklin.com
www.maerklin.de

Windschnittiger Gigant

Auch in Trix H0
Also in Trix H0

Bestellschluss:
28. Februar 2022

Order Deadline:
February 28, 2022 

Streamlined Giant

Unser 1. Insider-Modell 2022
Our 1st Insider Model for 2022

             Dampflokomotive 06 001
Vorbild: Schnellzug-Dampflokomotive 06 001 der Deutschen Reichs-
bahn (DR). Seinerzeit das leistungsfähigste, größte und schwerste Fahrzeug 
der Reichsbahn. Mit vollständiger Stromlinienverkleidung, Indusi-Magnet 
auf der  rechten Lokseite am hinteren Drehgestell und mit Abdeckung des 
 Kohlen kastens. Tiefschwarze Grundfarbgebung mit Zierstreifen.  
Betriebszustand Ende der 1930er-Jahre.

Modell: Mit Digital-Decoder mfx+ und umfangreichen Geräusch funktionen. 
Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel. Vier 
Achsen angetrieben. Haftreifen. Lokomotive und Tender weitgehend aus 
Metall. Serienmäßig eingebauter Raucheinsatz, mit geschwindigkeits-
abhängigem, dynamischem Rauchausstoß. Fahrtrichtungsabhängig wech-
selndes  Zweilicht-Spitzensignal konventionell in Betrieb, digital schaltbar. 
Führerstand beleuchtung und Feuerbüchsenflackern separat digital schaltbar. 
Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen Leuchtdioden (LED). Kurz-
kupplung mit Kinematik zwischen Lok und Tender. Am Tender kinematik-
geführte Kurzkupplung mit NEM-Schacht. Abdeckung des Kohlenkastens 
kann geöffnet werden. Mit Echtkohlebeladung in maßstäblicher Körnung. 
 Uneingeschränkte Kurvengängigkeit der Lok im Radius 437,5 mm (Radius 2) 
mit Beachtung des Lichtraum-Profils. Das Befahren des Radius 360 mm 
 (Radius 1) ist ohne Beachtung des Lichtraum-Profils ebenfalls möglich. 
 Gleisradius bezogene Aussparungen in der Seitenverkleidung können 
mit beiliegenden Füllstücken geschlossen werden. Lokführerfigur,  
zwei Heizerfiguren, Bremsschläuche und Schraubenkupplungsimitation 
liegen ebenfalls bei. 
Länge über Puffer 30,7 cm.        

       E 629,-*

Die Dampflokomotive 06 001 wird im Jahr 2022 in einer einmaligen Serie nur 
für Insider-Mitglieder gefertigt.

Dieses Modell finden Sie im Trix H0-Sortiment unter der Artikelnummer 25060 
exklusiv für Club-Mitglieder.

             Steam Locomotive, Road Number 06 001
Prototype: German State Railroad (DR) express steam locomotive, road number 06 001. 
At its time the most powerful, largest, and heaviest unit on the German State Railroad. 
Complete streamlining included, inductive magnet on the right side of the locomotive 
on the trailing truck, and a cover for the coalbunker included. Deep black basic paint 
scheme with decorative striping. The locomotive looks as it did at the end of the 
Thirties.

Model: The locomotive has an mfx+ digital decoder and extensive sound functions. 
It also has controlled, high-efficiency propulsion with a flywheel, mounted in the 
boiler. Four axles powered. Traction tires. The locomotive and tender are  constructed 
mostly of metal. The locomotive has a factory-installed smoke unit with dynamic 
smoke exhaust, which varies with the speed. Dual headlights change over with the 
direction of travel, will work in conventional operation, and can be controlled digitally. 
Cab lighting and firebox flickering can be controlled separately in digital operation. 
Maintenance-free, warm white LEDs are used for the lighting. There is a close coupling 
with a guide mechanism between the locomotive and tender. There is a close coupler 
with a guide mechanism in an NEM pocket on the back of the tender. The cover on the 
coalbunker can be opened. Real scale-sized coal is used for the bunker. The locomotive 
can be run without limitation on the 437.5 mm / 17-1/4" radius (Radius 2) if attention is 
paid to the clearance gauge. The locomotive can also be run on the 360 mm / 14-3/16" 
radius (Radius 1) if the clearance gauge is ignored. Cutouts in the side streamlining for 
sharper curves can be closed with fill-in pieces included for the purpose. A figure of an 
engineer, two firemen, brake hoses, and imitation prototype couplers are also included. 
Length over the buffers 30.7 cm / 12-1/8".

 							Purchase price – See your local dealer!

Steam locomotive, road number 06 001, is being produced in 2022 in a one-time series 
only for Insider members.

This model can be found in the Trix H0 assortment under item number 25060  
exclusively for Club members.

Im schweren SchnellzugdienstIn Heavy Express Train Service

Lok und Tender weitgehend aus Metall

Locomotive and tender constructed  
mostly of metal

Die stromlinige Vollverkleidung verleiht der BR 06  
ihre einzigartige Front.

The full streamlining gives the class 06 
its unique front.

“Hechtwagen” / “Pike Cars” Express Train Passenger Car Set

Schnellzugwagen-Set „Hechtwagen“

Das passende Personenwagen-Set:

The passenger car set to go with 
this locomotive:

E 459,- * (5 Wagen)

369 448

Die Abdeckung des Kohlenkastens 
kann geöffnet werden.

The cover on the coalbunker can 
be opened.

Mit geschwindigkeitsabhängigem, dynamischem Rauchausstoß

Dynamic smoke exhaust included, varies with the speed 
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Ein Superlativ vereinigen die beiden Maschinen der Baureihe 06 auf sich – sie 

 bildeten die stärksten in Deutschland gebauten Schnellzugdampfloks. Ihr Ursprung 

liegt in 1934, als die Hauptverwaltung der DRG das Reichsbahn-Zentralamt für 

 Maschinenbau mit der Beschaffung von zwei extrem leistungsstarken Schnellzug-

maschinen beauftragte. Sie sollten einen 600 t schweren Schnellzug mit 120 km/h 

in der Ebene befördern können, mindestens 135 km/h schnell sein und den Einheits-

baugrundsätzen entsprechen. Zum Zuge kam schließlich Krupp in Essen mit einem 

Entwurf, der durch die großen Kesseldimensionen bedingt eine Länge (Lok- und 

 Tender) von 26.520 mm aufwies.

The two units of the class 06 represent a superlative – they were the most powerful 

express steam locomotives built in Germany. Their origin goes back to 1934, when the 

DRG's main management, the German State Railroad Central Bureau for Engineering 

commissioned the purchase of two extremely powerful express units. They were to 

haul a 600 metric ton express train at 120 km/h / 75 mph on level terrain, be at least 

135 km/h / 84 mph fast, and adhere to the standardization design principles. Finally, 

Krupp in Essen brought a design to fruition, which specified a length (locomotive and 

tender) of 26.520 meters / 87 feet due to the large boiler dimensions.

Highlights 

•  Completely new tooling

•  Model constructed mostly of metal

•  A variety of separately applied details

•  Factory-installed smoke unit with  

dynamic smoke exhaust, which varies  

with the speed

•  Cab lighting can be controlled digitally

•  Firebox flickering can be controlled digitally

•  The cover on the coalbunker can be opened

•  mfx+ World of Operation decoder with 

 extensive operation and sound functions

*Suggested retail price. We reserve the right to make changes and delivery is not 

guaranteed. Pricing, data, and measurements may vary. We are not liable for mistakes and 

printing errors. Prices: The price given is current for the date of this poster's printing.

*Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis. Änderungen und Liefermöglichkeiten sind 

vorbehalten. Preis-, Daten- und Maßangaben erfolgen ohne Gewähr. Irrtü
mer und Druck-

fehler vorbehalten, eine Haftung wird diesbezüglich ausgeschlossen. Preise: Aktueller 

Preisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung.

Besuchen Sie uns:

Visit us:
 

www.facebook.com/maerklin

www.instagram.com/maerklin

www.youtube.com/maerklin

Highlights 

•  Komplette Neuentwicklung

•  Modell weitestgehend aus Metall

•  Eine Vielzahl angesetzter Details

•  Serienmäßig mit Raucheinsatz und 

 geschwindigkeitsabhängigem,  

dynamischem Rauchausstoß

•  Führerstandbeleuchtung digital schaltbar

•  Feuerbüchsenflackern digital schaltbar

•  Abdeckung des Kohlenkastens kann  

geöffnet werden

•  Spielewelt-Decoder mfx+ mit umfang-

reichen  Betriebs- und Geräuschfunktionen

Steam Locomotive, Road Number 06 001

Dampflokomotive 06 001

H0

www.marklin.com
www.maerklin.deWindschnittiger Gigant

Auch in Trix H0

Also in Trix H0

Bestellschluss:

28. Februar 2022

Order Deadline:

February 28, 2022 

Streamlined Giant

Unser 1. Insider-Modell 2022

Our 1
st  Insider Model for 2022

             Dampflokomotive 06 001

Vorbild: Schnellzug-Dampflokomotive 06 001 der Deutschen Reichs-

bahn (DR). Seinerzeit das leistungsfähigste, größte und schwerste Fahrzeug 

der Reichsbahn. Mit vollständiger Stromlinienverkleidung, Indusi-Magnet 

auf der  rechten Lokseite am hinteren Drehgestell und mit Abdeckung des 

 Kohlen kastens. Tiefschwarze Grundfarbgebung mit Zierstreifen.  

Betriebszustand Ende der 1930er-Jahre.

Modell: Mit Digital-Decoder mfx+ und umfangreichen Geräusch funktionen. 

Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel. Vier 

Achsen angetrieben. Haftreifen. Lokomotive und Tender weitgehend aus 

Metall. Serienmäßig eingebauter Raucheinsatz, mit geschwindigkeits-

abhängigem, dynamischem Rauchausstoß. Fahrtrichtungsabhängig wech-

selndes  Zweilicht-Spitzensignal konventionell in Betrieb, digital schaltbar. 

Führerstand beleuchtung und Feuerbüchsenflackern separat digital schaltbar. 

Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen Leuchtdioden (LED). Kurz-

kupplung mit Kinematik zwischen Lok und Tender. Am Tender kinematik-

geführte Kurzkupplung mit NEM-Schacht. Abdeckung des Kohlenkastens 

kann geöffnet werden. Mit Echtkohlebeladung in maßstäblicher Körnung. 

 Uneingeschränkte Kurvengängigkeit der Lok im Radius 437,5 mm (Radius 2) 

mit Beachtung des Lichtraum-Profils. Das Befahren des Radius 360 mm 

 (Radius 1) ist ohne Beachtung des Lichtraum-Profils ebenfalls möglich. 

 Gleisradius bezogene Aussparungen in der Seitenverkleidung können 

mit beiliegenden Füllstücken geschlossen werden. Lokführerfigur,  

zwei Heizerfiguren, Bremsschläuche und Schraubenkupplungsimitation 

liegen ebenfalls bei. 

Länge über Puffer 30,7 cm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E 629,-*

Die Dampflokomotive 06 001 wird im Jahr 2022 in einer einmaligen Serie nur 

für Insider-Mitglieder gefertigt.

Dieses Modell finden Sie im Trix H0-Sortiment unter der Artikelnummer 25060 

exklusiv für Club-Mitglieder.

             Steam Locomotive, Road Number 06 001

Prototype: German State Railroad (DR) express steam locomotive, road number 06 001. 

At its time the most powerful, largest, and heaviest unit on the German State Railroad. 

Complete streamlining included, inductive magnet on the right side of the locomotive 

on the trailing truck, and a cover for the coalbunker included. Deep black basic paint 

scheme with decorative striping. The locomotive looks as it did at the end of the 

Thirties.

Model: The locomotive has an mfx+ digital decoder and extensive sound functions. 

It also has controlled, high-efficiency propulsion with a flywheel, mounted in the 

boiler. Four axles powered. Traction tires. The locomotive and tender are  constructed 

mostly of metal. The locomotive has a factory-installed smoke unit with dynamic 

smoke exhaust, which varies with the speed. Dual headlights change over with the 

direction of travel, will work in conventional operation, and can be controlled digitally. 

Cab lighting and firebox flickering can be controlled separately in digital operation. 

Maintenance-free, warm white LEDs are used for the lighting. There is a close coupling 

with a guide mechanism between the locomotive and tender. There is a close coupler 

with a guide mechanism in an NEM pocket on the back of the tender. The cover on the 

coalbunker can be opened. Real scale-sized coal is used for the bunker. The locomotive 

can be run without limitation on the 437.5 mm / 17-1/4" radius (Radius 2) if attention is 

paid to the clearance gauge. The locomotive can also be run on the 360 mm / 14-3/16" 

radius (Radius 1) if the clearance gauge is ignored. Cutouts in the side streamlining for 

sharper curves can be closed with fill-in pieces included for the purpose. A figure of an 

engineer, two firemen, brake hoses, and imitation prototype couplers are also included. 

Length over the buffers 30.7 cm / 12-1/8".

 	
	

	

				Purchase price – See your local dealer!

Steam locomotive, road number 06 001, is being produced in 2022 in a one-time series 

only for Insider members.

This model can be found in the Trix H0 assortment under item number 25060  

exclusively for Club members.

Im schweren SchnellzugdienstIn Heavy Express Train Service

Lok und Tender weitgehend aus Metall

Locomotive and tender constructed  

mostly of metal

Die stromlinige Vollverkleidung verleiht der BR 06  

ihre einzigartige Front.

The full streamlining gives the class 06 

its unique front.

“Hechtwagen” / “Pike Cars” Express Train Passenger Car Set

Schnellzugwagen-Set „Hechtwagen“

Das passende Personenwagen-Set:

The passenger car set to go with 

this locomotive:

E 459,- * (5 Wagen)

369 448

Die Abdeckung des Kohlenkastens 

kann geöffnet werden.

The cover on the coalbunker can 

be opened.

Mit geschwindigkeitsabhängigem, dynamischem Rauchausstoß

Dynamic smoke exhaust included, varies with the speed 
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Ein Superlativ vereinigen die beiden Maschinen der Baureihe 06 auf sich – sie 

 bildeten die stärksten in Deutschland gebauten Schnellzugdampfloks. Ihr Ursprung 

liegt in 1934, als die Hauptverwaltung der DRG das Reichsbahn-Zentralamt für 

 Maschinenbau mit der Beschaffung von zwei extrem leistungsstarken Schnellzug-

maschinen beauftragte. Sie sollten einen 600 t schweren Schnellzug mit 120 km/h 

in der Ebene befördern können, mindestens 135 km/h schnell sein und den Einheits-

baugrundsätzen entsprechen. Zum Zuge kam schließlich Krupp in Essen mit einem 

Entwurf, der durch die großen Kesseldimensionen bedingt eine Länge (Lok- und 

 Tender) von 26.520 mm aufwies.

The two units of the class 06 represent a superlative – they were the most powerful 

express steam locomotives built in Germany. Their origin goes back to 1934, when the 

DRG's main management, the German State Railroad Central Bureau for Engineering 

commissioned the purchase of two extremely powerful express units. They were to 

haul a 600 metric ton express train at 120 km/h / 75 mph on level terrain, be at least 

135 km/h / 84 mph fast, and adhere to the standardization design principles. Finally, 

Krupp in Essen brought a design to fruition, which specified a length (locomotive and 

tender) of 26.520 meters / 87 feet due to the large boiler dimensions.
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             Dampflokomotive 06 001

Vorbild: Schnellzug-Dampflokomotive 06 001 der Deutschen Reichs-

bahn (DR). Seinerzeit das leistungsfähigste, größte und schwerste Fahrzeug 

der Reichsbahn. Mit vollständiger Stromlinienverkleidung, Indusi-Magnet 

auf der  rechten Lokseite am hinteren Drehgestell und mit Abdeckung des 

 Kohlen kastens. Tiefschwarze Grundfarbgebung mit Zierstreifen.  

Betriebszustand Ende der 1930er-Jahre.

Modell: Mit Digital-Decoder mfx+ und umfangreichen Geräusch funktionen. 

Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel. Vier 

Achsen angetrieben. Haftreifen. Lokomotive und Tender weitgehend aus 

Metall. Serienmäßig eingebauter Raucheinsatz, mit geschwindigkeits-

abhängigem, dynamischem Rauchausstoß. Fahrtrichtungsabhängig wech-

selndes  Zweilicht-Spitzensignal konventionell in Betrieb, digital schaltbar. 

Führerstand beleuchtung und Feuerbüchsenflackern separat digital schaltbar. 

Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen Leuchtdioden (LED). Kurz-

kupplung mit Kinematik zwischen Lok und Tender. Am Tender kinematik-

geführte Kurzkupplung mit NEM-Schacht. Abdeckung des Kohlenkastens 

kann geöffnet werden. Mit Echtkohlebeladung in maßstäblicher Körnung. 

 Uneingeschränkte Kurvengängigkeit der Lok im Radius 437,5 mm (Radius 2) 

mit Beachtung des Lichtraum-Profils. Das Befahren des Radius 360 mm 

 (Radius 1) ist ohne Beachtung des Lichtraum-Profils ebenfalls möglich. 

 Gleisradius bezogene Aussparungen in der Seitenverkleidung können 

mit beiliegenden Füllstücken geschlossen werden. Lokführerfigur,  

zwei Heizerfiguren, Bremsschläuche und Schraubenkupplungsimitation 

liegen ebenfalls bei. 

Länge über Puffer 30,7 cm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E 629,-*

Die Dampflokomotive 06 001 wird im Jahr 2022 in einer einmaligen Serie nur 

für Insider-Mitglieder gefertigt.

Dieses Modell finden Sie im Trix H0-Sortiment unter der Artikelnummer 25060 

exklusiv für Club-Mitglieder.

             Steam Locomotive, Road Number 06 001

Prototype: German State Railroad (DR) express steam locomotive, road number 06 001. 

At its time the most powerful, largest, and heaviest unit on the German State Railroad. 

Complete streamlining included, inductive magnet on the right side of the locomotive 

on the trailing truck, and a cover for the coalbunker included. Deep black basic paint 

scheme with decorative striping. The locomotive looks as it did at the end of the 

Thirties.

Model: The locomotive has an mfx+ digital decoder and extensive sound functions. 

It also has controlled, high-efficiency propulsion with a flywheel, mounted in the 

boiler. Four axles powered. Traction tires. The locomotive and tender are  constructed 

mostly of metal. The locomotive has a factory-installed smoke unit with dynamic 

smoke exhaust, which varies with the speed. Dual headlights change over with the 

direction of travel, will work in conventional operation, and can be controlled digitally. 

Cab lighting and firebox flickering can be controlled separately in digital operation. 

Maintenance-free, warm white LEDs are used for the lighting. There is a close coupling 

with a guide mechanism between the locomotive and tender. There is a close coupler 

with a guide mechanism in an NEM pocket on the back of the tender. The cover on the 

coalbunker can be opened. Real scale-sized coal is used for the bunker. The locomotive 

can be run without limitation on the 437.5 mm / 17-1/4" radius (Radius 2) if attention is 

paid to the clearance gauge. The locomotive can also be run on the 360 mm / 14-3/16" 

radius (Radius 1) if the clearance gauge is ignored. Cutouts in the side streamlining for 

sharper curves can be closed with fill-in pieces included for the purpose. A figure of an 

engineer, two firemen, brake hoses, and imitation prototype couplers are also included. 

Length over the buffers 30.7 cm / 12-1/8".

 	

	

	

	
	
	
	Purchase price – See your local dealer!

Steam locomotive, road number 06 001, is being produced in 2022 in a one-time series 

only for Insider members.

This model can be found in the Trix H0 assortment under item number 25060  

exclusively for Club members.

Im schweren Schnellzugdienst
In Heavy Express Train Service

Lok und Tender weitgehend aus Metall

Locomotive and tender constructed  

mostly of metal

Die stromlinige Vollverkleidung verleiht der BR 06  

ihre einzigartige Front.

The full streamlining gives the class 06 

its unique front.

“Hechtwagen” / “Pike Cars” Express Train Passenger Car Set

Schnellzugwagen-Set „Hechtwagen“

Das passende Personenwagen-Set:

The passenger car set to go with 

this locomotive:

E 459,- * (5 Wagen)

369 448

Die Abdeckung des Kohlenkastens 

kann geöffnet werden.

The cover on the coalbunker can 

be opened.

Mit geschwindigkeitsabhängigem, dynamischem Rauchausstoß

Dynamic smoke exhaust included, varies with the speed 
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Highlights:
 • Volledig nieuw ontwikkeld
 • Model grotendeels van metaal
 • Veel gemonteerde details
 • Standaard met rookset met snelheidsafhankelijke 

dynamische rookuitstoot
 • Cabineverlichting digitaal schakelbaar 
 • Flikkerend licht in de vuurkist digitaal schakelbaar
 • Afdekking van de kolenkast kan worden geopend
 • Speelwerelddecoder mfx+ met uitgebreide  

gebruiks- en geluidsfuncties

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

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

CS
2-

3

Bezanden Kolen scheppen en flikkerend licht in de vuurkist Water bijvullen Kolen bijvullen Zand bijvullen Veiligheidsventiel Rangeer-dubbel-A-sein Rangeersnelheid Generatorgeluid Bedrijfsgeluid Stoten railvoeg Geluid koppeling Omgevingsgeluid 

 Dit model wordt in een eenmalige serie exclusief voor het Märklin-dealerinitiatief geproduceerd. 5 jaar garantie op alle artikelen voor het Märklin-dealerinitiatief en Club-artikelen (Märklin Insider-club en Trix Club).  
Garantievoorwaarden zie bladzijde 145. Een bijgewerkte verklaring van de tekens vindt u op internet op www.maerklin.de

 MHI exclusief

De gestroomlijnde bekleding  
geeft de BR 06 zijn unieke front

Afdekking van de kolenkast  
kan worden geopend

Inductieve treinzekeringsmagneet  
op het achterste draaistel aan de rechterkant van de loc

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

Dit model is exclusief voor Club-leden leverbaar en heeft  
artikelnummer 25060 in het Trix H0-assortiment.

De bij ons Insider-model behorende wagenset vindt u op de volgende bladzijde.

Meer informatie en details over ons actuele Insider-model  
vindt u in de speciale brochure.

Uiterste besteldatum 28.02.2022
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Highlights:
 • Alle wagens zijn standaard voorzien van ingebouwde 

ledbinnenverlichting
 • Helderheid van de binnenverlichting instelbaar
 • Ingebouwde buffercondensatoren
 • Voorbeeldgetrouw verlichte staartlichten
 • Stroomgeleidende kortkoppelingen tussen de rijtuigen
 • Sneltreinrijtuig met in totaal 41 figuren

Voorbeeld: Vijf sneltreinrijtuigen van het standaardtype „snoek” van de 
DRB, met smallere uiteindes van de rijtuigen, van de Deutsche Reichs-
bahn (DRB). Een bagagewagen Pw4ü, en zitrijtuig AB4ü en drie zitrijtuigen 
C4ü. Traject Köln – Koblenz – Mainz – Frankfurt. Glasgroene kleurstelling. 
Zoals in gebruik rond 1940.

Model: Gedetailleerde uitvoering volledig op lengteschaal. Typespecifiek 
vormgegeven bodemplaten. Bagagewagen met draaistellen in Pruisische 
standaardconstructie V 4, zitrijtuig met zwanenhalsdraaistellen. Alle 
wagens met standaard ingebouwde binnenverlichting met warmwitte 
ledlampjes. Helderheid van de binnenverlichting per rijtuig instelbaar. 
In elke wagen is een buffercondensator ingebouwd, ter overbrugging 
van een korte onderbreking van de stroomvoorziening. Een zitrijtuig C4ü 
standaard uitgerust met staartlicht en sleepcontact. De staartlichten 
branden voorbeeldgetrouw in de rijrichting met geelwit licht en aan de 
achterkant met rood licht. Via de standaard ingebouwde stroomvoerende 
kortkoppelingen kan het complete treinstel van stroom worden voorzien. 
Elk zitrijtuig is voorzien van 10 passagiersfiguren. In de bagagewagen 
zit een figuur. Kleinst berijdbare boogradius 360 mm. 
Totale lengte over de buffers ca. 117 cm.

      Set sneltreinrijtuigen „snoek”

 
Sneltreinrijtuig met in totaal 41 figuren

Voorbeeldgetrouw verlichte staartlichten

Treinset voor ons Insider-model

€ 459,– * (5 wagens)

Exclusief voor Insider Club-leden.

Nog geen clublid? Hier aanmelden www.maerklin.de/clubs
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Deze personenrijtuigen zijn uiterst gedetailleerd.  
Ook de naamgevende verjonging van de uiteindes  

van de wagen is detailgetrouw uitgewerkt.

 Dit model wordt in een eenmalige serie exclusief voor het Märklin-dealerinitiatief geproduceerd. 5 jaar garantie op alle artikelen voor het Märklin-dealerinitiatief en Club-artikelen (Märklin Insider-club en Trix Club).  
Garantievoorwaarden zie bladzijde 145. Een bijgewerkte verklaring van de tekens vindt u op internet op www.maerklin.de

 MHI exclusief

Deze set personenrijtuigen is exclusief voor Club-leden  leverbaar 
in het Trix H0-assortiment onder artikelnummer 23388.

Uiterste besteldatum 28.02.2022
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Premium startset

Highlights:
 • Dubbel speelplezier met uitgebreide  

accessoires om lang samen mee te spelen
 • Accu-aangedreven treinen met licht- en geluidsfuncties
 • Snel opladen met accu en USB-laadkabel
 • Uiterst eenvoudige bediening dankzij de Märklin Power 

Control Stick
 • Container om te verladen
 • Uitgebreid railsysteem van stevige, kindvriendelijke kunststof 

voor snel opbouwen en afbreken

Voorbeeld: Een tweedelige trein voor regionaal verkeer LINT en een 
goederentrein bestaande uit een moderne elektrische locomotief Vectron, 
een containerwagen beladen met twee 20 voet-containers, een open 
goederenwagen en een kleurrijk uitgevoerde ketelwagen.

Model: Beide treinen met accuvoeding en magneetkoppelingen tussen 
de afzonderlijke rijtuigen. Motoren, accu‘s en complete elektronica zijn 
kindveilig ingebouwd. De locomotieven kunnen met de bijgeleverde 
USB-laadkabel worden opgeladen. Telkens 3 snelheden bij vooruit- en 
achteruitrijden, 3 geluidsfuncties en een driepuntsfrontsein. Voor een 

      Premium startset met 2 treinen

goed uitgeruste instap in de spannende wereld van de spoorwegen wordt 
de startset geleverd met een tunnel, een handbediende spoorwegover-
gang en een perron. Lengte van de personentrein 32,6 cm. 
Lengte van de goederentrein 58,5 cm. 

Inhoud: 25 gebogen kunststof rails, 40 rechte kunststof rails, 3  wissels 
links, 2 wissels rechts en een stootblok. Voor elke trein wordt een 
kindvriendelijke Märklin Power Control Stick meegeleverd. Stickervel. 
Een USB-laadkabel, 6x AAA-batterij en 3x LR44-knoopcel worden meege-
leverd. Uit te breiden met aanvullingspakket kunststof rails 23400.

