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Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft (SOEG)
6HKEF8JG
21480 DR stoomlocomotief VII K 99 731
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Hoewel met de vijfvoudig gekoppelde VI K al een zeer
krachtige locomotief voor inzet op de Saksische smalspoortrajecten in het Ertsgebergte beschikbaar was, bestond er
nog steeds behoefte aan een nog krachtiger type. Zo lukte
het de Reichsbahndirektion Dresden om de aankoop van
een standaard locomotief voor 750 mm spoor te realiseren.
Tussen 1928 en 1933 werden in totaal 32 locs uit DRG-serie
99.73 – 76 geleverd, die in de volksmond al snel de
“Saksische VII K“ werden genoemd. Eigenlijk klopt deze
benaming niet, omdat ze door de DRG en niet meer door de
Sächsische Staatseisenbahnen werden aangekocht.
De locs hadden een vermogen van 600 pk, waren 57 ton
zwaar en haalden een topsnelheid van maar liefst 30 km/h.

Ze voldeden aan alle verwachtingen en werden op veel
smalspoortrajecten in Saksen ingezet. De DR bestelde tussen 1952 en 1956 nog 26 locs in een iets gemoderniseerde
uitvoering. Ook tegenwoordig zijn op de museumspoorlijnen
in Saksen nog enkele van deze locs in gebruik, zoals op
de Zittauer Schmalspurbahn, waar het voorbeeld voor het
LGB-model, de 99 731, zijn standplaats heeft.
Model van een smalspoorstoomloc uit serie 99.73 (ook
VII K genoemd) van de DR. Origineelgetrouwe kleurstelling
en opschriften zoals in tijdperk VI als museumlocomotief
99 731, zoals deze tegenwoordig nog door de SOEG
wordt ingezet. Aandrijving met twee krachtige, kogelgelagerde Bühler-motoren, antislipbanden. Uitgerust met
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een mfx/DCC-decoder met veel licht- en geluidsfuncties,
zoals met de rijrichting wisselend frontsein, vuurkistverlichting, cabineverlichting, rijgeluid, fluit en nog veel
meer. Ingebouwde rookgenerator met wielsynchrone
stoomuitstoot en cilinderstoom. Veel gemonteerde details,
cabinedeuren en rookkastdeur kunnen open.
Lengte over de buffers 51 cm.
€ 1.590,– *
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In de constructie is nu al de hoge mate van
detaillering te zien

Achteraanzicht
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• Aangedreven door twee kogelgelagerde Bühler-motoren.
• Geleed onderstel, dat een goede werking op R1 met
radius van 600 mm garandeert.
• Wielsynchrone stoomuitstoot.
• Cilinderstoom.
• Digitaal schakelbare motorverlichting.
• Digitaal schakelbare machinistencabineverlichting.
• Digitaal schakelbaar flakkeren van het ketelvuur
in de vuurkist.
• Rookkast die open kan met gestileerd interieur
van de rookkast.
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Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft (SOEG)
6G

36356 SOEG personenrijtuig
De SOEG (Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahn Gesellschaft),
beter bekend als de „Zittauer Schmalspurbahn”, gebruikt
voor veel treinstellen vierassige personenrijtuigen. Deze
ontstonden door modernisering van het gereconstrueerde
DR-rijtuig, dat zelf in de jaren zeventig op de basis van
de oude Saksische personenrijtuigen werd opgebouwd.
Kenmerkend voor deze rijtuigen zijn de in het midden
gedeelde schuiframen tegenover de tuimelramen van de
oudere uitvoering. Passend bij deze rijtuigen is er ook een
restauratiewagen in rode lak.
Model van een gereconstrueerd personenrijtuig van de
Zittauer Schmalspurbahn, zoals tegenwoordig daar nog
wordt ingezet. Natuurgetrouwe kleurstelling en opschrift
uit tijdperk VI. Deuren die open kunnen op de platforms,
complete interieurinrichting. Metalen wielstellen.
Lengte over de buffers 58 cm.
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€ 239,– *

6G

36357 SOEG personenrijtuig
Model van een gereconstrueerd personenrijtuig van de
Zittauer Schmalspurbahn, zoals tegenwoordig daar nog
wordt ingezet. Natuurgetrouwe kleurstelling en opschrift
uit tijdperk VI. Deuren die open kunnen op de platforms,
complete interieurinrichting. Metalen wielstellen.
Lengte over de buffers 58 cm.
€ 239,– *
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Rhätische Bahn (RhB)
6G

45926 RhB containerwagen
Bij de meeste spoorwegondernemingen wordt tegenwoordig een groot gedeelte van het goederenverkeer met
containers uitgevoerd, zo ook bij de Rhätische Bahn in
Graubünden. Aangezien op de smalspoorbaan dezelfde
containers moeten worden verladen als op de normaalspoorbaan, was een bijzondere constructie noodzakelijk:
het laadvlak is lager tussen de draaistellen geplaatst, zodat
de wagen met de geladen container het profiel van de vrije
ruimte niet overschrijdt. Behalve containers kunnen op
deze wagens echter ook transportonderstellen, zoals voor
houtstammen, worden geladen. Deze kunnen dan compleet
ofwel op normaalspoorwagens of, voor de laatste kilometers tot het doel, op vrachtwagens worden gezet. Deze
wagens bestaan in verschillende types, vooral voor wat
betreft de plaats van de handrem: Bij de ene wagen is een
handremkruk op het remplatform gemonteerd, bij andere is
een groot handwiel voor de bediening van de remmen aan
de zijkant van het frame gemonteerd.

