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Online-Gewinnspiel
Autos und die Eisenbahn bewegen die Welt. Jetzt hast du die Chance, in diese
wunderbare Themenwelt sportlich einzutauchen und spannende Rennen und
Abenteuer nachzuspielen.
Preisfrage: Wie viele Autos findest du in diesem Katalog? Trage die richtige Zahl
auf www.maerklin.de/startup-win2022 ein und gewinne tolle Preise

10x

20x
Subject to approval by licensor

Teilnahme ab 01.01.2022, Teilnahmeschluss ist der 31.12.2022. Teilnahme nur online über das Formular möglich. Postialische Einsendungen und E-Mails
werden nicht beachtet. Die Teilnahmebedingungen sind unter www.maerklin.de/startup-win2022 einsehbar.
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Nieuw in 2022

DAT EN NOG
VEEL MEER...

Laden en lossen

Chassis van de locomotief van metaal.
Overwegend deel van de

Vullen
Uiterst eenvoudige railsopbouw

... biedt Märklin Start up!

Märklin-kortkoppelingen in g enormeerde
Märklin-kortkoppelingen in genormeerde schacht met
schaargeleiding.
Interieur ingebouwd.

Draaien, omhoog en omlaag bewegen

Geluidselektronica ingebouwd.

Glow in the dark

Tweepuntsfrontsein voor.
Tweepuntsfrontsein wisselend met de
rijrichting.

Kantelen

Driepuntfrontsein voor.

Uiterst eenvoudig aankoppelen

Driepuntsfrontsein wisselend met de rijrichting.

Lichten

Eén rood sluitsein.

Geluid
Extra speelfuncties
Waarschuwingssignaal
Märklin Power Control Stick

Driepuntfrontsein en twee rode sluitseinen wisselend met de rijrichting.

Leeftijdsaanduidingen en
waarschuwingen.
OPGEPAST! Niet geschikt voor kinderen
jonger dan 3 jaar. F unctionele scherpe
kanten en punten. Gevaar op verstikking
door kleine delen die kunnen afbreken of
worden ingeslikt.

Interieurverlichting naderhand in te bouwen (bijv. met 7330).
Lichteffect.
Schaal van 1 : 100.

Alleen voor volwassenen.

De verklaring van de door Märklin H0 en
LGB gebruikte tekens vindt u op internet
onder www.maerklin.de/www.lgb.de.

Verwisselbare wielsets.
Gratis vervangen bij de gespecialiseerde handel
Lengte over de buffers.

12
cm

57

A L L E B EG I N I S
GEMAKKELIJK:
Met Märklin Start up stappen kinderen vanaf zes jaar in
de gevarieerde wereld van de modelspoorbanen.
Hier gaat alles precies zoals jij wilt - zin in een zware stoomloc of
een moderne ICE? Wil je containers verladen, in de oogsttijd maaidorsers vervoeren, bekende filmsterren in de trein laten stappen
of met de brandweer branden blussen? Hoe zou het zijn om eens
een trein met geweldige licht- en geluidseffecten op te bouwen uit
bouwstenen? Je stelt zelf het traject samen en bepaalt wat daar
gebeurt.
Het ene succes na het andere - want het was nog nooit zo
eenvoudig om in de wereld van de modelspoorbanen te
stappen!

36712

1

Batmans rijdende basis

Exemplary presentation/
subject to approval by
licensor.

Nu gebruikt Batman jouw modelspoorbaan om zijn speciale krachten in te zetten! 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!

Linkerzijde

50
cm

1

29828
Startset „Batman“
•
•

1

12 x

2x

7x

4x

1x

1x

1x

1x

1x

•

2x

•
•
•
•

€ 199,99*

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.

Exemplary presentation.

Diesellocomotief 36656 en goederenwagens 44825,
44826, 44827, 44828, 44829 en 44830 zijn de ideale
aanvulling voor de themawereld DC Superhelden.
Uitleg symbolen zie pagina 57.
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29828

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

3

Alle informatie over de Märklin Power Control Stick vind
je op bladzijde 22.

Superhelden
Zie de set in actie:

Linkerzijde

36656 Diesellocomotief superhelden
Diesellocomotief serie 285 uit het TRAXX-typeprogramma.
Model: Diesellocomotief uit serie 285 in een fantastische vormgeving met
verschillende superhelden. Metalen uitvoering met veel geïntegreerde details.
Digitale bestuurbare locomotief met licht- en geluidsfuncties. Met de rijrichting
wisselend driepuntsfrontsein. Verlichting met warmwitte LED-lampjes. Twee
snelheidsonafhankelijke geluidsfuncties. Locomotief met digitale decoder.
Aangedreven as met antislipwielen voor optimale trekkracht. Lengte van de
locomotief 22 cm.

44826 Goederenwagen Batman

Highlights:
Diesellocomotief in een eenmalige vormgeving
met verschillende superhelden.
• Digitale bestuurbare locomotief in metalen uitvoering met licht- en geluidsfuncties.
• Verlichting met warmwitte LED-lampjes.

•

Model: Goederenwagen in een geweldig design rondom
de superheld Batman. Wageninzetstuk in Batman-design
met verlicht Bat-signaal. Met Relex-koppelingen voor snel
en gemakkelijk aankoppelen. Lengte van de wagen 12 cm.
Inclusief een metalen speelfiguurtje van Batman. Hoogte
van het speelfiguurtje 4 cm.

Highlights:
• Wagen in een eenmalig design
rondom de superheld Batman.
• Verlicht Bat-signaal.
• Inclusief speelfiguurtje Batman.

€ 29,99 *

€ 199,99 *

Exemplary presentation.

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

44825 Gesloten goederenwagen Superman
Model: Goederenwagen in een geweldig design rondom
de superheld Superman. Met stroomtoevoer en verlichte
wagenlantaarn. Met Relex-koppelingen voor snel en
gemakkelijk aankoppelen. Lengte van de wagen 12 cm.
Inclusief een metalen speelfiguurtje van Superman. Hoogte
van het speelfiguurtje 4 cm.

44827 Ketelwagen Aquaman
Model: Ketelwagen in een geweldig design rondom de superheld Aquaman. Ketel van de wagen uitgevoerd in aqua met glinstereffect, passend bij
de onderwaterwereld van Aquaman. Met Relex-koppelingen voor snel en
gemakkelijk aankoppelen. Lengte van de wagen 12 cm. Inclusief een metalen
speelfiguurtje van Aquaman. Hoogte van het speelfiguurtje 4 cm.