De treinen kunnen met 2 verschillende frequenties worden aangestuurd 
en dus met meer my world-treinen worden aangevuld. 
Personentrein (U/V) – Goederentrein (W/X)

€ 149,99 *
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29345

4x12x 12x 2x

184 x 76 cm / 73" x 30"

1x

24

Driedelige hoge-snelheidstrein in bijzondere Batman-vormgeving. Rails en 
bouwstenen voor de Märklin my world viaductspoorweg.

Model: Accu-aangedreven trein en magneetkoppelingen tussen de trein-
delen. Aaneengekoppelde eenheid bestaande uit een motorwagen en een 
personenrijtuig met geïntegreerd batterijcompartiment. Telkens 3 snelhe-
den bij voor- en achteruitrijden, 3 geluidsfuncties en een driepuntsfront-
sein, regelbaar via de draadloze, kindvriendelijke infraroodrijregelaar, de 
Märklin Power Control Stick. Lengte van de trein 41 cm. 
Bovendien bevat de startset bouwstenen voor de Märklin my world 
viaductspoorweg. Door de bouw van het viaduct kan de trein van niveau 
0 naar niveau 1 rijden. Met de bouwstenen kunnen viaductpijlers in 
verschillende hoogten worden gebouwd, waardoor een helling ontstaan 
om de rails naar het hogere niveau 1 te kunnen brengen. De rails lopen 
van niveau 1 via een helling weer naar niveau 0. 

Aanvullingspakket kunststof rails viaductspoorweg 23302 en bouwstenenset 
viaductbrug 72218 zijn de ideale uitbreidingen voor de startset.

      Startset „Batman”

Themawereld superhelden

Inhoud: 12 gebogen kunststof rails, 12 rechte kunststof rails, 72 bouw-
stenen voor viaductpijlers en 14 adapterbouwstenen voor bevestiging van 
de rails. Rails en bouwstenen zijn vervaardigd van stabiele, kindvriendelij-
ke kunststof. Stickervellen met motieven uit de wereld van Batman, voor 
decoratie van de trein en de pijlers. Draadloze, handige Märklin Power 
Control Stick. 4 AA- en 2 AAA-batterijen meegeleverd. Opbouwhandlei-
ding meegeleverd. Uit te breiden met aanvullingspakket kunststof rails 
viaductspoorweg 23302.

14 adapterbouwstenen 72 bouwstenen

De trein kan op 2 verschillende frequenties (S/T) worden 
 angestuurd en kan dus met een extra my world-trein  
worden aangevuld.

€ 79,99 *



BATMAN and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)
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Highlights:
 • Spannend treindesign uit de wereld van Batman en Gotham City
 • Veel speelplezier met de Märklin my world viaductspoorweg  

en het spelen op 2 niveaus
 • Trein met licht- en geluidsfuncties
 • Uiterst eenvoudige bediening dankzij de Märklin Power Control Stick
 • Eenvoudig koppelen door de toepassing van magneetkoppelingen
 • Stevige, kindvriendelijke kunststof rails voor snel opbouwen en afbreken – 

ook op de vloer
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De boerderij is de ideale aanvulling op de 
startset „Farm” 29344.

Highlights:
 • Maximaal speelplezier door 4 verschillende  

opbouwmogelijkheden
 • Fantasievol spelen
 • Boerderij met dierenfiguren, stallen, strobalen en een 

 voedersilo voor het beladen van goederenwagens

Boerderij met 4 verschillende opbouwmogelijkheden, als bouwpakket voor 
kinderen.

Stevig bouwpakket, bestaande uit enkele onderdelen die in elkaar kunnen 
worden gestoken. Boerderij met dierenfiguren, stallen, strobalen en een 
voedersilo. De strobalen kunnen bovendien ook via een bloktakel worden 
verladen. Levering in losse onderdelen.  
Afmeting: 45 cm lang x 38 cm breed x 22 cm hoog.

      Boerderij

Themawereld „boerderij”

€ 39,99 *
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13x 1x8x 4x 2x

112 x 94 cm 
45" x 37"

1x 1x
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De startset kan via de boerderij (artikel 72212) tot een 
 spannende themawereld rond het thema boerderij  
worden uitgebreid.

Highlights:
 • Accu-aangedreven locomotief met sleeptender en licht-, 

stoom- en geluidsfuncties
 • Koude waterdamp in de vorm van nevel – veilig  

en kindvriendelijk 
 • Wagen voor het vervoer van dieren met een loopplank  

voor de meegeleverde dieren
 • Ketelwagen met spuitfunctie
 • Uiterst eenvoudige bediening dankzij de Märklin Power 

Control Stick
 • Stevige, kindvriendelijke kunststof rails voor snel  

opbouwen en afbreken – ook op de vloer
 • Batterijen en toebehoren voor het spelen zijn in de  

levering inbegrepen

Voorbeeld: Goederentrein bestaande uit een stoomlocomotief met 
sleeptender, een wagen voor het vervoer van dieren en een ketelwagen.

Model: Trein met batterijvoeding en magneetkoppelingen tussen de 
afzonderlijke wagens. De locomotief en de sleeptender vormen een 
aaneengekoppelde eenheid met geïntegreerd batterijcompartiment. De 
locomotief heeft 3 snelheden bij vooruit- en achteruitrijden, 3 geluids-
functies en een tweepuntsfrontsein. Bovendien is de locomotief voorzien 
van een rookset op waterbasis, om de locomotief rook uit de schoorsteen 
te kunnen laten blazen.  
Lengte van de trein ca. 49 cm.

Inhoud: 13 gebogen kunststof rails, 8 rechte kunststof rails, 1 wissel 
rechts en een stootblok. Draadloze, handzame Märklin Power Control 
Stick. Verschillende boerderijdieren, een tractormodel en 4 AA- en 
2 AAA-batterijen worden meegeleverd. Uit te breiden met aanvullingspak-
ket kunststof rails 23400.

      Startset „boerderij”

De trein kan op 2 verschillende frequenties (Q/R) worden aangestuurd en 
dus met nog een my world-trein worden aangevuld.

€ 99,99 *

Volledig compatibel met

daardoor veel extra  
speelmogelijkheden
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De trein kan op 2 verschillende frequenties (Y/Z) worden aangestuurd en 
daardoor met een extra accu-aangedreven trein worden aangevuld.

Voorbeeld: Bouwplaatstrein bestaande uit een diesellocomotief, een 
kipwagen, een open goederenwagen en een beladen betonmolenwagen.

Model: Goederentrein in fantastisch bouwplaatsdesign. Locomotief 
met accuaandrijving en magneetkoppeling achteraan op het laatste 
voertuig. Motor, accu en gehele elektronica zijn kindveilig ingebouwd. 
De locomotief kan met de bijgeleverde laadkabel worden opgeladen. 
Telkens 3 snelheden bij voor- en achteruitrijden, 3 geluidsfuncties en 
een driepuntsfrontsein, regelbaar via de kindvriendelijke Märklin Power 
Control Stick. De kipwagen met beweegbare kantelbak en de open 
goederenwagen zijn ideaal voor het transport van bouwplaatsgoederen. 
Betonmolenwagen met handmatig draaibare container, inclusief kogeltjes 
als belading. Container kan open en dicht, zodat deze met verschillende 
goederen kan worden beladen. Goederenwagen met kindvriendelijke 
magneetkoppelingen voor eenvoudig koppelen.  
Lengte van de trein 48 cm. 

Behorend bij de themawereld bouwplaats is een bouwplaats-
station leverbaar onder artikelnummer 72222.

      Startset „bouwplaats”

Themawereld „bouwplaats”

Inhoud: 13 gebogen kunststof rails, 6 rechte kunststof rails, 1 linkse 
wissel, 1 bufferblok en een draadloze, handzame Märklin Power Control 
Stick. Een USB-laadkabel voor de locomotief en 2 AAA-batterijen voor 
de controller worden meegeleverd. De trein kan via twee verschillende 
frequenties worden aangestuurd en zo met een extra accu-aangedreven 
trein worden uitgebreid. Uit te breiden met aanvullingspakket kunststof 
rails 23400.

€ 89,99 *
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Highlights:
 • Uiterst eenvoudige bediening dankzij de Märklin Power Control Stick
 • Snel opladen van de locomotief met accutechniek en USB-laadkabel
 • Spannende bouwplaatsgeluiden en lichtfunctie 
 • Functionele goederenwagen die kan worden geladen en gelost
 • Betonmolenwagen met draaiende container die open kan, inclusief kogeltjes als belading
 • Inclusief bouwplaatsvoertuig
 • 4-delige trein met een lengte van 48 cm 
 • Trein behorend bij de themawereld bouwplaats



44141

44142

44143

30

De wagens zijn de ideale aanvulling op het gehele 
Märklin my world-assortiment.

Highlights:
 • Uiterst eenvoudig koppelen door de toepas-

sing van magneetkoppelingen
 • Mogelijkheid voor individuele vormgeving 

van de wagen door het opplakken van 
stickers, passend bij de themawerelden 
boerderij, containerlogistiek, brandweer en 
bouwplaats

Voorbeeld: Kipwagen in kleurrijke uitvoering.

Model: Bak van de kipwagen naar beide zijden kantelbaar.  
Magneetkoppelingen. Stickervel met motieven voor verschillende 
 Märklin my world themawerelden. 
Lengte van de wagen 11,2 cm.

      Kipwagen

Goederenwagens

Voorbeeld: Ketelwagen in kleurrijke uitvoering.

Model: Ketel van de wagen met glinstereffect. Magneet-
koppelingen. Stickervel met motieven voor verschillende 
Märklin my world themawerelden. 
Lengte van de wagen 11,2 cm.

      Ketelwagen

Voorbeeld: Open goederenwagen in kleurrijke uitvoering.

Model: Wagen met magneetkoppelingen. Stickervel met motieven  
voor verschillende Märklin my world themawerelden. 
Lengte van de wagen 11,2 cm.

      Open goederenwagen

Ketel van de wagen met glinstereffect

€ 6,99 *

€ 6,99 *

€ 6,99 *
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Ideale uitbreiding van de Märklin my world-startsets met uitwijkspoor, 
rangeersporen of een extra, geïntegreerde cirkelbaan.

Highlights:
 • Optimale aanvulling op een van de Märklin my world-startsets
 • Maakt allerlei railsuitbreidingen mogelijk

Inhoud: 8 rechte rails, 4 gebogen rails, 1 wissel links en 1 wissel rechts 
vervaardigd van stabiel, kindvriendelijk kunststof. Handleiding met ver-
schillende opbouwmogelijkheden wordt meegeleverd.

      Aanvullingspakket kunststof rails

Met deze geweldige uitbreidingsset maak je jouw eigen spoor-
wegwereld nog groter. Rijd door tunnels of over lange bruggen, 
of bouw grote stations met veel sporen.

Meer rails, meer plezier!

Lengte: 180 mm. 
Inhoud: 6 stuks.

      Rechte kunststof rail
Inhoud: 1 wissel links, 1 wissel rechts en 2 gebogen rails vervaardigd van 
stabiel, kindvriendelijk kunststof.

      Set wissels voor kunststof rails
Lengte: 90 mm.
Inhoud: 3 stuks.

      Stootblok voor kunststof rails

€ 14,99 *

€ 5,99 * € 5,99 * € 5,99 *

Hier vindt u de verklarende video:
https://www.maerklin.de/mywold-video
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Batmans rijdende basis
Nu gebruikt Batman jouw modelspoorbaan om zijn speciale krachten in te zet-
ten! Batman jaagt met zijn eigen trein op kwaadaardige superschurken in jouw 
kinderkamer. De krachtige diesellocomotief DHG 500 in superhelduitvoering 
vervoert niet alleen de Batmobiel op de speciale lageboordwagen, maar ook de 
gevangeniswagen voor kwaadaardige superschurken als de Joker. Met deze 
trein is Batman onoverwinnelijk! Li

nk
er

zi
jd

e

Exemplary presentation/
subject to approval by 
licensor.
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BATMAN and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

4 x7 x12 x 1 x 1 x 1 x 2 x
1 x 1 x 2 x

cm
50

Startset „Batman”
• Trein in een unieke en spannende  

Batman-vormgeving
• Robuuste trein – uiterst geschikt voor 

kinderen vanaf 6 jaar
• Batman- en Joker-figuurtje meegeleverd 

voor actief speelplezier
• De gevangeniscontainer kan worden 

verwijderd en geopend
• Ergonomische Power Control Stick voor de 

besturing van maximaal 4 locomotieven
• Vrij bewegen rondom de modelbaan door 

het draadloze infraroodregelapparaat.
• Gemakkelijk op te bouwen C-rails 

 modelbaan

Diesellocomotief 36656 en goederenwagens 44825, 
44826, 44827, 44828, 44829 en 44830 zijn de ideale 
aanvulling voor de themawereld DC Superhelden.

Exemplary presentation.

€ 199,99*€ 199,99*
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44828

44829

WONDER WOMAN and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

THE FLASH and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

Model: Goederenwagen in een bijzondere uitvoering rondom superheldin Wonder 
Woman. Met Relex-koppelingen voor snel en gemakkelijk aankoppelen. Lengte van de 
wagen 12 cm. Inclusief een metalen speelfiguurtje van Wonder Woman. Hoogte van het 
speelfiguurtje 4 cm. 

Highlights:
• Wagen in een eenmalige uitvoering rondom superheldin Wonder Woman
• Inclusief speelfiguurtje Wonder Woman

 Koelwagen Wonder Woman

Ideale uitbreiding voor startset Batman 29828 en de andere superheldartikelen 
36656, 44825, 44826, 44827, 44829 en 44830.

Model: Goederenwagen in een bijzondere uitvoering rondom de superheld The Flash. 
Met Relex-koppelingen voor snel en gemakkelijk aankoppelen. Lengte van de   
wagen 12 cm. Inclusief een metalen speelfiguurtje van The Flash. Hoogte van het  
speelfiguurtje 4 cm. 

Highlights:
• Wagen in een eenmalige uitvoering rondom superheld The Flash
• Sommige details van deze uitvoering gloeien in het donker
• Inclusief speelfiguurtje The Flash

Ideale uitbreiding voor startset Batman 29828 en de andere superheldartikelen 
36656, 44825, 44826, 44827, 44828 en 44830.

 Containerwagen The Flash

De goddelijke amazone
Wonder Woman zorgt met moed en trots voor waarheid en rechtvaardigheid op jouw 
modelspoorbaan. Gesloten goederenwagen in glamoureuze uitvoering met gouden 
dak, gouden eindbordessen en de spectaculaire opdruk: Schurken opgepast! Hier komt 
Wonder Woman!

Hij is sneller dan alle andere superhelden, grist kogels met zijn hand uit de lucht en rolt 
probleemloos door elke muur. En nu heeft The Flash eindelijk ook een containerwagen, 
waarin hij kan uitrusten van de boevenjacht en zijn superheldspullen kan bewaren. De 
kleurrijke uitvoering met lichtgevende „Glow in the Dark”-elementen maakt deze wagen 
tot de blikvanger van elke modelbaan.

De razende bliksemschicht
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Exemplary presentation.

Exemplary presentation.

Exemplary presentation/
subject to approval by 
licensor.

Exemplary presentation/
subject to approval by 
licensor.

€ 24,99 *

€ 24,99 *

Superhelden
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GREEN LANTERN and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

44830

Ideale uitbreiding voor startset Batman 29828 en de andere superheldartikelen 
36656, 44825, 44826, 44827, 44828 en 44829.

Model: Goederenwagen in een geweldige uitvoering rondom de superheld Green 
Lantern. Met stroomtoevoer en verlichte wagenlantaarn. Met Relex-koppelingen voor 
snel en gemakkelijk aankoppelen. Lengte van de wagen 12 cm. Inclusief een metalen 
speelfiguurtje van Green Lantern. Hoogte van het speelfiguurtje 4 cm.

Highlights:
• Wagen in een eenmalige uitvoering rondom de superheld Green Lantern
• Verlichte wagenlantaarn
• Inclusief speelfiguurtje Green Lantern

 Gesloten goederenwagen Green Lantern

Met zijn magische groene ring en oneindige wilskracht creëert en beheerst de Green 
Lantern elk object dat je je maar kunt voorstellen. Deze vaardigheden heeft de Green 
Lantern te danken aan een groene spoorweglantaarn, die hem bij een ongeluk het leven 
redde. Daarom heeft zijn gesloten goederenwagen in deze spannende uitvoering ook 
een groen sluitsein met het logo van de Green Lantern op de lantaarn.

De groene magiër
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Exemplary presentation.

Exemplary presentation/
subject to approval by 
licensor.

€ 29,99 *
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36

Highlights:
 • Uniek wagendesign

Voorbeeld: Uitvoering als particuliere wagen van PEZ International GmbH 
in Traun (Oostenrijk).

Model: Met Relex-koppelingen voor snel en gemakkelijk aankoppelen.  
Lengte van de wagen 11,5 cm.  
Gelijkstroomwielstel E700580 afzonderlijk leverbaar.

      Koelwagen „PEZ”

make you smile

Wagenzijde links

Wagenzijde rechts

Voortzetting van de Start up-koelwagenserie

Beide zijden van de wagen verschillend  

vormgegeven

€ 18,99 *



www.maerklin.de/startup

6 CLUBMAGAZINE
IM JAHR MIT COOLEN BERICHTEN, 
PRODUKTVORSTELLUNGEN, BAU-
ANLEITUNGEN, GEWINNSPIELEN...

CLUBWEBSITE
MIT MITGLIEDERBEREICH...

CLUBKARTE
FÜR VIELE RABATTE...

Erkunde mit mir die Welt 
auf 6 x 28 spannenden 
Seiten Clubmagazin!

www.maerklinfanclub.de/anmelden

JETZT ONLINE
REGISTRIEREN

FÜR 6–12
JAHRE

6 CLUBMAGAZINE6 CLUBMAGAZINE
IM JAHR MIT COOLEN BERICHTEN, IM JAHR MIT COOLEN BERICHTEN, 
PRODUKTVORSTELLUNGEN, BAU-PRODUKTVORSTELLUNGEN, BAU-
ANLEITUNGEN, GEWINNSPIELEN...ANLEITUNGEN, GEWINNSPIELEN...

CLUBWEBSITECLUBWEBSITE
MIT MITGLIEDERBEREICH...MIT MITGLIEDERBEREICH...

Erkunde mit mir die Welt 
auf 6 x 28 spannenden 
Seiten Clubmagazin!
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Märklin Spoor H0

Van de „Hochhaxige” uit tijdperk I tot en met de 
„Giruno” uit de moderne tijd

Ga met ons mee op een reis dwars door alle tijdperken van de spoor-
weggeschiedenis en stap meteen aan het begin in een Beierse sneltrein, 
getrokken door een opengewerkte „Hochhaxige”. In een gelimiteerde 
oplage van 1500 stuks heet deze nostalgische reizigerstrein u welkom 
op zijn rit van München naar Stuttgart.

In de loop der tijd hebben veel reizigers de spoorwegen gebruikt, maar 
er werden en worden ook oneindig veel goederen over de rails vervoerd. 
Daarbij trok de serie 52 bij de jonge Deutsche Bundesbahn (DB) ook de 
zware goederentreinen die donderend door het land reden. Deze kloeke 
prestatie kunt u nu met een compleet nieuwe constructie van de serie 52 
met veelzijdige gebruiks- en geluidsfuncties ook op uw modelbaan 
bewonderen. Op het gebied van goederenvervoer waren echter ook 
vaak creatieve ideeën nodig, zoals voor het veilige vervoer van motoren 
en versnellingsbakken tussen de verschillende productievestigingen 
van Volkswagen.

München is ook het eindpunt van een andere highlight uit onze 
 nieuwigheden. Met binnenverlichting in het hele treinstel en een nieuw 
geconstrueerd stuurstandrijtuig rijdt de München-Nürnberg-Express 
over het sneltreintraject van uw modelbaan.

Op hoge-snelheidstrajecten is ook de tot ver buiten de Zwitserse grenzen 
bekende „Giruno” thuis. Als gelede trein met 11 eenheden verbindt hij 
metropolen en stelde hij nieuwe normen op het gebied van modern en 
comfortabel reizen. Deze „Giruno” wacht dit jaar met een mogelijke totale 
lengte van ca. 232 cm ook voor uw modelbaan op het inrijsein.

Niet zo heel snel, maar met het kenmerkende vriendelijke en open karak-
ter van de Nederlanders nodigen de dubbeldeksrijtuigen van Nederlandse 
Spoorwegen u uit om mee te reizen. Getrokken door een compleet nieuw 
geconstrueerde elektrische locomotief uit serie 1700 rijdt deze bijzondere 
trein ook over uw rails.

Wij nodigen u uit om met ons op reis te gaan – uiteraard in de beproefde 
Märklin-kwaliteit.

Uw Märklin-team



(#§hEU1

26360
Highlights:

 • Aandrijfwielen maatgetrouw tot de voorbeeldhoogte van twee meter 
 • Stuurstang voorbeeldgetrouw in contrasterende kleur uitgevoerd
 • Standaard ingebouwde rookgarnituur
 • Gedetailleerde weergave van de machinistencabine
 • Locomotief met mfx+-decoder en uitgebreide licht- en geluidsfuncties
 • Fraaie vormgeving van het personenrijtuig

Voorbeeld: Treinset bestaande uit een sneltrein-stoomlocomotief uit 
serie S 3/6, de Hochhaxige (de Langbenige), drie sneltreinrijtuigen 3e klas 
CCü, een sneltreinrijtuig 1e/2e klas ABBü en een sneltreinbagagewagen 
PPü. Traject Stuttgart – Ulm – Augsburg – München. Königlich Bayri-
sche Staatseisenbahn (K.Bay.Sts.B.). Bedrijfsnummer van de locomotief 
3629. Zoals in gebruik rond 1912. Personenrijtuig in fictieve kleurstelling 
glasgroen/ivoor.

Model: Stoomlocomotief grotendeels van metaal. Gedetailleerd 
onderstel van spuitgietmetaal met onderbroken stavenframe. Vrij zicht 
op het onderstel. Gedetailleerde weergave van de machinistencabine. 
Lampen wit uitgevoerd. 5-polige hoogvermogenaandrijving met vliegwiel. 
Standaard rookgarnituur, verlichte machinistencabine, treinnaderingslicht 
digitaal schakelbaar, decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. Kort-
koppelingsmechanisme tussen locomotief en tender met „vitrineopstel-
ling”.  Gedetailleerde rookkastdeurtreden, haakkoppeling en luchtslang 
voor  tender aan de achterkant en zuigerstangafscherming worden meege-
leverd. Personenrijtuig in gedetailleerde uitvoering op nauwkeurige 
lengteschaal en voorzien van spaakwielstellen.  
Totale lengte over de buffers ca. 135 cm.

      Treinset Bayrischer Schnellzug (Beierse sneltrein)

Beiers juweeltje

€ 999,– *

Dit model wordt in 2022 in een eenmalige serie 

geproduceerd en is wereldwijd gelimiteerd tot 

1.500 exemplaren



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     Cabineverlichting     Stoom afblazen     Bedrijfsgeluid     tuimelrooster     Luchtpomp     Waterpomp     Injecteur     Kolen scheppen     

CS
2-

3

Conducteursfluit Stoten railvoeg Geluid koppeling Bezanden Rangeersnelheid Brandstof bijvullen Brandstof bijvullen Brandstof bijvullen Veiligheidsventiel Gesprek Gesprek Conducteur Omgevingsgeluid Stationsmededeling 

Deze treinset is leverbaar en heeft  
artikelnummer 21360 in het Trix H0-assortiment.

De machinistencabine is indrukwekkend tot in de kleinste details uitgevoerd.  
Zoals bij het voorbeeld zit de achterwand van de ketel vol met in kleur 
 contrasterende instrumenten, hendels en een voorbeeldgetrouw stuurwiel.

Alle wagens passen net zoals de 
bagagewagen in de tijd van het 
reizen in de goede oude tijd. 
 Loepzuiver bedrukt en voorzien 
van spaakwielen wordt het laden 
van bagage een genot.

Chic personenrijtuig in de volle lengteschaal.

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



(e§hHTU3

29243

29243

184 x 76 cm / 73“ x 30“

7 x 24172 5 x 24188 2 x 2422412 x 24130 1 x 24611 1 x 24612

42

Highlights:
 • Ideale instap in de digitale wereld van Märklin H0
 • Automatische aanmelding van de locomotief bij het Mobile 

Station door de ingebouwde mfx-decoder
 • Locomotief met digitaal schakelbare licht- en geluidsfuncties 

voor nog meer speelplezier
 • Gemakkelijk op te bouwen C-rails modelbaan
 • Typisch zijlijnrijtuig uit tijdperk III

Voorbeeld: Zijlijn van de Deutsche Bundesbahn (DB). Stoomlocomotief met sleepten-
der serie 24 met Wagner-windleiplaten, 1 standaardwagen ABiwe „Donnerbüchse” 
1e/2e klas en 2 standaardwagens Bie „Donnerbüchse” 2e klas.

Model: Locomotief met sleeptender, digitale decoder mfx en uitgebreide geluids-
functies. Speciale motor in de ketel. 3 aangedreven assen, antislipwielen. Ketel en 
onderstel van metaal. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein, in conven-
tioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met warmwitte ledlampjes. Door 
snelheid bekrachtigde kortkoppeling tussen loc en tender. Achter aan de tender een 
door snelheid bekrachtigde kortkoppeling met NEM-schacht. Aan de voorzijde van de 
locomotief een kortkoppeling met NEM-schacht. Geschikt voor inbouw achteraf van 
rookset 72270. Alle wagens met schaargeleide kortkoppelingen. 
Lengte van de trein 67,4 cm.
 
Inhoud: 12 gebogen rails 24130, 7 rechte rails 24172, 5 rechte rails 24188, 
2 gebogen rails 24224 en 1 set wissels 24611 en 24612. Railaansluitbox, voeding 
230V/36 VA en Mobile Station. Geïllustreerd speelboek met veel tips en ideeën. 
Uitbreidbaar met uitbreidingssets voor C-rails en met alle C-rail-producten.

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     Rangeerfluit     Stoom afblazen     Luchtpomp     Kolen scheppen     Schudrooster     Injecteur     Generatorgeluid     

      Digitale startset „Zijlijn met BR 24”

De ideale instap

€ 429,– *
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29488

29488

184 x 76 cm / 73“ x 30“

7 x 24172 5 x 24188 2 x 2422412 x 24130 1 x 24611 1 x 24612

43

Highlights:
 • De start in de digitale wereld van Märklin H0
 • Moderne Zwitserse treinsamenstelling uit tijdperk VI
 • Automatische aanmelding bij het Mobile Station door de 

 ingebouwde decoder mfx+
 • Locomotief met uitgebreide licht- en geluidsfuncties voor 

een veelzijdige speelervaring
 • Gemakkelijk op te bouwen C-rails modelbaan

Voorbeeld: Zware elektrische locomotief Re 6/6 als Re 620 van de 
 Schweizerische Bundesbahnen (SBB), ingezet voor goederenvervoer door 
SBB Cargo. Uitvoering in vuurrode basiskleurstelling. Hoekige front-
lampen, UIC-contactdoos en schuine handgrepen aan de kopzijde. Aan 
één loczijde met onderhoudsklep voor klimaatregeling. Drie verschil-
lende Zwitserse goederenwagens: 1 vierassige open goederenwagen 
Eaos, 1 schuifwandwagen Hbbillns en 1 tweeassige rongenwagen. Alle 
wagens ingezet bij de Schweizerische Bundesbahnen (SBB/CFF/FFS). 
Zoals  momenteel in gebruik.

