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Hallo lieve ouders, grootouders, ooms, tantes en kleinespoorwegliefhebbers!

Dit is de NIEUWE Märklin-catalogus voor kinderen. Voor het eerst zijn de twee assortimenten met speelgoedtreinen  
voor kinderen vanaf 3 jaar en de modeltreinen voor kinderen vanaf 6 jaar samen in één catalogus opgenomen. Zo kunnen 
onze kleine spoorwegliefhebbertjes in hun my world door hun favoriete modellen bladeren en een eerste blik werpen op 
de START UP- modellen voor later. Dat is praktisch omdat je opa en oma meteen kunt laten zien welke modellen nog nodig 
zijn en hoe je spoorbaan er de komende jaren moet gaan uitzien.

Bovendien bespaart de nieuwe gezamenlijke catalogus vele pagina‘s papier en ook veel CO2 tijdens de productie 
- daar is ons milieu bijzonder blij mee.

We hopen dat je er met plezier in bladert en dat je de nieuwe catalogus net zo mooi vindt!
Verder nog: let goed op voor onze kleine prijsvraag!
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Märklin my world      Märklin Start upx



Schaal H0/1:87
Alle treinen in spoorbreedte H0/1:87 en 
bovendien ook op alle H0-installaties 
bruikbaar!

Magneetkoppelingen  
Kindvriendelijke magneetkoppelingen 
aan alle locomotieven en wagens.

Geluidsfunctie 
Alle treinen zijn met geluidsfuncties 
uitgerust!

Lichtfunctie  
Alle treinen zijn met schakelbare 
verlichting vooraan uitgerust.

Voeding op batterijen 
Deze treinen zijn via batterijen gevoed. 

Waterspuitfunctie
Handbediende waterspuit.  

Voeding op accu  
Deze treinen zijn met een oplaadbare 
accu en USB-laadkabel uitgerust.

Afneembaar dak 
Bij deze rijtuigen kunt u het  
dak afnemen.

Stomende schoorsteen 
Stoomontwikkelaar op waterbasis.

Met de Märklin my world speelgoedtreinen voor kinderen vanaf 3 jaar is het eenvoudig om te beginnen: 
Duik in verschillende themawerelden met fantastische treinen, grote gebouwen en veel accessoires.  
Jij legt de sporen, bouwt stations, stelt de seinen en rijdt misschien zelfs door een tunnel. Je bent  
creatief en leert je handen te gebruiken. 

De locomotieven werken op batterijen, hebben verlichting en maken verschillende geluiden.   
Magnetische koppelingen zorgen ervoor dat je jouw wagons in een handomdraai kunt koppelen   
en een lange trein kunt vormen. De draadloze Power Control Stick is speciaal voor jouw kleine   
handjesgemaakt - daarmee bestuur je de trein, de lichten en alle geluiden. 

De rails zijn volledig uit kunststof, hebben geen scherpe kantjes, punten of metalen onderdelen en staan 
niet onder stroom. Toch kunnen ze worden aangesloten op de bekende Märklin C-rails enen kun je dus 
makkelijk oversteken naar papa‘s modelbaan.

Welkom in de wereld van
Märklin my world!

Pedagogische waarde - Spelen maakt slim!

Creativiteit Logisch denkenMotoriek
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190 x 85 cm / 75" x 33"

14x 1x1x12x 2x

48 cm / 18-7/8“

•   Snel opladen met accu en USB-laadkabel. 
•   Krachtige diesellocomotief met verschillende geluiden en lichten. 
•   Container om te verladen.
•   Autotransportwagen met opklapbare laadhelling.
•   Auto‘s en wielen voor extra speelmogelijkheden.

Startset „Autotransport“

Via het spoor op de weg
De autohandelaar wacht met spanning op de levering van de twee sportwagens. Je goederentrein met 
de krachtige diesellocomotief vervoert de twee edele luxewagens veilig over de rails op de speciale 
autotransportwagen. Natuurlijk voorziet u uw klanten ook van de belangrijke accessoires.    
In de schuifwandwagen en de ketelwagen breng je nieuwe banden mee, samen met de roosterbox.

Ideale uitbreiding met het aanvullende laadpakket 44347.

29347
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€ 89,99*



1x 1x1x4x

380231

Bauleitung

Site Office

Einsatzzentrale

GLOBAL LOGISTICS

Farm

Air Cargo

Operations Center

17 cm / 6-11/16“

17 cm / 6-11/16“ 17 cm / 6-11/16“

•   De schuifwandwagen kan worden geopend.
•   Voldoende ruimte in het interieur om te beladen.
•   Kindveilige magneetkoppelingen.
•   Veelzijdig bruikbare wagen - ideaal voor de uitbreiding van goederentreinen.

Schuifwandwagen
•    Railmateriaal afgestemd op eenvoudig uitbreiden van alle   

gangbare railopstellingen uit het Märklin my world-assortiment.
•   Veelzijdige speelmogelijkheden met containers en kraan.
•    Mogelijkheid voor individuele vormgeving van de container  

door het opplakken van stickers.

Aanvullingspakket verladen

Veelzijdiger en meer speelplezier voor logistieke experts
Met de kraanwagen beweeg je ook de zwaarste goederen moeiteloos. Simpelweg de steunpoten uitschuiven 
en je kunt aan de slag. De 40 voet-container met containerwagen kun je dankzij het meegeleverde stickervel zo 
uitvoeren als je op dat moment graag wilt. Als centrale voor je brandweer, als kantoor van de opzichter op de 
bouwplaats of gewoon als goederencontainer - je fantasie krijgt vleugels.

Het uitbreidingspakket is de ideale 
aanvulling op startsets 29342, 29344, 
29346 en 29347.

44145 44347
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€ 14,99*
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12x 12x 2x4x

1x

1x

184 x 76 cm / 73" x 30"

14x 72x

41 cm / 16-1/8“

Actie en avontuur met Batman!
De Batmobiel blijft voortaan in de garage. Batman jaagt nu namelijk met de     
trein op criminelen en schurken. Om altijd snel op het juiste moment op de juiste 
plek te zijn, suist de superheld met een ICE3 in speciale Batman-uitvoering door 
je kinderkamer. Nu krijgen de schurken het zwaar te verduren!

Startset „Batman“

•   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.

29345

BATMAN and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s23)

€ 89,99*
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•    Groot aanvullingspakket met 24 sporen, 6 adapterbouwstenen en 48 blocks.
•   Optimale aanvulling bij de startset Batman (art. 29345).
•   Eenvoudige opbouw.

Samen met de startset “Batman” (art. 29345) een aanvullings-
pakket kunststof rails „Viaductspoorweg“ (art. 72221) ontstaat 
een indrukwekkende themaspeelwereld.

Spoor 29345 + 23302

Aanvullingspakket viaductspoorweg met kunststoffen sporen

•   Set voor grote brug met in totaal 37 delen.
•   Optimale aanvulling voor de themaspeelwereld “Batman”.
•   Gemakkelijk en snel op te bouwen.

Samen met de startset “Batman” (art. 29345) en 
aanvullingspakket kunststof rails „Viaductspoorweg“ 
(art. 23302) ontstaat een indrukwekkende themaspeelwereld.

Set bouwstenen viaductspoorwegbrug

•    Grote set bouwstenen met   
in totaal 86 delen.

•    Gemakkelijk en snel opbouwen  
van een viaductspoorweg.

•    Optimale uitbreiding van de   
my world viaductspoorweg.

Daarmee wordt elke Märklin my world 

startset een viaductspoorweg!

Set bouwstenen viaduct-
spoorwegbrug stijging 
en daling

€ 29,99* € 16,99*

€ 19,99*



190 x 85 cm / 75" x 33"

14x 1x1x12x 2x

55 cm / 21-5/8“

•   Snel opladen met accu en USB-laadkabel.
•   Moderne elektrische locomotief met verschillende geluiden en licht.
•   Container om te verladen.
•   Autotransportwagen met opklapbare laadhelling.
•   Auto‘s voor extra veel speelmogelijkheden.