Highlights:
• Wagen in een eenmalig design rondom de superheld Superman.
• Verlichte wagenlantaarn.
• Inclusief speelfiguurtje Superman.

€ 29,99 *

€ 24,99 *

Exemplary presentation.

4

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

Highlights:
Wagen in een eenmalig design
rondom de superheld Aquaman.
• Ketel van de wagen uitgevoerd in
aqua met glinstereffect.
• Inclusief speelfiguurtje Aquaman.

•

Exemplary presentation.

Uitleg symbolen zie pagina 57.

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

5

Superhelden

Exemplary presentation.

De goddelijke amazone

44828 Koelwagen Wonder Woman
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.

Exemplary presentation/
subject to approval by
licensor.

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.

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!

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

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.

Rechterzijde

Linkerzijde

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

Linkerzijde

44830 Gesloten goederenwagen Green Lantern

•
•

€ 24,99 *

De groene magiër

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

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

€ 29,99 *

Rechterzijde

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

44829 Containerwagen The Flash

De razende bliksemschicht

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.

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.

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.

Exemplary presentation.
Exemplary presentation/
subject to approval by
licensor.

Rechterzijde

Exemplary presentation.

Linkerzijde

€ 24,99 *

Exemplary presentation/
subject to approval by
licensor.

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

THE FLASH and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)
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AUTOTRANSPORTWAGEN
Er rijden veel auto‘s op de weg. Hoe komen die daar? Nogal wiedes, de trein
brengt ze van de fabriek naar de autodealer.

12
cm

2
36
cm

1

ALL IN
ONE SET

29952
Startset autotransport

€ 199,99*

• Locomotief in racing-lak met verlichting.
• Via de meegeleverde laadhelling kunnen de
Porsche-modellen beide autotransporters
oprijden.
• All in One-set: Loc, wagens, rails worden
meegeleverd.

130 x 76 cm / 51" x 30"

1

1

2

44952
Autotransportwagen

€ 24,99*

• Het bovenste platform kan worden neergeklapt. Zo kun je 2 van je automodellen op de
wagen transporteren.

Zie de set in actie:

8
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44952

29952

9

Alle informatie over de Märklin Power Control Stick vind
je op bladzijde 22.

hC

29199 Startset "Jim Button and the Wild 13"
En weer gaan Jim Knoop en Lucas met hun locomotieven Emma en Molly op een verre
reis. Ze hebben van koning Alfons de Kwart-voor-Twaalfde de opdracht gekregen om de
schijnreus meneer Toer Toer naar Lommerland te brengen. De twee machinisten kunnen
niet vermoeden dat de ruige piraten, de Wilde 13, hen al op het spoor zijn…

De set bevat:
Stoomlocomotief Emma met Jim Knoop, Lucas en Molly als speelfiguurtjes, een mandje voor Molly, een complete railset voor een traject van 112 x 76 cm, een voeding en
de Märklin Power Control Stick.

Model: De grote speelset rondom de avonturen van Jim Knoop, Lucas en hun locomotieven
Emma en Molly. Uitgerust met licht en geluid gaan de vier avonturiers op weg naar het
onbekende. Met de Märklin Power Control Stick lukt alles met één druk op de knop. Stap in
met Jim en Lucas, de spannende reis begint...

€ 149,99 *

Digitale functies
Emma met rijverlichting
Rijgeluid
Dialoog tussen Jim en Lucas

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

"Jim Button and the Wild 13"

    

112 x 76 cm
45” x 30”

Jim Button and the Wild 13 uit de gelijknamige bioscoopfilm
gebaseerd op het verhaal van Michael Ende.

12 x

2x

1x

1x

Highlights:
• Kindvriendelijke speelloc in handzaam formaat.
• Dak afneembaar.
• Met licht en geluid.
• Jim Knoop, Lucas en de kleine Molly als speelfiguurtjes.
• Märklin Power Control Stick.
• Gemakkelijk op te bouwen C-rails modelbaan.

Met het mandje op de rug
gaan we op reis"

Zie de set in actie:

© (2021): Rat Pack Filmproduktion GmbH / Warner Bros. Entertainment GmbH
www.jimknopf.de

10
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"Jim Button and the Wild 13"
44821 Set goederenwagens "verschillende landen"

44822 Set piratengoederenwagens "Schat van de Wilde 13"

De Wilde 13 hebben Molly gestolen. Jim, Lucas en Emma gaan meteen op pad
om de kleine locomotief te zoeken. Hun gevaarlijke reis gaat via Mandala, de
grote magnetische rots Goeroemoesj en de spiegelwoestijn naar de burcht
Stormoog, die in het legendarische "land dat niet zijn mag" ligt. En uiteindelijk
vindt Jim het land van zijn voorvaderen, "Jamballa" genaamd...

De "Wilde 13' zijn de verschikkelijkste piraten van de zeven wereldzeeën.
Hun thuis is in het "land dat niet mag zijn". Om daar te komen, moet je door een
gevaarlijke storm varen. Gelukkig kunnen de piraten varen als geen ander.
Jim volgt hen naar hun grot en gebruikt een list om zijn vrienden te bevrijden.

Highlights:
• Twee kipwagens beladen met de schat van de Wilde 13.
• Inclusief een piratenooglapje.
• Relex-koppeling voor snel en gemakkelijk aankoppelen.

Model: De vrienden vinden de onmetelijke schat van de Wilde 13. En daar
komt Jim ook eindelijk achter het geheim van zijn afkomst.

€ 34,99 *

Model: Koppel de drie goederenwagens met de drie scènes uit de bioscoopfilm aan Emma aan en beleef het geweldige verhaal over Jim Knoop en Lucas
de machinist. Alle drie de wagens zijn bedrukt met geweldige motieven uit de film.

€ 49,99 *

Highlights:
• Alle wagens met geweldige motieven uit
de bioscoopfilm.
• Relex-koppeling voor snel en gemakkelijk
aankoppelen.

De twee kipwagens zijn de ideale aanvulling op de startset "Jim Button
and the Wild 13" en de themawereld "Jim Knoop".

ormgeving

een unieke v
Elke wagen in

44819 Goederenwagen "lichtende zee"- magnetisme is iets geweldigs!
Die kleine zeemeermin Soersoelapitsji vraagt Jim, Lucas en de twee
locomotieven Emma en Molly om het gedoofde lichten van de zee weer
te ontsteken. De vier avonturiers maken een omweg naar de grote magnetische rots in de barbaarse zee. Daar ontdekken ze het geheim van de grote
koning der zee Goeroemoesj.
De drie goederenwagens zijn de ideale aanvulling op de startset "Jim Button
and the Wild 13" en de themawereld "Jim Knoop".