Model: Locomotief in metalen uitvoering, met digitale decoder mfx+ en 
uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving met 
vliegwiel, centraal ingebouwd. 4 cardanaangedreven assen (telkens beide 
assen van de buitenste draaistellen), antislipwielen. Met de rijrichting 
wisselend driepuntsfrontsein en 1 wit sluitsein (Zwitsers rijrichtingsaf-
hankelijk sein), digitaal schakelbaar. Frontsein aan loczijde 2 en 1 telkens 
digitaal uitschakelbaar, dubbele A-verlichting. Verlichting omschakelbaar 
naar 2 rode sluitseinen. Grootlicht, machinistencabine- en machine-
ruimteverlichting digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije, 
warmwitte en rode ledlampjes. Alle wagens met kortkoppelingen.  
Lengte van de trein ca. 72 cm.

Inhoud: 12 gebogen rails 24130, 5 rechte rails 24188, 7 rechte rails 
24172, 2 gebogen rails 24224 en 1 set wissels 24611 en 24612. Railaan-
sluitbox, voeding 230V/36 VA en Mobile Station. Geïllustreerd speelboek 
met veel tips en ideeën. Uitbreidbaar met uitbreidingssets voor C-rails en 
met alle C-rail-producten.

      Digitale startset „Zwitserse goederentrein met Re 620”
Digitale functies CU M

S
M

S 
2

CS
1

CS
2-

3

Frontsein     Lichtfunctie 1     Rijgeluid eloc     Locfluit     Schijnwerper     Cabineverlichting     Frontsein cabine 2     Cabineverlichting     Frontsein cabine 1     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Lichtfunctie 2     Rangeerfluit     Panto-geluid     Ventilator     Compressor     

CS
2-

3

Perslucht afblazen Hoofdschakelaar Stationsmededeling – CH Conducteursfluit Bezanden Zand bijvullen Koppelgeluid Rangeersnelheid 

Zwitserland

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

€ 559,– *



U3

47301

47301 39530
44

Highlights:
 • Nieuwe constructie van de schuifdak-/schuifwandwagen 

type Tbes-t-66
 • Schuifdeuren bij de Tbes-t-66 in gewelfde uitvoering
 • 2-delige schuifdaken van metaal die open kunnen
 • Alle wagens hebben verschillende bedrijfsnummers en zijn 

afzonderlijk verpakt

Voorbeeld: 4 tweeassige schuifdak-/schuifwandwagens van ver-
schillende types van de Deutsche Bundesbahn (DB). 2 schuifdak-/
schuifwand wagens type Tbes-t-66. 1 schuifdakwagen type Ts-51.    
1 schuifdak-/schuifwandwagen type Tes-t58. Alle wagens in roodbruine 
basiskleurstelling.

Model: Aan de kopzijde gemonteerde hooggeplaatste eindbordessen en 
ladders. 2-delig wagendak van metaal dat open kan. Alle wagens hebben 
verschillende bedrijfsnummers en zijn afzonderlijk verpakt.  
Extra verpakking.  
Totale lengte over de buffers 57 cm.  
Gelijkstroomwielstel per wagen E700580.

      Set schuifdak-/schuifwandwagens Tbes-t-66

Rijtuig met dak dat open kan

Nieuwe constructie

€ 179,– * (4 wagens)
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Een van meer dan 6000

Bijbehorende, tijdperkgetrouwe goederenwagens 
vindt u in het Märklin H0-assortiment.

Highlights:
 • Gedetailleerde nieuwe constructie, grotendeels van metaal
 • Met digitale speelwerelddecoder mfx+ en veelzijdige 

 gebruiks- en geluidsfuncties
 • Opengewerkt onderstel van metaal met grotendeels vrij zicht 

tussen onderstel en ketel
 • Hoogvermogenaandrijving met vliegwiel in de ketel

Voorbeeld: Zware goederentreinstoomlocomotief serie 52, met kuipten-
der 2´2´T30 van de Deutsche Bundesbahn (DB). Zwart/rode basiskleur-
stelling. Witte-windleiplaten met geknikte bovenrand. Voorloopwielstel 
met massieve wielen. Bedrijfsnummer van de locomotief 52 1530. In 
gebruik rond 1951/52.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. 
Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel in ketel. 5 aange-
dreven assen. Antislipbanden. Locomotief en kuiptender grotendeels van 
metaal. Geschikt voor rookgarnituur 7226. Met de rijrichting wisselend 
 tweepuntsfrontsein en naderhand in te bouwen rookgarnituur in con-
ventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Cabineverlichting eveneens 
 digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije, warmwitte led-
lampjes. 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. Zuigerstangaf-
schermingen, remslangen en schroefkoppelingimitaties bijgeleverd.  
Lengte over de buffers 26,4 cm.

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     Kolen scheppen     tuimelrooster     Injecteur     Waterpomp     Bezanden     Zand bijvullen     

      Stoomlocomotief serie 52

CS
2-

3

Water bijvullen Kolen bijvullen Rangeer-dubbel-A-sein Rangeerfunctie + rangeerlicht Generatorgeluid Special sound function Stoten railvoeg Veiligheidsventiel Koppelgeluid 

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

Dit model heeft artikelnummer 25530  
in het Trix H0-assortiment.

Afbeelding toont  
eerste uitvoering als rendering

€ 499,– *

Nieuwe constructie
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37509

24075 (Trix) 37509
46

Highlights:
 • Locomotief voor het eerst met windleiplaten
 • Nieuw ontwikkelde rookkastdeur
 • Voorbeeldgetrouwe wijzigingen in de leidingligging
 • Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide gebruiks- en 

 geluidsfuncties

Voorbeeld: Goederentrein-stoomlocomotief uit serie 56.2-8 van de 
Deutsche Reichsbahn (DR) in de DDR. Omgebouwde Pruisische G 8.1 met 
voorloopas. Met Reichsbahn-lampen en belsysteem. Steenkoolsleep-
tender type 3T 16,5. Bedrijfsnummer 56 765. Zoals in gebruik rond 1966.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. 
Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel in ketel. 4 aange-
dreven assen. Antislipbanden. Locomotief en tender grotendeels van 
metaal. Voorbereid voor rookgarnituur 72270. Met de rijrichting wisselend 
 tweepuntsfrontsein en rookgarnituurcontact in conventioneel bedrijf, 
digitaal schakelbaar. Verlichting met warmwitte ledlampjes. Gemon-
teerde windleiplaten. Vast kortkoppelingsmechanisme tussen loc en 
tender. Achter bij de tender en voor bij de locomotief kortkoppeling met 
NEM-schacht. Veel afzonderlijk gemonteerde details, zoals leidingen 
en zandvalbuizen. Zuigerstangafschermingen, remleidingen, gestileerde 
schroefkoppelingen en een decalset voor voorbeeldgetrouwe opschriften 
op de windleiplaten worden meegeleverd. 
Lengte over de buffers 21,1 cm.

Een bijbehorende set goederenwagens vindt u in het 
 Trix H0- assortiment onder artikelnummer 24075, met 

 aanwijzingen voor de benodigde vervangende wielstellen.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Rookgarnituur     Rijgeluid stoomloc     Locfluit     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Bel     Rangeerfluit     Geluid koppeling     Kolen scheppen     Stoom afblazen     Luchtpomp     Waterpomp     Injecteur     tuimelrooster     Kolen bijvullen     

      Stoomlocomotief serie 56

CS
2-

3

Water bijvullen Zand bijvullen Bezanden Rangeer-dubbel-A-sein Rangeerfunctie + rangeerlicht Generatorgeluid Lichtfunctie Stoten railvoeg 

Een absoluut unicaat

Dit model heeft artikelnummer 22908  
in het Trix H0-assortiment. 

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

€ 449,– *

Een decalset voor voorbeeld-
getrouw aanbrengen op de 

 windleiplaten wordt meegeleverd



(#§hHU3

39754

47

Vaste waarde in het regionale verkeer

Highlights:
 • Voorbeeldgetrouwe vormwijzigingen voor een uitvoering 

met tweepuntsfrontsein
 • Opengewerkte metalen constructie
 • Talrijke gemonteerde handgrepen en leidingen van metaal
 • Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide gebruiks- en 

 geluidsfuncties

Voorbeeld: Tenderstoomlocomotief BR 75.4 (voormalige Badische VI c) 
van de Deutsche Bundesbahn (DB). Uitvoering met tweepuntsfrontsein, 
rookkastdeur met centrale sluiting en geklinknagelde waterreservoirs. 
Bedrijfsnummer 75 407. Zoals in gebruik rond 1953.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. Gere-
gelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel in ketel. Drie aangedreven 
assen. Antislipbanden. Locomotief grotendeels van metaal. Geschikt voor 
rookgarnituur 72270. Met de rijrichting wisselend tweepuntsfrontsein 
en rookgarnituurcontact in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. 
Verlichting met onderhoudsvrije, warmwitte ledlampjes. Talrijke gemon-
teerde handgrepen en leidingen van metaal. Kleinst berijdbare boogradius 
360 mm. Zuigerstangafscherming en remslangen worden meegeleverd.  
Lengte over de buffers 14,6 cm.

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     Rangeerfluit     Stoom afblazen     Luchtpomp     Kolen scheppen     Conducteursfluit     Schudrooster     Injecteur     Rangeerfunctie + rangeerlicht     Geluid koppeling     

      Stoomlocomotief serie 75.4

CS
2-

3

Waterpomp Bezanden Veiligheidsventiel Generatorgeluid Lichtfunctie Water bijvullen Zand bijvullen Kolen bijvullen Spoorwegovergang Omgevingsgeluid 

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

Dit model heeft artikelnummer 22794  
in het Trix H0-assortiment.

€ 399,– *
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Voorbeeld: Open goederenwagen type Omm 52 van de Deutsche 
 Bundesbahn (DB).

Model: Beladen met steenkool.  
Lengte over de buffers 11,5 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

      Open goederenwagen Omm 52

Highlights:
 • Beladen met echte kolen en voorzien van authentieke gebruikssporen

Voorbeeld: Tweeassige open hogeboordwagen van verwisselbaar 
type Om 21 (voorheen Om Königsberg), met remhokje en remplatform. 
 Deutsche Bundesbahn (DB). Zoals in gebruik rond 1959.

Model: Beladen met lading-inzetstukken en echte kolen op schaal. 
 Voorzien van authentieke gebruikssporen.  
Lengte over de buffers 11,3 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.  
Trix Express-wielstel E258259.

      Open hogeboordwagen Om 21

Voorbeeld: Zesassige platte wagen voor zware lasten type SSym 46 
van de Deutsche Bundesbahn (DB), voor het vervoer van zware goederen. 
Zoals in gebruik rond 1961.

Model: Onderstel van de wagen uit metaal. Monteerbare rongen en 
klemspie worden bijgeleverd.  
Lengte over de buffers 15,2 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.  
Trix Express-wielstel E33357811.

      Platte wagen voor zware lasten SSym 46

Heruitgaven met nieuwe bedrijfsnummers

€ 33,99 *

€ 35,99 *

€ 42,99 *
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Met inductieve treinzekering voor tijdperk IV

Highlights:
 • Voorbeeldgetrouwe vormwijzigingen voor de uitvoering 

als tijdperk IV-versie
 • Opengewerkte metalen constructie
 • Machinistencabineverlichting schakelbaar
 • Flakkerend vuur schakelbaar
 • Met digitale decoder mfx+ en talrijke gebruiks- en 

 geluidsfuncties

Voorbeeld: Stoomlocomotief met sleeptender serie 038 van de Deutsche 
Bundesbahn (DB). Vroegere Pruisische P8. Uitvoering met driepuntsfront-
sein, twee ketelopbouwen, belsysteem, normale Pruisische machinisten-
cabine, Witte-windleiplaten, kolenkastopbouw en inductieve treinzeke-
ring. Bedrijfsnummer 038 382-8. In gebruik rond 1970/71.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. Gere-
gelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel in ketel. Drie aangedreven 
assen. Antislipbanden. Locomotief en tender grotendeels van metaal. 
Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein, in conventioneel bedrijf, 
digitaal schakelbaar. Rookgarnituurcontact in conventioneel bedrijf, 
digitaal schakelbaar. Geschikt voor rookgarnituur 72270. Flakkerend vuur 
digitaal schakelbaar. Bovendien is de cabineverlichting digitaal schakel-
baar. Verlichting met onderhoudsvrije, warmwitte ledlampjes. Kleinst 
berijdbare boogradius 360 mm. Zuigerstangafschermingen, remslangen en 
schroefkoppelingen meegeleverd.  
Lengte over de buffers ca. 21,3 cm.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Contact rookgarnituur     Rijgeluid stoomloc     Locfluit     Directe regeling     Cabineverlichting     Flikkeren vuurkist     Rangeerfluit     Kolen scheppen     Piepen van remmen uit     Rangeer-dubbel-A-sein     Conducteursfluit     tuimelrooster     Injecteur     Stoom afblazen     Waterpomp     

      Stoomlocomotief serie 038

CS
2-

3

Luchtpomp Bezanden Kolen bijvullen Water bijvullen Zand bijvullen Rangeerfunctie + rangeerlicht Generatorgeluid Lichtfunctie Stoten railvoeg Veiligheidsventiel Koppelgeluid Geluid van loskoppelen 

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

Dit model heeft artikelnummer 22895 in het  
Trix H0-assortiment.

€ 489,– *

Met tijdperkgetrouwe, gemonteerde omkapping  
van de inductieve treinzekering aan de  
rechterzijde van de machinistencabine
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Highlights:
 • De machinist draait zich in de rijrichting
 • Telex-koppeling voor en achter
 • Koppelingswals
 • Speelwerelddecoder mfx+

Voorbeeld: Zware dieselrangeerlocomotief serie 290 van de Deutsche 
Bundesbahn. Bedrijfsnummer van de locomotief 290 090-0. Oceaanblau-
we basiskleurstelling. Zoals in gebruik vanaf 1987.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. Gere-
gelde hoogvermogenaandrijving centraal ingebouwd. 4 via cardan aange-
dreven assen. Antislipbanden. Met de rijrichting wisselend driepuntsfront-
sein en 2 rode sluitseinen in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. 
Frontsein aan loczijde 2 en 1 elk afzonderlijk digitaal uitschakelbaar. 
Verlichting met onderhoudsvrije, warmwitte ledlampjes. De machinist 
draait zich in de betreffende rijrichting en kijkt bij stilstand uit het raam. 
Met nieuwe Telex-koppeling en machinistencabineverlichting. Koppelings-
wals. Machinistencabine met reliëfinterieur. Gemonteerde handgrepen en 
relingen van metaal. Extra treeplanken onder de machinistencabine voor 
grotere railradiussen worden meegeleverd.  
Lengte over de buffers 16,4 cm.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Telex-koppeling achter     Rijgeluid dieselloc     Tyfoon     Telex-Koppeling voor     Cabineverlichting     Directe regeling     Frontsein cabine 2     Rangeerfunctie + rangeerlicht     Rangeerfluit     Frontsein cabine 1     Koppelingswals     Geluid koppeling     Geluid koppeling     Treinmobilofoon     Ventilator     

      Diesellocomotief serie 290

CS
2-

3

Stoten railvoeg Luchtpers Perslucht afblazen Brandstof bijvullen Zijruit in de machinistencabine openen Gesprek machinistencabine Bezanden Piepen van remmen uit 

Een heel nieuw rangeergevoel!

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

Dit model heeft artikelnummer 25903  
in het Trix H0-assortiment.

De machinist draait zich in de rijrichting

€ 359,– *

Met nieuwe Telex-koppeling 
voor en achter
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Bekijk online een indrukwekkende animatie op:
 https://www.maerklin.de/products/39903.
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Een uiterst creatief idee

Volkswagen en de Deutsche Bundesbahn ontwikkelden een uiterst creatief idee, 
toen ze in 1959 een Vertrag zur Bahnbeförderung von Motoren und Getrieben 
(overeenkomst voor vervoer van motoren en aan aandrijvingen over het spoor) 
tussen de afzonderlijke productievestigingen van Volkswagen sloten. De oplossing 
bestond uit gestandaardiseerde bakken, die op kortgekoppelde dubbele eenheden 
van omgebouwde rongenwagens van het type Rm(r)so 31 konden worden getrans-
porteerd. Ze hadden alleen nog een platte opbouw met een houten bodem, waarop 
de draagframes voor de bakken waren gemonteerd. Daarbij bood elke  dubbele 
eenheid plaats aan zes bakken, die ofwel met 36 motoren of met 96 versnellings-
bakken waren beladen. In 1966 reden de bakkenwagens voor het transport 
van motoren en versnellingsbakken tussen Hannover en Wolfsburg, Emden en 
 Ingolstadt, evenals tussen Kassel-Baunatal en Emden, Wolfsburg en Ingolstadt 
en later ook Brussel. Vanaf 1970 kwamen daar nog de bestemmingen Salzgitter, 
Neckarsulm, Stuttgart en Osnabrück (Karman) bij.  

Meer over de indrukwekkende geschiedenis  
van dit idee van Volkswagen leest u online op  
https://www.maerklin.de/products/46661.
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Highlights:
 • Containertransportwagen met nieuw geconstrueerde 

 wagenbodem
 • Beladen met in totaal zes nieuw geconstrueerde  

Volkswagen-transportcontainers
 • Transportcontainers met verschillende bedrijfsnummers

Voorbeeld: Dubbele open goederenwageneenheid Laabs voor contai-
nertransport (gekoppelde Klms 440 voorheen Rmrso 31) van de Deutsche 
Bundesbahn (DB), verhuurd aan Volkswagen AG (VW). Uitvoering zonder 
handrem, met containerdraagframe en Volkswagen-transportcontainers 
als  belading. Zoals in gebruik rond 1971.

Model: Containertransportwagen met schoorwerk en verschillende 
identificatienummers. Beladen met in totaal zes Volkswagen-transport-
containers met verschillende containernummers.  
Totale lengte over de buffers ca. 28,2 cm.  
Gelijkstroomwielstel E700580. Trix Express-wielstel E258259.

Bijbehorende wagens vindt u onder artikelnummers 46129 
en 46139 in het Märklin H0-assortiment en onder artikelnum-

mers 24332 en 24161 in het Trix H0-assortiment.

      Containertransportwagen Laabs

€ 89,99 *
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Highlights:
 • Nieuwe belading van modelauto‘s VW type 3 1500 en 1600

Voorbeeld: Autotransportwagen type Laaes 541 van de Deutsche 
Bundesbahn (DB). Uitvoering met twee etages. Zoals in gebruik rond 
1971-1972.

Model: Vaste kortkoppeling tussen de wagenhelften. Bovendek kan 
omlaag worden gebracht. Nieuw bedrijfsnummer. Beladen met 8 verschil-
lende modellen van de VW type 3 1500 en 1600 van de firma Brekina. 
Passende borgblokken bijgeleverd.  
Lengte over de buffers 25,3 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

Bijbehorende wagens vindt u onder artikelnummers 46139  
en 46661 in het Märklin H0-assortiment en onder  

artikelnummers 24332 en 24161 in het Trix H0-assortiment.

      Autotransportwagen Laaes

Nieuw af fabriek

€ 139,– *
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Highlights:
 • Nieuwe belading van modelauto‘s VW type 3 1500 en 1600

Voorbeeld: Autotransportwagen type Laaes 541 van de Deutsche 
Bundesbahn (DB). Uitvoering met twee etages. Zoals in gebruik rond 
1971-1972.

Model: Vaste kortkoppeling tussen de wagenhelften. Bovendek kan 
omlaag worden gebracht. Nieuw bedrijfsnummer. Beladen met 8 verschil-
lende modellen van de VW type 3 1500 en 1600 van de firma Brekina. 
Passende borgblokken bijgeleverd.  
Lengte over de buffers 25,3 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

      Autotransportwagen Laaes

€ 139,– *
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Voorbeeld: Tweeassige overdekte goederenwagen type Gbs 254 
van de Deutsche Bundesbahn (DB). Uitvoering met paneelwanden 
en schoorwerk, zonder kopschotdeuren en zonder remplatform.  
Zoals in gebruik rond 1972.

Model: Lengte over de buffers 16,2 cm. Gelijkstroomwielstel E700580. 
Trix Express-wielstel E33357811.

      Overdekte goederenwagen Gbs 254

Heruitgaven met nieuwe bedrijfsnummers

Voorbeeld: Tweeassige overdekte goederenwagen type Gbs 256, met 
staalplaatwanden in damwandvorm van de Deutsche Bundesbahn (DB). 
Uitvoering zonder schoorwerk. Zoals in gebruik rond 1978.

Model: Lengte over de buffers 16,2 cm. Gelijkstroomwielstel E700580. 
Trix Express-wielstel E33357811.

      Damwandwagen Gbs 256

Voorbeeld: Vierassige containerwagen type 693 voor gecombineerd 
 goederenverkeer van de Deutsche Bundesbahn (DB). Beladen met 
2 DB-binnencontainers Htt 6. Zoals in gebruik rond 1988.

Model: Draaistellen type Minden-Siegen. Met blokkeerrem  (handwielen) 
op één draaistel. Onderbroken metalen containerwagenbodem. De 
container wagen is beladen met 2 afneembare DB-binnencontainers.  
Lengte over de buffers 22,9 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

      Containerwagen Sgs 693

€ 37,99 *

€ 37,99 *

€ 72,99 *
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Highlights:
 • Fraaie belading met verschillende circusvoertuigen

Voorbeeld: Vier verschillende types goederenwagens van de Deutsche 
Reichsbahn (DDR). Alle wagens beladen met verschillende circus-
voertuigen van Circus Busch, het staatscircus van de DDR. Zoals eind 
jaren ‘80 in gebruik.

Model: Twee lageboordwagens type Kkklms 3440 en een lageboord-
wagen type Kls 3360 resp. 3361. Alle wagens met afzonderlijk 
 gemonteerd schoorwerk en fraaie belading. Een wagen beladen met 
een tractor ZT 304 en een geopende bagagewagen, een wagen met 
twee woon wagens met verschillende opschriften, een wagen met twee 
roof dierwagens met verschillende opschriften en een wagen met een 
gesloten bagagewagen. Borgblokken en logo‘s van Circus Busch voor de 
woon wagens worden meegeleverd. Model van de tractor van de firma 
Busch en de circuswagens van de firma Preiser. 
Totale lengte over de buffers ca. 59,5 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

      Set goederenwagens Circus Busch

Circus Busch

€ 289,– * (4 wagens)
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Een aanvullende lageboord-
wagen en meer voertuigen 

van Circus Busch vindt u in 
het gedeelte voor het Märklin- 

dealerinitiatief op bladzijde 14.
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München – Neurenberg en vice versa

Met de ingebruikname van het sneltreintraject Neurenberg – 
 Ingolstadt – München op 10 december 2006 begon in dit 
verband een nieuw tijdperk in het langeafstands- en regionale 
verkeer. Daarbij kan op het nieuwbouwtraject tussen Neuren-
berg en Ingolstadt met een maximumsnelheid van 300 km/h 
worden gereden en op het uitbouwtraject met 160 tot 200 km/h. 
Op 6 december 2006 vond de officiële inwijdingsrit van de 
 „München-Neurenberg-Express” plaats, die direct als snelste 
 regionale verbinding van Duitsland over het nieuwe sneltrein-

traject Neurenberg – Ingolstadt naar München liep. Dit is 
 inmiddels de trots van de Bayerische Eisenbahngesellschaft 
(BEG), die het regionale verkeer binnen de vrijstaat organiseert: 
Op de rails van het ICE-traject rijden hier elke twee uur regio-
nale treinen met een snelheid tot wel 200 km/h door de tunnel – 
 nergens in  Duitsland gaat het sneller. De reistijd kon daardoor 
met een half uur worden verkort ten opzichte van het oude traject 
via Treuchtlingen.

Lees meer op: 
 https://www.maerklin.de/products/42988.
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Highlights:
 • Aandrijving op alle vier de assen
 • Machinistencabineverlichting
 • Koppeling met schaargeleiding
 • Digitale decoder mfx+

Voorbeeld: Sneltreinlocomotief serie 101 van de Deutsche Bahn AG 
(DB AG). Kleurstelling in verkeersrood als trekloc voor de München- 
Neurenberg-Express. Bedrijfsnummer 101 032-1. Zoals in gebruik 
rond 2017.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. Gere-
gelde hoogvermogenaandrijving. Vier aangedreven assen. Antislipbanden. 
Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en twee 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 

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

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

      Elektrische locomotief serie 101

CS
2-

3

Bezanden Waarschuwingssignaal dodemansknop Rangeerfunctie + rangeerlicht Koppelgeluid Geluid van loskoppelen Panto-geluid 

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

de dubbele A-verlichting ingeschakeld. Verlichting met onderhoudsvrije 
warmwitte en rode ledlampjes. Koppeling met schaargeleiding.  
Lengte over de buffers 21,9 cm.

€ 359,– *
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Highlights:
 • Nieuw vormgegeven interieurinrichting in ABvmsz
 • Alle wagens standaard voorzien van ledbinnenverlichting
 • Alle wagens met stroomvoerende kortkoppelingen
 • Digitaal schakelbaar frontsein
 • Grootlicht afzonderlijk digitaal schakelbaar

Voorbeeld: Vier drukverbeterde personenrijtuigen van verschillende 
types voor de RE 4018 van München naar Neurenberg „München-Neuren-
berg-Express” van de Deutsche Bahn AG (DB AG). Een doorgaand coupé-/
coupérijtuig ABvmsz 184.0 1e/2e klas, twee doorgaande coupérijtuigen 
Bpmz 295.4 2e klas en een stuurstandrijtuig Bpmbdzf 296.3 2e klas. 
Verkeersrode basiskleurstelling. Zoals in gebruik rond 2017.

Model: Alle wagens met standaard ingebouwde ledbinnenverlichting met 
warmwitte ledlampjes. Alle wagens standaard voorzien van kortkoppelin-
gen. Stuurstandrijtuig extra met digitale mfx-decoder. Driepuntsfrontsein 
en twee rode sluitseinen in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. 
Grootlicht digitaal schakelbaar. Ledbinnenverlichting conventioneel aan, 
afzonderlijk digitaal schakelbaar. Machinistencabineverlichting digitaal 
schakelbaar. Stroomvoerende koppeling conventioneel aan, afzonderlijk 
digitaal schakelbaar. De binnenverlichting van rijtuigen ABvmsz 184.0 
en Bpmz 296.3 werkt alleen in combinatie met het stuurstandrijtuig en 
kan via de decoder digitaal worden in- en uitgeschakeld. Typespecifiek 
uitgevoerde dakvormen, zijwanden, bodemplaten, schorten en interieu-
rinrichtingen. Constructieve kenmerken van de drukverbeterde rijtuigen, 
zoals SIG-overgangen. ABvmsz 184.0 en Bpmz 296.3 met draaistellen 
MD zonder dynamo. Stuurstandrijtuig met draaistellen type SIG 72. Door 
verwijderen van een paneel aan de zijde met de machinistencabine van 
het stuurstandrijtuig kan een normale koppeling worden gebruikt om de 
wagen aan een locomotief te koppelen. Alle rijtuigen met opgedrukte 
koersborden en verschillende indelingsnummers.  
Kleinst berijdbare boogradius 360 mm.  
Totale lengte over de buffers ca. 113,5 cm.

