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De Fransman van de DR vindt u
op bladzijde 36.
2

Editorial / Inhoud

Welkom bij de zomernieuwigheden 2021
Een indrukwekkende, unieke serie museumlocomotieven van het Märklin-dealerinitiatief wordt deze
zomer glansrijk afgesloten met stoomlocomotief
BR 17.0 . Vlak achter elkaar in de dienstregeling
komen maar liefst drie moderne elektrische locomotieven van het type Siemens Vectron als nieuwe
constructies voor een unieke locparade voorrijden.
Dit als professionele modellen ontwikkelde trio voldoet aan alle modelspoorbaanwensen. Samen met
aantrekkelijke goederenwagens ontstaat in deze
nieuwigheden de mogelijkheid om complete treinen
samen te stellen, die de titel “goederenverkeer
dwars door Europa” met recht mogen dragen.
Ons Spoor Z neemt u mee naar het begin van de
jaren ‘80 met een voor die tijd zo kenmerkende
Silberling-trein voor regionaal verkeer. Met het
nieuwe „konijnenhok” wordt hij zeker de ster van
uw forenzentrajecten.
Verbazingwekkend gedetailleerd presenteert de
Fransman van de DR zich in de koningsklasse
Märklin 1. Deze unieke loc, die als beschadigde
machine in de DDR bleef, ontwikkelde zich tot
een ware cultlegende, en dat niet alleen onder
s poorwegvrienden.
Wij wensen u veel plezier bij het
rondsnuffelen in de zomernieuwigheden 2021
Uw Märklin-team

De Vectron
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Over de Vectron is een succes
verhaal met al meer dan 1.000 geleverde machines te vertellen.
Voor het eerst gepresenteerd
tijdens de InnoTrans 2010 begon

zijn 
zegetocht over de 
trajecten
van inmiddels 19 landen. Stap in de
machinistencabine van dit
nieuw ontwikkelde
l ocomotiefsysteem!
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Belangrijke informatie!
De in deze brochure getoonde producten zijn
verzamel- en modelspoorbaanartikelen en niet
geschikt voor kinderen jonger dan drie jaar.
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De doorontwikkeling van een succesverhaal
Met deze modelupdate kreeg de Vectron niet alleen een
“eenvoudige facelift” … nee, deze Märklin-modellen werden
doorontwikkeld en komen nu nog veel dichter bij hun grote
voorbeeld.
Wat het uiterlijk van de modellen nog gedetailleerder maakte,
is goed te zien aan de kopzijden en bij het onderstel. Gemonteerde handgrepen, leuningen en remslangen, schaargeleide
kortkoppelingen en een gedetailleerde imitatie van de draaistellen maken deze modellen nog getrouwer aan hun voorbeeld. Ook het dak is voorbeeldgetrouwer, naast de perfect
gesimuleerde leidingen gaan er nu tot vier verschillende
stroomafnemers naar de bovenleiding van uw installatie.
Voor de benodigde trekkracht zorgt het aanzienlijke gewicht
van de nieuwe constructie. Uitgevoerd in persgietzink vormen dragers en locomotiefbehuizing hiervoor een niet te
overtreffen combinatie.
Onze Vectron-modellen overtuigen eveneens met duidelijk
meer functies. Naast enkele nieuwe bedrijfsgeluiden zijn er
nu ook lichtfuncties, zoals het inschakelen van het grootlicht,
voor uw installatie beschikbaar.
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De feiten op een rijtje:
• Drager en locomotiefbehuizing gemaakt van
hoogwaardig persgietzink.
• Het hogere gewicht zorgt voor meer trekkracht.
• De voorkant van de loc is herbewerkt.
• Veel gemonteerde details, zoals leuningen, handgrepen
voor opstappen en remslangen.
• Daktuin voorbeeldgetrouw en met maximaal vier
verschillende stroomafnemers.
• Duidelijk meer lichtfuncties, zoals machinistencabine
verlichting en grootlicht.
• De Vectron voor het eerst met voorbeeldgetrouwe,
digitaal schakelbare spraakfuncties.
• Koppelingen met schaargeleiding.
• Draaistelkappen voorbeeldgetrouw gedetailleerd.
• Regengoten boven de instappen, zoals bij het voorbeeld.