Highlights:
• Fluorescerende golven als belading.
• Relex-koppeling voor snel en gemakkelijk aankoppelen.

Model: Los samen met Lucas en Jim het geheim van de magnetische rots
Goeroemoesj en laat de zee weer lichten.

€ 24,99 *
© (2021): Rat Pack Filmproduktion GmbH / Warner Bros. Entertainment GmbH
www.jimknopf.de

12
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44815 Set goederenwagens "Lommerland"
Jim, Lucas en Emma hebben Lommerland verlaten, om in de spiegelwoestijn
meneer Toer Toer te gaan zoeken. Mevrouw Wablief, Koning Alfons en meneer
Mouw maken zich grote zorgen om hun vrienden. Ze weten immers welke
gevaren daar buiten op de loer liggen! Zullen Jim, Lucas, Emma en Molly
weer gezond en vrolijk thuiskomen?
Model: Koppel de drie open goederenwagens met de bioscoopfilmfiguren
Koning Alfons, mevrouw Wablief en meneer Mouw aan Emma aan en neem
ze mee op je avontuur. Alle drie de wagens zijn anders bedrukt en hebben
elk een eigen knutselplaat.

44817 Set goederenwagens "stad van de draken"
Highlights:
• Alle wagens bedrukt met een op de bioscoopfilm gebaseerde afbeelding.
• Elk een knutselplaat van de 3 bioscoopfilmfiguren.
• Relex-koppeling voor snel en gemakkelijk aankoppelen.

€ 49,99 *

€ 49,99 *

Highlights:
• Alle wagens bedrukt met een op de bioscoopfilm gebaseerde afbeelding.
• Elk een knutselplaat van de 3 bioscoopfilmfiguren.
• Uitneembare gestolde lava.
• Relex-koppeling voor snel en gemakkelijk aankoppelen..

€ 49,99 *

44818 Goederenwagen "lava"

44816 Set goederenwagens "Mandala"
De spiegelwoestijn is een gevaarlijk oord. Jim, Lucas en Emma moeten niet
alleen hitte en zand trotseren, maar ook de fata morgana's, die hen met hun
zinsbegoochelingen in het verderf willen storten. Gelukkig is daar meneer
Toer Toer, een vriendelijke schijnreus, die van veraf enorm groot lijkt, maar
steeds kleiner wordt naarmate je dichterbij komt.

Model: Koppel de drie open goederenwagens met de bioscoopfilmfiguren
Nepomoek, mevrouw Maaltand en de Wilde 13 aan Emma aan en neem ze
mee op je avontuur. Alle drie de wagens zijn met een andere afbeelding
bedrukt en hebben elk een eigen knutselplaat, de wagen van Nepomoek
is gevuld met gestolde lava.

Model: Koppel de drie open goederenwagens aan Emma aan en neem Ping Pong, prinses Li Si
en meneer Toer Toer mee op je avontuur. Alle drie de wagens zijn met een andere afbeelding
bedrukt en de knutselplaten zorgen voor nog meer speelplezier.
Highlights:
• Alle wagens bedrukt met een op de bioscoopfilm gebaseerde afbeelding.
• Elk een knutselplaat van de 3 bioscoopfilmfiguren.
• Relex-koppeling voor snel en gemakkelijk aankoppelen.

Het sist en stoomt in het Land van de Duizend Vulkanen. Draken vinden
namelijk niets zo fijn als vuil en hele lava. Op hun weg naar de Stad van
de Draken komen Jim, Lucas en Emma de kleine halfdraak Nepomoek
tegen. Hij is erg verdrietig, omdat niemand bang voor hem is en zijn vulkaan
gedoofd is.
Model: Ontsteek met de hulp van Lucas de vulkaan van Nepomoek! Heet
en stomend wacht de open goederenwagen met gloeiende lava om te
worden afgevoerd. Het is maar goed dat Emma zo sterk is en hem meteen
kan meenemen.

Highlights:
• Fluorescerende lavabelading.
• Niet in- of uitschakelen: Lava gloeit altijd.
• Relex-koppeling voor snel en gemakkelijk aankoppelen.

€ 24,99 *

© (2021): Rat Pack Filmproduktion
GmbH / Warner Bros.
Entertainment GmbH
www.jimknopf.de
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CONTAINERLOGISTIEK

ALL IN
ONE SET

Ze leveren alles van sportschoenen tot speelgoed - containerschepen varen over alle zeven wereldzeeën. In de haven los je de containers
dan met je portaalkraan: groter dan een huis en met een enorme kracht pakt deze reus de zware containers op en zet hij ze direct op de
wagens van je containertrein.

16
cm

2
3

1

59
cm

1

29453
Startset „containertrein“

€ 199,99*

• Een rangeerlocomotief met knipperlicht en
geluid trekt de 3 containerwagens.
• Alle containers kunnen worden afgenomen,
geopend en geladen.
• All in One-set: Loc, wagens, rails worden
meegeleverd.

190 x 76 cm / 75" x 30"

More than 5 m of tracks

36
cm

4
5

16
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44452

44700

29453
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2

44700
Containerwagen

3

72453
Containerset

4

72452
Containerterminal

5

44452
Wagenset „Containervervoer“.

€ 24,99*

• De containers op deze wagen kunnen worden afgenomen, geopend en geladen.

€ 29,99*

• 6 containers die kunnen worden geopend en
geladen. (Lading wordt niet meegeleverd.)

€ 44,99*

• Functionerende portaalkraan voor verladen
van containers.

€ 59,99*

• De kraan is draaibaar, de kraan kan omhoog
en omlaag bewegen en de kabel kun je
op- en afrollen.
• De container kan worden afgenomen,
geopend en geladen.

Alle informatie over de Märklin Power Control Stick vind
je op bladzijde 22.

STARTSET

TREIN SET

I NTER C ITY

EXPRESS

103
cm

1

34
cm

€ 129,99*
29133
Startset „Mijn start met Märklin“
• De lorrie van deze wagen kan naar beide
zijden kantelen.
• All in One-set: Loc, wagens, rails worden
meegeleverd.
• Het kleine railovaal kan zo veel je wilt
worden uitgebreid met C-rails aanvullingspakketten.