      Set personenrijtuigen 1 „München-Neurenberg-Express”

Snelste regioverkeer van Duitsland

 • Ledbinnenverlichting afzonderlijk digitaal schakelbaar
 • Machinistencabineverlichting digitaal schakelbaar
 • Scheidbare stroomgeleidende koppelingen, digitaal 

 schakelbaar
 • Voorbeeldgetrouw traject: München – Neurenberg (RE 4018)

€ 429,– * (4 wagens)
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Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Schijnwerper     Interieurverlichting     Cabineverlichting     Stroomgeleidende koppeling     

Nieuwe constructie van het stuurstandrijtuig

Stuurstandrijtuig met digitale mfx-decoder

Binnenverlichting van het hele treinstel via een decoder in 

het stuurstandrijtuig digitaal schakelbaar
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Highlights:
 • Standaard met ledbinnenverlichting
 • Met standaard ingebouwde stroomgeleidende kortkoppelingen
 • Binnenverlichting van het hele treinstel via een decoder in het 

stuurstandrijtuig uit set 42988 digitaal schakelbaar
 • Voorbeeldgetrouw traject: München – Neurenberg (RE 4018)

Voorbeeld: Twee drukverbeterde doorlopende coupérijtuigen type 
Bpmz 295.4 2e klas voor de RE 4018 van München naar Neurenberg 
“München-Neurenberg-Express“ van de Deutsche Bahn AG (DB AG). 
Verkeersrode basiskleurstelling. Zoals in gebruik rond 2017.

Model: Beide rijtuigen met standaard ingebouwde ledbinnenverlich-
ting met warmwitte ledlampjes. Alle wagens standaard voorzien van 
stroomgeleidende kortkoppelingen. De binnenverlichting werkt alleen 
in combinatie met het stuurstandrijtuig uit set 42988 en kan via een 

      Set personenrijtuigen 2 „München-Neurenberg-Express”

Snelste regioverkeer van Duitsland

decoder digitaal worden in- en uitgeschakeld. Typespecifiek uitgevoerde 
dakvormen, zijwanden, bodemplaten, schorten en interieurinrichtingen. 
Constructieve kenmerken van de drukverbeterde rijtuigen, zoals SIG-over-
gangen. Draaistellen MD zonder dynamo. Beide rijtuigen met opgedrukte 
koersborden en verschillende indelingsnummers. Kleinst berijdbare 
boogradius 360 mm.  
Totale lengte over de buffers ca. 56,5 cm.

€ 179,– * (2 wagens)
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Highlights:
 • Nieuw voorbeeldgetrouw traject: IC 2045 van Keulen naar 

Dresden Hbf
 • Treinnummer 2873
 • Ideale locomotief voor IC2-dubbeldeksrijtuigen voor het 

 vormen van correcte 6-delige treinen
 • Met Speelwerelddecoder mfx+ en uitgebreide gebruiks- 

en  geluidsfuncties
 • Met verschillende omroepberichten in de trein voor de 

volgende halte van de IC 2045 en IC 2046 bij wisseling van 
de  rijrichting

Voorbeeld: Elektrische locomotief serie 146.5 van de Deutsche Bahn 
AG (DB AG) voor het langeafstandsverkeer. 2-systeemlocomotief uit het 
TRAXX-programma (P 160 AC2). Kleurstelling van het langeafstandsver-
keer, lichtgrijs met verkeersrode sierstrepen in het actuele IC-design. 
Locomotieven voor het traject: IC 2045 van Keulen naar Dresden Hbf. 
Bedrijfsnummer van de locomotief 146 572-3. Zoals in gebruik rond 2020.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. 
Verschillende omroepberichten wisselen met de rijrichting van de 
locomotief. Begroeting van de ingestapte reizigers en omroepberichten 
in de trein voor de volgende halte eveneens afhankelijk van de rijrichting 
van de locomotief. 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. Aan de kopzijde via de machinistencabines 

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

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

      Elektrische locomotief serie 146.5

CS
2-

3

Bezanden Ventilator Perslucht afblazen Compressor Stationsmededeling Stationsmededeling Stationsmededeling 

Modern reizen

Dit model heeft artikelnummer 25449  
in het Trix  H0-assortiment.

verlichte bestemmingsweergave „IC 2045 Dresden Hbf”. Verlichting met 
onderhoudsvrije warmwitte en rode ledlampjes.  
Lengte over de buffers 21,7 cm.

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

€ 349,– *
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Treinpassagiers moesten lang wachten op nieuwe rijtuigen 
voor het langeafstandsverkeer, maar op 23 september 2015 
kwam de nieuwe generatie IC-treinen eindelijk in beweging. 
De dubbeldeks-IC’s (IC2) van Bombardier kregen de voorlopige 
goedkeuring van de EBA. Bij deze nieuwe voertuigen gaat het 
om trek-duwtreinsamenstellingen, bestaande uit een elektrische 
locomotief uit serie 146.5 (TRAXX P160 AC2) en vijf dubbeldeks 
rijtuigen van type TWINDEXX 2010. De interieurinrichting van 

de rijtuigen valt op door een modern niveau van uitrusting en 
comfort. Het vijfdelige dubbeldekstreinstel biedt 465 zitplaatsen, 
waarvan 70 in de 1e klas. Er werden 27 treinen in dienst geno-
men, die als eenheden de nummers 2850-2876 kregen. Hij werd 
overwegend ingezet op de IC-lijnen 35 (Norddeich –  Emden – 
Münster – Düsseldorf – Köln – Koblenz), 55  (Dresden – 
 Leipzig – Hannover – Köln) en 56 (Leipzig – Magdeburg – 
 Hannover – Norddeich).
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Highlights:
 • Nieuw voorbeeldgetrouw traject: IC 2045 van Keulen naar 

Dresden Hbf
 • Standaard met ledbinnenverlichting
 • Binnenverlichting in het hele treinstel via een decoder in het 

stuurstandrijtuig digitaal schakelbaar

Voorbeeld: IC2 dubbeldeks-tussenrijtuig DApza 687.2, 1e klas.
Wagenindelingsnummer 5.

      IC2 dubbeldeks-tussenrijtuig DApza 687.2, 1e klas

Modern reizen

Berijden van gebogen hellingbanen is alleen na een overeenkomstige 
aanpassing van deze delen mogelijk.

Voorbeeld: IC2 dubbeldeks-tussenrijtuig DBpza 682.2, 2e klas.
Wagenindelingsnummer 4.

      IC2 dubbeldeks-tussenrijtuig DBpza 682.2, 2e klas
Dit model heeft artikelnummer 23254 in het 

Trix H0-assortiment.

Dit model heeft artikelnummer 23253 in het 
Trix H0-assortiment.

Model: Aan de locomotiefzijde met normale kortkoppeling, aan de zijde 
van het treinstel met stroomgeleidende, scheidbare kortkoppeling. 

Alle wagens volgens het voorbeeld 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 2045 van Keulen naar Dresden Hbf. Zoals in gebruik rond 2020.

Alle modellen met hoge instap boven de draaistellen. Standaard met 
ingebouwde ledbinnenverlichting op beide niveaus en stroomvoerende, 
scheidbare kortkoppelingen. Verlichte bestemmingsweergave aan de 
lange zijde. De binnenverlichting werkt alleen in combinatie met 
het dubbeldeks-stuurstandrijtuig en kan via een decoder in het 
stuurstandrijtuig digitaal worden in- en uitgeschakeld. Hiervoor 
moet een gedefinieerde rijtuigvolgorde worden aangehouden. Aan 
de kopzijde rode transparante sluitseininzetstukken aan de uiteindes van 
de wagen. Voorbeeldgetrouwe draaistellen type Görlitz, met gemonteerde 
inklapbare treeplanken. Kleinst berijdbare boogradius 360 mm. 
Lengte over de buffers 28,6 cm.

€ 109,– *

€ 109,– *
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Voorbeeld: IC2 dubbeldeks-tussenrijtuig DBpza 682.2, 2e klas.
Wagenindelingsnummer 3.

      IC2 dubbeldeks-tussenrijtuig DBpza 682.2, 2e klas

Voorbeeld: IC2 dubbeldeks-tussenrijtuig DBpza 682.2, 2e klas.
Wagenindelingsnummer 2.

      IC2 dubbeldeks-tussenrijtuig DBpza 682.2, 2e klas

Dit model heeft artikelnummer 23256 in het 
Trix H0-assortiment.

Dit model heeft artikelnummer 23257 in het 
Trix H0-assortiment.

Niet alleen van buiten een IC, 
ook de interieurinrichting van de 

rijtuigen is voorbeeldgetrouw

€ 109,– *

€ 109,– *
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Berijden van gebogen hellingbanen is alleen na een 
overeenkomstige aanpassing van deze delen mogelijk.

Highlights:
 • Treinstel: 2873
 • Frontsein, binnenverlichting en verlichting van de 

bestemmingsweergave digitaal schakelbaar

Voorbeeld: IC2 dubbeldeks-stuurstandrijtuig DBpbzfa 668.2, 2e klas.
Wagenindelingsnummer 1.

Model: Kleinst berijdbare boogradius 360 mm. Met lage instap tussen de 
draaistellen. Standaard met ingebouwde ledbinnenverlichting op beide 
niveaus en stroomvoerende, scheidbare kortkoppelingen aan de wagen-
zijde zonder machinistencabine. Verlichte bestemmingsweergave aan 
kopzijde boven de machinistencabine, digitaal afzonderlijk schakelbaar. 
Verlichte bestemmingsweergave aan de lange zijde. Binnenverlichting en 
bestemmingsweergaven aan de lange zijden kunnen in combinatie met de 
andere dubbeldeks-tussenrijtuigen via een decoder in het stuurstandrijtuig 
digitaal worden in- en uitgeschakeld. Hiervoor moet een gedefinieerde 
rijtuigvolgorde worden aangehouden. Driepuntsfrontsein en 2 rode 
sluitseinen met de rijrichting wisselend, digitaal afzonderlijk schakelbaar. 
Grootlicht ook afzonderlijk digitaal schakelbaar. Rijrichtingsafhankelijk 
frontsein, binnenverlichting en bestemmingsweergaven aan de lange 
zijden in conventioneel bedrijf. Door verwijderen van een paneel aan de 
zijde met de machinistencabine kan een normale koppeling worden ge-
bruikt om de wagen aan een locomotief te koppelen. Aan de kopzijde rode 
transparante sluitseininzetstukken aan het uiteinde van de wagen zonder 
machinistencabine. Voorbeeldgetrouwe draaistellen van het type Görlitz. 
Lengte over de buffers 29,2 cm.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Schijnwerper     Treinbestemming     Interieurverlichting     Cabineverlichting     

      IC2 dubbeldeks-stuurstandrijtuig DBpbzfa 668.2, 2e klas

Dit model heeft artikelnummer 23255 in het  
Trix H0-assortiment.

Ook de opschriften op de rijtuigen zijn uiterst nauwkeurig uitgevoerd

Modern reizen

€ 159,– *
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Voorbeeld: Tweeassige schuifwandwagen type Hbils 299 van de 
 Deutsche Bahn AG (DB AG) met reclameopschrift „Kaldewei”. Zoals in 
gebruik rond 1996.

Model: Lengte over de buffers 16,2 cm. 
Gelijkstroomwielstel E700580.

      Schuifwandwagen Hbils

Voorbeeld: Korte vierassige schuifhuifwagen type Shimmns-tu 718 van 
de Deutsche Bahn AG. Verkeersrode basiskleurstelling. Zoals in gebruik 
vanaf 2017.

Model: Wagen met gesloten huif en gemonteerde handgrepen. 
 Draaistellen van type Y25.  
Lengte over de buffers ca. 13,8 cm. 
Gelijkstroomwielstel E700580.

Nog een schuifhuifwagen met een ander bedrijfsnummer vindt 
u onder artikelnummer 24380 in het Trix H0-assortiment, met de 

aanwijzing voor de benodigde vervangende wielstellen.

      Schuifhuifwagen Shimmns

Voorbeeld: Particuliere bierkoelwagen Ibopqs van Bergquell-Brauerei  
Löbau GmbH, Löbau. Uitvoering met reclameafbeelding Lausitzer Porter.

Model: Gemonteerde dakventilator. Gemonteerde traptreden op  
de kopzijden.  
Lengte over de buffers ca. 13,4 cm. 
Gelijkstroomwielstel E32376004. Trix Express-wielstel E36660700.

      Bierkoelwagen Ibopqs

In heel Europa ingezet

€ 39,99 *

€ 37,99 *

€ 37,99 *
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Voorbeeld: Gasketelwagen van het bedrijf GATX, geregistreerd in 
Duitsland.

Model: Vierassige drukgasketelwagen met zonwerend dak. 
Veel gemonteerde details. 
Lengte over de buffers 18 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

      Drukgasketelwagen

Bijbehorende moderne elektrische goederentreinlocomotieven uit 
serie 187 of 193 vindt u in het Märklin H0-assortiment.

Highlights:
 • Met nieuwe High Cube-boxcontainer van 40 voet
 • Containerwagen in gedetailleerde uitvoering, grotendeels van 

metaal
 • Ideale aanvulling voor gesloten containertreinen, ingezet in het 

goederenvervoer in het gebied achter zeehavens
 • Containers afneembaar en stapelbaar

Voorbeeld: 6-assige dubbele containerwagen met scharnier type 
 Sggrss 80 (AAE-type S119), voor gecombineerd goederenvervoer. 
Matgrijze basiskleurstelling. Particuliere wagen van AAE Railease S.ár.l, 
Luxemburg, geregistreerd in Duitsland. Beladen met een 40 voet High 
Cube-boxcontainer en een 40 voet-boxcontainer met normale hoogte. 
Zoals in gebruik rond 2019.

      Dubbele containerwagen type Sggrss 80
Model: Voorbeeldgetrouwe, onderbroken metalen containerwagen-
bodems met markante visbuiklangsdragers. Draaistellen type Y 25. De 
twee helften van de containerwagen zijn beweegbaar op het middel-
ste  draaistel gelagerd. Onderzijde van de containerwagenbodem met 
 gemonteerde remleidingen en luchtreservoirs. Opklapbare overgangen 
aan de bovenkant van de containerwagenbodem bij het scharnier van 
het middelste draaistel. Afzonderlijk gemonteerde steunstangen aan de 
uiteindes van de wagen en rangeerhaak. Beladen met een 40 voet High 
Cube-boxcontainer en een 40 voet-boxcontainer met normale hoogte, 
beide kunnen worden verwijderd. 
Lengte over de buffers 30,7 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

Heruitgave met nieuw bedrijfsnummer
€ 42,99 *

€ 109,– *
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Highlights:
 • Insteladres is nog „KVG”
 • Wagen aan kopzijden bedrukt

Voorbeeld: Vierassige ketelwagen met volume van 95 m3 type Zans met 
ongeïsoleerde ketel en trapje aan de kopse kant, knikketel. Goederenwa-
gen van KVG Österreich met reclameopschrift „GATX”, ingezet door ZSSK, 
geregistreerd in Slowakije. Zoals in gebruik rond 2010.

Model: Draaistellen in moderne uitvoering Y25 gelast/Lsd1 met dubbele 
remblokken. Met remplatform en trapje aan de kopse kant. Afzonderlijk 
gemonteerde remstangen, afvoerbuizen, domdeksels en talrijke andere 
hendels en handgrepen. Rechthoekige buffers, 6 ketelringen, grote 
opschriftplaten.  
Lengte over de buffers ca. 19,6 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

      Ketelwagen Zans

Voorbeeld: Schuifwandwagen type Hbbills 308 van de Deutsche Bahn AG 
(DB AG). Uitvoering met geïsoleerde wanden. Zoals in gebruik rond 2010.

Model: Onderstel met visbuikliggers. Ingezette treeplanken. 
Lengte over de buffers 17,8 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

      Schuifwandwagen Hbbills 308

Heruitgave met nieuw bedrijfsnummer€ 59,99 *

€ 42,99 *

In heel Europa ingezet
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Highlights:
 • Gedetailleerde uitvoering met talrijke afzonderlijk 

 gemonteerde hendels en handgrepen

Voorbeeld: Vierassige ketelwagen type Zacns met een volume van  
95 m3. Particuliere wagen van Ermewa S.A.S., geregistreerd in Tsjechië. 
Grafietgrijze basiskleurstelling. Zoals in gebruik vanaf 2015.

Model: Draaistellen in moderne uitvoering Y25Lsd1 met dubbele 
remblokken. Met remplatform en trapje aan de kopse kant. Afzonderlijk 
gemonteerde remstangen, afvoerbuizen, domdeksels, relingen en talrijke 
andere hendels en handgrepen. Metalen relingen. 
Lengte over de buffers ca. 19,6 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

Nog een ketelwagen met een ander bedrijfsnummer vindt u 
onder artikelnummer 24225 in het Trix H0-assortiment, met de 

aanwijzing voor de benodigde vervangende wielstellen.

      Ketelwagen Zacns

Voorbeeld: 4-assige schuifhuifwagen type Rilnss met blauwgrijze huif. 
Europese standaarduitvoering met een lengte van 19,90 m. Particuliere 
wagen van ERR GmbH, geregistreerd in Luxemburg. Zoals in gebruik  
vanaf 2014.

Model: Draaistellen type Y 25. Metalen inzetstuk voor goede rij-eigen-
schappen. Specifieke uitvoering van de bodemlaat. Veel gemonteerde 
details. Weergave met gesloten huif. 
Lengte over de buffers 22,9 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

      Schuifhuifwagen Rilnss

€ 59,99 *

€ 47,99 *
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Voorbeeld: Elektrische locomotief Ae 3/6 I van de Schweizerische 
Bundesbahnen (SBB). Locomotief uit het achtste bouwlot. Dennengroene 
basiskleurstelling met grijs onderstel. Met stangbuffer, overgangsplaten 
aan kopzijde en 4 machinistencabinedeuren aan de zijkant. Waar-
schuwing voor spookrijden via de telkens bovenste lamp. Locomotief 
voor gebruik voor lichte sneltreinen in vlakke gebieden, op het traject 
 Genève-Bern-Zürich. Bedrijfsnummer van de locomotief 10703. Zoals 
begin jaren ‚50 in gebruik.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluids- en licht-
functies. Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel. Alle 3 de 
aandrijfwielen aangedreven. Antislipbanden. Met de rijrichting wisselend 
driepuntsfrontsein en 1 wit sluitsein (Zwitsers rijrichtingsafhankelijk sein), 
in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting bij solo rijden 
omschakelbaar naar 1 rood sluitsein. Rij-autorisatiesignaal afzonderlijk 

      Elektrische locomotief Ae 3/6 I

Zwitserland

digitaal schakelbaar. Frontsein aan loczijde 2 en 1 elk afzonderlijk   
digitaal uitschakelbaar. Dubbele A-verlichtingsfunctie. Extra 
 machinisten  cabine- en machineruimteverlichting telkens afzonderlijk 
digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode 
ledlampjes. Uiterst gedetailleerde metalen uitvoering met veel afzonder-
lijk gemonteerde elementen, zoals koelleidingen voor transformatorolie. 
Imitatie van machinistencabine en machineruimte. Gedetailleerde 
dakuitrusting met dakleidingen, isolatoren en dakloopplanken, evenals 
schaarstroomafnemer. Kleinst berijdbare boogradius 360 mm. Remslangen 
en gestileerde schroefkoppelingen worden meegeleverd.  
Lengte over de buffers 16,9 cm.

Afbeelding toont eerste uitvoering 
als rendering

Met uiterst gedetailleerde imitatie  

van de Buchli-aandrijving  

aan de linkerkant

€ 459,– *
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De bijbehorende set Leichtstahlwagens heeft artikel-
nummer 43369 in het Märklin H0-assortiment.

Highlights:
 • Compleet nieuwe constructie
 • Uiterst gedetailleerde metalen uitvoering
 • Digitale speelwerelddecoder mfx+ met uitgebreide gebruiks- 

en geluidsfuncties
 • Machinistencabine- en machineruimteverlichting digitaal 

schakelbaar
 • Extra rood rij-autorisatiesignaal digitaal schakelbaar
 • Bufferhoogte conform NEM

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Sluitsein     Rijgeluid eloc     Locfluit     Lichtfunctie spookrijden Zwitserland     Interieurverlichting     Cabineverlichting     Rangeerfluit     Cabineverlichting     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Frontsein cabine 2     Frontsein cabine 1     Ventilator     Perslucht afblazen     Panto-geluid     

CS
2-

3

Bezanden Stoten railvoeg Luchtpers Conducteursfluit Machinistencabinedeur kan open Geluid van loskoppelen Special sound function Rangeersnelheid Buffer op buffer Stationsmededeling – CH Waarschuwingssein 

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

Dit model heeft artikelnummer 25360 in het  
Trix H0-assortiment.

Zoals bij het voorbeeld zijn aan de machineruimtezijde van de 
locomotief acht onderhoudskleppen aangebracht. De voor die tijd 

kenmerkende zware opsluitgrendels zijn goed te zien.

Het hele dakgedeelte is opengewerkt uitgevoerd.

Terwijl aan de rechterzijde de wielsterren goed zichtbaar zijn, wordt de 
linkerzijde bij het origineel gedomineerd door de Buchli-aandrijving. 

Omklemd door zandvalbuizen gebeurt de overbrenging van het koppel 
door de cardanaandrijving naar de afzonderlijke assen.
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Highlights:
 • Uitvoeringsvariant van de buffetwagen
 • Alle wagens zijn standaard voorzien van ledbinnenverlichting
 • Stroomgeleidende kortkoppelingen tussen de  

afzonderlijke rijtuigen

Voorbeeld: 5 verschillende types Leichtstahlwagen, in de uitvoering van 
de Schweizerische Bundesbahnen (SBB). 2 Leichtstahlwagens C4, 3e klas. 
1 Leichtstahlwagen B4, 2e klas. 1 Leichtstahlwagen Cr4, 3e klas met 
buffetgedeelte. 1 Leichtstahlbagagewagen F4. Voor gebruik voor lichte 
sneltreinen in vlakke gebieden op het traject Genève-Bern-Zürich. Alle 
wagens in dennengroene basiskleurstelling. Zoals in gebruik rond 1950.

Model: Kleinst berijdbare boogradius 360 mm. Alle wagens met 
standaard ingebouwde binnenverlichting met warmwitte ledlampjes. 
Leichtstahl-bagagewagen standaard uitgerust met sleepcontact. Via de 
standaard ingebouwde stroomvoerende kortkoppelingen kan het hele 
treinstel van stroom worden voorzien. Hiervoor moet een vast gedefinieer-
de rijtuigvolgorde worden aangehouden. Lange vouwbalg die kan worden 
vervangen door de aan de uiteinden van het treinstel gemonteerde korte 
vouwbalgen worden meegeleverd. 
Totale lengte over de buffers 126 cm.

Deze set Leichtstahlwagens vindt u onder  
artikelnummer 23134 in het Trix H0-assortiment.      Set Leichtstahlwagens bij Ae 3/6 I

Zwitserland

De buffetwagen met verkoop gedeelte, 
volledig en deels gematteerde ruiten en 

voorbeeldgetrouwe accuomkapping

€ 469,– * (5 wagens)
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Highlights:
 • Uitvoering als museumlocomotief
 • Uiterst gedetailleerde metalen uitvoering
 • Locomotief aangedreven met 2 hoogvermogenaandrijvingen 

en vliegwiel
 • Met digitale speelwerelddecoder mfx+ en uitgebreide 

 gebruiks- en geluidsfuncties

Voorbeeld: Elektrische locomotief serie Ce 6/8 II „Krokodil”, als 
 museumlocomotief van SBB Historic. Type uit de eerste serie. Donker-
bruine basiskleurstelling. Met buffers met holle plunjers, overgangsplaten 
aan de kopzijden, kleine ladder en handrelingen voor de rangeerder, met 
waarschuwing voor spookrijden en Signum-Integra-magneet. Bedrijfs-
nummer van de locomotief 14253. Zoals momenteel in gebruik.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties.  
2 geregelde hoogvermogenaandrijvingen met vliegwiel, 1 motor in 
elk aangedreven wielstel. Telkens 3 assen en blinde as aangedreven. 
 Antislipbanden. Boogvolgend geleed onderstel. Met de rijrichting 
 wisselend driepuntsfrontsein en 1 wit sluitsein (Zwitsers rijrichtings-
afhankelijk sein), in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar.  Verlichting 
bij solo rijden omschakelbaar naar 1 rood sluitsein. Verlichting met 
onderhoudsvrije warmwitte en rode ledlampjes. Uiterst gedetailleerde 
metalen uitvoering met veel afzonderlijk gemonteerde details. 3-delige 
locopbouw met uitzwenkbare bordessen. Gedetailleerde dakuitrusting met 
veiligheidsrooster onder de stroomafnemer.  
Lengte over de buffers 22,3 cm.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Sluitsein     Rijgeluid eloc     Locfluit     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Hoofdschakelaar     Rangeerfluit     Special sound function     Koppelgeluid     Ventilator     Panto-geluid     Bezanden     Stoten railvoeg     Perslucht afblazen     Conducteursfluit     

      Elektrische locomotief serie Ce 6/8 II „Krokodil”

CS
2-

3

Compressor Rangeersnelheid 

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

Zwitserland

Dit model heeft artikelnummer 25595  
in het Trix H0-assortiment.

€ 529,– *
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Voorbeeld: Dubbelrongenwagen type Snps 719 van DBB Cargo AG. 
Zilvergrijze basiskleurstelling. Zoals in gebruik vanaf 2019.

Model: Uiterst gedetailleerde, vaste dubbelrongen met spanhefboom. 
In kleur contrasterend laadvlak.  
Lengte over de buffers 23,9 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

      Rongenwagen Snps

Samen met de set containerwagens met artikelnummer 47461  ontstaat een 
authentieke goederentrein met vijf containerwagens en tien  

coop®-koelcontainers in verschillende designs.

Highlights:
 • Meer fraaie opdruk op de koelcontainer

Voorbeeld: Twee 4-assige containerwagens type Sgns van AAE Cargo 
AG. Beladen met elk 2 coop®-koelcontainers. Matgrijze basiskleurstelling. 
Zoals in gebruik rond 2017.

Model: Voorbeeldgetrouwe, onderbroken metalen containerwagenbodem 
met markante visbuiklangsdragers. Draaistellen type Y25. Beladen met elk 
twee afneembare koelcontainers.  
Lengte over de buffers ca. 45,5 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

      Set containerwagens coop®

€ 44,99 *

€ 159,– * (2 wagens)
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Zwitserland

Highlights:
 • Met Speelwerelddecoder mfx+ en uitgebreide gebruiks- en 

geluidsfuncties
 • Beide locs afzonderlijk verpakt

Voorbeeld: 2 elektrische locomotieven Re 421 in verschillende kleur-
stellingen. 1 elektrische locomotief in TEE-kleurstelling purperrood/beige 
met bedrijfsnummer 421 393-0 en 1 elektrische locomotief in Rhein-
gold-lak kobaltblauw/beige met bedrijfsnummer 421 387-2. Locomotieven 
van de particuliere spoorweg International Rolling Stock Investment 
GmbH (IRSI), ingezet door TR Trains Rail AG. Zoals in gebruik rond 2020.