Een doorontwikkeling met een
hoge mate van detaillering.
De vele gemonteerde details
en de kortkoppelingen dragen
hieraan bij

Gedetailleerd uitgewerkt laten deze
modellen de moderne remmentechniek
van de Vectron zien. Echte blikvangers
zijn daarbij de driedimensionaal
uitgewerkte en in een contrasterende
kleur uitgevoerde remschijven

Overtuigend
voorbeeldgetrouw zijn
de modellen door hun
dakopbouwen en maximaal vier verschillende
stroomafnemers
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Museumlocomotieven – een indrukwekkende serie!
De 17 008
Als enige behouden gebleven exemplaar uit serie 17.0 kan
de 17 008 tegenwoordig worden bezichtigd in het Deutsche
Technikmuseum in Berlijn. De 17 008 werd op 3 februari 1912
door BMAG (Berliner Maschinenbau AG, voorheen
Schwartzkopff) met fabrieksnummer 4760 aan de Direktion
Breslau geleverd als S 10 1008 Bsl. Daar trok de loc met negen
andere exemplaren overwegend sneltreinen richting Opper-
Silezië. In 1924/25 kwam de nu voortaan met 17 008 aangeduide
machine naar Direktion/RBD Mainz, waar hij bij opstelterrein
Mainz werd gebruikt en overwegend op de Rijntrajecten werd
ingezet. Maar daar werd hij successievelijk door de Beierse S 3/6
(BR 18.4-5) verdrongen en zo belandde ook de 17 008 vroeg in de
zomer van 1933 bij opstelterrein Düsseldorf Abstellbahnhof van
de RBD Wuppertal. Respectabele prestaties konden daar echter
niet meer worden verwacht, de dagelijkse kost bestond eigenlijk
alleen uit „rondjes om de kerk”. Zoals veel van zijn seriegenoten werd hij al snel overtollig en in oktober 1934 buiten bedrijf
gesteld. Hij werd echter niet verschroot, want de RAW Brandenburg West veranderde hem in een demonstratieobject. Daarvoor werd de linkerzijde opengesneden, om de werking van een
stoomloc beter te kunnen demonstreren. Uiteindelijk kreeg hij op
11 maart van het jubileumjaar 1935 (100 jaar Duitse spoorwegen)
een ereplaats in het Berliner Verkehrs- und Baumuseum, in het
voormalige station van de Berlin-Hamburger Bahn, zelfs op
elektrisch aangedreven looprollen.

Na de Tweede Wereldoorlog was het museum vanwege de bijzondere toestand van het spoorwegwezen in West-Berlijn echter
niet toegankelijk voor het publiek. De Deutsche Reichsbahn
(DR) van de DDR was ook verantwoordelijk voor het treinverkeer in de westzones van Berlijn en weigerde buitenstaanders
van alle spoorwegen de toegang, met uitzondering uiteraard van
de stations en de perrons. Pas in 1984, met de overname van de
S-Bahn door de West-Berlijnse senaat, werd ook het stilgelegde
museum eigendom van het westen. Enige tijd later werd de uit
zijn “doornroosjesslaap“ gewekte 17 008 op een dieplader naar
station Neukölln vervoerd en vervolgens op eigen wielen over
de Ringbahn naar het Anhalter Güterbahnhof getrokken. Sinds
oktober 1987 verrijkt hij het Deutsche Technikmuseum (tot 1996
Museum für Verkehr und Technik) op het terrein van het voormalige opstelterrein Berlin-Anhalterbahnhof, hierbij ook klaar
voor presentatie op rollen.
© Zenit, Wikimedia

De uitvoerige geschiedenis van deze museumloc
vindt u online op:
https://www.maerklin.de/products/37197

Speciale serie MHI: Museumlocomotieven
Eerder verschenen:

37212 (2017)
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39193 (2018)

37068 (2019)

37489 (2020)
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37197 Stoomlocomotief serie 17
     