112 x 76 cm
45” x 30”

1
2
2

36712
Hogesnelheidstrein ICE 2

€ 239,99*

• Geluid: Seinhoorn en stationsmelding.
• De bekendste hogesnelheidstrein met licht,
seinhoorn en stationsmelding. Is jouw
modelbaan groot genoeg? De trein is meer
dan 1 meter lang!

ALL IN
ONE SET
18
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Alle informatie over de Märklin Power Control Stick vind
je op bladzijde 22.

HALLOWEEN

GLOW IN
THE DARK

2

1

3

Nachtaanzicht.

20
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36872
Stoomlocomotief Halloween

2

48620
Personenrijtuig Halloween

3

44232
Halloween-wagen

11
cm

11
cm

12
cm

1

44232

48620

36872

21

€ 89,99*

• Griezelig gloeiend Halloween-model.
• De opdruk geeft licht in het donker.
• Laat je vrienden schrikken!

€ 24,99*

• Griezelig gloeiend Halloween-model.
• De opdruk en ruiten geven licht in het
donker.

€ 19,99*

• Griezelig gloeiend Halloween-model.
• De opdruk en belading geven licht in het
donker.

MÄRKLIN POWER CONTROL STICK

STOOMLOCOMOTIEVEN

DE HELE SPOORWEGWERELD IN ÉÉN HAND

In het Wilde Westen waren ze vroeger net zo onderweg als in het Ertsgebergte:

Een robuuste afstandsbesturing als een joystick, zonder kabels:
De Märklin Power Control Stick ligt optimaal in de hand. De
voor- en achteruitsnelheid bepaal je met de hendel – net zoals
in het voorbeeld.

Snelheid

Functies
De IR-controller kan 5 digitale functies van de locomotieven activeren.

11
cm

Stoomlocs hebben tot de dag van vandaag iets magisch. Geen wonder dat ook
tovenaarsleerlingen ermee naar school gaan. Echte stoomlocs verbranden
veel kolen om hun ketel op stoom te brengen. In het inwendige van de Märklinlocs is echter ultramoderne elektronica ondergebracht.

1

Licht

Snelheid, rijrichting, licht of geluid - jij bepaalt wat er
gebeurt. De Power Control Stick bestuurt maximaal vier
treinen. Zo blijft alles altijd overzichtelijk, ook als het eens
druk is op het spoor.

Veranderen van rijrichting

13
cm

1

30000
Tenderlocomotief

2

36321
Tenderlocomotief

3

36740
Tenderlocomotief

€ 89,99*

• Al jarenlang een Märklin-klassieker!
• Klein en sterk, alle assen worden door de
motor aangedreven.

€ 119,99*

• Bijzonder grote trekkracht, want alle 4 de
assen worden door de motor aangedreven.

€ 139,99*

• Een loc met veel voorbeeldgetrouwe elementen
en koplampen.

2
13
cm

Adresschakelaar
Stop

Märklin Power Control Stick
Spelen gemakkelijk gemaakt:
• Veilige, stevige handgreep voor eenvoudige
bediening van de functies.
• Vrij bewegen dankzij infraroodtechniek.
• Stuurt maximaal 4 treinen tegelijkertijd.
• Ziet eruit zoals in het voorbeeld.

22
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3

In deze instructievideo van Märklin
tonen wij de bediening van de
Märklin Power Control Stick!

Batterijenvak

Hier vindt u
meer informatie!
www.maerklin.de
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DIESELLOCOMOTIEVEN

18
cm

Diesellocomotieven zijn werkpaarden waarbij kracht op de eerste plaats
staat - en die overal kunnen rijden waar geen stroomleidingen lopen.

3

11
cm

11
cm

1

2

ELEKTRISCHE LOCOMOTIEF

11
cm

1

36700
Diesellocomotief DHG 700

2

36501
Diesellocomotief DHG 700

3

36218
Diesellocomotief serie 216

4

36509
Elektrische locomotief

• Een echte rangeerlocomotief met geel
knipperlicht op het dak.

4413

4430

4423

4459

44404

4473

36509

25

€ 84,99*

• Locomotief met verlichting.
• De stroomafnemers kunnen omhoog en
omlaag bewegen.

www.maerklin.de

4431

€ 149,99*

• Moderne locomotief, voornamelijk voor
personentreinen.

Hier vindt u
meer informatie!

Uitleg symbolen zie pagina 57.

€ 84,99*

• De ideale locomotief voor goederentreinen.

4
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€ 84,99*

REIZIGERSRIJTUIG

11
cm

27
cm

Met interieur

1

11
cm

Met interieur

11
cm

Met interieur

7

2

11
cm

3

1

4038
Bagagerijtuig

2

4039
Reizigersrijtuig

3

4107
Reizigersrijtuig

4

4108
Reizigersrijtuig

5

€ 44,99*
40500
Intercity sneltreinrijtuig 1e klas.

6

40501
Intercity bistrorijtuig 2e klas.

7

40502
Intercity bistrorijtuig 1e klas.

8

€ 79,99*
40503
Intercity-sneltreinstuurstandwagen 2e klas.

4

27
cm

Met interieur

28
cm

Met interieur

5

27
cm

8

Met interieur

6

Het is mogelijk om binnenverlichting toe te voegen aan
alle modellen op deze pagina.
Informatie daarover staat op de homepage van Märklin.

Hier vindt u
meer informatie!
www.maerklin.de
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36218

40500

40502

40501

40503
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€ 19,99*

• Tijdloze, laadbare bagagewagen.
• Geweldig om mee te spelen, mooi achter elke
stoomlocomotief.
€ 19,99*

• Tijdloos personenrijtuig 2e klas.
• Geweldig om mee te spelen, mooi achter elke
stoomlocomotief.
€ 19,99*

• Tijdloos personenrijtuig 2e klas.
• Geweldig om mee te spelen, mooi achter elke
stoomlocomotief.
€ 19,99*

• Tijdloze, laadbare bagagewagen.
• Geweldig om mee te spelen, mooi achter elke
stoomlocomotief.

• Moderne reizigerssneltrein.

€ 44,99*

• Moderne reizigerssneltrein.

€ 44,99*

• Bistrorijtuig van de moderne
reizigerssneltrein.

• Stuurstandrijtuig van de moderne reizigerssneltrein met speciale lichtfunctie.

GOEDERENWAGEN

12
cm

16
cm

12
cm

5

Hoe langer de treinen, hoe korter de files:

6

1

Met goederentreinen haal je leveringen van de weg naar het spoor en
ontlast je de snelwegen. Je goederenwagens van Märklin Start up transporteren zand en kolen net zo gemakkelijk als olie, boomstammen
of auto‘s. Wil je levensmiddelen koelen? Stel gewoon je eigen
wenstrein samen.