Model: Voor beide locomotieven geldt: Met digitale decoder mfx+ en 
uitgebreide licht- en geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving 
met vliegwiel, centraal ingebouwd. 4 via cardan aangedreven assen. 
Antislipbanden. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en 1 wit 
sluitsein (Zwitsers rijrichtingsafhankelijk sein), in conventioneel bedrijf, 
digitaal schakelbaar. Verlichting bij solo rijden omschakelbaar naar 1 rood 
sluitsein. Frontsein aan loczijde 2 en 1 elk afzonderlijk digitaal uitscha-
kelbaar. Dubbele A-verlichting als rood noodstopsignaal. Grootlicht, 
machinistencabine- en machineruimteverlichting telkens afzonderlijk 
digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode 
ledlampjes. Metalen handrelingen gemonteerd aan voor- en zijkant. 
Koppelingen vervangbaar door meegeleverde frontschorten.  
Lengte over de buffers 17,1 cm.  

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Sluitsein     Rijgeluid eloc     Locfluit     Piepen van remmen uit     Lichtfunctie     Cabineverlichting     Schijnwerper     Cabineverlichting     Directe regeling     Frontsein cabine 2     Frontsein cabine 1     Ventilator     Perslucht afblazen     Panto-geluid     Bezanden     

      Verpakking met twee elektrolocs Re 421

CS
2-

3

Sluiten van deuren Compressor Stationsmededeling – CH Koppelgeluid Conducteursfluit Hoofdschakelaar Rangeerfluit Rangeersnelheid 

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

Beide locomotieven afzonderlijk verpakt en gemarkeerd, met extra 
omverpakking.

€ 749,– *



83



© S. Gadola, www.bahnfotoschweiz.ch

84

Zwitserland

Het totale treinstel van de „Giruno” heeft een 

indrukwekkende lengte van meer dan 2,30 meter
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Met het oog op de ingebruikname van de Gotthard-basis-
tunnel gaven de Schweizerische Bundesbahnen (SBB) in het 
voorjaar van 2012 een internationale aanbesteding voor de 
levering van  treinstellen met een topsnelheid van 250 km/h 
uit. In april 2014 boekte uiteindelijk de Zwitserse firma Stadler 
succes met het  concept SMILE (Schneller Mehrsystemfähiger 
 Innovativer  Leichter Expresszug), waarbij Stadler voor het eerst 
een  hoge-snelheidstrein produceerde. De SBB bestelde voor het 
internationale verkeer 29 11-delige eenheden van de nieuwe serie 
RABe 501 en gaven hem de benaming „Giruno” (afgeleid van 
het Reto- Romaanse woord „girùn” voor „buizerd”). De treinen 
konden onder drie stroomsystemen (15 kV/16,7 Hz, 25 kV/50 Hz 
en 3 kV=) in vier  
landen rijden en werden daarvoor uitgerust met de  
treinbeveiligingssystemen ETCS, PZB, LZB en SCMT. 

De „Giruno” is een 202 meter lange, enkeldeks en niet-scheid-
bare gelede trein met Jakobs-draaistellen. Alleen de ein-
drijtuigen herbergen onder hun kop normale loopwerken. 
Vier Jakobs-draaistellen worden aangedreven door draai -
stroom- asynchroonmotoren, waarbij de aandrijflijn met vier 
 tractiestroomrichters redundant is geconfigureerd. Een 11-delige 
RABe 501 bestaat uit vier rijtuigen 1e klas met 117 zitplaatsen in 
overwegend 2+1-indeling, een restauratierijtuig en zes rijtuigen 
2e klas met 288 zitplaatsen in 2+2-indeling. Het restauratierij-
tuig en de twee aangrenzende rijtuigen zijn volledig toegankelijk 
voor gehandicapten, om te voldoen aan de Zwitserse wetgeving 
betreffende gelijkstelling van gehandicapten. De „Giruno” heeft 
instappen zonder trappen voor perronhoogten van 55 en 76 cm. 
De drukdichte en geklimatiseerde reizigers- en bestuurders-
ruimten en de multifunctionele en fietscompartimenten stellen 

een nieuwe norm voor comfortabel reizen via het spoor. Alle 
reizigers hebben vrij zicht op de beeldschermen van het digitale 
informatiesysteem. Ook zijn in beide klassen signaalversterkers 
voor mobiele telefonie en wifi beschikbaar. 
 
Op 10 mei 2021 nam de SBB de laatste van de 29 treinen in 
ontvangst. Ze hebben inmiddels een TSI-goedkeuring en net-
goedkeuringen voor Zwitserland, Duitsland, Italië en Oostenrijk. 
Sinds december 2019 rijden ze volgens de dienstregeling door de 
Gotthard-basistunnel en verbinden ze Basel/Zürich met  Chiasso 
resp. Lugano. Vanaf 12 augustus 2020 rijdt de trein verder tot 
 Milaan in Italië, sinds september ook met dubbeltractie. De 
volgende stap in de planning zijn ritten tussen Bazel en  Frankfurt 
am Main. SBB overweegt de nieuwe treinstellen ook in de 
 richting van Hamburg te gaan inzetten.
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De 5-delige basisset 39810 kan met de 2-delige sets uitbreidingsrijtuigen 43461, 43462 
en 43463 tot een voorbeeldgetrouw 11-delig treinstel worden uitgebreid.

Highlights:
 • Compleet nieuwe constructie
 • Op schaal 1:87 uitgevoerd
 • Standaard ingebouwde ledbinnenverlichting
 • Machinistencabine- en regelpaneelverlichting 

 digitaal  schakelbaar
 • Stroomafnemers op de tussenrijtuigen F en H via 

digitale functie op en neer beweegbaar
 • Speelwerelddecoder mfx+ met uitgebreide licht- en 

geluidsfuncties

Voorbeeld: Elektrisch hoge-snelheidstreinstel EC 250 als RABe 501 
 „Giruno” van de Schweizerische Bundesbahnen (SBB). 1 eindrijtuig A (Bt1), 
2e klas. 1 tussenrijtuig F (B7), 2e klas, met instappen voor gehandicapten 
en stroomafnemer. 1 tussenrijtuig G (WR6), met restauratiegedeelte. 
1 tussenrijtuig H (A5), 1e klas, met instappen voor gehandicapten en 
stroomafnemer. 1 eindrijtuig L (At2), 1e klas. Als treinstel voor meerdere 
systemen ingezet tussen Zürich Flughafen en Basel, evenals de Alpen 
doorkruisend door de Gotthard-basistunnel tot Milaan. Met goedkeuring 
ook voorzien voor ritten naar Duitsland en Oostenrijk.  
Zoals in gebruik in 2021.

Model: 5-delige basisset. Restauratiewagen G en de twee links en 
rechts gepositioneerde tussenrijtuigen F en H zijn via de Jakobs-draai-
stellen vast aan elkaar gekoppeld. Met digitale decoder mfx+ en 
uitgebreide geluids- en lichtfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving 
met vliegwiel, centraal in de restauratiewagen ingebouwd. Alle 4 de as-
sen in beide  Jakobs-draaistellen links en rechts van de restauratie wagen 
worden via cardan aangedreven. Antislipbanden. Machinistencabines 
in de eindwagens met interieur. Met de rijrichting wisselende stroom-
voorziening, telkens via de motorwagen vooraan. Schaargeleiding in de 
Jakobs- draaistellen. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en 
twee rode sluitseinen in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Om-
schakelbaar naar een wit sluitsein (Zwitsers rijrichtingsafhankelijk sein). 
Andere afzonderlijk schakelbare lichtfuncties. Standaard  ingebouwde 

De basisset van hoge-snelheidstreinstel RABe 501 “Giruno”  
vindt u in het Trix H0-assortiment onder artikelnummer 25810.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Interieurverlichting     Rijgeluid eloc     Seintoon     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Regeling pantograaf     Lichtfunctie     Regeling pantograaf     Stationsmededeling     Stationsmededeling     Schijnwerper     Stationsmededeling     Conducteursfluit     Sluiten van deuren     Treinmededeling     

      Hoge-snelheidstreinstel RABe 501 Giruno

CS
2-

3

Tyfoon Lichtfunctie 1 Treinmededeling Stationsmededeling Regeling pantograaf Regeling pantograaf Lichtfunctie 2 Cabineverlichting Cabineverlichting Lichtfunctie 3 Rangeer-dubbel-A-sein 

binnen verlichting. De binnenverlichting wordt gevoed via de doorgaande 
elektrische aansluiting van de hele trein. Extra machinistencabine- en 
regelpaneelverlichting elk afzonderlijk digitaal schakelbaar. Totale verlich-
ting met onderhoudsvrije warmwitte en rode ledlampjes. Stroomafnemers 
op de tussenrijtuigen F en H telkens als digitale functie afzonderlijk op en 
neer beweegbaar. Op schaal uitgevoerd model.  
Kleinst berijdbare boogradius 360 mm.  
Lengte van de basisset ca. 112 cm.

Zwitserland

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

€ 799,– *
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Highlights:
 • Stroomafnemer als digitale functie alleen in combinatie met de 

basisset afzonderlijk op en neer beweegbaar

Voorbeeld: 1 tussenrijtuig B (B11), 2e klas, met stroomafnemer. 
 1 tussenrijtuig C (B10), 2e klas. Zoals in gebruik in 2021. 
 
Alle overige informatie vindt u onder artikelnummer 43463.

Deze set uitbreidingsrijtuigen voor de RABe 501 „Giruno”  
vindt u in het Trix H0-assortiment onder artikelnummer 23281.

      Set uitbreidingsrijtuigen 1 voor RABe 501 Giruno

Voorbeeld: 1 tussenrijtuig D (B9), 2e klas, met stroomafnemer.  
1 tussenrijtuig E (B8), 2e klas. Zoals in gebruik in 2021. 
 

      Set uitbreidingsrijtuigen 2 voor RABe 501 Giruno
Deze set uitbreidingsrijtuigen voor de RABe 501 „Giruno”  

vindt u in het Trix H0-assortiment onder artikelnummer 23282.

Voorbeeld: Uitbreidingsrijtuig voor hoge-snelheidstreinstel RABe 501 
„Giruno” van de Schweizerische Bundesbahnen (SBB). 1 tussenrijtuig J 
(A4), 1e klas. 1 tussenrijtuig K (A3), 1e klas. Zoals in gebruik in 2021.

Model: 2-delige set uitbreidingsrijtuigen voor uitbreiding van hoge-snel-
heidstreinstel RABe 501 ”Giruno” naar een 11-delige eenheid. Standaard 
ingebouwde binnenverlichting met onderhoudsvrije warmwitte ledlamp-

      Set uitbreidingsrijtuigen 3 voor RABe 501 Giruno

Deze set uitbreidingsrijtuigen voor de RABe 501 „Giruno”  
vindt u in het Trix H0-assortiment onder artikelnummer 23283.

jes. De binnenverlichting wordt gevoed via de doorgaande elektrische 
verbinding van de hele trein en werkt alleen, en is ook alleen digitaal 
schakelbaar, in combinatie met de basisset. Beide tussenwagens zijn 
vast aan elkaar gekoppeld. Schaargeleiding in de Jakobs-draaistellen. 
Op schaal uitgevoerd model. Kleinst berijdbare boogradius 360 mm.  
Lengte van het wagenpaar 40,2 cm.

Alle overige informatie vindt u onder artikelnummer 43463.

€ 259,– * (2 wagens)

€ 229,– * (2 wagens)

€ 259,– * (2 wagens)



)#§hMU3

39992

88

Highlights:
 • Opengewerkte metalen uitvoering
 • Veel gemonteerde details
 • Aanlooplamp digitaal schakelbaar
 • Machinistencabineverlichting digitaal schakelbaar
 • Speelwerelddecoder mfx+ met uitgebreide gebruiks- en 

geluidsfuncties

Voorbeeld: Zware elektrische goederentreinlocomotief serie 1020 
(voormalige BR E 94) van de Österreichische Bundesbahnen (ÖBB). 
 Dennengroene basiskleurstelling. Bedrijfsnummer van de locomotief 
1020.27. Zoals in gebruik rond 1955.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. Gere-
gelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel, centraal ingebouwd. Aan-
drijving op telkens twee assen per aangedreven wielstel. Antislipbanden. 
Met de rijrichting wisselend tweepuntsfrontsein en twee 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. Machinistencabineverlichting elk afzonderlijk 
digitaal schakelbaar. Bovendien kan een aanlooplamp afhankelijk van de 
rijrichting digitaal worden geschakeld. Verlichting met onderhoudsvrije 
warmwitte en rode ledlampjes. Gemonteerde handgrepen. Machinisten-
cabines en machineruimte met reliëfinterieur. Opsteekbare remslangen 
en gestileerde schroefkoppelingen worden afzonderlijk meegeleverd. 
Lengte over de buffers 21,4 cm.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Cabineverlichting     Rijgeluid eloc     Locfluit     Cabineverlichting     Special light function     Frontsein cabine 2     Rangeerfluit     Frontsein cabine 1     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Ventilator     Ventilator     Koppelgeluid     Waarschuwingssein     Panto-geluid     

      Elektrische locomotief serie 1020

CS
2-

3

Luchtpers Perslucht afblazen Bezanden Conducteursfluit Stationsmededeling Sluiten van deuren Compressor Geluid knarsende wielen Stationsmededeling Stationsmededeling Ventilator Bedrijfsgeluid 1 Rangeerfunctie + rangeerlicht 

Oostenrijk

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

Afbeelding toont eerste  
uitvoering als rendering

Dit model heeft artikelnummer 25992 in het 
Trix H0-assortiment.

Serie 1020 als nieuwe constructie 

voor Oostenrijk

€ 479,– *
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Voorbeeld: Drie verschillende types gesloten goederenwagens van de 
Österreichische Bundesbahnen (ÖBB). Een gesloten goederenwagen Gms 
(voorheen „Oppeln”) met remhokje, een gesloten goederenwagen G 
(voorheen „Kassel”) en een gesloten goederenwagen G (voorheen G10) 
telkens zonder remplatform en zonder remhokje. Zoals in gebruik tijdens 
tijdperk III.

Model: Totale lengte over de buffers ca. 32,5 cm. 
Gelijkstroomwielstel E700580.

      Set goederenwagens bij serie 1020

€ 109,– * (3 wagens)
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Highlights:
 • Voorbeeldgetrouwe vormwijzigingen
 • Met digitale speelwerelddecoder mfx+ en veelzijdige  

gebruiks- en geluidsfuncties
 • Machinistencabineverlichting, flakkerend licht in de vuurkist 

en flakkerend licht in de aslade digitaal schakelbaar
 • Opengewerkt staafonderstel met grotendeels vrij zicht tussen 

onderstel en ketel
 • Hoogvermogenaandrijving met vliegwiel in de ketel

Voorbeeld: Zware goederentrein-stoomlocomotief serie 150 X, met 
 standaard kolentender 2´2´T34 van de Franse staatsspoorwegen (SNCF). 
Zwarte basiskleurstelling. Met ÜK-machinistencabine en zonder wind-
leiplaten. Bedrijfsnummer van de locomotief 150 X 192. Zoals in gebruik 
rond 1958.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. 
 Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel in ketel. 5 aange-
dreven assen. Antislipbanden. Locomotief en kolentender grotendeels 
van metaal. Geschikt voor rookgarnituur 7226. Met de rijrichting 
wisselend tweepuntsfrontsein en naderhand in te bouwen rookgarnituur 
in  conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Machinistencabine-
verlichting, flikkerend licht in de vuurkist en flikkerend licht in de aslade 
ook elk  afzonderlijk digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije 
warmwitte en rode ledlampjes. Door snelheid bekrachtigde kortkoppe-
ling tussen loc en tender. Achter bij de tender en voor bij de locomotief 
 kortkoppelingsmechaniek met NEM-schacht. Kleinst berijdbare boog-
radius 360 mm. Zuigerstangafschermingen, remslangen en schroef-
koppelingimitaties bijgeleverd.  
Lengte over de buffers 26 cm.

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     Flikkeren vuurkist     Luchtpomp     Stoom afblazen     Kolen scheppen     tuimelrooster     Waterpomp     Injecteur     Kolen bijvullen     

      Stoomlocomotief serie 150 X

CS
2-

3

Water bijvullen Zand bijvullen Bezanden Rangeer-dubbel-A-sein Rangeerfunctie + rangeerlicht Generatorgeluid Schakelfunctie Kolen scheppen en flikkeren vuurkist Stoten railvoeg Veiligheidsventiel Koppelgeluid Lichtfunctie Conducteur – vertrekken Stationsmededeling – F 

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

Dit model heeft artikelnummer 25744  
in het Trix H0-assortiment.

Frankrijk

Afbeelding toont  
eerste uitvoering als rendering

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

€ 499,– *
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Voorbeeld: 2 tweeassige lageboordwagens JQo (voorheen type 
Rs  Stuttgart) van de Franse staatsspoorwegen (SNCF). Zoals midden 
jaren ‘50 in gebruik.

Model: Beide lageboordwagens met schoorwerk en elk beladen met 
twee auto‘s 2CV „Eend” van de firma Schuco. Beide wagens afzonderlijk 
verpakt, met extra omverpakking.  
Totale lengte over de buffers 28 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

      Set autotransportwagens

€ 109,– *



Niederlande
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Nederland

De 81 locs uit serie 1700 ontstonden tussen 1991 en 1994 en 
verschillen maar weinig van hun oudere broers uit serie 1600. 
De verschillen met serie 1600 zitten in de uitgebreide elektronica, 
een nieuwere versie van de ATB-treinzekering (versie 4 in plaats 
van 3) en een ander remsysteem. Ze zijn twee ton zwaarder en 
leveren een vermogen van 4.540 kW in plaats van 4.040 kW. De 
serie 1700 was aanvankelijk bedoeld voor de door Talbot gele-
verde trek-duwtreinen type DD-AR (zoals de Märklin-modellen 
43577, 43578 en 43579). Deze trek-duwtreinen werden hierbij als 
motorwagens behandeld en waren daarom ook aan beide zijden 

van automatische koppelingen voorzien. Ook serie 1700 werd 
aanvankelijk met automatische koppelingen uitgerust. Met de 
levering van de nieuwe motorwagen mDDM 7700 was een deel 
van de 1700‘s niet meer nodig. Daarop werd de automatische 
koppeling bij de locomotieven 1732 tot 1781 door een normale 
schroefkoppeling vervangen. Meerdere locomotieven uit deze 
serie zijn al buiten bedrijf gesteld of verkocht. Voor het trekken 
van de internationale Intercity-trein naar Berlijn, op het traject 
Amsterdam – Bad Bentheim, werden in het afgelopen jaar bij 
de NS nog acht locomotieven ingezet.



)#§hNU5

39720

© Harry Peters

93

Highlights:
 • Compleet nieuwe constructie
 • Bufferhoogte conform NEM
 • Opengewerkte metalen uitvoering met veel afzonderlijk 

 gemonteerde details
 • Stroomafnemer digitaal op en neer beweegbaar
 • Machinistencabineverlichting digitaal schakelbaar
 • Uitgebreide licht- en geluidfuncties

Voorbeeld: Elektrische locomotief serie 1700 van de Nederlandse 
Spoorwegen (NS). Bedrijfsnummer van de locomotief 1707. Signaalgele 
basiskleurstelling. Zoals in gebruik vanaf 1992.

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

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Regeling pantograaf     Rijgeluid eloc     Tyfoon     Regeling pantograaf     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Cabineverlichting     Frontsein cabine 2     Rangeerfluit     Rangeerfunctie + rangeerlicht     Frontsein cabine 1     Geluid koppeling     Geluid koppeling     Ventilator     Compressor     

      Elektrische locomotief serie 1700

CS
2-

3

Perslucht afblazen Stationsmededeling – NL Conducteursfluit Lichtfunctie Lichtfunctie Lichtfunctie Machinistencabinedeur kan open Bezanden Lichtfunctie Lichtfunctie 

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

Compleet nieuwe constructie
Dit model heeft artikelnummer 25160 in het  

Trix H0-assortiment.

Onder artikelnummers 43577, 43578 en 43579 vindt u de bijbehorende wagens voor 
voorbeeldgetrouwe samenstelling van de driedelige dubbeldekseenheid 7310.

bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontseinen aan loczijde 2 en 1 elk afzon-
derlijk digitaal uitschakelbaar. Meer lichtfuncties, zoals verschillende 
rangeerlichten en gevaarsignalen, afzonderlijk schakelbaar. Machinisten-
cabineverlichting digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije 
gele en rode ledlampjes. Stroomafnemer digitaal op en neer beweegbaar. 
Afzonderlijk gemonteerde ruitenwissers, ventilatorroosters, handgrepen 
en dakleidingen. Bufferhoogte conform NEM. Remleidingen en gestileer-
de automatische koppeling worden meegeleverd als afzonderlijk aan te 
brengen onderdelen.  
Lengte over de buffers ca. 20,3 cm.

Afbeelding toont eerste uitvoering 
als rendering

€ 399,– *
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Voorbeeld: Dubbeldeksrijtuig type DDM2/3-ABv, 1e/2e klas van de 
Nederlandse Spoorwegen (NS). Bedrijfsnummer 380 7507. Signaalgele 
basiskleurstelling. Zoals in gebruik vanaf 1992.

Dit dubbeldeksrijtuig vindt u onder  artikelnummer 23277  
in het Trix H0-assortiment.

      Dubbeldeksrijtuig 1e/2e klas

Voorbeeld: Dubbeldeksrijtuig type DDM2/3-Bv, 2e klas van de 
 Nederlandse Spoorwegen (NS). Bedrijfsnummer 280 7208. Signaalgele 
basiskleurstelling. Zoals in gebruik vanaf 1992.

Dit dubbeldeksrijtuig vindt u onder artikelnummer 23278  
in het Trix H0-assortiment.

      Dubbeldeksrijtuig 2e klas
Model: Typespecifiek vormgegeven bodemplaten. Kleinst berijdbare 
boogradius 360 mm. De wagens zijn voorbereid voor stroomgeleidende 
koppelingen 7319 of 72020/72021 en voor inbouw van ledbinnen-
verlichting 73400/73401 (3x) met sleepcontact 73406.  
Lengte over de buffers ca. 28,2 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

Nederlande

Model: Typespecifiek vormgegeven bodemplaten. Kleinst berijdbare 
boogradius 360 mm. De wagens zijn voorbereid voor stroomgeleidende 
koppelingen 7319 of 72020/72021 en voor inbouw van ledbinnen-
verlichting 73400/73401 (3x) met sleepcontact 73406.  
Lengte over de buffers ca. 28,2 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.€ 76,99 *

€ 76,99 *
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Onder artikelnummers 43577, 43578 en 43579 vindt u de bijbehorende wagens voor 
 voorbeeldgetrouwe samenstelling van de driedelige dubbeldekseenheid 7310. 
De bijbehorende locomotief uit serie 1700 vindt u onder artikelnummer 39720 in 
ons assortiment.

Voorbeeld: Dubbeldeks-stuurstandrijtuig type DDM2/3-Bvk, 2e klas van 
de Nederlandse Spoorwegen (NS). Bedrijfsnummer 270 7010. Signaalgele 
basiskleurstelling. Zoals in gebruik vanaf 1992.

Model: Met de rijrichting wisselend frontsein van driepuntsfrontsein 
naar twee rode sluitseinen. Verlichting met onderhoudsvrije ledlampjes. 
Gedetailleerde bufferbalk met gemonteerde frontspoiler en gestileerde 

      Dubbeldeks-stuurstandrijtuig 2e klas
automatische koppeling. Machinistencabine met interieur. Typespecifieke 
vormgegeven bodemplaat en schort. Kleinst berijdbare boogradius 360 mm. 
De wagens zijn voorbereid voor stroomgeleidende koppelingen 7319 of 
72020/72021 en voor inbouw van ledbinnenverlichting 73400/73401 (3x).  
Lengte over de buffers ca. 28,2 cm.

Dit dubbeldeks-stuurstandrijtuig vindt u onder artikelnummer 23279  
in het Trix H0-assortiment.

€ 119,– *
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Highlights:
• Locomotiefbehuizing en drager van de locomotief

van  persgietzink
• Veel gemonteerde details
• Machinistencabineverlichting digitaal schakelbaar
• Speelwerelddecoder mfx+ met uitgebreide gebruiks- 

en  geluidsfuncties

Voorbeeld: Elektrolocomotief serie 193 (Vectron) van de European 
 Locomotive Leasing (ELL), verhuurd aan de Nederlandse staatsspoor-
wegen (NS). Bedrijfsnummer 193 733-3. Zoals in gebruik rond 2021.

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    Lichtfunctie rangeerlicht Nederland   Lichtfunctie   Lichtfunctie 1   Lichtfunctie 2   Tyfoon   Rangeersnelheid   

      Elektrische locomotief serie 193

CS
2-

3

Ventilator Compressor Perslucht afblazen Bezanden Machinistencabinedeur kan open Ruitenwissergeluid Waarschuwingssignaal dodemansknop Waarschuwingsmelding treinbeïnvloeding Rangeerfunctie + rangeerlicht Koppelgeluid Geluid van loskoppelen 

Nederland

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

Dit model heeft artikelnummer 25198 in  
het Trix H0-assortiment.

€ 379,– *
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Voorbeeld: Tweeassige containerwagen type Lbms 839. Particuliere wa-
gen van de firma Akzo Nobel, ingezet door de Nederlandse Spoorwegen 
(NS). Zoals in gebruik vanaf 2004.

      Containerwagen Lbms
Model: Met remplatform en gemonteerde opschriftplaten. Beladen met 
twee containers voor gevaarlijke stoffen. Borgklemmen voor het vastzet-
ten van de containers worden meegeleverd.  
Lengte over de buffers 11,4 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.  
Trix Express-wielstel: E33357811.

Highlights:
 • Voorbeeldgetrouw dak- en frontgedeelte
 • Machinistencabineverlichting digitaal schakelbaar
 • Verlichting van besturingspaneel digitaal schakelbaar
 • Standaard ingebouwde rookgenerator

Voorbeeld: Dieselelektrische goederentreinlocomotief JT42CWR, beter 
bekend als Class 66. Diesellocomotief van CFL Cargo.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluids- en licht-
functies. Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel, centraal 
ingebouwd. Vier cardanaangedreven assen. Antislipbanden. Met de 
rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en twee rode sluitseinen in 
conventioneel bedrijf, 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-ver-
lichting ingeschakeld. Machinistencabineverlichting digitaal schakelbaar. 
Verlichting van besturingspaneel digitaal schakelbaar. Verlichting met 

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

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

      Diesellocomotief Class 66

CS
2-

3

Compressor Tyfoon hoog Rangeersnelheid Perslucht afblazen Bezanden Diesel bijvullen Koppelgeluid Geluid van loskoppelen Waarschuwingssignaal dodemansknop Waarschuwingsmelding treinbeïnvloeding Machinistencabinedeur kan open 

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

Dit model heeft artikelnummer 22698 in  
het Trix H0-assortiment.