De sterkste professionals op logistiek gebied
In de haven ligt het schip voor anker en wacht op jouw lading. Auto’s of 
containers: Dankzij de sterke elektroloc “Vectron“ transporteer je je vracht 
met de goederentrein snel en op tijd naar het verlaadstation. Je oceaanreus 
is nog maar net op zijn bestemming aangekomen als je goederentrein al weer 
klaar staat om alles naar de eindbestemming te brengen.

Meer sporen, meer ruimte!
Je kunt de startset meteen met het railaanvullingspakket 23400  
uitbreiden als je nog meer verschillende trajecten wilt rijden.

M
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 Control Stick - Ideaal voor kinderhanden

Startset „havenlogistiek“29342

€ 89,99*
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•   Vrachtschip met veel laad- en losmogelijkheden.
•    Het vrachtschip kan drijven en is geschikt om mee te spelen in de badkuip en 

heeft twee kleine reddingsboten om water mee te spuiten.
•   Havenstation met kraan als centraal speelelement.
•   Inclusief vrachtwagen met containeroplegger.
•    Maximaal speelplezier door kindvriendelijk, insteekbaar bouwpakket met veel 

speelmogelijkheden.
•      Het havenstation is compatibel met het stratensysteem van Majorette  Creatix 
       – daardoor veel extra speelmogelijkheden.

De wijde wereld in
Het is druk in de haven. Om de paar minuten wordt er nieuwe vracht in je verlaadstation 
afgeleverd. Via een helling rijden vrachtwagens direct de buik van het vrachtschip in. De 
goederentreinen worden met de enorme kraan gelost. Deze tilt zelfs de zwaarste containers 
van de wagen en plaatst ze nauwkeurig in het vrachtruim van het schip. Alles aan boord? 
OK dan: Touwen los!

Het vrachtschip en het havenstation met de kraan zijn de ideale aanvulling 
op startset „havenlogistiek” 29342.

Vrachtschip en havenkraan

€ 39,99*



•   Spelen op twee niveaus.
•   Draaibare kraan met goederenlift en magneet voor het laden van containers.
•   Oprithelling met bomen voor auto‘s.
•   Silo voor het laden van goederen.
•   Incl. modellauto.

Er valt heel wat te doen in het laadstation!
Zet je helm op je hoofd en trek je verkeersvest aan, want nu ben jij de bevrachter van 

dienst in de kinderkamer! Met jouw laadterminal verloopt alles rimpelloos. Alles wordt 
snel in- en uitgeladen, of het nu auto‘s of zeecontainers zijn. Zo kan de goederentrein 

snel weer wegrijden, want het schip in de haven kan niet wachten!

Goederenemplacement

•   Twee goederenwagens.
•   8 afneembare jettainers.
•   Jettainer kan worden geopend en beladen.
•   10-delige set.

Set wagens Airport jettainers

Hoe komen de koffers in het vliegtuig?
De jettainers staan klaar voor verlading en jouw koffer wordt veilig aan boord 
van het vliegtuig gebracht. Alle koffers ingepakt? Dan snel met de jettainers naar 
het vliegtuig. Het grondpersoneel rijdt met de speciale goederenwagen naar de 
laadband. Nu kan de vakantie beginnen.

€ 29,99*

€ 16,99*



190 x 85 cm / 
75" x 33"

16x 1x1x10x 2x

50 cm / 19-11/16“

•   Snel opladen met accu en USB-laadkabel.
•   Elektrische locomotief met voor de Glacier Express typische geluiden en verlichting.
•   Alle rijtuigen met afneembaar dak en interieurinrichting.
•   Kindveilige magneetkoppelingen.
•   Zeer realistisch treinontwerp.

Startset „Glacier Express“

In de panoramatrein door de bergen
Je reizigers genieten van het fantastische decor van de Zwitserse Alpen, dankzij de enorme ruiten van de twee panoramarijtuigen. 
Van de frisse berglucht krijg je natuurlijk honger. In het restauratierijtuig verwen je de passagiers met nationale specialiteiten.  
En terwijl de reizigers bij het uitzicht op bergen en dalen heerlijk ontspannen, bedwingt de Glacier Express, dankzij de krachtige  
elektroloc, schijnbaar moeiteloos de enorme beklimmingen en afdalingen.

 
 

Pa

noramarijtuigen met transparant dak.  

29348
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€ 89,99*



•   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.
•   Trein behorend bij de themawereld bouwplaats.

Grote bouwplaats
Hier wordt gegraven, gezaagd, getimmerd en werkelijk overal wel iets geladen of gelost. Je 
graafmachine staat nog niet zijn plaats of de bouwplaatstrein komt de bocht om met vers beton 
en zand. De seinhoorn van je locomotief klinkt en alle bouwvakkers weten wat ze moeten doen.

Meer rails, meer plezier!
Voor direct speelplezier bevat de set 20 kunststof rails plus stootblok, een krachtige bouwplaats-
locomotief, een betonmolenwagen, twee laadbare goederenwagens en een graafmachine. 
Bovendien bevat de set de Märklin Power Control Stick, een USB-laadkabel en de benodigde 
batterijen. Als je met je bouwplaatstrein op nog meer verschillende trajecten wilt rijden, kun je  
de startset meteen uitbreiden met railuitbreidingsset 23400.

Zie de set in actie!

Startset „bouwplaatstrein“
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 Control Stick - Ideaal voor kinderhanden

€ 89,99*



1x

Station de chantier

Bouwplaats
Als kraanmachinist heb je overzicht en zie je hoe je alles uiterst nauwkeurig moet neerzetten. Met de 

lange kraanarm en de sterke grijper kun je alles oppakken. Nu zijn het nog zware wandelementen, maar 
over de radio meldt de met vers beton en zand beladen bouwplaatstrein zich. Deze moet worden gelost.

•   Compleet bouwplaatsstation als bouwdoos.
•   Verschillende opbouwmogelijkheden.
•   Grote draaibare bouwplaatskraan.
•   Verplaatsbare bouwplaatswanden met ruiten.
•   Bouwplaatstunnel.
•   De bouwplaatstrein kan op twee niveaus aankomen.
•   Hele set in coole bouwplaatslook.
•   Veel andere speelfuncties.
•   Met extra bouwplaatsvoertuig.

Hier is de grote kraan nodig!
Samen met de startset „bouwplaat“ (29346) en de zwenkbare kraanwagen (44118) 

ontstaat een indrukwekkende speelwereld, die kinderen geweldig zullen vinden.

72222

€ 39,99*
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380224

Farm

Worldwide
Service

17 cm / 6-11/16“

17 cm / 6-11/16“

•   Draaibare kraan met handkruk en magneet.
•   Magnetische laadbox, kan worden neergezet en weer opgetild.
•   4 stevige steunpoten voor stabilisatie.
•   Kraanarm en steunpoten inklapbaar voor verrijden.

Kraanwagen
•   Goederenwagen met 2 afneembare containers.
•   Container kan worden geopend en geladen.
•    Mogelijkheid voor individuele vormgeving van de wagen door het opplakken van stickers, passend 

bij de themawerelden boerderij, containerlogistiek, brandweer, bouwplaats en luchthaven.
•    Containers kunnen met het goederenemplacement en de havenkraan magnetisch worden verladen.

Containerwagen

44118

44122

€ 14,99*

€ 14,99*
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13x 1x 1x8x

112 x 94 cm 
45" x 37"

4x 2x
2x 3x

1x

49 cm / 22-7/16“

•    Op batterijen werkende locomotief met sleeptender en licht-, stoom-   
en geluidsfuncties.