12
cm

2
12
cm

2

4430
Open goederenwagen

€ 12,99*

3

4459
Rongenwagen

€ 13,99*

4

4431
Open goederenwagen beladen
met steenkool

€ 14,99*

5

4423
Lageboordwagen

€ 9,99*

6

4473
Lageboordwagen

€ 19,99*

7

4413
Kiepwagen

€ 13,99*

8

44600
Zwenkdakwagen Taems 890

€ 21,99*

8

7

Steenkool als uitneembare belading
12
cm

44404
€ 18,99*
AVIA Ketelwagen voor minerale olie

16
cm

Bak kan naar beide zijden kantelen
12
cm

1

4

3

Hier vindt u
meer informatie!
www.maerklin.de
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4431

4413

4430

4423

44600

4459

44404

4473

36509

29

Alle goederenwagens op deze dubbele bladzijde zijn
uitgerust met Relexkoppelingen, voor snel en gemakkelijk
aankoppelen!

GOEDERENWAGEN

12
cm

33
cm

1

3
1

4410
Gesloten goederenwagen

2

4411
Gesloten goederenwagen

3

44752
Set brandweer-bergkraan

8
cm

4

12
cm

2

5

12
cm

5

4

€ 16,99*

€ 19,99*

• Met het verlichte staartlicht is dit de ideale
sluitwagen van elke goederentrein.

€ 89,99*

• Uit de goederenwagen komen de typische
brandweergeluiden.

4471
Lageboordwagen

€ 9,99*

• De bijbehorende schutwagen voor
kraanwagen 4671.

4671
Kraanwagen

€ 38,99*

• De kraan is draaibaar, de kraan kan omhoog
en omlaag bewegen en de kabel kun je open afrollen.
• De afzonderlijk verkrijgbare lageboordwagen 4471 beschermt en vervoert de
kraanarm.

Hier vindt u
meer informatie!
www.maerklin.de
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4411

4410

4471

4671

44752

36700
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Alle goederenwagens op deze dubbele bladzijde zijn
uitgerust met Relexkoppelingen, voor snel en gemakkelijk
aankoppelen!

KEEP COOL!

12
cm

12
cm

Een wagen - 2 uitvoeringen!

4

1

Rechterzijde

1

44217
Koelwagen „Molkerei Müller“

€ 18,99*

2

44215
Koelwagen „Nimm 2“

€ 18,99*

3

4415
Koelwagen

€ 16,99*

Linkerzijde

12
cm

12
cm
12
cm

2

Uniek wagendesign.

5

3

Linkerzijde

• Al jarenlang een Märklin-klassieker.
• De wagen kun je trouwens met je kleurstiften
beschilderen zoals jij wilt!

4

44218
Koelwagen „Ritter Sport“

€ 18,99*

5

44219
Koelwagen “PEZ”

€ 18,99*

Rechterzijde

Hier vindt u
meer informatie!
www.maerklin.de
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4415

44215

44218

44219

44217

36501
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Alle goederenwagens op deze dubbele bladzijde zijn
uitgerust met Relexkoppelingen, voor snel en gemakkelijk
aankoppelen!

BOUWSTEENTREIN
16
cm

1

COMBINEERBA AR MET JOUW
EIGEN BOUWSTENEN

1

44734
Wagen voor klembouwstenen

2

44738
Bouwsteen disco-wagen

€ 19,99*

• Een wagenbodem met bouwsteennoppen
voor individueel speelplezier.
• Geweldige speel- en wagenuitbreiding.
• Robuust en praktisch - de Märklin bouwsteenwagen kan gemakkelijk worden aanen losgekoppeld.
• Ideaal voor spelen, bouwen en uitproberen.

€ 49,99*

• Een geweldige wagen van bouwstenen, die
je met je eigen stenen nog kunt uitbreiden.
• Neem je eigen geluid op, speel het af en laat
de lichten op een van de 6 verschillende
manieren branden of knipperen.
• Het opladen gebeurt heel eenvoudig via de
meegeleverde USB-laadkabel.

16
cm

2

MOBILE POWEREENHEID MET 6
LICHTFUNCTIES
34
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C-SPOOR
C-spoor
Märklin C-spoor is de ideale combinatie van robuustheid, betrouwbare
elektrische verbinding en een voorbeeldgetrouw uiterlijk. Het C-spoorsysteem
kan naar wens worden uitgebreid en met speciale verlooprails zelfs met oude
spoorsystemen worden gecombineerd. Door de praktische steekverbindingen
kunnen de rails in een handomdraai worden opgebouwd en afgebroken.

De steekverbinding met de „klik”
In een handomdraai opgebouwd
Dat maakt C-spoor zo uniek:
• voorbeeldgetrouw uiterlijk met ballast, bielzen en metalen rails

		

Stabiel en duurzaam

• elektrische betrouwbaarheid dankzij de beproefde middengeleider
• uiterst stabiele klikverbinding voor snel opbouwen en afbreken

01

• stevig materiaal, zodat je de rails ook op de vloer kunt leggen

02

03

04

• veel ruimte in de rails voor onzichtbaar inbouwen van kabels, aandrijvingen, enz.
• altijd uitbreidbaar met decoder, aandrijvingen en andere functierails

Deze eigenschappen maken het C-spoor voor jou het ideale spoor, voor zowel
instappers als voor veeleisende professionals. Je hebt nooit meer een ander
spoor nodig!

• voeding kan op elke rail worden aangesloten
• alle Märklin H0-modellen werken op het C-spoor
• door de doordachte geometrie zijn er slechts enkele rails nodig voor een mooi traject

Voor de combinatie van het C-spoor met het oude M-spoor van opa, of het klassieke K-spoor zijn via de
gespecialiseerde verkopers speciale verlooprails leverbaar.

01

02

„De rail voor bouwen en spelen”

Het Märklin H0-systeem

Combineren van Märklin-spoorsystemen onderling is dankzij verlooprails altijd mogelijk. De
betrouwbare middengeleider en de gemeenschappelijke massa op beide rails blijven altijd
beschikbaar en maken het mogelijk om geweldig trajecten te leggen, zonder gecompliceerde
schakelingen in te bouwen (bijvoorbeeld voor keerbochten en baansplitsingen).