Luxemburg

onderhoudsvrije warmwitte en rode ledlampjes. Standaard ingebouwde 
rookgenerator. Veel afzonderlijk gemonteerde details. Gedetailleerde 
bufferbalk.  Opsteekbare remslangen worden meegeleverd.  
Lengte over de buffers ca. 24,7 cm.

€ 42,99 *

€ 459,– *
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Voorbeeld: 4 verschillende types rijtuigen in de uitvoering van de 
Belgische staatsspoorwegen (SNCB/NMBS). 1 tweeassige bagagewagen 
(voorheen Pwgs 41) zonder dakopzetstuk. 1 vierassig personenrijtuig 
„Langenschwalbacher” (voorheen C4i Pr 15), 3e klas. 1 tweeassig per-
sonenrijtuig „Donnerbüchse” (voorheen BCi-29), 2e/3e klas. 1 tweeassig 
personenrijtuig „Donnerbüchse” (voorheen Ci-28), 3e klas. Alle wagens in 
mosgroene basiskleurstelling. Zoals begin/midden jaren ‘50 in gebruik.

Model: Totale lengte over de buffers 59,4 cm.  
Gelijkstroomwielstel E700580.

      Set personenrijtuigen bij serie 81

Voorbeeld: Stoomlocomotief uit serie 81 (voormalige Pruisische G 8.1) 
met steenkoolsleeptender van de Belgische staatsspoorwegen  
(NMBS/SNCB). Basiskleurstelling mosgroen/zwart. Bedrijfsnummer van 
de locomotief 81340. Zoals begin/midden jaren ‘50 in gebruik.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. 
Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel in ketel. 4 aange-
dreven assen. Antislipbanden. Locomotief en tender grotendeels van 
metaal. Geschikt voor rookgarnituur 72270. Met de rijrichting wisselend 
tweepuntsfrontsein en naderhand in te bouwen rookgarnituur in conventi-

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     Rangeerfluit     Koppelgeluid     Kolen scheppen     Stoom afblazen     Luchtpomp     Waterpomp     Injecteur     tuimelrooster     Bezanden     Kolen bijvullen     

      Stoomlocomotief serie 81

CS
2-

3

Water bijvullen Zand bijvullen Rangeer-dubbel-A-sein Rangeerfunctie + rangeerlicht Stoten railvoeg Conducteursfluit 

België

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

Dit model heeft artikelnummer 25539  
in het Trix H0-assortiment.

oneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met warmwitte ledlampjes. 
Vast kortkoppelingsmechanisme tussen loc en tender. Veel afzonderlijk 
gemonteerde details, zoals leidingen en zandvalbuizen. Remslangen en 
gestileerde schroefkoppelingen worden meegeleverd. 
Lengte over de buffers 21 cm.

€ 189,– * (4 wagens)

€ 449,– *
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Highlights:
 • Standaard ingebouwde ledbinnenverlichting 
 • Digitale speelwerelddecoder mfx+ met licht- en geluidsfuncties
 • Verlichte bestemmingsweergaven

Voorbeeld: Dieselmotorwagen voor regionaal verkeer serie 648.2 (LINT 41) Lokal-
banen a/s (Lokaltog). Uitvoering met lage instap. Ingezet rondom Gilleleje, Denemarken. 
Met bestemmingsweergave „94OR Gilleleje”. Bedrijfsnummers motorwagen 648 113-2 
en 648 213-0. Zoals in gebruik rond 2021.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogver-
mogenaandrijving met vliegwiel, ondergebracht in Jakobs-draaistel. 2 aangedreven assen. 
Antislipbanden. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en twee rode sluitseinen 
in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontsein aan motorwagenzijde 2 en 1 elk 
afzonderlijk digitaal uitschakelbaar. Standaard ingebouwde binnenverlichting. Frontsein 
en binnenverlichting met onderhoudsvrije, warmwitte en rode ledlampjes. Bestemmings-
weergave voorbeeldgetrouw met gele ledlampjes. Frontsein, bestemmingsweergave en 

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Interieurverlichting     Rijgeluid dieselloc     Tyfoon     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Frontsein cabine 2     Tyfoon     Frontsein cabine 1     Sluiten van deuren     Conducteursfluit     Perslucht afblazen     Bezanden     Diesel bijvullen     Spoorwegovergang     

      Dieselmotorwagen serie 648.2

Dit model heeft artikelnummer 22486  
in het Trix H0-assortiment.

Denemarken

binnenverlichting in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Gedetailleerde  
uitvoering van onderstel en opbouw. Vrije doorkijk. Gesloten vouwbalg en schaargeleiding 
op het Jakobs-draaistel tussen de rijtuighelften. Aan beide uiteinden gestileerde  
middenbufferkoppelingen. 
Totale lengte ca. 48,1 cm.

Voorbeeld: Gesloten wagen DV 30 F van de Königliche Post, ingezet door 
de Zweedse staatsspoorwegen (SJ). Omgebouwde standaardwagen Gbs.

Model: Lengte over de buffers 16,2 cm.  
Gelijkstroomwielstel E700580.

      Postwagen DV 30 F

Zweden

€ 449,– *

€ 37,99 *
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Zweden

Voorbeeld: Vier personenrijtuigen van de Zweedse staatsspoorwegen 
(SJ). Een AB3 1e/2e klas en drie B5 2e klas.

Model: Draaistellen volgens type Minden-Deutz met geleide 
 koppelingsschacht.  
Totale lengte over de buffers ca. 98,5 cm.  
Gelijkstroomwielstel E700580.

      Set personenrijtuigen

Highlights:
 • Authentiek uiterlijk van de wagens zoals ze in 

Zweden worden gehuurd en ingezet

Voorbeeld: Drie open hogeboordwagens type Eaos van Statens 
 Järnvägar (SJ), geregistreerd in Zweden, verhuurd door de DB. Roodbruine 
basiskleurstelling. Zoals in gebruik vanaf 1993.

Model: Draaistellen Y 25 gelast. Ladinginzetstuk voor weergave 
van staalschroot. Met hoekige buffers. Op een van de wagens is een 
voorbeeldgetrouw voormalig DB-logo zichtbaar. Alle wagens afzonderlijk 
verpakt met extra omverpakking.  
Lengte over de buffers per wagen ca. 16,1 cm.  
Gelijkstroomwielstel E700580.

      Set hogeboordwagens schroottransport

€ 219,– * (4 wagens)

€ 119,– * (3 wagens)
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Highlights:
 • Compleet nieuwe constructie
 • Onderstel en opbouw grotendeels van metaal
 • Veel gemonteerde details
 • Machinistencabineverlichting digitaal schakelbaar
 • Talrijke verschillende lichtsignalen digitaal schakelbaar
 • Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties
 • Bufferhoogte conform NEM

Voorbeeld: Elektrische locomotief Rc 6 van de Zweedse staatsspoorwe-
gen (SJ). Uitvoering in zwarte basiskleurstelling met schaarstroomafne-
mers. Zoals in gebruik rond 2010.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. Gere-
gelde hoogvermogenaandrijving. Vier aangedreven assen. Antislipbanden. 
Met de rijrichting wisselend vierpuntsfrontsein en één rood sluitsein in 
conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Machinistencabineverlichting 
digitaal schakelbaar. Wanneer het frontsein aan beide zijden van de loc 
is uitgeschakeld, wordt aan weerszijden het rangeerlicht ingeschakeld. 
Talrijke verschillende lichtfuncties digitaal schakelbaar. Verlichting met 
onderhoudsvrije warmwitte en rode ledlampjes. Gemonteerde handgrepen 
van kunststof en metaal. Gemonteerde achteruitkijkspiegel. Remleidingen, 
gestileerde schroefkoppelingen en een gestileerde schroefkoppelingen 
baanruimer worden meegeleverd. 
Lengte over de buffers 17,7 cm.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Lichtfunctie     Rijgeluid eloc     Tyfoon     Directe regeling     Cabineverlichting     Frontsein cabine 2     Tyfoon     Frontsein cabine 1     Piepen van remmen uit     Lichtfunctie 1     Conducteursfluit     Lichtfunctie 2     Ventilator     Compressor     Perslucht afblazen     

      Elektrische locomotief Rc 6

CS
2-

3

Bezanden Lichtfunctie 3 Special light function Rangeersnelheid Panto-geluid Rangeerfunctie + rangeerlicht Stationsmededeling Spoorwegovergang Geluid koppeling 

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

Dit model heeft artikelnummer 25280  
in het Trix H0-assortiment.

Afbeelding toont eerste  
uitvoering als rendering

Nieuwe constructie

€ 389,– *
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Spanje

Voorbeeld: Drie 4-assige chemieketelwagens type Zags van Transfesa, 
ingezet door Renfe. Geregistreerd in Spanje. Zoals in gebruik vanaf 1999.

Model: Gedetailleerd onderstel met doorbroken frame. Langsdragers 
als U-profiel met kabelogen. Draaistellen conform type Y25. Gemon-
teerd werk- en remplatform. Verschillende bedrijfsnummers. Wagens 
 afzonderlijk verpakt.  
Totale lengte over de buffers ca. 44 cm.  
Gelijkstroomwielstel E700580.

      Set ketelwagens Transfesa

Voorbeeld: 3 tweeassige schuifdak-/schuifwandwagens type Tbis van 
de Noorse staatsspoorwegen (NSB). Alle wagens in kastanjebruine basis-
kleurstelling. Met remplatform aan de kopzijde. Schuifdeuren in gewelfde 
uitvoering. Zoals in gebruik rond 1988.

Model: Aan de kopzijde gemonteerde hooggeplaatste eindbordessen 
en ladders. Ook een aan een kopzijde gemonteerd remplatform. 2-delig 
wagendak van metaal dat open kan. Alle wagens hebben verschillende 
bedrijfsnummers en zijn afzonderlijk verpakt. Extra verpakking. Totale 
lengte over de buffers 50 cm.  
Gelijkstroomwielstel per wagen E700580.

      Set schuifdak-/schuifwandwagens Tbis

Noorwegen

Nieuwe constructie met schuifdeuren 

in gewelfde uitvoering

€ 139,– * (3 wagens)

€ 129,– * (3 wagens)

Schuifdak dat open kan
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Highlights:
 • Uiterst gedetailleerde metalen uitvoering
 • Digitale speelwerelddecoder mfx+ met uitgebreide  

gebruiks- en geluidsfuncties
 • Machinistencabine- en machineruimteverlichting digitaal 

schakelbaar

Voorbeeld: Elektrische locomotief serie 1189 „Oostenrijkse Krokodil”. 
Fictieve uitvoering in zwarte basiskleurstelling. Bedrijfsnummer 1189.22. 
Zoals begin/midden jaren ‘70 in gebruik.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluids- en licht-
functies. Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel, centraal 
ingebouwd. Telkens 2 aandrijfwielen in de twee aandrijfwielstellen via 
cardan aangedreven. Antislipbanden. Boogvolgend geleed onderstel. 
Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en één rood sluitsein in 
 conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting omschakelbaar 
naar één wit sluitsein. Frontsein aan loczijde 2 en 1 elk afzonderlijk 
 digitaal uitschakelbaar. Wanneer het frontsein aan beide zijden van de 
loc is uitgeschakeld, is aan weerszijden het rangeerlicht inge schakeld 
(telkens 1x wit aan elke zijde van de loc). Machinistencabine- en 
 machineruimteverlichting telkens afzonderlijk digitaal schakelbaar. 
Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode ledlampjes. Uiterst 

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Sluitsein     Rijgeluid eloc     Locfluit     Directe regeling     Binnenverlichting     Piepen van remmen uit     Cabineverlichting     Frontsein cabine 2     Rangeersnelheid     Rangeerfluit     Frontsein cabine 1     Cabineverlichting     Ventilator     Perslucht afblazen     Panto-geluid     

      Elektrische locomotief serie 1189

CS
2-

3

Bezanden Stoten railvoeg Luchtpers Sluiten van deuren Geluid koppeling Bedrijfsgeluid Cabineradio Hoofdschakelaar 

Beursloc 2022

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

Dit model heeft artikelnummer 25093 in het  
Trix H0-assortiment.

gedetailleerde metalen uitvoering met veel afzonderlijk gemonteerde 
elementen, zoals koelleidingen voor transformatorolie. Nagebootste 
 machinistencabine en machineruimte. Gedetailleerde dakuitvoering. 
Kleinst berijdbare boogradius 360 mm. Remslangen en gestileerde 
schroefkoppelingen worden meegeleverd.  
Lengte over de buffers ca. 23,4 cm.

€ 569,– *
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Accessoires

Highlights:
 • Kortkoppelingen voor wagens met lage bufferhoogte

Inhoud: 50 kortkoppelingen 357874. Voor gebruik in wagens met 
genormeerde koppelingsschacht (NEM 362) en schaargeleiding, evenals 
bij wagens met lage bufferhoogte conform NEM 303. Compatibel met 
standaardkoppelingen (NEM 360).

      Kortkoppelingen voor genormeerde koppelingsschacht

Highlights:
 • Stroomgeleidende kortkoppelingen voor wagens met lagere 

bufferhoogte

Scheidbare kortkoppeling met eenpolige elektrische verbinding voor ver-
lichte sneltreinrijtuigen. Ook geschikt voor wagens met lage bufferhoogte 
conform NEM 303. Geschikt voor voorbereide wagens met een lengte 
van 26,4 cm, 27 cm en 28,2 cm bij het inbouwen van binnenverlichting 
73400/73401. Voor een wagen in treinverband is een sleepcontact 73404, 
73405 of 73406 nodig. 
 
Inhoud: 2 kortkoppelingen voor genormeerde koppelingsschachten met 
contacten, 2 sets contacten voor de koppelingsdissels, 1 massaveer naar 
het draaistel, 2 aansluitkabels en een inbouwhandleiding. 
Betrouwbare verbinding met vergrendelde contacten. Handmatig aan- 
en loskoppelen op de modelbaan mogelijk, koppelen ook met reguliere 
kortkoppelingen zonder elektrisch contact.

      Stroomgeleidende kortkoppelingen

De nieuwe kortkoppeling is speciaal ontworpen voor nieuw ontworpen locomotieven 
met een voorbeeldgetrouwe lagere bufferbalk en dus een lagere bufferhoogte vanaf de 
bovenkant van de rail (volgens NEM 303) om te waarborgen dat het kortkoppelings-
systeem onder de bufferschijf naar buiten wordt gezwenkt. De nieuwe kortkoppeling 
past op alle gangbare Märklin koppelingen.

Het diagram toont aanschouwelijk de hoogte  
van de oude kortkoppeling (blauw)  

ten opzichte van de nieuwe kortkoppeling (grijs).

€ 56,99 * (50 stuks)

€ 15,99 *
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Voor kortgekoppelde wagenverbinding met eenpolige stroomgeleiding. 
Geschikt voor gebruik in de genormeerde kortkoppelingsschacht van alle 
personenrijtuigen „Donnerbüchse” met basis 4313, 4314 en 4315. Een 
enkel verlichtingssleepcontact per verlicht treinstel is daarom voldoende. 
Naast twee stroomgeleidende kortkoppelingen worden standaard ook de 
stroomgeleidende elementen voor naderhand inbouwen van de kortkoppe-
lingsmechanismen meegeleverd.  
Handmatig aan- en loskoppelen op de modelbaan mogelijk. 

Passend bij 73300, 73301 en 73302
      Stroomgeleidende scheidbare kortkoppeling

Deze vrachtwagen met kantelbak wordt in 2022 in een 
 eenmalige serie alleen voor Insider Club-leden geproduceerd.

Highlights:
 • Variant van een absolute klassieker 
 • Volledig metalen model
 • Echte veerbediende kantelfunctie 
 • Kartonnen verpakking in historische vormgeving
 • Het model wordt geleverd met een certificaat van echtheid

      Vrachtwagen met kantelbak

 Dit model wordt in een eenmalige serie exclusief voor het Märklin-dealerinitiatief geproduceerd. 5 jaar garantie op alle artikelen voor het Märklin-dealerinitiatief en Club-artikelen (Märklin Insider-club en Trix Club).  
Garantievoorwaarden zie bladzijde 145. Een bijgewerkte verklaring van de tekens vindt u op internet op www.maerklin.de

Set met 2 kortkoppelingen en stroomgeleidende elementen voor uitrusting 
van een wagen. Montagehandleiding wordt meegeleverd.

Replica  MHI exclusief

Voorbeeld: Kaelble kiepwagen

Model: Remake van het vroegere Märklin-model 8036. Met echte, veer-
bediende kantelfunctie. Cabine, kantelbak en onderstel van het voertuig 
van spuitgietmetaal. Metalen wielstellen als draaiende onderdelen 
met rubberen banden. Koplampen in contrasterende kleur. Cabine met 
vensters. Bij de modellen van de replicaserie. 
Schaal ca. 1: 45, voertuiglengte ca. 13,7 cm.

€ 15,99 *

€ 59,99 *
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Märklin Spoor Z

Perfectie op een schaal van 1:220, dat is het voor modelspoorliefhebbers 
populaire Spoor Z van Märklin. Liefdevol ook „Mini-Club” genoemd, 
staat het al tientallen jaren symbool voor exclusieve fijnmechanica in de 
spoorwegmodelbouw.

Wat in 1972 met kunststof wielen en een lifestyle-imago op de markt 
kwam, is uitgegroeid tot een volwaardige modelbaan – tot de kleinste 
standaard modelspoorbaan ter wereld.

Verheug u met ons o peen spannend jaar vol Spoor Z.

Welkom bij  
50 jaar precisie!

Alle informatie over het grote Spoor Z-jubileum 
vindt u op: https://www.maerklin.de/50-Jahre-Z
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Exclusieve serie voor het Märklin-dealerinitiatief (MHI) ter gelegenheid 
van het jubileum 50 jaar Mini-Club.

Highlights:
 • Dieselloc met klokankermotor
 • Kortkoppelingshaak
 • Grote cirkelbaan
 • Hommage aan startset 8901

Voorbeeld: 1 diesellocomotief BR 216. 1 bagagewagen Düm 902,  
1 coupérijtuig 1e klas Aüm 203 en 1 coupérijtuig 2e klas Büm 234 in 
zogenoemde „popkleuren”, zoals in gebruik in tijdperk IV.

Model: Locomotief met klokankermotor, alle aandrijfassen aangedreven, 
rijrichtingsafhankelijk ledfrontsein 3x wit/2x rood, onderstel van metaal, 
locomotiefbehuizing van kunststof. 2 personenrijtuigen, 1 bagage-
wagen met zwarte schijfwielstellen en kortkoppelingshaak. Treinlengte 
ca. 440 mm. Grote cirkelbaan met 6 rechte rails van 110 mm (daarvan 
5 x 8500, 1 x aansluitspoor 8590), 4 gebogen rails 8520 en 6 gebogen 
rails 8521. Ook meegeleverd: Railplanningsbrochure, hersporingshulp, 
rijregelaar en voeding voor stroomvoorziening resp. rijregeling. Verpakking 
in de stijl van de begintijd van de Märklin Mini-Club.  
 
Uitbreiding van de railopstelling bv. met SET-pakketten 8190 resp. 8191, 
8192, 8193 en 8194 of naar eigen ontwerp.

      Märklin-dealerinitiatief jubileumstartset „50 Jahre Mini-Club”

In set kleurrijke

 Dit model wordt in een eenmalige serie exclusief voor het Märklin-dealerinitiatief geproduceerd. 5 jaar garantie op alle artikelen voor het Märklin-dealerinitiatief en Club-artikelen (Märklin Insider-club en Trix Club).  
Garantievoorwaarden zie bladzijde 145. Een bijgewerkte verklaring van de tekens vindt u op internet op www.maerklin.de

€ 359,– *



!4

87402 

87402 81873
109

 MHI exclusief

Highlights:
 • Perfecte aanvulling op 81873
 • Kortkoppelingshaak

Voorbeeld: Treinstel bestaande uit zogenoemde „poprijtuigen”.  
Sneltrein-couchetterijtuig uit serie Bcüm 243 van de Deutsche 
 Bundes bahn (DB), blauwlila/grijs, 2e klas, sneltrein-coupérijtuig Büm 234 
blauw/grijs van de DB en sneltrein-couchetterijtuig Bcüm 243 van de DB 
roodpaars/grijs.

Model: 3-delige set wagens, bestaande uit twee couchetterijtuigen en 
een coupérijtuig. Alle rijtuigen in gedetailleerde kleurstelling met opschrift 
en met kortkoppelingshaak.  
Totale lengte over de buffers ca. 365 mm.

      Set sneltreinrijtuigen „poprijtuigen”

Foto op de achtergrond toont de klassieker 8902

€ 129,– * (3 wagens)

Exclusieve serie voor het Märklin-dealerinitiatief (MHI) ter gelegenheid 
van het jubileum 50 jaar Mini-Club.
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 MHI exclusief

Eenmalige productie voor het Märklin-dealerinitiatief. Highlights:
 • Klokankermotor

Voorbeeld: Serie 194 van de Deutsche Bundesbahn, zoals in gebruik in 
tijdperk IVb op de Geislinger Steige.

Model: Klokankermotor. Gebruik met elektrische bovenleiding. 
 Ledfrontsein met warmwitte ledlampjes, met de rijrichting  wisselend. 
 Beide bordessen van metaal. Beide draaistellen aangedreven. 
 Gedetailleerde en voorbeeldgetrouwe kleurstelling en opschriften.  
Lengte over de buffers 85 mm.

      Elektrische locomotief serie 194

Op de Geislinger Steige

 Dit model wordt in een eenmalige serie exclusief voor het Märklin-dealerinitiatief geproduceerd. 5 jaar garantie op alle artikelen voor het Märklin-dealerinitiatief en Club-artikelen (Märklin Insider-club en Trix Club).  
Garantievoorwaarden zie bladzijde 145. Een bijgewerkte verklaring van de tekens vindt u op internet op www.maerklin.de

Eenmalige productie voor het Märklin-dealerinitiatief. Highlights:
 • Voorbeeldgetrouw treinstel op de Geislinger Steige
 • Kortkoppeling

Voorbeeld: Treinstel op de Geislinger Steige bestaande uit 3 ombouw-
wagens 3-a 2e klas B3yge 761. 
Alle wagens zoals in gebruik in tijdperk IVb.

Model: Alle wagens in gedetailleerde, voorbeeldgetrouwe kleurstelling. 
Wagen in het midden met koppelstang verbonden.  
Totale lengte over de buffers ca. 190 mm.  
Hersporingshulp wordt meegeleverd.

      Set rijtuigen voor regionaal verkeer

€ 269,– *

€ 129,– * (3 wagens)
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Voorbeeldgetrouw treinstel, zoals het vroeger voor  

het vervoer van scholieren op de Geislinger Steige  

werd gebruikt
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Diesellocomotief 88320 wordt in een eenmalige serie uitsluitend 
voor Insider Club-leden geproduceerd.

De indrukwekkende maatvoering van de V 320  
als eerste rendering.

Highlights:
 • Compleet nieuwe constructie voor Insider-leden
 • Klokankermotor
 • Met de rijrichting wisselend warmwit/rood ledfrontsein
 • Onderstel van metaal en opbouw van kunststof
 • Machineruimteverlichting en machinistencabineverlichting
 • Geïmiteerde machineruimte
 • Gemonteerde handgrepen

      Diesellocomotief serie V 320 001

Meer informatie en details over ons actuele Insider-model vindt 
u in de speciale brochure.

Voorbeeld: Diesellocomotief V 320 001 van de Deutsche Bundes-
bahn (DB) in de purperrode kleurstelling van tijdperk IIIb.  
Zoals in gebruik rond 1965.

Model: Volledig nieuwe ontwikkeling, onderstel van metaal, opbouw 
van kunststof. Beide draaistellen aangedreven. Klokankermotor. Met 
de rijrichting wisselend ledfrontsein 3x warmwit en 2x rood. Machine-
ruimteverlichting en geïmiteerde machineruimte. Cabineverlichting. 
Uiterst gedetailleerd met voorbeeldgetrouwe kleurstelling en opschriften. 
Uitstekende trekkracht door hoog voertuiggewicht. Gemonteerde 
 handgrepen. 
Lengte over de buffers ca. 105 mm.

Ons Insider-model 2022 voor Spoor Z

Uiterste besteldatum 28.02.2022

Maar liefst 105 mm

 Dit model wordt in een eenmalige serie exclusief voor het Märklin-dealerinitiatief geproduceerd. 5 jaar garantie op alle artikelen voor het Märklin-dealerinitiatief en Club-artikelen (Märklin Insider-club en Trix Club).  
Garantievoorwaarden zie bladzijde 145. Een bijgewerkte verklaring van de tekens vindt u op internet op www.maerklin.de

€ 249,– *
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Al in 1956 begon de firma Henschel voor eigen rekening, maar in 
samenwerking met BZA München, met de constructie van de tot 
nu toe grootste en sterkste dieselhydraulische loc van Europa. Bij 
de ontwikkeling van deze gigant kon Henschel daardoor terug-
vallen op waardevolle ervaringen met exportlocs. Verder maakte 
men bij de V 320 001 gebruik van de beproefde procedure waar-
bij in de grote machine twee 1.900 pk-motoren van de zojuist 
geproduceerde V 160 werden ingebouwd. Volledig nieuw waren 
echter de drieassige draaistellen. De wielstellen behielden de, ge-

zien de topsnelheid van 160 km/h, ongewoon grote dia meter van 
1.100 mm. Via een bij stilstand te bedienen oms chakeltoestel kon 
de combinatie van ofwel hoge snelheid (160 km/h) met lagere 
trekkracht (sneltreinen), of lage snelheid (100 km/h) met hogere 
trekkracht (goederentreinen) worden ingesteld. Het moderne, 
hoekige ontwerp van de kop was koersbepalend voor alle volgen-
de diesellocs van de DB. De indrukwekkende lengte van 23 me-
ter, de brede brandstoftanks aan de onderkant van het frame 
en een royaal aantal beweegbare ventilatieroosters geven hem 

een  reptielachtig uiterlijk, waarachter de twee motorinstallaties 
dreunden. Met zijn door zes wielstellen gedragen 122 ton ijzer en 
staal kon hij met recht een monster worden genoemd – maar dan 
wel een heel mooi monster! 

Lees meer op: 
 https://www.maerklin.de/products/88320.

 MHI exclusief
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Voorbeeld: Stoomlocomotief serie 78 van de DB in de uitvoering van 
tijdperk IIIa.

Model: Herbewerkt model met klokankermotor, gedetailleerd en volledig 
functionerend stangenstelsel. Eveneens met geïmiteerde remmen, zand-
valbuizen en baanruimer. Alle aandrijfassen aangedreven. Verlichting met 
onderhoudsvrije warmwitte ledlampjes.  
Lengte over de buffers 70 mm.

      Personentrein-tenderloc

De T 18 (de latere serie 78) werd in 1911 ontwikkeld voor een 
snellere afhandeling van het reizigersverkeer op het eiland Rügen 
en werd door zijn symmetrische bouwvorm met drie  gekoppelde 
wielstellen, twee draaistellen, grote voorraadcontainers en een 
 topsnelheid van 100 km/h in beide rijrichtingen een van de 
 succesvolste Duitse tenderlocs ooit. Uitgevoerd in een indruk-
wekkend gedetailleerde model van de meest succesvolle serie 
locomotieven die ooit over Duitse rails reed.