•    Wagen voor het vervoer van dieren met een loopplank voor de   
meegeleverde dieren.

•   Ketelwagen met spuitfunctie.
•   Koudwaterdamp door vernevelaar - veilig en kindvriendelijk.
•   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.

Op stoom tussen weilanden en akkers
Je dieren willen naar het weiland, je akkers moeten worden bewaterd en ook  
op de boerderij is veel te doen. Als agrarisch professional breng je simpelweg je 
stoomloc op stoom en vervoer je jouw koeien en varkens met de veewagen. Het  
water breng je met de ketelwagen direct naar je vruchtbare akkers. Voor kortere 
ritten neem je de tractor en geniet je van de landelijke idylle.

•   Maximaal speelplezier door 4 verschillende opbouwmogelijkheden.
•   Fantasievol spelen.
•    Boerderij met dierenfiguren, stallen, strobalen en een voedersilo voor het beladen   

van goederenwagens.

Startset „boerderij“

Boerderij

29344

72212

€ 39,99*

€ 99,99*
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•   Maximaal speelplezier door kindvriendelijk, insteekbaar bouwpakket met veel speelmogelijkheden.
•   Samen met de startset „brandweer“ ontstaat een veelzijdige speelwereld, die kinderen geweldig zullen vinden.
•   Spelen op meerdere niveaus.
•   Verschillende uitvoeringen voor railaansluiting op niveau 0 en niveau 1.
•   Fantasievol spelen door veel in het gebouw geïntegreerde speelmogelijkheden.
•    Licht- en geluidsfuncties.
•   De batterijen zijn in de levering inbegrepen.
•   Inclusief brandweerauto.
•   Compatibel met het stratensysteem van Majorette Creatix - daardoor veel extra speelmogelijkheden.

Welkom in de brandweerkazerne.
Met deze brandweerkazerne met twee verdiepingen kun je eindeloos spelen. De brandweertrein is net binnengereden en moet 
opnieuw met water worden gevuld. Maar wacht, daar klinkt alweer de sirene op de brandweertoren. Meteen rukken jouw 
brandweerauto‘s uit  – druk op je „naar-buiten-schiet-knop“ om ze zo snel mogelijk te kunnen inzetten.

Brandweerkazerne

€ 39,99*



274 x 176 cm / 109" x 70"

25x 3x 1x40x 6x 6x2x

58,5 cm / 23“

32,6 cm / 12-13/16“

•    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.

Een verpakking - dubbel speelplezier!
Het is spitsuur op de rails. Trein voor regionaal verkeer LINT haalt je passagiers direct 
van het perron op. Tegelijkertijd vervoert je goederentrein met zijn krachtige elektrische 
locomotief „Vectron” elke vracht door de tunnel naar het volgende distributiecentrum. 
Voor de verkeersveiligheid is er natuurlijk ook een spoorwegovergang. Met de meegele-
verde stickers verander je jouw treinen in echte blikvangers!

Premium startset met 2 treinen29343

€ 149,99*
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15x 1x1x10x 4x 2x

ca. 190 cm x 67 cm /  
75" x 30"

1x

48 cm / 18-7/8“

•   Met verschillende licht- en geluidsfuncties.
•   Kindveilige magneetkoppelingen.
•   Zeer realistisch treinontwerp.
•   Robuust en aangedreven met batterijen.

Nog meer plezier met de ICE 3
Je bent klaar voor je fantastische reis. Je hebt je vinger al aan de knop van je Märklin Power Control Stick. 
Controleer voor vertrek of alle passagiers hun plaats hebben gevonden. Alles in orde? OK! Daar gaan we!

Van bij de aanvang zijn in de set robuuste, stevige  
kunststof rails inbegrepen voor de speelruimte.

Zie de set in actie!
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Startset „ICE 3“ 29430

€ 79,99*
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   Glow in the dark!

11,2 cm / 4-3/8“

11,2 cm / 4-3/8“ 11,2 cm / 4-3/8“

•   Afneembaar dak. 
•   Wagen met interieurinrichting.
•   Ideale aanvulling bij de startset ICE 3.
•   Opdruk die in het donker oplicht.

Slaaprijtuig „Night Line“

•   Afneembaar dak. 
•   Wagen met interieurinrichting.
•   Ideale aanvulling bij de startset ICE 3.

Personenrijtuig „Boordrestaurant“

•   Wagen met afneembaar dak.
•   Doorgaande ICE-coupé met interieurinrichting.
•   Wagen met een lengte van ca. 11 cm.
•   Kindveilige magneetkoppelingen.

Uitbreidingsrijtuig voor ICE 344123 44115 44114

34 35

€ 8,99*

€ 8,99* € 8,99*



15x 1x1x10x 4x 2x

ca. 190 cm x 67 cm /  
75" x 30"

1x

63 cm / 24-3/4“

•   Met verschillende licht- en geluidsfuncties.
•   Kindveilige magneetkoppelingen.
•   Zeer realistisch treinontwerp.
•   Robuust en aangedreven met batterijen.
•   Stickers voor verschillende treinvormgevingen.

Oh, la, la - de Franse dubbeldekker
Is het op jouw modelspoorbaan ook weer zo druk? Met het dubbeldeksrijtuig van de  
Franse hogesnelheidstrein TGV Duplex vervoer je nog meer reizigers door je kinderkamer. 
En komt er nog meer kleur op je rails: De nieuwe kleurvariant en de stickers maken van 
deze TGV Duplex een echte blikvanger!

Märk
lin
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Startset „TGV Duplex“

TGV is een gedeponeerd handelsmerk van SNCF. TGV® is eigendom van SNCF. 
Alle reproductierechten zijn voorbehouden..

29406

€ 79,99*
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15x 1x1x10x 4x 2x

ca. 190 cm x 67 cm /  
75" x 30"

1x

63 cm / 24-3/4“

•   Met verschillende licht- en geluidsfuncties.
•   Kindveilige magneetkoppelingen.
•   Zeer realistisch treinontwerp.
•   Robuust en aangedreven met batterijen.

Van bij de aanvang zijn in de set kunststoffen rails voor een groot railovaal 
met wissels en secundaire lijn inbegrepen voor het speelplezier.

Hallo Europa!
Je internationale treinfamilie begroet een nieuw lid: de Belgische hogesnelheidstrein THALYS.        
Deze rode sprinter verbindt de verre uithoeken van je kinderkamer met de Belgische hoofdstad Brussel.      
En dat is de moeite waard, want hier hebben ze de lekkerste frietjes van de hele wereld!
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Startset „Thalys“29338 

€ 79,99*

38 39



2x

2x

Zowel binnen als buiten!
Ofwel vers water voor de bloemen, of bouwmateriaal voor jouw zandkasteel. 
Hier vind je vast de juiste wagen!

Met pakken en zakken als lading.

Mogelijkheid voor individuele vormgeving  
van de wagen door het opplakken van 
stickers.

Mogelijkheid voor individuele vormgeving  
van de wagen door het opplakken van 
stickers.

Ketel van de wagen met glinstereffect.
Mogelijkheid voor individuele vormgeving 
van de wagen door het opplakken van stickers.

Eenvoudig koppelen door de toepassing 
van magneetkoppelingen.

Adapterwagen voor alle andere model-
spoorbaanlocomotieven en -wagens van 
Märklin H0.

Uitbreidingsset Kiepwagen Ketelwagen

Open goederenwagen Rongenwagen Adapterwagen

•    Bouwpakket bestaande uit een klein aantal monteerbare delen; zeer geschikt voor kinderen 
vanaf 3 jaar.

•   De lichtfunctie op het perron zorgt voor maximaal speelplezier.
•   De batterijen zijn in de levering inbegrepen.

Perron met lichtfunctie

•    Wisselend lichtsein via een druk op de knop 
of automatisch na 7 seconden.