Perfecte verbinding

De mechanische en elektrische verbinding van twee C-rails is vanaf de buitenkant niet zichtbaar. Het traject oogt daardoor als een enkele spoorweg, net zoals bij het voorbeeld. Speciale
railverbinders zijn niet nodig.
03

Onzichtbare kracht

Dankzij deze stabiele klikverbinding aan de onderzijde van de rails kan de geometrie van het
traject nauwkeurig worden aangehouden, de rails hoeven hierbij niet te worden vastgeschroefd. Zo kunnen ze altijd snel worden opgebouwd en afgebroken. Overal!
04

Nuttige ruimte

In het baanlichaam (onderzijde van de rails) is veel ruimte beschikbaar voor het inbouwen van
elektrische wisselaandrijving of decoders, voor het leggen van kabels en nog veel meer. Vanaf
de buitenkant is dat allemaal niet zichtbaar.

36
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C-RAIL
20130
C-rails gebogen (R1)

20188
C-rails recht

20360
C-rails recht
13,59 Euro*

20611
Wissel links

20612
Wissel rechts

• 1 wissel links met hendel.
• 188,3 mm/R2 = 437,5 mm/24,3°.
• Elektrische aandrijving 74492 is naderhand in te
bouwen.

11,99 Euro*

• R1 = 360 mm/30°.
• Inhoud: 3 stuks.

12,99 Euro*

25,99 Euro*
25,99 Euro*

• 1 wissel rechts met hendel.
• 188,3 mm/R2 = 437,5 mm/24,3°.
• Elektrische aandrijving 74492 is naderhand in te bouwen.

• 360 mm.
• Inhoud: 2 stuks.

1

71053
Verlengkabel (3-polig)

2

72752
Wisselschakelbord

3

25,99 Euro*
74492
Elektrische wisselaandrijving

• 188,3 mm.
• Inhoud: 4 stuks.

20997
Ontkoppelrail

20330
C-rails gebogen (R3)
20224
C-rail gebogen
20172
C-rails recht

13,59 Euro*

4,89 Euro*

17,39 Euro*

• R3 = 515 mm/30°.
• Inhoud: 3 stuks.

20671
Meegebogen wissel links

• 171,7 mm.
• Inhoud: 4 stuks.

20977
C-Gleis Prellbock

27,99 Euro*

20672
Meegebogen wissel rechts

• 1 meegebogen wissel links met hendel.
• Binnenboog: R1 = 360 mm/30°. Buitenboog: 30° in de parallelle cirkelafstand 77,5 mm. Elektrische aandrijving 74492 is
naderhand in te bouwen.

• 82,5 mm.
Inhalt: 1 Stück.

20099
Set rechte rails

• R2 = 437,5 mm/30°.
• Inhoud: 3 stuks.

22,99 Euro*

• Set bestaande uit 4 rechte rails 24094
(elk 94,2 mm lang) en 2 rechte rails
24077 (elk 77,5 mm lang).

20299
Set gebogen rails
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25,99 Euro*

Ombouwset voor C-rails-wissels. Aandrijving
met dubbele spoelen met eindafschakeling.
Bediening via wisselschakelbord met terugmelding 72752 of wisselinbouwdecoder 1 mogelijk.
Bij wissels kan de elektrische aandrijving
naderhand heel eenvoudig zonder speciaal gereedschap worden ingebouwd en aangesloten.
De aandrijving zit verborgen in het ballastbed.
Montage onder de grondplaat is niet vereist.
De aandrijving is stofvrij ingekapseld en wordt
door een eindafschakeling tegen overbelasting
beveiligd. De besturing vindt plaats via het
wisselschakelbord 72752. De hendel kan blijven
functioneren.

1
2

27,49 Euro*

• Set bestaande uit 4 gebogenen rails 24224
(wisselboog) en 2 gebogenen rails 24206 om de
wissels aan te vullen

38

14,39 €*

27,99 Euro*

• 1 meegebogen wissel rechts met hendel.
• Binnenboog: R1 = 360 mm/30°. Buitenboog: 30° in de
parallelle cirkelafstand 77,5 mm.
• Elektrische aandrijving 74492 is naderhand in te bouwen.

8,59 Euro*

20230
C-rails gebogen (R2)

• Voor verbinding tussen wisselaandrijving
74492 en regelpaneel 72752
• Lengte 1,80 m

31,49 Euro*

• 94,2 mm.
• Inhoud: 1 stuks.
• Ontkoppelrail voor handmatig en elektrisch ontkoppelen. Elektrisch gebruik uitsluitend mogelijk in combinatie met regelpaneel 72752 en de meegeleverde kabel.

• R2 = 437,5 mm/24,3° (wisselboog).
• Inhoud: 1 stuk.

6,99 Euro*

3

39

ACCESSOIRES

C-RAIL UITBREIDINGSSET
24900
C-rail uitbreidingsset C1

39,99 Euro*
• Voor uitbreiding van de C-rail startset met een rangeerspoor.

• Inhoud: 2 rechte rails 24172
1 gebogen rail 24224
1 wissel links 24611
een stootblok 24977 en een
montagehandleiding.

24902
C-rail uitbreidingsset C2

77,99 Euro*

24903
C-rail uitbreidingsset C3

99,99 Euro*

• Inhoud: 3 rechte rails 24188
5 rechte rails 24172
2 gebogen rails 24224
1 wissel 24611
1 wissel 24612 en montagehandleiding.

• Inhoud: 7 rechte rails 24188
7 rechte rails 24172
2 gebogen rails 24130
1 meegebogen wissel 24671
1 meegebogen wissel 24672 en
montagehandleiding.

• C-railuitbreidingsset C2. Om de kleine C-railstartset met
een uitwijkspoor uit te breiden.

• Om de C-railstartsets met een uitwijkspoor door meegebogen wissels uit te breiden.

24904
Uitbreidingspakket C4 voor C-rails
• Inhoud: 4 rechte rails 24188
4 rechts rails 24172
2 rechte rails 24077
2 gebogen rails 24130
6 gebogen rails 24230
1 meegebogen wissel 24671
1 meegebogen wissel 24672 en
onbouwhandleiding.

114,99 Euro*

24905
C-rail uitbreidingsset C5

1

7224
Railhulpstuk

2

74924
€ 89,99*
Volautomatische spoorwegovergang

DANKZIJ DE HELLING
DIRECT OP DE RAILS.

€ 4,99*

• Helpt je om je voertuigen snel en veilig op de
rails te zetten.

1

• De spoorwegovergang is kant-en-klaar
gemonteerd en bevat 2 contactrails.
• Je hoeft je rails alleen nog aan te koppelen
en je kunt aan de slag.