6

Model van een containerwagen type Sb-t van de Rhätische
Bahn. Uitvoering van een wagen met handwiel voor
remmen aan de zijkant. Natuurgetrouwe kleurstelling en
opschrift uit tijdperk VI. Beladen met een koelcontainer
van de Rhätische Bahn. Metalen wielstellen.
Lengte over de buffers 71 cm.
€ 249,– *
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Op deze wagen kunnen alle
beschikbare LGB-containers
worden geladen.
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21430 Elektrische locomotief Ge 4/4 III
De elektrolocs uit serie Ge 4/4 III zijn de modernste locs
van de RhB en voor alle soorten treinstellen te zien.
Met een vermogen van 2.400 kW en een topsnelheid
van 100 km/h voldoen ze aan alle eisen die inzet op een
bergtraject met zich meebrengt. In de afgelopen jaren is
de RhB begonnen met de modernisering van de vanaf het
midden van de jaren ‘90 geleverde locs. Zo wordt de elektronica vernieuwd en aan de huidige stand van de techniek
aangepast en krijgen de locs moderne ledlampen. De
oorspronkelijk ingebouwde seinhoorns worden vervangen
door een persluchtfluit. Zo gemoderniseerd, kunnen de
locs nog zo’n 20 tot 25 jaar worden ingezet.

Model van de elektroloc uit serie Ge 4/4 III van de RhB in
het normale RhB-rood met groot opschrift. Natuurgetrouwe
kleurstelling en opschrift uit tijdperk VI. Alle 4 wielstellen
worden door twee krachtige Bühler-motoren aangedreven.
Voorzien van een mfx/DCC-decoder met veel licht- en
geluidsfuncties. Dakstroomafnemers via de motor aangedreven, digitaal schakelbaar.
Lengte over de buffers 65 cm.
€ 1.040,– *
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Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55-57
73033 Göppingen
Germany

De fascinatie van Spoor G ervaren.
Nu aanmelden bij de LGB Club!
Profiteer van deze voordelen:
• 4 x per jaar de LGB Depesche
• Exclusief Clubmodel
• Jaarkroniek
• Catalogus/catalogi met nieuwigheden
• Klein welkomstgeschenk
• Exclusief Clubcadeau
• LGB Clubkaart
• Gratis verzending in de online shop
• Clubreizen
• Tegoedbon ter gelegenheid
van uw verjaardag

www.lgb.de
Service:
Telefon: +49 (0) 71 61 / 608 222
E-Mail: service@maerklin.de

Door velen benut:
De modern ogende en stabiel uitgevoerde
LGB-verzamelmap biedt plaats aan
16 uitgaven van de LGB Depesche (4 jaargangen).
Ook kan hierin andere LGB-drukwerk, zoals prospectussen en
catalogi, worden bewaard. Inclusief zelfklevende jaartaletiketten.
Bestelnummer 15980
€ 6,99 *

Nu lid worden
en meteen via
www.lgb.de/club
online aanmelden!

LGB Club, Postfach 960,
73009 Göppingen
club@lgb.de
+49 (0) 71 61/6 08-2 13
Toppremie

Neem nu ee
n
abonnemen
t!

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 prijsopgaven zijn vrijblijvend aanbevolen verkoopprijzen. Mocht deze informatie
geen prijsopgaven bevatten, vraag a.u.b. uw
vakhandelaar naar de actuele prijslijst.
Alle rechten voorbehouden. Nadruk, ook
gedeeltelijk, verboden.
© Copyright by
Gebr. Märklin & Cie. GmbH.
In Duitsland geproduceerd.
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LGB is een geregistreerd merk van
Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Duitsland. Union
Pacific, Rio Grande en Southern Pacific zijn
geregistreerde merknamen van de Union
Pacific Railroad Company. Andere merken zijn
eveneens beschermd.
© 2021 Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Een actuele verklaring van de tekens vindt u
op internet onder www.lgb.de
of in de actuele LGB-hoofdcatalogus.

Bezoek ons op:
www.facebook.com/lgb
Märklin voldoet aan de eisen van een kwaliteits
managementsysteem conform ISO 9001.
Dit wordt regelmatig gecontroleerd en gecertificeerd door
TÜV Süd. U hebt daardoor de zekerheid dat u een kwaliteitsproduct van deze gecertificeerde firma koopt.