•   Batterijen inbegrepen.

Sein op batterijen

•    Ideale aanvulling voor alle startsets.
•   Robuuste, kindvriendelijke opbouw.
•   Tunnel uit 2 insteekbare delen.

Tunnel

44100 44141 44142 

44143 44104 44107

72213 

72201 

72202
€ 19,99* € 8,99* € 8,99*

€ 8,99* € 8,99* € 8,99*

€ 16,99*

€ 11,99*

€ 11,99*
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8 x 4 x1 x 1 x

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

Aanvullingspakket kunststof rails

Hier vindt u de   

verklarende video:

Kunststof rails gebogen Rechte kunststof rail Set wissels voor kunststof rails

Stootblok voor kunststof rails 2 Railkruising in kunststof Herspoorhulp

Inhoud: 6 stuks, R1 = 360 mm/30°. Inhoud: 6 stuks, 180 mm. Inhoud: 1 wissel links, 1 wissel rechts en 2 gebogen 
rails vervaardigd van stabiel, kindvriendelijk  
kunststof.

Inhoud: 3 stuks, 90mm.
 

Een set met twee railkruisingen, waarmee   
het railassortiment van my world met vele 
opbouwmogelijkheden wordt uitgebreid.   
De railstukken van my world zijn vervaardigd 
uit stabiele kunststof, geschikt voor kinderen.

Speelse herspoorhulp met landschapselementen, 
voor een harmonieuze integratie in de wereld van 
de spoorwegen.

Opbouwmogelijkheden:
Zwart: Tracks uit het aanvullingspakket

Grijs: reeds beschikbare sporen

23400 

23130 23180 23401 

23978 23303 72240 

€ 5,99* € 5,99*
€ 5,99*

€ 5,99* € 5,99* € 7,99*

€ 14,99*
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DAT EN NOG  
VEEL MEER.. .
... biedt Märklin Start up!

Laden en lossen

Vullen

Draaien, omhoog en omlaag bewegen

Glow in the dark

Kantelen

Uiterst eenvoudig aankoppelen

Lichten

Geluid

Extra speelfuncties

Waarschuwingssignaal

Märklin Power Control Stick

Uiterst eenvoudige railsopbouw

Märklin START UP modelspoorbanen voor kinderen vanaf 6 jaar zijn pre-
cies wat je nodig hebt als je de ‚batterijleeftijd‘ bent ontgroeid. Alles begint 
met je eigen elektrische modelspoorbaan! Voorbeeldgetrouwe locomotie-
ven, licht, geluid, talloze wagens en eindeloze uitbreidingsmogelijkheden 
met de Märklin C-rails - net als de professionals, maar hier is alles van jou. 
Je kunt je favoriete trein kiezen uit een aantal geweldige thema‘s. 

Ontwerp dan je eigen spoorwegtrajecten, maak echte goederen- en   
passagierstreinen na, elektrificeer je wissels en rij races. Met de  
draadloze zwarte Power Control Stick kun je tot 4 locomotieven tegelijk 
besturen. En als je wil, kun je je spoorbaan automatiseren met seinen.

Al spelend leer je het belang van meetkunde, elektronica en technologie 
kennen en heb je veel plezier. Beloofd!

ALLE BEGIN IS  
GEMAKKELIJK: 

44 45



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

cm
50

•    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 en  
5 functies.

•    Vrij bewegen rondom de modelbaan door  
het draadloze infraroodregelapparaat.

•   Gemakkelijk op te bouwen C-rails modelbaan.

Startset „Batman“

•    Wagen in een eenmalige uitvoering rondom 
superheldin Wonder Woman.

•   Inclusief speelfiguurtje Wonder Woman.

Koelwagen Wonder Woman

•    Wagen in een eenmalige uitvoering rondom 
superheld The Flash.

•    Sommige details van deze uitvoering gloeien  
in het donker.

•   Inclusief speelfiguurtje The Flash.

Containerwagen The Flash

•    Wagen in een eenmalige uitvoering rondom  
de superheld Green Lantern.

•   Verlichte wagenlantaarn.
•   Inclusief speelfiguurtje Green Lantern.

Gesloten goederenwagen   
Green Lantern

Batmans rijdende basis
Nu gebruikt Batman jouw modelspoorbaan om zijn speciale krachten in te zetten! Batman jaagt met zijn eigen trein 
op superschurken in jouw kinderkamer. De krachtige diesellocomotief DHG 500 in superhelduitvoering trekt niet 
alleen een speciale lageboordwagen, maar ook de gevangeniswagen voor slechte superschurken zoals de Joker. 
Met deze trein is Batman onoverwinnelijk!

Linkerzijde

Linkerzijde

Linkerzijde

Rechterzijde

Rechterzijde

Rechterzijde

Illustratie exemplarisch.

Illustratie exemplarisch.

Illustratie exemplarisch.

Alle informatie over de Märklin Power Control   
Stick vind je op bladzijde 64. 

1

2

3

4

29828

44828

44829

44830

1

2

3

4

€ 199,99* 

€ 24,99* 

€ 24,99* 

€ 29,99* 
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GREEN LANTERN and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s23)

THE FLASH and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s23)

WONDER WOMAN and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s23)

BATMAN and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s23)



All DC characters and elements © & ™
DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s23)

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, 
passend bij de superheldfiguren. Locomotief met digitale decoder. Aangedreven as met 
antislipwielen voor optimale trekkracht. Lengte van de locomotief 22 cm.

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

Diesellocomotief serie 285 superhelden

Linkerzijde

Rechterzijde

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.

Goederenwagen Batman

Illustratie exemplarisch.

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.

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

Gesloten goederenwagen Superman

Illustratie exemplarisch.

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. Gelijkstroomwielstel E700580 afzonderlijk leverbaar.

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

Ketelwagen Aquaman

Illustratie exemplarisch.

36656

44826

44825

44827

€ 199,99* 

€ 29,99* 

€ 29,99* 

€ 24,99* 
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SUPERMAN and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s23)

AQUAMAN and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s23)

BATMAN and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s23)



cm
36

ALL IN 
ONE SET

cm
12

130 x 76 cm / 51" x 30"

                                             2995244952

•   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.

Startset autotransport

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

Autotransportwagen

Bekijk de set in actie:

  AUTOTR ANSPORT WAGEN

Alle informatie over de Märklin Power Control   
Stick vind je op bladzijde 64. 

1

2

1

2

1

29952

2 44952

€ 199,99* 

€ 24,99* 
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HARIBO TM & © 2023. 
HARIBO Holding GmbH & Co. KG. 

All rights reserved.

2913244251

cm
12

cm
34

1 x2 x12 x 1 x 1 x 1 x 2 x

112 x 76 cm / 45" x 30"

Startset „HARIBO“
•    Robuuste trein - ideaal voor kinderen vanaf 

6 jaar.
•    Ergonomische Power Control Stick voor de 

besturing van maximaal 4 locomotieven en  
5 functies.

•    Vrij bewegen rondom de modelbaan door het 
draadloze infraroodregelapparaat.

•   Gemakkelijk op te bouwen C-rails modelbaan.

Koelwagen „HARIBO“
•    Uniek wagendesign.
•   Eindbordessen van metaal.

Alle informatie over de Märklin Power Control   
Stick vind je op bladzijde 64. 

Berensterk trio
Niet alleen voor gummibeertjes! Met de driedelige goederentrein met stoomlocomotief, 
kipwagen en goederenwagen in het kleurrijke Haribo-design kun je alle lekkernijen van deze 
wereldberoemde snoepfabrikant uit Bonn naar elk punt op je modelspoorbaan vervoeren.