179,99 Euro*

• Inhoud: 7 rechte rails 24188
7 rechte rails 24172
2 rechte rails 24094
1 gebogen rail 24224
1 wissel 24611
1 wissel 24612
1 Engels wissel
4 railstukken met stootblok 24977
en montagehandleiding.

2

• Om de C-railstartsets met een opstel- en rangeerspoor
uit te breiden.

40
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3D GEBOUWENPUZZEL

3

2

1
3
1

2
2
3
4

4

5
5

71054
Verlengkabel (4-polig)

€ 6,99*

• Kabelverbinding tussen wisselregelpanelen
of signaalregelpanelen.
• Lengte: 1,80 m.

72751
Seinschakelbord

€ 25,99*

• Voor het schakelen van maximaal 4 signalen
uit het Start up-assortiment.

74391
Lichtbloksein

42
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1

2h

• Product afmetingen:
20,8 cm x 15,6 cm x
24,0 cm.

44

1

72784
€ 19,99*
„Woonhuizen en zakenpanden“

2

72781
„Restaurant“

2h

• Product afmetingen:
10,3 cm x 15,6 cm x
23,4 cm.

€ 16,99*

2

€ 25,99*

• Gebruik als hoofdsignaal of blokkeersignaal
op het traject.
• Hoogte zonder sokkel ca. 8 cm.

74380
Lichtvoorsein

€ 25,99*

• Voorsignaal voor gebruikt voor hoofdsignaal
74391.
• Hoogte zonder sokkel ca. 6 cm.

74371
Lichtafsluitsein

€ 25,99*

• Blokkeersignaal voor gebruik op rangeer- en
stationsterreinen.
• Hoogte zonder sokkel ca. 1 cm

Hier vindt u
meer informatie!
www.maerklin.de

93

Hier vindt u
meer informatie!

Voor de aansturing van de signalen is schakelpaneel 72751 nodig.

www.maerklin.de
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De gebouwen kunnen afzonderlijk worden gebruikt of tot
een huizenrij worden samengevoegd.

www.maerklin.de/myworld
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DE VOLGENDE STAP

Zin in meer modelspoorbaan?
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SPITZEN TECHNIK

Märklin Z: Die Qualitäten
des Mini-Club Sortiments
Formvollendet: Der Werkzeugbau
des Hauses Märklin
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•

Ontdek op de volgende bladzijden het professionele assortiment
met alle details en functies, de sissende en stomende locomotieven of de elektroloc met een als bij toverslag op en neer
bewegende stroomafnemer.

CLUB E XKLUSIV

Clubkooperationspartner:
Outfit mit Märklin Signet
Ladeguttipps: Stahl und
Schrott für Märklin 1-Wagen
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binnen Duitsland.
•

Clubreizen**

•

Klein welkomstgeschenk

•

Tegoedbon ter gelegenheid van uw

08.09.21 18:11

verjaardag
Bovendien krijgen Clubleden van veel beursorganisatoren
korting op de entreeprijs.

Insider-jaarwagen H0 2022
Insider-jaarwagen spoor Z 2022
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De hier genoemde prestaties hebben betrekking op 2022. Wijzigingen voorbehouden.
** Afhankelijk van de beschikbaarheid.

Het lidmaatschap kost 79,95 euro, 109,95 CHF, 109,- US $ per jaar (per 2022), inclusief jaarwagen, jaarkroniek, jaarabonnement en Märklin Magazin, catalogus, Clubnews, enz.
Märklin Insider-Club
Postfach 9 60
73009 Göppingen
Deutschland
Telefon
+49 (0) 7161/608-213
Fax
+49 (0) 7161/608-308
E-Mail
insider-club@maerklin.com
Internet www.maerklin.com

Nu Clublid worden en profiteren.
Ga nu naar www.maerklin.de/Club en meld je aan.
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Digitale modellen om mee te beginnen
(#§hH4Y

)e§hNT8Y

37689 Diesellocomotief serie 260
Voorbeeld: Dieselrangeerlocomotief serie 260 van
de Deutsche Bundesbahn (DB). Purperrode basiskleurstelling. Dieselhydraulische aandrijving met
blinde as. Bedrijfsnummer 260 319-9. Zoals in
gebruik vanaf 1972.

36636 Elektrische locomotief serie 187
Voorbeeld: Elektrische locomotief serie 187 zonder flexpaneel van de Deutsche Bahn AG (DB AG). Binnen het
TRAXX 3-typeprogramma door Bombardier in serieproductie gebouwd. Bedrijfsnummer: 187 131-8. Zoals in
gebruik rond 2019.

)#§hNT4Y

(e§hHTU3bY

37108 Elektrische locomotief serie 110.1
Voorbeeld: Elektrische locomotieven serie 110.1
van de Deutsche Bundesbahn (DB). Met vijf lampen
(onder dubbele lampen). Dubbele buisventilatoren met
verticale lamellen en afgeronde ruiten in de machineruimte. Met regengoot rondom. Basiskleurstelling
kobaltblauw/zwart. Bedrijfsnummer: 110 263-1. Zoals
in gebruik rond 1973.

36244 Stoomlocomotief met sleeptender BR 24
Voorbeeld: Stoomlocomotief voor personentreinen
met sleeptender serie 24 van de Deutsche Bundesbahn
(DB). Geünificeerde stoomlocomotief met Wagnerwindleiplaten. Locomotiefbedrijfsnummer 24 044.
Zoals in gebruik rond 1957.

/e§H3Y
29074 Digitale startset „Goederentrein tijdperk III“
Voorbeeld: Tenderlocomotief serie 74, open goederenwagen Om 12,
overdekte goederenwagen Gr 20 en rongenwagen Rlmms 56 van de
Deutsche Bundesbahn (DB).

All in one set!
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Uitleg symbolen zie pagina 57.

Hier vindt u meer informatie: www.maerklin.de
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LGB buitenspoorbaan
EG
70503 Startset bouwplaatstrein 230 volt
Deze startset bevat een bouwplaatstrein, bestaande
uit een tenderloc, een lageboordwagen en een kieplorrie. De locomotief is uitgerust met een krachtige
motor en beschikt over een verlicht frontsein. Met de
meegeleverde stickers kunnen de loc en beide wagens
worden gedecoreerd. De set bevat bovendien een
complete cirkelbaan, 230 V voeding en rijregelaar.
Treinlengte 68 cm.