In pendeldienst

€ 259,– *

Highlights:
 • Klokankermotor
 • Gedetailleerd, werkend stangenstelsel
 • Imitatie van remsysteem en zandvalbuizen



2

82328

3

82133

115

Voorbeeld: 2 open goederenwagens type O 10 beladen met houten 
schaaldelen zoals in gebruik in tijdperk II.

Model: 2 open goederenwagens met voorbeeldgetrouwe kleurstelling, 
opschriften en gebruikssporen. Meegeleverd worden 6 stapels schaalde-
len van echt hout, die op beide wagens kunnen worden geladen.  
Lengte over de buffers ca. 69 mm.

      Set goederenwagens O 10

Voorbeeld: Inspectie-rongenwagen Rmms 33 van de DB zoals in gebruik 
in tijdperk III. Wagen met handrembordes, persluchtremmen, houten 
boorden en houten rongen.

Model: Model van kunststof. Remklauwen op wielniveau. Gedetailleerde 
kleuren en opschriften. Afneembare rongen meegeleverd.  
Lengte over de buffers 65 mm.  
Met ladinginzetstuk van typische inspectiewagenlading.

      Inspectie-rongenwagen Rmms 33

€ 36,99 *

€ 79,99 * (2 wagens)
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Voorbeeld: 5 gesloten goederenwagens G 10 (DWV blad A2), 1 wagen 
van de DR Brits-Amerikaanse zone met kort remhokje, 1 wagen van de 
Saarländische Eisenbahn (SEB) met verwijderd remhokje, 3 wagens van 
de DB met remhokje, kort remhokje en verwijderd remhokje. Alle wagens 
zoals in gebruik rond 1954.

Model: 5 goederenwagens G 10. Daarvan 2 wagens zonder remhokje. 
Ook 3 wagens met remhokje, waarvan 2 wagens als nieuwe constructie 
met een zogenoemd besparingsremhokje (kort type) zijn uitgerust. Alle 
wagens van kunststof met schijfwielen.  
Totale lengte ca. 208 mm.

      Set goederenwagens G10

Met besparingsremhokje

Nieuwe constructie G10  

met ort remhokje  

(besparingsremhokje)

€ 159,– * (5 wagens)
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Voorbeeld: 1 goederentrein-bagagewagen Pwgs 41, 2 open goederen-
wagens Omm 52 zonder handrem 1 gesloten goederenwagen G 10 zonder 
handrem, 1 klapdekselwagen K 15 met handrembordes van de Deutsche 
Bundesbahn (DB) zoals in gebruik in tijdperk III.

Model: Set wagen bestaande uit 5 wagens, waarvan een goederen-
trein-bagagewagen Pwgs 41 zonder dakopbouw als compleet nieuwe 
constructie. Opbouw en bodem van kunststof. Gestileerde remmen op 
wielniveau nagebootst. 2 open goederenwagens Omm 52 zonder handrem 
met verschillende wagennummers, 1 gesloten goederenwagen G 10 
zonder handrem en 1 klapdekselwagen K 15 met laadkleppen die open 
kunnen. Wagens niet afzonderlijk leverbaar.  
Totale lengte ca. 220 mm.

      Set goederenwagens van de DB

De Pwgs 41 als compleet 

nieuwe constructie

€ 159,– * (5 wagens)
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Highlights:
 • Klokankermotor

Voorbeeld: Zware goederentreinlocomotief serie 150 van de DB. 
Chroomoxidegroene uitvoering met krachtige ventilatoren, zonder 
regengoot en met afgeronde ruiten in de machineruimte, zoals in gebruik 
in tijdperk IV.

      Elektrische locomotief serie 150

In het typeprogramma van 1954 van de DB was de zesassige E 
50 de grootste, zwaarste en sterkste elektroloc. Hun taak was het 
trekken van zware goederentreinen, maar ze waren, dankzij de 
topsnelheid van 100 km/h, ook in te zetten in het zware snel-
treinverkeer. Als eerste werden in januari 1957 de E 50 001 en 
002 geleverd. De eerste 25 machines werden nog voorzien van 
een direct op het onderstel aangebrachte aandrijving, maar vanaf 
de E 50 026 werd de aandrijving met hardrubberen veerelemen-
ten ingebouwd. Tot 1973 werden 194 machines gebouwd, vanaf 
in delingsnummer 140 met de EDV-conforme seriecode 150. 
De machines bewezen zich in het zware goederentreinverkeer 

vooral op heuvelachtig terrein. Vanaf 1998 werden de machines 
van serie 150 voor het grootste deel afgelost door de levering 
van de nieuwe serie 152. Tegen het eind van 2003 werden de 
laatste  machines uit dienst genomen, de eerste van de vier series 
 standaardlocs die volledig uit het bestand van de DB verdwenen.

Model: Omgebouwd naar een nieuwe generatie motoren. Omschakel-
schroef voor gebruik van bovenleiding onzichtbaar aan de binnenzijde 
aangebracht. Beide draaistellen aangedreven. Driepuntsfrontsein met 
warmwitte ledlampjes, met de rijrichting wisselend. Donker vernikkelde 
spoorkransen.  
Lengte over de buffers 88 mm.

Krachtpatser elektrische locomotief uit serie 150

€ 259,– *
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Westdeutsche Quarzwerke

Highlights:
 • Bouwdoos transportband
 • Te openen zwenkdak

Voorbeeld: 3 zelflossers met zwenkdak type Td 933 van de Deutsche 
Bundesbahn (DB) in de toestand van tijdperk IV en vrachtwagen met 
lading.

Model: 3 x zelflosser met beweegbaar zwenkdak en reclameopschrift 
„Westdeutsche Quarzwerke”. 1 vrachtwagen beladen met kwartszand. 
Vrachtwagen die kan rijden van metaal, met rubberen banden. Ook mee-
geleverd wordt een bouwdoos met een transportband van lasergesneden 
architectuurkarton. Lengte van de wagen over de buffers ca. 132 mm.

      Wagenset „Westdeutsche Quarzwerke“

Een bijpassende transportband 

wordt als bouwpakket bij de 

set geleverd

Zelflosser met beweegbaar 
zwenkdak

€ 149,– * (3 wagens)
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Highlights:
 • Klokankermotor

Voorbeeld: Snelle multifunctionele locomotief serie 120 van de Deutsche 
Bahn AG (DB AG) zoals in gebruik in tijdperk V.

Model: Klokankermotor. Beide draaistellen aangedreven. Donkere 
 spoorkransen. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein.  
Elektrische bovenleidingsfunctie, omschakelschroef onzichtbaar naar 
binnen verplaatst. 
Lengte over de buffers 87 mm.

      Elektrische locomotief serie 120.1

Draaistroompionier

Met de in 1979/’80 geleverde vijf voorserielocomotieven van serie 
120.0 werd bij elektrische locomotieven wereldwijd voor het eerst 
een traploos regelbare driefasenwisselstroom-asynchroonmotor 
toegepast. Tussen 1987 en 1989 werden bij AEG, BBC, Siemens, 
Krauss-Maffei, Krupp en Henschel de serielocomotieven 120 101-
160 met talrijke verbeteringen gebouwd. Deze machines werden 
direct ingezet voor hoogwaardige reizigerstreinen (IC, IR), maar 
ze waren ook te zien voor snelle goederentreinen op de nieuwe 
trajecten. Na meer dan 30 jaar kwam het tijdperk van de 120.1 
in het DB-langeafstandsverkeer op 5 juli 2020 ten einde met de 
laatste rit voor de IC 2161 van Stuttgart over Neurenberg naar 
München. Enkele exemplaren vonden intussen een nieuw thuis 
bij particuliere spoorwegondernemingen.

€ 229,– *
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Highlights:
 • Locomotiefbehuizing van metaal
 • Klokankermotor
 • Serie museumlocomotieven

Voorbeeld: Sneltrein-stoomlocomotief serie 01.5 met kolentender. Gere-
construeerde uitvoering van de voormalige Deutsche Reichsbahn van de 
DDR (DR/DDR), in de actuele toestand als museumlocomotief van Eisen-
bahnfreunde Zollernbahn (EFZ), Rottweil. Met spaakwielen, kolentender 
met universele bak 2´2´T34, Witte-windleiplaten in speciaal ontwerp voor 
de BR 01.5, doorlopende dombekleding en inductieve treinzekering aan 
beide zijden. Bedrijfsnummer 01 519. Zoals in gebruik rond 2016.

      Stoomlocomotief serie 01.5

Voortzetting van de serie  

museumlocomotieven

Model: Nieuwe constructie van een gereconstrueerde BR 01.5. Voort-
zetting van de serie museumlocomotieven. Uitvoering met metalen 
behuizing en klokankermotor en een uiterst gedetailleerd stangenstelsel. 
Geïmiteerde inductieve treinzekeringsmagneten, gestileerde remmen, 
baanruimer en zandvalbuizen. Warmwit ledfrontsein voor. 
Lengte over de buffers 114 mm.

Tot nu toe verschenen  
museumlocs in Spoor Z

Lees online meer op:  
https://www.maerklin.de/products/88019.

Museumlocomotief

De tegenwoordig tot het bezit van de Eisenbahnfreunden 
 Zollernbahn (EFZ) behorende 01 519 hoort bij stoom-
locomotiefserie 01.5, de zwanenzang van de stoomlocomo-
tiefconstructies van de Deutsche Reichsbahn (DR) in de DDR. 
In totaal 35 machines uit serie 01 ondergingen begin jaren ‘60 
een omvangrijke verbouwing. Terwijl in eerste instantie alleen 
de  inbouw van een gelaste gereconstrueerde ketel was voorzien, 
dwong de onderhoudstoestand van de geselecteerde locs tot 
verregaande ombouw, die van deze machines nagenoeg nieuwe 
voertuigen maakten. De gereconstrueerde ketel werd geleverd 
door Raw Halberstadt en ingebouwd in Raw Meiningen. Bij de 
ombouw werd de ketel hoger geplaatst, de ketelboog voorzien 
van een doorlopende dombekleding en een nieuwe cabine in 
de  machines gelast. De zo omgebouwde locomotieven leken 
nauwelijks nog op de oorspronkelijke uitvoering, daarom werden 
de machines na de ombouw onder de nieuwe seriecode 01.5 

ingedeeld. Vanaf de 01 519 (ombouw 1963/’64) werden de locs 
voorzien van oliestook, de overige machines werden in 1965/’66 
overeenkomstig aangepast. Slechts zes machines bleven vaste 
brandstof stoken.

De 01 519 (voorheen 01 186) begon zijn nieuwe leven als 
 oliegestookte machine op 1 maart 1964 bij opstelterrein Erfurt 
P. Andere opstelterreinen waren Wittenberge, opnieuw Erfurt en 
uiteindelijk vanaf 1 juni 1973 Saalfeld. Daar beëindigde hij op   
2 oktober 1982 zijn actieve carrière.

€ 289,– *

Nieuwe constructie
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Onbegrensd

Highlights:
 • Klokankermotor
 • Alle assen aangedreven
 • Warmwit ledfrontsein wisselend met rode sluitseinen

      Elektrische locomotief serie 185.2
Voorbeeld: Elektrische locomotief Traxx 2, type F 140 AC2 van de firma 
DB Schenker Rail Scandinavia A/S, een samenwerkingsverband tussen 
DB Schenker Rail Deutschland AG en het Zweedse Green Cargo AB. Zoals 
in gebruik rond 2017/18. Inzetgebied Denemarken tot in Duitsland.

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

Highlights:
 • Nieuwe generatie motoren
 • Behuizing van met metaal gevulde kunststof

Voorbeeld: Zware goederentreinlocomotief 162.007 van de Zweedse 
spoorwegonderneming Hectorail. Kleurstelling grijs/oranje, zoals in 
gebruik in tijdperk VI.

Model: Klokankermotor. Behuizing van met metaal gevulde kunststof. 
Omschakelschroef voor gebruik van bovenleiding onzichtbaar aan de 
binnenzijde aangebracht. Beide draaistellen aangedreven. Driepuntsfront-
sein met warmwitte ledlampjes, met de rijrichting wisselend. Donker 
vernikkelde wielloopvlakken.  
Lengte over de buffers 88 mm.

      Elektrische locomotief serie 162

€ 229,– *

€ 259,– *
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Beursloc 2022

Highlights:
 • Klokankermotor
 • Verpakt in een chique houten box

      Diesellocomotief serie 218
Voorbeeld: Dieselhydraulische locomotief serie 218 van de Pressnitz-
talbahn GmbH (PRESS) in verkeersblauwe lak. Asindeling Bo´Bo´. Zoals 
momenteel in gebruik.

Model: In de uitvoering van tijdperk VI met klokankermotor en vergrote 
bufferschijven. 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.
Verpakt in een chique houten box.

Voorbeeld: Set wagens bestaande uit 4 containerwagens van 
AAE  Cargo. Bedoeld voor het transport van vrachtwagenopleggers.

Model: Onderstel van de dieplader van metaal. 2 wagens beladen met 
een oplegger „Tuborg” en „Carlsberg”. Gedetailleerde kleuren en opschrif-
ten. Alle wagens en opleggers met verschillende nummers. Ingebouwde 
kortkoppelingshaken.  
Totale lengte over de buffers 318 mm.

      Set diepladers

€ 239,– *

€ 169,– * (4 wagens)
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Unieke serie ter gelegenheid van het jubileum van  
de Mini-Club.

Highlights:
 • Uit de serie Märklin Z Feinguss Edition
 • Behuizingsdelen met coating van platina
 • Eenmalige serie ter gelegenheid van het 

 jubileum „50 jaar Mini-Club”
 • Klokankermotor
 • Ledverlichting met Zwitsers rijrichtings-

afhankelijk frontsein
 • Verpakt in chique, zwart gelakte houten box
 • Certificaat van echtheid

Voorbeeld: O.a. Serie Ce 6/8 III van SBB Historic zoals in gebruik vóór 
2017. Het voorbeeld rijdt ook tegenwoordig nog en behoort tot het 
bestand van de SBB Historic in Erstfeld, Zwitserland.

Model: Bordessen en locomotiefbehuizing van echt gegoten brons, met 
coating van echt platina. Harmonieuze kleurstelling met platina en zwarte 
accenten. Uitgerust met klokankermotor en ledverlichting met Zwitsers 
rijrichtingsafhankelijk frontsein. Beide draaistellen aangedreven. Minder 
opschriften om de  platinalook beter tot zijn recht te laten komen. 
Locnummer „2022” ter gelegenheid van het jubileum van Spoor Z. 
Lengte over de buffers 91 mm. 
Levering in chique houten verpakking met certificaat van echtheid.

      Elektrische locomotief serie Ce 6/8 III „Krokodil”

Handgemaakte modellen – deel 4 uit de verzamelserie

Ter gelegenheid van het 50e jubileum voor het 

eerst een exclusief model van de Krokodil met 

een coating van echt platina

Ter gelegenheid van het jubileum

€ 579,– *
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SBB Ce 6/8 III – „Krokodil” 
 
De overname van de Gotthardbahn door de Schweizerische 
 Bundesbahnen SBB in 1909 bracht ingrijpende veranderingen 
met zich mee. De belangrijkste vernieuwing was de nu met de 
hoogste prioriteit uitgevoerde elektrificatie van de Gotthardbahn, 
waarbij op de hellingen van Erstfeld tot Biasca en in de Gotthard-
tunnel op 12 december 1920 op elektriciteit werd overgestapt. 
Uiteindelijk kon vanaf 28 mei 1922 het hele traject van Luzern tot 
Chiasso met elektrische locomotieven worden bereden. 
 
Hiervoor benodigde de SBB echter nog een groot aantal nieuwe 
locs – en met de zogenoemde „Krokodil” was dé Gotthardloc 
voor goederentreinen geboren. Tussen 1919 en 1922 werden in 
eerste instantie 33 exemplaren afgeleverd, die de aanduiding 
Ce 6/8 II 14251-14283 kregen. Twee aandrijfstellen met elk 
drie aandrijfassen en een draagwielstel waren via een kortkop-
peling verbonden. Tussen de twee aandrijfstellen pronkte een 
korte locomotiefbehuizing, waardoor bij het rijden van bochten 
een uitstekende souplesse was gewaarborgd. De voortdurend 
 stijgende vraag naar capaciteit in het goederenverkeer nood-
zaakte de SBB in 1926/27 om nogmaals 18 „Krokodillen” aan te 
schaffen, die de aanduiding Ce 6/8 III 14301-14318 kregen. Deze 

Meer over de indrukwekkende geschiedenis 
van de Krokodil leest u online op 
https://www.maerklin.de/products/88569.

hadden met 1.809 in plaats van 1.647 kW een hoger vermogen. 
De aandrijving met twee tractiemotoren per aandrijfstel week 
iets af ten opzichte van de vorige uitvoering en gebeurde nu door 
de zogenoemde Winterthur-diagonaalstangaandrijving met 
behulp van een blinde transmissieas. Hij en zijn oudere broers 
 domineerden decennialang de zware goederentreindiensten op 
de Gotthard. Midden jaren ‘50 kon hun topsnelheid van 65 naar 
75 km/h worden verhoogd en werden zij logischerwijs hernoemd 
tot Be 6/8 III 13301-13318.

 Elektrische locomotief serie Ce 6/8 III „Krokodil”

 Stoomlocomotief BR 85

 Gesloten goederenwagen type Gl Dresden

 Koelwagen

Feinguss Edition

Vorige modellen uit de serie Märklin Z 
handgemaakte modellen Feinguss Edition:

 Diesellocomotief serie V 200

 Gesloten goederenwagen VH 14
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Highlights:
 • Compleet nieuwe constructie
 • Klokankermotor
 • Beweegbare baanruimer
 • Imitatie machinistencabine-inrichting
 • Ledverlichting met Zwitsers rijrichtingsafhankelijk frontsein

      Elektrische locomotief serie Re 6/6

Zwitserland

Voorbeeld: Elektrische locomotief Re 6/6 11666 „Stein am Rhein” van de 
SBB (Schweizerische Bundesbahnen) zoals in gebruik in tijdperk V.

Model: Compleet nieuwe constructie met klokankermotor. Buitenste 
draaistellen aangedreven. Behuizing van kunststof, onderstel van metaal. 
Gemonteerde opengewerkte handgrepen. Verbeterde stroomafnemer. 
Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte ledlampjes (3 x wit voor, 1 x 
wit rechtsachter – Zwitsers rijrichtingsafhankelijk frontsein). Bewegende 
baanruimer aan beide draaistellen. Plastische imitatie van de machinis-
tencabine-inrichting en imitatie van het interieur van de machineruimte. 
Lengte over de buffers ca. 88 mm.

€ 279,– *
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Voorbeeld: Drie 2-assige ketelwagens met remplatform, van 
 aardoliemaatschappij „Martha”, ingezet door de ÖBB, 
zoals in gebruik in tijdperk III. 

Model: Alle 3 de ketelwagens voorbeeldgetrouw uitgevoerd. 
Zwarte schijfwielen.  
Wagenlengte over de buffers 124 mm. 
Wagens niet afzonderlijk leverbaar.

      Set ketelwagens

Oostenrijk

Highlights:
 • Onderstel en opbouw van de locomotief van metaal
 • Uiterst gedetailleerd stangenstelsel/besturing
 • Imitatie van de reminstallatie, baanruimer
 • Klokankermotor
 • Ledfrontsein met warmwitte ledlampjes

Voorbeeld: Tenderstoomlocomotief serie 64 van de Östereichische 
Bundesbahn (ÖBB) in de uitvoering van tijdperk III.

Model: Uiterst gedetailleerd model. Opbouw en onderstel van metaal. 
Imitatie van de reminstallatie, baanruimer, enz. aan onderste gedeelte 
van de loc. Uiterst gedetailleerde, werkende besturing en stangen. 
Vergrote bufferschijven. Gelaste waterreservoirs, zonder centrale sluiting 
van de rookkast en zonder belsysteem. Met de rijrichting wisselend 
 drie puntsfrontsein. Frontsein met warmwitte ledlampjes. Locomotief 
met klokankermotor. Alle 3 koppelassen aangedreven. Wielen zwart 
vernikkeld.  
Lengte over de buffers ca. 57 mm.

      Stoomlocomotief serie 64

€ 109,– * (3 wagens)

€ 229,– *
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Voorbeeld: Serie 232 TC van de Franse staatsspoorwegen (SNCF) zoals 
in gebruik in tijdperk III.

Model: Herbewerkt model met klokankermotor, gedetailleerd en volledig 
functionerend stangenstelsel, gestileerde remmen, zandvalbuizen, baan-
ruimer. Alle aandrijfassen aangedreven. Verlichting met onderhoudsvrije 
warmwitte ledlampjes.  
Lengte over de buffers 70 mm.

      Personentrein-tenderloc

Frankrijk

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

€ 259,– *
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Highlights:
 • Uiterst gedetailleerd model
 • Klokankermotor
 • Warmwit/rood ledfrontsein

Voorbeeld: Elektrische locomotief voor meerdere systemen serie  
EU-46/serie 370 (Siemens Vectron MS) van PKP Cargo zoals in gebruik 
in tijdperk VI.

Model: Uiterst gedetailleerde constructie. Onderstel van metaal, loco-
motiefopbouw van kunststof. Gedetailleerde kleurstelling en opschriften. 
Uitgerust met een klokankermotor, beide draaistellen aangedreven. 
Gemonteerde details, met de rijrichting wisselend warmwit/rood ledfront-
sein. Beide draaistellen aangedreven.  
Lengte over de buffers ca. 86 mm.

      Elektrische locomotief serie 370/EU-46

Polen

Highlights:
 • Alle wagens met eigen opschrift en deels voorzien van   

ladinginzetstukken
 • Eanos voor het eerst met remverstelhendels zonder  beschermbeugel

Voorbeeld: 4 hogeboordwagens type Eanos 415 W en een rongenwagen 
Res 424 Z van het Poolse logistiekconcern PKP Cargo voor het transport 
van stempelhout resp. langhout. Zoals in gebruik in tijdperk VI.

Model: 4x wagentype Eanos, waarvan 3x beladen met stempelhout. 
Modellen met voorbeeldgetrouwe opschriften en met gemonteer-
de  remverstelhendels zonder beschermbeugel, persluchtketels en 
handwielen. 1x rongenwagen Res met lading langhout. Alle wagens 
met  kortkoppelingshaak.  
Lengte over de buffers ca. 426 mm.

      Set wagens houttransport PKP

€ 259,– *

€ 229,– * (5 wagens)
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Dit model ontstaat in  
samenwerking met de firma AZL.

Voorbeeld: 6-assige dieselelektrische locomotief serie 600 (zogenoemde 
ALCO Pa-1) van de Amerikaanse fabrikant American Locomotive Company 
van de Amerikaanse spoorwegmaatschappij Union Pacific.

Model: Hoogvermogenmotor, 2 assen per draaistel aangedreven. 
 Antislipwielen, daardoor hoge trekkracht. Frontsein met warmwitte 
ledlampjes. Uiterst gedetailleerde, voorbeeldgetrouwe kleurstelling en 
opschriften. Märklin systeemkoppeling, baanruimer aan de voorzijde. 
Lengte ca. 88 mm.

      Dieselelektrische locomotief

USA

Eenmalige serie ter gelegenheid van het jubileum  
160 jaar Union Pacific in 2022. 

Highlights:
 • Set wagens behorend bij onder andere 88619

Voorbeeld: 4 Amerikaanse box cars van de Union Pacific (UP), zoals in 
gebruik in tijdperk III in de jaren ‘60.

Model: Set goederenwagens met 4 Amerikaanse box cars, alle 4 bedrukt 
met eigen bedrijfsnummer.  
Lengte over de buffers ca. 295 mm.

      Set Amerikaanse goederenwagens Union Pacific

€ 239,– *

€ 129,– * (4 wagens)
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De Paaswagen 2022 wordt gepresenteerd in een doorzichtig paasei, 
dat met het meegeleverde koord kan worden opgehangen.

Eenmalige serie uitsluitend 2022.

Highlights:
 • Koord voor ophangen meegeleverd
 • Liefdevol vormgegeven verpakking

Voorbeeld: Thermisch geïsoleerde wagen.

Model: Wagen met opschrift in paassfeer op de transparant gespoten 
bovenbouw van de wagen, gevuld met 4 x 5 verschillend gekleurde houten 
paaseieren. Verpakt in een doorzichtig paasei, dat met een meegeleverd 
koord kan worden opgehangen. In kleur bijpassende rongen eveneens 
meegeleverd. 
Wagenlengte over de buffers 40 mm.

      Paaswagen Spoor Z 2022

Pasen

Literatuur

Boek in de Duitse taal met 164 pagina’s ter gelegenheid van het jubileum 
50 jaar Mini-Club/Spoor Z, met onder andere de volgende onderwerpen: 
Hoe de modellen ontstaan, speciale edities, geschiedenis van de Club-
modellen, modelbanen en hun bouwers met modelbaanbouw, de eerste 
stappen, Z-spoorontwerpen, trends in accessoires; Club-portretten en nog 
veel meer. Formaat: A4.

      Boek „50 Jahre Mini-Club”

€ 49,99 *

€ 22,90 *
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De snelste locomotief van zijn tijd!

 
Het was in 1907 dat de door Anton Hammel geconstrueerde sneltreinloc 
S 2/6 met een snelheid van zegge en schrijve 154,5 km/h een tot vandaag 
de dag legendarisch wereldrecord vestigde, dat de machine maar liefst 
29 jaar kon behouden. 
Deze snelheid kon hij realiseren door onder andere de meer dan 2 meter 
hoge aandrijfwielen, de geavanceerde aerodynamische vorm en het 
gestroomlijnde uiterlijk.

Met uiterste precisie uitgevoerd en met een indrukwekkend opengewerk-
te weergave van de afzonderlijke elementen werd de geschiedenis van 
dit buitenbeentje nu een nieuwe mijlpaal van Märklin 1.

Precies het voorbeeld – onze Märklin 1
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De uitvoerige modelbeschrijving vindt u online op:
 https://www.maerklin.de/products/55162.

Voorbeeld: Sneltrein-stoomlocomotief uit de Beierse serie S 2/6 in 
 donkergroen/zwarte basiskleurstelling van de Königlich Bayerische 
Staatsbahn (K.Bay.Sts.B.), met goudkleurige ketelringen.  
Bedrijfsnummer van de locomotief 3201. In gebruik rond 1906/07.

Digitale functies CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Frontsein     Rookgarnituur     Rijgeluid stoomloc     Locfluit     Telex-koppeling achter     Cabineverlichting     Bezanden     Speciale functie     Directe regeling     Piepen van remmen uit     tuimelrooster     Treinpasseerlicht     Flikkeren vuurkist     Injecteur     Waterpomp     Special sound function           Stoomlocomotief serie S 2/6

Met deze snelle, groene schicht reed de Königlich Bayerische Staatsbahn aan het begin van 
de 20e eeuw. Met 154,5 km per uur was de S 2/6 precies 29 jaar lang de snelste stoomloc in 
Duitsland en kreeg daarvoor de „Blauwe Band“. De typisch groen-zwarte kleurgeving is 
kenmerkend voor de tijd van haar bouw. De loc wordt door vele kenners beschouwd als de 
mooiste loc ooit, want ze heeft vele voordelen: ze is uiterst langgerekt en uitgerust met twee 
reusachtige aandrijfwielen. Tegelijkertijd maakt ze vanwege het opengewerkte staafframe 
een uiterst  fijngevormde indruk.