1

2

29132

442511

2

€ 169,99* 

€ 19,99* 
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2972244752

cm
45

4 x7 x12 x 1 x 1 x 1 x 2 x2 x 1 x 1 x

cm
33

190 x 80 cm / 75" x 32"

 BR ANDWEER

Set brandweer-bergkraan

•     Uit de goederenwagen komen de typische 
brandweergeluiden.

•    De kraan is draaibaar, de kraan kan omhoog 
en omlaag bewegen en de kabel kun je 
op- en afrollen. De optimale aanvulling op 
de startset!

•    Robuuste trein - uiterst geschikt   
voor kinderen vanaf 6 jaar.

•    Robuuste locomotief met digitale   
mfx-decoder en driepuntsfrontsein.

•    Veelzijdige speelmogelijkheden rondom   
het thema brandweer.

•    Ergonomische Power Control Stick voor   
de besturing van maximaal 4 locomotieven  
en 5 functies.

•     Vrij bewegen rondom de modelbaan door  
het draadloze infraroodregelapparaat.

•   Gemakkelijk op te bouwen C-rails modelbaan.
•   Inclusief brandweerwagen als belading.

Startset „brandweer“

Alle informatie over de Märklin Power Control   
Stick vind je op bladzijde 64. 

1

2

29722

44752

1 2

€ 179,99* 

€ 94,99* 
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29188

cm
45

1 x4 x12 x 1 x 1 x 1 x 2 x1 x 1 x 1 x

46714471

130 x 76 cm / 
51" x 30"

 BOUWPL A ATS
Startset „Bouwplaats“

•    Robuuste locomotief met digitale mfx- 
decoder en driepuntsfrontsein.

•    Ergonomische Power Control Stick  
voor de besturing van maximaal 4  
locomotieven en 5 functies.

•    Vrij bewegen rondom de modelbaan door 
het draadloze infraroodregelapparaat.

•    Gemakkelijk op te bouwen C-rails  
modelbaan.

•    Inclusief afsluithekken, borden en  
wiellader om te spelen en te beladen.

Alle informatie over de Märklin Power Control   
Stick vind je op bladzijde 64. 

De allrounder voor elke bouwplaats
Het maakt niet uit welk bouwproject op je modelspoorbaan van start gaat: de bouw-
plaatstrein brengt het benodigde materiaal mee. Op de lageboordwagen vervoer 
je de stoere Volvo wiellader, waarmee je ook grote bouwputten moeiteloos 
uitgraaft. Het uitgegraven zand stort je gewoon in de open goederenwagen. 
Op de rongenwagen neem je waarschuwingsborden en afsluithekken voor 
de beveiliging van je bouwplaats mee. Getrokken wordt de trein door de 
krachtige dieselloc DHG 300B met frontsein.

1
1 29188

€ 179,99* 

56 57



cm
16

ALL IN 
ONE SET

29453
44700

44452

190 x 76 cm / 75" x 30"

cm
59

2945344700

•    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.

Startset „containertrein“

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

Containerwagen

Containerset

•    Functionerende portaalkraan voor verladen 
van containers.

Wagenset „Containervervoer“

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.

 CONTAINERLOGISTIEK

Alle informatie over de Märklin Power Control   
Stick vind je op bladzijde 64. 

•    Containers kunnen worden geopend voor 
laden en lossen.

•    Ideale aanvulling voor de speelwereld 
containerlogistiek.

2

3

1

3 1

2

29453

2 44700

72453

4 72452

4
€ 199,99* 

€ 24,99* 

€ 29,99* 

€ 44,99* 
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INTERCIT Y 
EXPRESS

cm
103

cm
34

ALL IN 
ONE SET

112 x 76 cm
45” x 30”

3671229133

      STARTSET  TREIN SET
•    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.

Coffret de départ „Je me 
lance avec Märklin“

•    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!

Hogesnelheidstrein ICE 22

Alle informatie over de Märklin Power Control   
Stick vind je op bladzijde 64. 

2

1

1

2

29133

36712

€ 249,99* 

€ 129,99* 
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GLOW IN 
THE DARK

368724862044232

cm
11

cm
11

cm
12

cm
11

44234

 HALLOWEEN

Gl
ow

 in
 the dark!

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

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

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

donker.

Geestenwagen 
•    Glow in the Dark - opdruk en geest geven 

licht in het donker.
•    Batterij-aangedreven geluidsmodule met 

geestengejammer.
•    Geïntegreerde opnamefunctie voor eigen 

geluidsopname.
•   Wagen geschikt voor laden en lossen.

1

2

36872

48620

4

123

3 44232

4 44234

€ 94,99* 

€ 24,99* 

€ 19,99* 

€ 24,99* 
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Märklin Power 
Control Stick

 MÄRKLIN POWER CONTROL STICK

cm
11

cm
13

cm
13

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

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.

Snelheid

Veranderen van rijrichting

Stopp

Adresschakelaar

Functies
Licht

Batterijenvak

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

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, 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.

DE HELE SPOORWEGWERELD IN ÉÉN HAND

STOOMLOCOMOTIEVEN
In het Wilde Westen waren ze vroeger net zo onderweg als in het Ertsgebergte: 
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 
Märklin-locs is echter ultramoderne elektronica ondergebracht.

Tenderlocomotief
•      Al jarenlang een Märklin-klassieker! 

Klein en sterk, alle assen worden  
door de motor aangedreven.

Tenderlocomotief
•    Bijzonder grote trekkracht, want alle 4 de 

assen worden door de motor aangedreven.

Tenderlocomotief
•    Een loc met veel voorbeeldgetrouwe 

elementen en koplampen.

Hier vindt u meer informatie!
 
 
www.maerklin.de

1

2

3

1

2

30000

36321

3 36740

€ 94,99* 

€ 124,99* 

€ 144,99* 
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cm
11

cm
18

cm
11

cm
11

vv

3650944734440444594423443044134431

Diesellocomotief DHG 700
•      De dieselhydraulische locomotief, die voor 

gebruik in de zware industrie werd ingezet, 
straalt alleen al door zijn hoekige opbouw 
kracht uit.

Diesellocomotief DHG 500
•    Een dieselhydraulische locomotief die vooral 

voor taken in de zware industrie werd ingezet 
en een geweldige loc die gegarandeerd 
veel speelplezier met zich meebrengt. Deze 
zeer snelle rangeerdieselloc nodigt uit om te 
spelen en lekker bezig te zijn.

Diesellocomotief BR 216
•     Een loc die weet wat werken is! De BR 216 is 

of was een echte alleskunner. Hij kon in het 
Roergebied de zware, met kool en staal be-
laden goederentreinen trekken, maar ook op 
niet-geëlektrificeerde trajecten voor reguliere 
sneltreinen worden ingezet. Ook in het regio-
nale verkeer of de sneltreindienst en in het 
goederenverkeer stonden de locomotieven  
uit serie 216 garant voor punctualiteit.

Elektrische locomotief
•    Klein, groen en sterk gaat de nieuwe 

„Henschel 290“ aan de slag op jouw 
trajecten. Zet de stroomafnemer naar boven 
en schakel de locverlichting in. Nu is hij 
klaar voor zijn eerste krachtproef. Koppel je 
goederenwagen of je personenrijtuig aan, 
de „Henschel 290“ komt snel op gang en 
wordt niet moe.

   DIESELLOCOMOTIEVEN

         ELEKTRISCHE LOCOMOTIEF

1

2

36700

36501

3 36218

4

3

1

2

4 36509

€ 89,99* 

€ 89,99* 

€ 154,99* 

€ 89,99* 
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cm
11

cm
11

cm
28

cm
11

cm
27

cm
27

cm
27

cm
11

4050340501405024050036218

Bagagerijtuig
•   Klassieke kleurstelling in dennengroen.
•    Relex-koppelingen voor snel en  

gemakkelijk aan- en afkoppelen.