G
49501 Aanvullingsset bouwplaats
Deze aanvullingsset voor de bouwplaatstrein omvat
een extra kieplorrie, een graafmachine met handmatig
beweegbare bak, een speelfiguurtje en een aantal
accessoires die je op de bouwplaats vindt, zoals
afzettingen en borden. Met de meegeleverde stickers
kan de kieplorrie worden gedecoreerd. Lengte van de
lorrie 17 cm.

€ 219,00 *

€ 59,99 *

Samen opbouwen en spelen,
hoe het weer ook is.

elplezier voor
Maximaal spe
en!
binnen en buit

LGB-rails zijn gemakkelijk te leggen, in een cirkel,
met wissels of aan het eind met een stootblok.
Het aanbod aan accessoires heeft veel te bieden.

7G
De giek en de kraanhaak kunnen
omhoog en naar beneden gaan.

1.290 mm

12 x

1x

Die voert heel wat af!
Een stabiele lageboordwagen.

Locomotief met verlichting

40043 Kraanwagen
Model van een kraanwagen, zoals die vooral bij
bouwactiviteiten aan spoorweginstallaties en aan de
sporen is gebruikt. De giek en de kraanhaak kunnen
via handkrukken omhoog en naar beneden gaan. De
kraanopbouw kan draaien.
Lengte over de buffers 25 cm.
€ 89,99 *

1x

Zie de set in actie:
50

Uitleg symbolen zie pagina 57.

Hier vindt u meer informatie: www.lgb.nl
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LGB buitenspoorbaan
G
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90463 Startset bouwsteentrein
Deze startset bevat een stoomlocomotief, twee platte
wagens met een bouwsteenplaat en 30 bouwstenen.
De set bevat bovendien een complete cirkelbaan
bestaande uit 12 gebogen railstukken, een rijregelaar,
een voeding voor 230 Volt en een aansluitkabel.
Treinlengte 77 cm.

EFAG
70403 Startset goederentrein
De startset voor eindeloze speelmogelijkheden: Goederentrein met stoomlocomotief „Stainz“, een ballastwagen en een beladen lageboordwagen. De stoomloc
is uitgerust met een krachtige motor en voorzien van
elektronisch stoomlocgeluid en een rookset. De set bevat bovendien een complete cirkelbaan (diameter 1.290
mm), 230 V-voeding en een rijregelaar. De afgebeelde
lading op de lageboordwagen is een voorbeeld en kan
verschillend zijn. Treinlengte 85 cm.

€ 259,00 *

1.290 mm

n

12 x

1x

1x

bouwstene
incl. set met 30

€ 369,00 *

Zie de set in actie:

1.290 mm

G

Tegelijkertijd eenvoudig en robuust.
De bodemplaat als ideaal uitgangspunt voor
spelen en bouwen.

94063 Wagen voor klembouwstenen
Model van een tweeassige platte wagen. De wagenbodem is voorzien van de gebruikelijke klemnoppen,
zodat ook bouwstenen van andere grote fabrikanten
kunnen worden gebruikt om de meest uiteenlopende
opbouwdelen te maken. Lengte over de buffers 26 cm.

12 x

1x

1x

€ 42,99 *
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Uitleg symbolen zie pagina 57.

94063

90463

Hier vindt u meer informatie: www.lgb.nl
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LGB Startset kersttrein

Merry
Christmas

$EBG
70308 Startset kersttrein
Deze startset bevat een oldtimertrein, bestaande uit
een tenderloc en 2 personenrijtuigen in kerstsfeer.
De loc is uitgerust met een krachtige, kogelgelagerde
Bühler-motor, frontsein en een rookset. De set bevat
bovendien een complete cirkelbaan, voeding en rijregelaar. Treinlengte 85 cm.
Deze trein kan fantastisch worden uitgebreid met het
eerder verschenen kerstrijtuig.

Hier is een kerstvideo
over het startpakket.

Sets rails

G

19901 Set stootjuk rail
Met deze set kunt u de railcirkel uit
uw LGB-Starterset om te rangeren
tot een ovaal met een opstelspoor
uitbreiden.

De stabiele box bevat: 1x
12000 handwissel rechts 6x
10000 rechte rails 1x 11000
gebogen rail 1x stootjuk

€ 109,00 *

1.290 mm

12 x

1x

€ 369,00 *

1x

Samen opbouwen en spelen,
hoe het weer ook is.

Locomotief met verlichting
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19902 Set stationsrails
Met deze set kunt u de railcirkel uit uw
LGB-Starterset tot een ovaal met een
uitwijkspoor uitbreiden. Dan kunnen twee
treinen elkaar passeren. Of u kunt een trein
wegzetten, wagens rangeren en de loc van
een eind van de trein naar de andere kant
laten omlopen.

De stabiele box bevat: 1x 12000
handwissel rechts, 1x 12100
handwissel links, 9x 10000
rechte rails, 2x 11000 gebogen
rails.
€ 175,00 *

Hier vindt u meer informatie: www.lgb.nl
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Register artikelnummers
4038
4039
4107
4108
4410
4411
4413
4415
4423
4430
4431
4459
4471
4473
4671
7224
20099
20130
20172
20188
20224
20230
20299
20330
20360
20611
20612
20671
20672
20977
20997
24900
24902
24903
24904
24905
29133
29199
29828
29453
29952
30000
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Service en reparatie
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Märklin Direkt-Service
De Märklin-vakhandel is uw aanspreekpartner voor r eparaties en verbouwingen van
analoog naar digitaal. Voor de vakhandel zonder eigen service-afdeling en voor p articulier
klanten nemen wij de verbouwingen via onze reparatie-afdeling in Göppingen over. U krijgt
een kostenc alculatie inclusief de opgaven en kosten voor de veilige verzending. Als u uw
modellen in onze fabriek in Göppingen persoonlijk wilt afgeven en afhalen, wend u zich
a.u.b. tot ons Service-Point in de Märklineum.

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparaturservice
Stuttgarter Straße 55-57
D-73033 Göppingen
Telefoon
+49 (0) 71 61 / 608 -222
+49 (0) 71 61 / 608 -225
Fax
E-mail

service@maerklin.de

Alle prijsopgaven zijn niet verbindend aanbevolen verkoopsprijzen.
Mocht deze informatie geen prijs- opgaven bevatten, vraag a.u.b.
uw vakhandelaar naar de actuele prijslijst.

* Alle prijsopgaven zijn niet verbindend aanbevolen verkoopsprijzen.

Artikel niet geschikt voor
kinderen jonger dan 3 jaar.