CS
2-

3

Sluitsein Rangeerfluit Conducteursfluit Stoom afblazen Luchtpomp Omgevingsgeluid Veiligheidsventiel Speciale functie Special sound function Brandstof bijvullen Brandstof bijvullen Brandstof bijvullen Rangeersnelheid Stoten railvoeg Special sound function 

Wereldrecord!

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

€ 3.590,– *

Compleet nieuw ontwikkeld model,  

uiterst gedetailleerde en volledig metalen constructie

Een première: Digitaal schakelbare, meerkleurige  

vuurhaardverlichting (flikkerend) met gemotoriseerde  

vuurhaardklep en draaiende stokerfiguur

Verlaagbaar kolenpeil in de tender

Vijf modelvarianten met indrukwekkende  
geluids- en geruisfuncties.
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In 1910 werd de S 2/6 aan het spoorwegnetwerk in de Palts overgedragen. De  Bayerische 
Staatsbahn linksrheinisches Netz, zo heetten de spoorbanen in de Palts sinds 1909, kon 
de goede eigenschappen van dit buitenbeentje optimaal benutten en zette hem met groot 
succes in op zijn lange en vlakke trajecten. Tot 1918 maakte hij daar dagelijks indruk op 
het traject tussen Bingerbrück, Ludwigshafen en Straatsburg.

De uitvoerige modelbeschrijving vindt u online op:
 https://www.maerklin.de/products/55163.

Voorbeeld: Sneltrein-stoomlocomotief uit Beierse serie S 2/6 in bruin-
paarse basiskleurstelling met goudkleurige ketelringen van de Königlich 
Bayerische Staatsbahn (K.Bay.Sts.B.), ingezet in het netwerk ten westen 
van de Rijn (Pfalz). Zoals in gebruik van 1910 tot 1912. Locnummer 3201.

      Stoomlocomotief serie S 2/6

De diva van de Palts

€ 3.590,– *

Ook bij de Diva van de Palts houdt de stoker 

de locomotief vol op stoom

De kolenvoorraad neemt bij alle modelvarianten 
van de S 2/6 goed zichtbaar af
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Voorbeeld: Sneltrein-stoomlocomotief uit de Beierse serie S 2/6 in groen 
met roodbruine wielen van Gruppenverwaltung Bayern. Locnummer 3201. 
Zoals in gebruik rond 1924.

      Stoomlocomotief serie S 2/6

Voorbeeld: Sneltrein-stoomlocomotief serie 15 van de Deutsche  
Reichsbahn in zwarte basiskleur met rood onderstel. Ontwikkeld  
door de K.Bay.St.B. als locomotief voor snelheidsproeven.  
Locnummer 15 001. Zoals in gebruik rond 1928.

      Stoomlocomotief serie 15

In 1921 kwam de S 2/6 terug naar Beieren en reed daar diensten 
in het personenvervoer.

De uitvoerige modelbeschrijving vindt u online op:
 https://www.maerklin.de/products/55166.

De uitvoerige modelbeschrijving vindt u online op:
 https://www.maerklin.de/products/55164.

In 1925 werd de S 2/6, bij de samenvoeging van de  regionale 
spoorwegen tot de Deutsche Reichsbahngesellschaft, als 
15 001 ook in het bestand opgenomen. 

€ 3.590,– *

€ 3.590,– *
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Voorbeeld: Sneltrein-stoomlocomotief S 2/6 in groene basiskleur 
met rode wielen. Ontwikkeld door de K.Bay.St.B. als locomotief voor 
snelheidsproeven. Locnummer 3201. Reproductie van de toestand van 
ca. 2017. Deze machine is bewaard gebleven en staat in het Verkehrs-
museum in Neurenberg.

      Stoomlocomotief serie S 2/6 „Museum”

Bezoekersmagneet

De uitvoerige modelbeschrijving vindt u online op:
 https://www.maerklin.de/products/55160.

Vandaag de dag is de S 2/6 net zoals vroeger een hoogtepunt 
binnen de expositie van het Verkehrsmuseum in Neurenberg 
en al jarenlang een echte bezoekersmagneet.

€ 3.590,– *

Verlaagbaar kolenpeil in de tender



34

18223

139

Replica

Eenmalige serie.

Highlights:
 • Uiterst gedetailleerd

Voorbeeld: Magirus Mercur 120 S met zogenoemde „ronde motorkap” 
en laadbak voor transport van wielstellen.

Model: Bestelwagen Magirus Mercur 120 S met laadbak. Ook meegele-
verd wordt een stoomlocwielstel en het bouwpakket voor een laadframe 
voor wielsteltransport, waarmee het model van de vrachtwagen ook voor 
het transport van het wielstel kan worden gebruikt. Het model is tot in de 
kleinste details uitgewerkt, voorzien van peilstokken op de spatborden en 
spiegels, en is vervaardigd uit kunststof met echte, rubberen banden. Het 
model kan rijden en de vooras is stuurbaar.  
Voertuiglengte ca. 17 cm.

      Magirus Mercur 120 S

€ 179,– *

Verlaagbaar kolenpeil in de tender
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Eenmalige serie. Alleen verkrijgbaar in de shop van het Märklineum 
in Göppingen.

Highlights:
 • Schuco-model van een VW-bus T1 met bagagedrager wordt 

meegeleverd
 • Fraaie verpakking in een metalen blik

Voorbeeld: Vierassige open zelflosser type OOtz41. Met hoge boven-
kasten en gelaste draaistellen van geperste plaat van het standaardtype. 
Roodbruin basiskleurstelling met reclameopschrift aan de lange zijden. 
Particuliere wagen van Stadtwerke Göppingen (SWG), ingezet door de 
Deutsche Bundesbahn (DB). VW-bus T1 met bagagedrager van de Stadt-
werke Göppingen. Zoals in gebruik rond 1959.

Model: Zelflosser in gedetailleerde uitvoering, met remplatform en 
stelwiel aan de kopzijde. Beladen met lading-inzetstukken en echte kolen 
op schaal. Lengte over de buffers 11,5 cm.  
Schuco-model van een VW-bus T1 met bagagedrager wordt meegeleverd. 
Gelijkstroomwielstel E700580.  
Fraaie verpakking in een metalen blik.

      Set museumwagens Spoor H0 2022

Museumwagen 2022

Eenmalige serie. Alleen verkrijgbaar in de shop van het Märklineum 
in Göppingen.

Voorbeeld: Zelflosser type Ootz 43 van Stadtwerke Göppingen (SWG), 
ingezet door de Deutsche Bundesbahn (DB).

Model: Zelflosser OOtz 43 met ladinginzetstuk van echte kolen en 
reclameopschrift „Göppingen Brechkoks”. Bovenbouw van de wagen 
van kunststof, met voorbeeldgetrouw opschrift. 
Lengte over de buffers ca. 47 mm.

      Museumwagen Spoor Z 2022

€ 49,99 *

€ 35,99 *
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Eenmalige serie. Alleen verkrijgbaar in de shop van het Märklineum 
in Göppingen.

Highlights:
 • Werkende zijdelingse loskleppen

Voorbeeld: Set zelflossers type Ootz 50. Particuliere wagen van Stadt-
werke Göppingen (SWG), ingezet door de Deutsche Bundesbahn (DB). 
Wagennummer 513 522 P.

Model: Met reclameopschrift van Stadtwerke Göppingen. Loskleppen 
die zijwaarts bewegen. Kleinst berijdbare boogradius 1.020 mm.  
Lengte over de buffers 37 cm.

      Museumwagen Spoor 1 2022

€ 219,– *

Een belevenis 
  voor het hele gezin.

OPEN INGST I JDEN

Di-zo 10–18 uur  

Actuele speciale openingstijden

op www.maerklineum.com

Reuschstraße 6
73033 Göppingen
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Word ook lid van deze club, dan 
weet u zeker dat u nog een van 
de twee speciale modellen zult 
ontvangen.

Dat gaat gemakkelijk en snel via 
www.maerklin.de (ga naar Clubs).

Alle op

31 maart 2022  
ontvangen  

aanmeldingen 

doen mee

Insider-jaarwagen 2022

Sinds het begin van de Märklin Insider-club in 1993 behoren de 
Club-jaarwagens in de spoorbreedten H0 en Z tot de grootste 
voordelen van het clublidmaatschap. 

In de eerste Clubpost die elk jaar in januari bij de leden op de 
deurmat valt, ontvangen zij een bestelcoupon voor dit eenmalig 
geproduceerde exclusieve artikel. Deze kan via de gespecialiseer-
de verkoper gratis worden besteld. Het model wordt ook via deze 
verkoper geleverd.
Laat in de zomer zijn de populaire en deels in een nieuwe vorm 
geproduceerde wagens dan leverbaar.

Eenmalige serie 2022 alleen 
voor Insider Club-leden.

Voorbeeld: Goederentrein-bagagewagen Pwg 14 (Pwg Pr 14) van 
de Deutsche Bundesbahn (DB). Basiskleurstelling chroomoxidegroen. 
In  gebruik rond 1967/68.

      Insider-jaarwagen spoor H0 2022

Eenmalige serie 2022 alleen 
voor Insider Club-leden.

Voorbeeld: 2-assige gesloten goederenwagen G 10 met remhokje, 
ingezet door de Königlich Württembergische Staatseisenbahn (K.W.St.E.). 
Zoals in gebruik in tijdperk I.

      Insider-jaarwagen spoor Z 2022
Model: Bovenbouw van de wagen van kunststof, uiterst gedetailleerd en 
bedrukt, met voorbeeldgetrouw opschrift (Andere uitvoering dan 80007 en 
nieuw wagennummer). Spaakwielen zwart vernikkeld.  
Lengte over de buffers 40 mm.

Model: Goederentrein-bagagewagen met dakopbouw. Schuifdeuren 
kunnen open. Lengte over de buffers 9,6 cm. 1 Preiser-figuurtje van spoor-
wegpersoneel wordt meegeleverd. Gelijkstroomwielstel E700580.

 Dit model wordt in een eenmalige serie exclusief voor het Märklin-dealerinitiatief geproduceerd. 5 jaar garantie op alle artikelen voor het Märklin-dealerinitiatief en Club-artikelen (Märklin Insider-club en Trix Club).  
Garantievoorwaarden zie bladzijde 145. Een bijgewerkte verklaring van de tekens vindt u op internet op www.maerklin.de



143

Voorwaarden lidmaatschap
Meld u nu aan en word lid� Uw persoonlijke clubjaar begint met de datum van uw 
betaling� U krijgt alle  toekomstige clubprestaties voor de duur van 12 maanden� 
Terugwerkend worden geen prestaties geleverd�

Na inlevering van het bestelformulier bij uw Märklin-MHI-handelaar kunt u het 
clubmodel en de catalogus bij deze handelaar ophalen�

Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt automatisch met een jaar verlengd, mits u binnen zes weken 
voor het eind van uw persoonlijke clubjaar schriftelijk opzegt� In de USA gelden de 
wettelijke voorschriften� 

Veranderingen voorbehouden�

Beëindiging lidmaatschap:
U kunt de lidmaatschapsaanvrage binnen twee weken zonder opgave van redenen
schriftelijk herroepen� Wend u zich hiervoor a�u�b� tot het volgende adres�

Märklin Insider Club – Postfach 9 60 – 73009 Göppingen, Duitsland.

De termijn vangt aan met de verzending van deze aanvraag� Voor de bekrachtiging 
is de tijdige verzending van de herroeping� Van mijn herroeprecht heb ik kennis 
genomen�

Informatie over de bescherming van persoonsgegevens:

Datum Handtekening

 Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden opgeslagen en door 
 Märklin-maatschappijen mogen worden gebruikt om mij over producten, 
 evenementen en andere activiteiten te informeren� Ik kan de toestemming volgens 
§ 28 lid 4 BDSG op elk moment herroepen�

Gebruik mijn gegevens uitsluitend voor deze speciale transactie van de 
 Märklin Insider Club� Ik wil niet dat er verder contact met mij wordt opgenomen 
voor marketing- of promotiedoeleinden�

*Naam, Voornaam (a�u�b� in blokletters) 

*Straat, Huisnummer  

 *PC *Ort

Titel

Heer Mevr�

**Toevoeging adres

Telefoon   *Geboortedatum (DD/MM/JJJJ)  
  

@ E-mail-adres 

*Land

Duits Engels

Frans Nederlands

Gewenste communicatietaal

Ik ontvang Märklin Magazin rechtstreeks van PressUp

ja, mijn abo-nr�  neen 

De met * gekenmerkte velden a�u�b� invullen�

Datum DatumHandtekening Handtekening

Mijn jaarwagen ontvang ik in
Spoor H0 Spoor Zof

(beide is – ook tegen meerprijs – niet mogelijk)

Ja, ik wil lid van de Märklin Insider Club worden 

Vooral ben ik geïnteresseerd in

8

Uw toestemming kunt u elke moment per e-mail insider-club@maerklin�com of per 
brief aan het aan ommezijde genoemde clubadres ook voor de toekomst herroepen�

via  volgende incassomachtiging: 

Hiermee machtig ik u met recht van herroepen, de steeds door mij te betalen clubbijdrage per
vervaldatum ten laste van mijn girorekening door automatische afschrijving over te schrijven�

Rek�nr�

Bankcode

bij bank

Naam en opschrift van de rekeninghouder (indien van bovenstaand adres afwijkend)

Mijn jaarbijdrage van EUR 79,95/CHF 109,95/US $ 109.00 (stand 2022)  
betaal ik:

D AT BE NL

 *PC  *Plaats

*Straat, Huisnummer  

*Naam, Voornaam (a�u�b� in blokletters) 

Märklin Insider Club · Aanmeldformulier

Spoor ZSpoor H0 Spoor 1 Replicas

Ik ben spoor 1-belangstellende en ontvang het exclusieve jaargeschenk.

Mijn dealer

Naam Straat

PC Ort
Overschrijving (na ontvangst rekening) 

CH

per stortingskaart, die ik met de rekening ontvang�

Betaling is uitsluitend bij een online aanmelding mogelijk.

alle landen

N
H 

20
22



Uw Clubvoordelen:

A
N

TW
O

O
RD

M
är

kl
in

 In
si

de
r-

Cl
ub

Po
st

fa
ch

 9
 6

0
73

00
9 

G
öp

pi
ng

en
D

ui
ts

la
nd

6 × per jaar het Märklin Magazin
Het leidende tijdschrift vor modelspoorders! U vind hierin alles over uw 
hobby: uitvoerige aanwijzingen voor baanbouw, product- en technische 
informatie uit de eerste hand, boeiende voorbeeldartikelen, actuele 
 tentoonstellingstips en nog veel meer� De abonnementsprijs van 33 Euro 
is in de ledencontributie opgenomen� Bestaande Märklin Magazin- 
abonnementen kunnen overgenomen worden� 

6 x per jaar het Insider-Clubnews
Op 24 pagina’s en zes keer per jaar leest u alles over „uw merk en uw club” 
Actergrondartikelen, bijdragen vanuit de productieafdeling en reportages 
over de makers van uw modelspoorbaan bieden u een goed geïnformeerde 
kijk op de wereld van Märklin�

Exclusieve Clubmodellen
Clubmodellen die exclusief zijn ontwikkeld en gemaakt zijn, zijn alleen voor 
u als Clublid verkrijgbaar�

Gratis Club-jaarwagen
Verheug u op de aantrekkelijke en alleen voor Clubleden verkrijgbare 
jaarwagen, naar keuze in spoor H0 of Z� Verzamel de gratis modellen die elk 
jaar wisselen� Spoor 1-belangstellenden krijgen in plaats van de jaarwagen 
optioneel jaarlijks een exclusief geschenk�

Jaarkronike 
Beleef de hoogtepunten van het Märklin-modelbaanjaar in bewegende 
beelden, als exclusieve Club-download verkrijgbaar�

Märklin totaalcatalogus
De jaarlijks verkrijgbare hoofdcatalogus ontvangen Clubleden gratis 
via de gespecialiseerde verkopers�

Vroegtijdige informatie
over de Märklin-nieuwigheden – vooraf via een downloadlink en daarna 
als gedrukte versie bij de Clubpost gevoegd�

Insider-Clubkaart
Uw persoonlijke en jaarlijks nieuw uitgevoerde Clubkaart opent de wereld 
van de modelbaanhobby op een heel bijzondere manier� Als lid bent u niet 
alleen onze Premium-klant, maar krijgt u ook bij onze meer dan 100 partners 
talloze voordelen. Daartoe behoren onder andere het Miniatur Wunder-
land in Hamburg, het Hans-Peter Porsche TraumWerk in Anger en het 

DB  Museum (Neurenberg, Koblenz, Halle)� Bovendien kunt u met uw 
persoonlijke lidmaatschapskaart alle in de Club aangeboden exclusieve 
producten bestellen�

Voordelen bij seminars
Clubleden profiteren van lagere prijzen bij het boeken van door ons 
aangeboden in-house seminars en workshops� 

Gratis verzending in de Online Shopverzending
Onze Online Shop biedt de leden gratis verzending binnen Duitsland�

Clubreizen*
Tijdens de aangeboden Clubreizen door fantastische landschappen en 
naar bijzondere bestemmingen beleeft u uw hobby op een bijzondere 
manier� Clubleden krijgen korting�
* Afhankelijk van beschikbaarheid

Klein welkomstgeschenk
voor elk nieuw lid – laat u verrassen.

Tegoedbon ter gelegenheid van uw verjaardag
Voor hun verjaardag ontvangen Clubleden via de mail een tegoedbon,  
die in de Online Shop kan worden besteed.

Club-Newsletter
Via mail, biedt zesmaal per jaar interessante Club-onderwerpen en 
 exclusieve informatie bij de Club-uitzendingen.

Meldt u nu meteen online aan via 
www.maerklin.de/Clubs.  
Het Club-team is voor leden telefonisch bereikbaar op  
maandag tot en met vrijdag van 13:00 tot 17:00 uur.

Postadress   Märklin Insider-Club, Postfach 9 60,  
73009 Göppingen, Duitsland

Telefoon  + 49 / (0) 71 61 / 608-213 
Fax  + 49 / (0) 71 61 / 608-308 
E-mail  insider-club@maerklin.com 
Internet  www.maerklin.com

De hier genoemde prestaties hebben betrekking op 2022� Wijzigingen voorbehouden�



*  Alle prijsopgaven zijn niet verbindend aanbevolen  verkoopsprijzen�
** Prijs per wagen

Märklin MHI garantievoorwaarden
Onafhankelijk van de u wettelijk ter beschikking staande 
nationalegaranties jegens uw Märklin MHI-vakhandelaar als uw 
verdragspartnerof uw rechten op productgarantie garandeert de 
firmaGebr. Märklin & Cie. GmbH u bij aankoop van dit Märklin 
MHI-product(deze producten zijn voorzien van het pictogram) tevens 
eenfabrieksgarantie van 60 maanden vanaf de datum van aankoo-
ponder de volgende condities. Daarmee hebt u onafhankelijk vande 
plaats van aankoop de mogelijkheid om ook rechtstreeks bij defirma 
Märklin als fabrikant van het product opgetreden defectenof sto-
ringen te reclameren. De Märklin fabrieksgarantie geldtuitsluitend 
voor de techniek van de modellen. Optische gebruikenof onvolledi-
ge producten kunnen in het kader van de garantieverplichtingbij de 
verkoper worden gereclameerd.

Garantievoorwaarden
Deze garantie geldt voor producten en onderdelen uit het sortiment-
van Märklin die wereldwijd zijn aangeschaft bij een Märklinvakhan-
delaar. Als aankoopbewijs geldt het door de Märklinvakhandelaar 
volledig ingevolde garantiebewijs of de koopbon.Daarom raden we 
dringend aan om dit garantiebewijs met dekoopbon te bewaren. 
Dekking van de garantie / uitzonderingen: Deze garantie omvat naar 
keuze van de fabrikant het gratisoplossen van eventuele storingen 
of het gratis vervangenvan defecte delen die aantoonbaar berusten 
op constructie-,materiaal- of fabricagefouten, met inbegrip van de 
daarmeesamenhangende onderhoudsprestaties. Verdere aanspra-
ken op deze fabrikantgarantie zijn uitgesloten. 

De aanspraak op garantie vervalt
• Bij storingen als gevolg van slijtage of bij gebruik van versleten 

onderdelen.
• Als het inbouwen van bepaalde elektronische onderdelentegen 

de aanwijzingen van de fabrikant in door niet daarvoorgeautori-
seerde 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 
wegensschade is uitgesloten als in producten van Märklin 
vreemdeonderdelen zijn ingebouwd die niet door Märklin zijn 
vrijgegevenen waardoor het gebrek of de schade is veroorzaakt. 
Ditgeldt tevens voor verbouwingen die noch door Märklin 
nochdoor werkplaatsen zijn uitgevoerd welke door Märklin hier-
toegeautoriseerd zijn. Principieel geldt ten gunste van Märklin 
hetaantoonbare vermoeden dat oorzaken voor het gebrek of 
schadede genoemde vreemde onderdelen of verbouwingen zijn.

• De garantieperiode wordt niet verlengd door onderhoud ofverva-
nging. Aanspraken op garantie kunnen zowel rechtstreeksbij de 
verkoper of door opsturen van het betreffende onderdeelmet het 
garantiebewijs of de koopbon en een schaderapportrechtstreeks 
naar de firma Märklin worden gezonden. Märklinen de verkoper 
nemen bij reparaties geen verantwoordelijkheidvoor eventueel 
door de klant op het product opgeslagengegevens of instellin-
gen. Ongefrankeerd opgestuurde garantieaansprakenkunnen 
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

Register artikelnummers / Garantievoorwaarden

Artikel Blz. Prijs €*
07771 131 22,90
18016 105 59,99
18223 139 179,–
23180 31 5,99
23400 31 14,99
23401 31 5,99
23978 31 5,99
26360 40 999,–
29243 42 429,–
29343 22 149,99
29344 27 99,99
29345 24 79,99
29346 28 89,99
29488 43 559,–
29828 32 199,99
30350 4 279,–
37300 82 749,–
37449 66 349,–
37509 46 449,–
37715 99 449,–
39066 97 459,–
39093 103 569,–
39280 101 389,–
39321 13 469,–
39335 96 379,–
39360 76 459,–
39376 61 359,–
39382 49 489,–
39530 45 499,–
39539 98 449,–
39595 80 529,–
39651 8 449,–
39662 18 629,–
39720 93 399,–
39744 90 499,–
39754 47 399,–
39810 86 799,–
39903 50 359,–
39992 88 479,–
40360 6 169,–
41326 10 399,–
42265 20 459,–
42988 62 429,–
42989 64 179,–
43054 98 189,–
43369 78 469,–
43461 87 259,–
43462 87 259,–
43463 87 229,–
43486 68 109,–
43487 68 109,–
43488 70 159,–

Artikel Blz. Prijs €*
43489 69 109,–
43490 69 109,–
43577 94 76,99
43578 94 76,99
43579 95 119,–
43788 100 219,–
44141 30 6,99
44142 30 6,99
44143 30 6,99
44219 36 18,99
44828 34 24,99
44829 34 24,99
44830 35 29,99
45029 72 37,99
45040 58 289,–
45041 14 72,99
46027 48 35,99
46057 48 33,99
46129 54 139,–
46139 55 139,–
46168 14 37,99
46398 89 109,–
46408 91 109,–
46472 102 139,–
46661 53 89,99
46899 100 119,–
47048 56 72,99
47128 75 47,99
47226 72 39,99
47301 44 179,–
47302 102 129,–
47311 56 37,99
47329 56 37,99
47345 72 37,99
47365 99 37,99
47462 81 159,–
47542 74 59,99
47547 75 59,99
47710 81 44,99
47811 73 109,–
48064 74 42,99
48122 140 49,99
48172 142 –
48459 12 179,–
48460 12 119,–
48487 73 42,99
48693 48 42,99
48955 97 42,99
55160 138 3�590,–
55162 134 3�590,–
55163 136 3�590,–
55164 137 3�590,–

Artikel Blz. Prijs €*
55166 137 3�590,–
58009 141 219,–
72000 104 56,99
72022 104 15,99
72023 105 15,99
72212 26 39,99
80033 140 35,99
80332 142 –
80422 131 49,99
81873 108 359,–
82133 115 36,99
82290 123 169,–
82320 127 109,–
82328 115 79,99
82440 119 149,–
82497 130 129,–
86070 117 159,–
86605 116 159,–
86683 129 229,–
87062 110 129,–
87402 109 129,–
88019 121 289,–
88067 114 259,–
88094 128 259,–
88225 110 269,–
88237 129 259,–
88240 126 279,–
88262 122 259,–
88320 112 249,–
88486 122 229,–
88528 120 229,–
88569 124 579,–
88579 118 259,–
88619 130 239,–
88745 127 229,–
88806 123 239,–

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�

Nuttige informatie over Märklin, 
de reparatieservice, algemene informatie 
en servicecontactgegevens vindt u op
https://www�maerklin�de/



Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55 – 57
73033 Göppingen
Germany
www.maerklin.de
Service:
Telefoon: +31 (0) 74  - 2664044
E-mail: techniek@marklin.nl

Wijzigingen en leveringsmogelijkheden voor-
behouden. Alle opgaven van prijs, gegevens 
en maten onder voorbehoud. Vergissingen en 
druk-fouten onder voorbehoud.  

Prijzen naar de actuele prijsstand op het 
moment van ter perse gaan – Prijswijzigingen 
in de loop van het jaar voorbehouden –  Prijzen 
maximaal geldig tot het verschijnen van een 
volgende prijslijst/catalogus. 

Bij de afbeeldingen gaat het deels om hand-
monsters, retoucheringen en renderings. De 
serieproductie kan in detail van de betreffende 
modellen afwijken.  

Mocht deze informatie geen prijsopgaven 
bevatten, vraag a.u.b. uw vakhandelaar 
naar de actuele prijslijst.

Alle rechten voorbehouden. Nadruk,  
ook gedeeltelijk, verboden. 
© Copyright by Gebr. Märklin & Cie. GmbH.

In Duitsland geproduceerd
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N
ie

uw
e 

m
od

el
le

n 
20

22

NL

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.

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

Open dag

Zet het alvast in uw agenda!

Actuele programma-informatie:   

www.maerklin.de

 Kom, kijk en verbaas u: 
Märklin opent de deuren in Göppingen. Maak kennis met alle aspecten 
van de productie en daarnaast is er nog veel meer te beleven. Voor het 
hele gezin is er van alles te doen – wij verheugen ons op uw bezoek!

16 en 17 september 2022 
 in Göppingen

Meer informatie over de openingstijden 
en voorwaarden voor toegang  

tot het Märklineum tijdens dit weekend 
vindt u in het actuele programma.

Märklin is opnieuw merk 
van de eeuw. Voor de derde 

keer op rij heeft een com-
missie van  merkdeskundigen 

Märklin tot merk van de eeuw 
verkozen. Als merk van de 
eeuw is  Märklin vertegen-

woordigd in het  wereldwijd 
erkende  merkregister 

„Deutsche Standards”.