Reizigersrijtuig
•   Klassieke kleurstelling in dennengroen.
•    Relex-koppelingen voor snel en  

gemakkelijk aan- en afkoppelen.

Reizigersrijtuig
•   Klassieke kleurstelling in rood/beige.
•    Relex-koppelingen voor snel en  

gemakkelijk aan- en afkoppelen.

Bagagerijtuig
•   Klassieke kleurstelling in rood/beige.
•    Relex-koppelingen voor snel en  

gemakkelijk aan- en afkoppelen.

•    Moderne reizigerssneltrein. In de wagen 
kan naderhand binnenverlichting worden 
ingebouwd. 

Intercity sneltreinrijtuig 
1e klas

•    Moderne reizigerssneltrein. In de wagen 
kan naderhand binnenverlichting worden 
ingebouwd. 

Intercity sneltreinrijtuig 
2e klas

•    Voorbereid voor binnenverlichting. 
Verstelbare buffers.

Intercity bistrorijtuig 
1e klas

•    Stuurstandrijtuig in wit-rood kleurdesign   
van de DB AG met frontspoiler en   
gedetailleerde bufferbalk.

Intercity-sneltreinstuurs-
tandwagen 2e klas

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

1

2

3
4

5

6

8

7 1

2

4038

4039

3 4107

4 4108

5

6

40500

40501

7 40502

8 40503

€ 19,99* 

€ 19,99* 

€ 19,99* 

€ 19,99* 

€ 47,99* 

€ 47,99* 

€ 47,99* 

€ 82,99* 
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cm
12

cm
12

cm
12

cm
12

cm
16

cm
12

cm
12

cm
16

4431 4413 4430 4423 44600 4459 44404 4473 36509

AVIA ketelwagen voor 
minerale olie

Open goederenwagen

Rongenwagen

Open goederenwagen

Lageboordwagen

Lageboordwagen

Kiepwagen

Zwenkdakwagen Taems 890

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

Hoe langer de treinen, hoe korter de files:  

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.

 GOEDERENWAGEN

Steenkool als uitneembare belading

Bak kan naar beide zijden kantelen

2

5 6
1

4

7 8

3

1

2

44404

4430

3 4459

4 4431

5

6

4423

4473

7 4413

8 44600

€ 19,99* 

€ 13,99* 

€ 13,99* 

€ 15,99* 

€ 9,99* 

€ 19,99* 

€ 14,99* 

€ 22,99* 
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cm
12
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12
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8

cm
12

cm
16

44734 4411 4410 367004471 4671

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

Gesloten goederenwagen
•    De allrounder voor veilig en droog 

aankomen van goederen is gesloten 
goederenwagen Gs 210.

Gesloten goederenwagen
•    De allrounder met staartlicht 

voor jouw goederentrein.

Wagen voor klembouwstenen
•    Een wagenbodem met bouwsteennoppen 

voor individueel speelplezier.
•   Geweldige speel- en wagenuitbreiding.
•    Robuust en praktisch - de Märklin bouw-

steenwagen kan gemakkelijk worden aan- 
en losgekoppeld.

•   Ideaal voor spelen, bouwen en uitproberen.

Lageboordwagen
•    De bijbehorende schutwagen voor 

kraanwagen 4671.

Kraanwagen
•    Een draaibare Ardelt-bergingskraan met 

beweegbare kraanarm als dienstwagen.

 GOEDERENWAGEN
1

2

4410

4411

3 44734

4 4471

5 4671

1

2

3

5

4

€ 16,99* 

€ 20,99* 

€ 19,99* 

€ 9,99* 

€ 39,99* 
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 KEEP COOL!

4415 44215 44218 44219 44217 36501

Design du wagon unique.

Côté gauche

Côté droit

Design du wagon unique.
Côté droit

Côté gauche

Wagon réfrigérant „Müller Milchreis“

•   En livrée spéciale avec le „petit creux“.

Wagon réfrigérant „Nimm 2“
•    Wagon réfrigérant dans le design „Nimm 2“ 

de la firme August Storck KG.

Wagon réfrigérant
•      Un classique Märklin depuis de 

nombreuses années. Avec tes crayons 
de couleur, tu peux décorer ce wagon 
comme il te plaît!

Wagon réfrigérant „Ritter Sport“
•    Wagon privé aux couleurs de“Ritter 

Sport“, Alfred Ritter GmbH & Co. KG à 
Waldenbuch.

Wagon réfrigérant „PEZ“
•    Wagon privé aux couleurs de la société 

autrichienne PEZ International GmbH à 
Traun (Autriche).

Tous les wagons marchandises figurant sur 
cette double-page sont équipés d’attelages 
Relex pour un attelage simple et rapide!

4

2 3 5

1

1

2

44217

44215

3 4415

4 44218

5 44219
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 C-R AILSYSTEEM
Dat maakt C-spoor zo uniek:
•   voorbeeldgetrouw uiterlijk met ballast, bielzen en metalen rails.
•   elektrische betrouwbaarheid dankzij de beproefde middengeleider.
•   uiterst stabiele klikverbinding voor snel opbouwen en afbreken.
•   stevig materiaal, zodat je de rails ook op de vloer kunt leggen.
•   veel ruimte in de rails voor onzichtbaar inbouwen van kabels, aandrijvingen, enz.
•   altijd uitbreidbaar met decoder, aandrijvingen en andere functierails.
•   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.

De steekverbinding met de „klik”  
    In een handomdraai opgebouwd 
         Stabiel en duurzaam

„De rail voor bouwen en spelen”

01   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).

02   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.

C-spoor
Märklin C-spoor is de ideale combinatie van robuustheid, betrouwbare 
elektrische verbinding en een voorbeeldgetrouw uiterlijk. Het C-spoor-
systeem kan naar wens worden uitgebreid en met speciale verlooprails 
zelfs met oude spoorsystemen worden gecombineerd. Door de prakti-
sche steekverbindingen kunnen de rails in een handomdraai worden 
opgebouwd en afgebroken. 

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!
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•    360 mm. 
Contenu: 2 unités.

•    188,3 mm. 
Contenu: 4 unités.

•    171,7 mm. 
Contenu: 4 unités.

•    R3 = 515 mm/30°. 
Contenu: 3 unités.

•    Ensemble composé de 4 éléments 
de voie droits réf. 24094 (longu-
eur individuelle 94,2 mm) et de 2 
éléments de voie droits réf. 24077 
(longueur individuelle 77,5 mm).

•    R2 = 437,5 mm/30°. 
Contenu: 3 unités. 

•    R2 = 437,5 mm/24,3°  (angle de déviation). 
Contenu: 1 unité.

•    Ensemble composé de 4 éléments de voie 
courbes réf. 24224 (angle de déviation) et 
de 2 éléments de voie courbes réf. 24206 
pour compléter les aiguillages 

•    R1 = 360 mm/30°. 
Contenu: 3 unités. 

•   1 aiguillage enroulé droit avec levier de commande manuel. 
•    Déviation intérieure: R1 = 360 mm / 30°. Angle de déviation  

extérieur : 30°, distance entre les cercles parallèles 77,5 mm. 
•   Montage ultérieur d‘un moteur électrique réf. 74492 possible.

•    1 aiguillage droite avec levier   
de commande manuel.

•   188,3 mm / R2 = 437,5 mm / 24,3°.
•    Montage ultérieur du moteur  

électrique réf. 74492 possible.

•    82,5 mm. 
Contenu: 1 unité.

•   94,2 mm.
•   Contenu: 1 unité.
•    Voie de dételage convenant pour le dételage manuel et électrique. 

L‘exploitation électrique est possible uniquement avec le pupitre  
de commande réf. 72752 et le câble fourni.

•    1 aiguillage gauche avec levier  
de commande manuel.

•   188,3 mm / R2 = 437,5 mm / 24,3°. 
•    Montage ultérieur du moteur 

électrique réf. 74492 possible.

•    1 aiguillage enroulé gauche avec levier de commande manuel.
•    Déviation intérieure : R1 = 360 mm / 30°. Angle de déviation 

extérieur : 30°, distance entre les cercles parallèles 77,5 mm. 
•    Montage ultérieur du moteur électrique réf. 74492 possible.

•    Set d‘équipement pour aiguillages voie C. Moteur  
à double solénoïde avec coupure en fin de course.  
Exploitation via pupitre de commande avec rétro- 
signalisation réf. 72752 ou intégration du décodeur  
1 possible. Le montage et le raccordement ultérie-
urs du moteur électrique sur des aiguillages sont 
très simples et ne nécessitent aucun outil spécial. 
Le moteur est camouflé dans le ballast. Un montage 
sous le plan de roulement n‘est donc pas néces-
saire. Le moteur est protégé de l‘encrassement et, 
grâce à sa coupure en fin de course, ne craint pas 
les surcharges. La commande se fait via le pupitre 
de commande réf. 72752. Le levier de commande 
manuel peut rester fonctionnel. 

•    Pour la liaison entre le moteur d‘aiguille réf. 
74492 et le pupitre de commande réf. 72752.

•   Longueur : 1,80 m.

Pupitre de commande 
pour aiguillages

 VOIE C
Aiguillage gauche

Aiguillage droite

Voie de dételage

Aiguillage enroulé droite

Aiguillage enroulé gauche

Élément de voie droit

Élément de voie droit

 Élément de voie courbe (R1)

Élément de voie courbe (R3)
Élément de voie courbe

Élément de voie droit

Butoir pour voie C

Ensemble d‘éléments de voie droits
Ensemble d‘éléments 
de voie courbes

Élément de voie courbe (R2)

Câble prolongateur (3 pôles)

Moteur d‘aiguille électrique

1

2

71053

72752

3 74492

20360

20188

20172 

20330 

20099 

20230 

20224 

20299 

20130

20977 

20672 

20612 

20997 

20611 

20671 

1
2

3
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•   Contenu :  2 éléments de voie droits réf. 24172 
1 élément de voie courbe réf. 24224 
1 aiguillage à gauche réf. 24611 
1 butoir réf. 24977 et notice de montage. 

•    Pour l‘extension de coffrets de départ voie C avec 
une voie de garage.

•   Contenu :  3 rails droits 24188 
5 rails droits 24172 
2 rails courbes 24224 
1 aiguillage 24611 
1 aiguillage 24612 et notice d‘utilisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•    Pour compléter le petit coffret de départ en voie 
d‘une voie de garage.

•   Contenu :  7 rails droits 24188 
7 rails droits 24172 
2 rails courbes 24130 
1 aiguillage courbe 24671 
1 aiguillage courbe 24672 et notice 
d‘utilisation. 
 
 
 
 
 
 
 

•    Pour compléter les coffrets de départ voie C d‘une 
voie d‘évitement avec aiguillages courbes. 
 

•   Contenu :  4 éléments de voie droits réf. 24188 
4 éléments de voie droits réf. 24172 
2 éléments de voie droits réf. 24077 
2 éléments de voie courbes réf. 24130 
6 éléments de voie courbes réf. 24230 
1 aiguillage enroulé réf. 24671 
1 aiguillage enroulé réf. 24672 et notice 
 de montage. 
 
 
 
 

•   Contenu :  7 rails droits 24188 
7 rails droits 24172 
2 rails droits 24094 
1 rail courbe 24224 
1 aiguillage 24611 
1 aiguillage 24612 
1 traversée-jonction double 
4 rails avec butoirs 24977 et   
notice d‘utilisation. 
 
 
 
 
 

•    Pour compléter les coffrets de départ voie C de 
voies de garage et de triage. 

Coffret de complément C1 voie C

Coffret de complément C2 voie C Coffret de complément C3 voie C Coffret de complément C4 voie C Coffret de complément C5 voie C

 COFFRET D‘EXTENSION
Enrailleur

Passage à niveau entièrement 
automatique

•    Facilite-toi la vie et enraille toutes tes 
voitures rapidement et fiablement!

•    Le passage à niveau à voie est prêt 
à l’emploi et comprend deux voies 
de contact. 

•    Tu n‘as plus qu‘à raccorder ta voie et 
c‘est parti!

 ACCESSOIRES IMMÉDIATEMENT SUR LES 
R AILS GR ÂCE À L A R AMPE.

24900  

24902 24903 24904 24905 

1

2

1 7224

2 74924
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Puzzle 3D bâtiment „Restaurant“Câble-rallonge (4 pôles)
•    Liaison par câble entre pupitres de commande 

d‘aiguilles ou pupitres de commande de signaux.
•   Longueur 1,80 m

Pupitre de commande pour signaux
•    Pour commander jusqu‘à 4 signaux de la 

gamme Start up.

Signal lumineux de block
•     Utilisé comme signal principal ou signal de 

block en pleine voie. 
•   Hauteur sans socle approximative: 8 cm. 

Signal lumineux avancé
•    Signal avancé pour utilisation avant le signal 

principal réf. 74391.
•   Hauteur sans socle approximative: 6 cm.

Signal de manoeuvre lumineux
•    Signal de manœuvre pour utilisation dans les 

gares et les zones de triage.
•   Hauteur sans socle approximative: 10 mm.

Découvrez ici toutes les 
autres informations! 
 
www.maerklin.de

La commande des signaux ne 
peut se faire qu‘à partir du 

pupitre de commande réf. 72751.

 LE PL AISIR PUZZLE 3D

•    Dimensions du produit:  
10,3 cm x 15,6 cm x 23,4 cm.

1 727811

2

71054

72751

3 74391

4 74380

5 74371

1

2

3

4

5

1
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www.maerklin.de/startup
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DEUTSCHLAND 6,50 EUR  

ÖSTERREICH 6,80 EUR / SCHWEIZ 12,00 CHF 

FRANKREICH 7,80 EUR / BENELUX 6,80 EUR

ITALIEN 7,00 EUR / SPANIEN 7,00 EUR06
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 DE VOLGENDE STAP
Stap in de wereld van de professionals
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.

Jouw voordelen:

Word dan lid van de Märklin Insider-club!
Voor iedereen die met anderen de fascinerende wereld van de 
modelspoorbanen wil ontdekken. 

Märklin Insider-Club
Postfach 9 60
73009 Göppingen
Deutschland
Telefon  +49 (0) 7161/608-213
Fax  +49 (0) 7161/608-308
E-Mail  club@maerklin.com
Internet  www.maerklin.com

Zin in meer modelspoorbaan?

Insider-jaarwagen H0 2023

Insider-jaarwagen spoor Z 2023

De hier genoemde prestaties hebben betrekking op 2023. Wijzigingen voorbehouden. 
** Afhankelijk van de beschikbaarheid.

• 6x per jaar het Märklin Magazin

• 6x per jaar het Insider Clubnews

• Exclusieve Clubmodellen

• Gratis Club-jaarwagen

• Jaarkroniek

• Gratis Märklin hoofdcatalogus

• Vroegtijdige informatie

Nu Clublid worden en profiteren.
Ga nu naar www.maerklin.de/Club en meld je aan.

• Clubkaart

• Korting bij seminars

• Gratis verzending in de online shop binnen 
Duitsland. 

• Clubreizen**

• Klein welkomstgeschenk

• Tegoedbon ter gelegenheid van uw verjaardag

Bovendien krijgen Clubleden van veel beursorganisatoren
korting op de entreeprijs.

Het lidmaatschap kost 89,95 euro, 109,95 CHF, 109,- US $ per jaar (per 2023), inclusief jaar-
wagen, jaarkroniek, jaarabonnement en Märklin Magazin, catalogus, Clubnews, enz.
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All in one set!
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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.

Elektrische locomotief serie 146.5
Voorbeeld: Elektrische locomotief serie 146.5 van de Deutsche 
Bahn AG (DB AG) voor het langeafstandsverkeer. 2-systeemloco-
motief uit het TRAXX-programma (P 160 AC2). Kleurstelling van 
het langeafstandsverkeer, 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.

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 ron-
dom. Basiskleurstelling kobaltblauw/zwart. Bedrijfsnummer: 
110 263-1. Zoals in gebruik rond 1973.

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

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).

 Digitale modellen om mee te beginnen

37689
37449

37108
36244

29074 
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1.290 mm

12 x 1 x

1 x

 LGB buitenspoorbaan

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.

Die voert heel wat af! 
Een stabiele lageboordwagen.

Samen opbouwen en spelen,  
hoe het weer ook is.

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

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.

Locomotief met verlichting

Maximaal speelplezier   

voor binnen en buiten!

Hier vindt u meer informatie: www.lgb.nl

Zie de set in actie:

Startset bouwplaatstrein 230 volt

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.

Aanvullingsset bouwplaats

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.

Kraanwagen

EG

G

7G

70503 

49501

40043 

€ 249,-* 

€ 59,99* 

€ 89,99* 
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1.290 mm 

12 x 1 x 1 x

9046394063

1.290 mm 

12 x 1 x 1 x

 LGB buitenspoorbaan

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.

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

incl. set met 30 bouwstenen

De perfecte instap in de speelwereld van LGB

Compatibel met alle gangbare insteekblokjes

Hier vindt u meer informatie: www.lgb.nl

Zie de set in actie:

Startset bouwsteentrein

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.

Wagen voor klembouwstenen

De startset voor eindeloze speelmogelijkheden: Goederentrein met stoom-
locomotief „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 cirkel-
baan (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.

Startset goederentrein

G

EFAG

90463

70403

94063

G

€ 399,-* 

€ 269,-* 

€ 42,99* 
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1.290 mm

12 x 1 x

1 x

Merry 
     Christmas

 LGB Startset kersttrein  Sets rails

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 com-
plete cirkelbaan, voeding en rijregelaar. Treinlengte 85 cm.

Deze trein kan fantastisch worden uitgebreid met het eerder 
verschenen kerstrijtuig.

Locomotief met verlichting

Samen opbouwen en spelen,  
hoe het weer ook is.

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

Hier vindt u meer informatie: www.lgb.nl

Hier is een kerstvideo 
over het startpakket.

Startset kersttrein

Set stootjuk rail

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

Set stationsrails

EBG

70308 

G

19901 

19902 

G

€ 399,-* 

€ 109,-* 

€ 175,-* 
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v

cm
12

Leeftijdsaanduidingen en 
 waarschuwingen.

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

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.

Nieuw in 2023.

Chassis van de locomotief van metaal. 

Overwegend deel van de 
locomotief opbouw van metaal.

Märklin-kortkoppelingen in  genormeerde 
schacht met draaipunt.

Märklin-kortkoppelingen in genormeerde schacht met 
schaargeleiding.

Geluidselektronica ingebouwd.

Tweepuntsfrontsein voor.

Tweepuntsfrontsein wisselend met de 
 rijrichting.

Driepuntfrontsein voor.

Driepuntsfrontsein wisselend met de rijrichting.

Eén rood sluitsein. 

Driepuntfrontsein en twee rode sluitseinen wisselend met de rijrichting.

Interieurverlichting naderhand in te bouwen.

Lichteffect.

Schaal van 1 : 100.

Lengte over de buffers.

Interieur ingebouwd.

Verwisselbare wielsets.
Gratis vervangen bij de gespecialiseerde handel.

23130 43
23180 43
23302 10
23303 43
23400 42
23401 43
23978 43
29338 38
29342 12
29343 30
29344 27
29345 8
29346 20
29347 4
29348 18
29406 36
29430 32
44100 40
44104 40
44107 40
44114 35
44115 35
44117 17
44118 25
44122 24
44123 34
44141 40
44142 40
44143 40
44145 6
44347 7
72201 41
72202 41
72211 16
72212 26
72213 41
72218 11
72219 28
72221 11
72222 22
72223 14
72240 43

4038 68
4039 68
4107 68
4108 68
4410 72
4411 72
4413 71
4415 74
4423 71
4430 70
4431 70
4459 70
4471 73
4473 71
4671 73
7224 81
20099 78
20130 78
20172 78
20188 78
20224 78
20230 78
20299 78
20330 78
20360 78
20611 79
20612 79
20671 79
20672 79
20977 78
20997 79
24900 80
24902 80
24903 80
24904 80
24905 80
29132 52
29133 60
29188 56
29453 58
29722 54
29828 47

74371 82
74380 82
74391 82
74492 79
74924 81

29074 89
36244 89
37108 88
37449 89
37689 88

L19901 95
L19902 95
L40043 91
L49501 91
L70308 94
L70403 93
L70503 90
L90463 92
L94063 92

29952 50
30000 65
36218 67
36321 65
36501 66
36509 67
36656 48
36700 66
36712 61
36740 65
36872 62
40500 68
40501 68
40502 69
40503 69
44215 74
44217 74
44218 75
44219 75
44232 62
44234 63
44251 53
44404 70
44600 71
44700 59
44734 73
44752 55
44825 48
44826 49
44827 49
44828 47
44829 47
44830 47
44952 51
48620 62
71053 79
71054 82
72452 59
72453 59
72751 82
72752 79
72781 83

v

Märklin Direkt-Service
De Märklin-vakhandel is uw aanspreekpartner voor  reparaties en verbouwingen van 
analoog naar  digitaal. Voor de vakhandel zonder eigen service-afdeling en voor  particulier 
klanten nemen wij de verbouwingen via onze reparatie-afdeling in Göppingen over. U krijgt 
een kosten calculatie inclusief de opgaven en kosten voor de  veilige verzending. Als u uw 
modellen in onze fabriek in  Göp pingen 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
Fax +49 (0) 71 61 / 608 -225
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.

Register artikelnummers Service en reparatie

Artikel niet geschikt voor 
kinderen jonger dan 3 jaar.
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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 Radlader findest du in diesem Katalog? Trage die richtige Zahl auf: 
www.maerklin.de/startup-win2023 ein und gewinne tolle Preise!

Online-Gewinnspiel

Teilnahme ab 01.01.2023, Teilnahmeschluss ist der 31.12.2023. Teilnahme nur online über das Formular möglich. Postialische Einsendungen und E-Mails 
werden nicht beachtet. Die Teilnahmebedingungen sind unter www.maerklin.de/startup-win2023 einsehbar.

10x 20x

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55 – 57
73033 Göppingen 
Germany
Service:
Telefoon: +31 (0) 522 78 21 88
E-mail: service@marklin.nl

Wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. Alle opgaven van prijs, gegevens  
en maten onder voorbehoud. Vergissingen en drukfouten onder voorbehoud. Bij de  
afbeeldingen gaat het deels om handmonsters, retoucheringen en renderings.   
De serieproductie kan in detail van de betreffende modellen afwijken. 

Alle rechten voorbehouden. Nadruk, ook gedeeltelijk, verboden.
© Copyright by Gebr. Märklin & Cie. GmbH

Geprint in Duitsland.
Printed in Germany.

383074 – 01 2023

Märklin voldoet aan de vereisten voor een kwaliteitsbeheers-
systeem krachtens de norm ISO 9001. Dit wordt door TÜV Süd 
regelmatig aan de hand van monitoring testen gecontroleerd en 
gecertificeerd. Zo heeft u de zekerheid dat u een  gecontroleerd 
kwaliteitsproduct koopt.

www.marklin.nl

4 031111 182251