Voorbeeld: Stoomlocomotief serie 17.0 van de Deutsche Reichsbahn-
Gesellschaft (DRG), voorheen Pruisische S 10. Museumlocomotief van
het Museum für Verkehr und Technik in Berlijn. Opschrift en uitvoering
als 17 008 zoals in gebruik in tijdperk II rond 1932.
Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties.
Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel in ketel. 3 aangedreven assen. Antislipbanden. Locomotief en kolentender grotendeels
van metaal. Rookgarnituur is ingebouwd. Met de rijrichting wisselend
tweepuntsfrontsein en rookgarnituur in conventioneel bedrijf, digitaal
schakelbaar. Machinistencabineverlichting, flikkerend licht in de vuurkist
en tegentreinsignaal ook elk afzonderlijk digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode ledlampjes. Door snelheid
bekrachtigde kortkoppeling tussen loc en tender. Achter aan de tender
een schaargeleide kortkoppeling met NEM-schacht. Kleinst berijdbare
boogradius 360 mm. Zuigerstangafscherming wordt meegeleverd.
Meegeleverde machinist- en stokerfiguren kunnen achteraf in de
machinistencabine worden geplaatst. Een boekje informeert over
de geschiedenis van deze locomotief.
Lengte over de buffers ca. 24 cm.

Highlights:
• Constructief herbewerkt.
• Nieuw aandrijfconcept.
• Herbewerkte verbinding tussen loc en tender.
• Open machinistencabine met vrije doorkijk.
• Cabineverlichting digitaal schakelbaar.
• Tegentreinsignaal digitaal schakelbaar.
• Flakkerend vuur digitaal schakelbaar.
• Ingebouwde rookgarnituur.
• Machinist- en stokerfiguur worden meegeleverd.
• Met boekje over de geschiedenis van deze locomotief.

Digitale functies
Frontsein
Contact rookgarnituur
Rijgeluid stoomloc
Locfluit
Treinpasseerlicht
Cabineverlichting
Flikkeren vuurkist
Rangeerfluit
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Luchtpomp
Stoom afblazen
Kolen scheppen
tuimelrooster
Waterpomp
Injecteur

CS2-3

MHI exclusief
CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3



     Bezanden
bijvullen
     Kolen
bijvullen
     Water
Zand bijvullen
     Rangeer-dubbel-A-sein

    Rangeersnelheid
vuurkist
    Flikkeren
railvoeg
    Stoten
   Veiligheidsventiel





  










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

Eenmalige serie.
€ 469,– *

5e en laatste locomotief uit de 5-delige serie
museumlocomotieven.

Dit model heeft artikelnummer 25170
in het Trix H0-assortiment.
Dit model wordt als eenmalige serie alleen voor de Märklin-handelaars (MHI) gemaakt. 5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen (Märklin Insider en Trix-Club) met ingang.
U vindt de garantievoorwaarden en een actuele verklarende lijst van de tekens op www.maerklin.de
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Frisse wind
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47134 Set rongenwagens „windkracht”
     
Voorbeeld: Vier vierassige rongenwagens type Rs 684 van de Deutsche
Bahn AG (DB AG). Europese standaarduitvoering met een lengte van
19,90 m. Uitvoering met ronde buffers. Zoals in gebruik rond 2019.

Highlights:
Beladen met imitatie van onderdelen van een windmolen.

•

De belading vormt geen complete bouwdoos.
Model: Beladen met imitatie van onderdelen van een windmolen.
Twee wagens beladen met torenonderdelen, een wagen beladen met 
conus en behuizing en een wagen beladen met rotorbladen.
Gedetailleerde modellen met veel gemonteerde details en beweegbare
rongen. Draaistellen type Y 25. Specifieke uitvoering van de bodemlaat.
Metalen inzetstuk voor goede rij-eigenschappen. Met schaargeleide
kortkoppelingen. Alle wagens met verschillende bedrijfsnummers.
Totale lengte over de buffers ca. 92 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.
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Eenmalige serie.
€ 275,– * (4 wagens)

Dit model wordt als eenmalige serie alleen voor de Märklin-handelaars (MHI) gemaakt. 5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen (Märklin Insider en Trix-Club) met ingang.
U vindt de garantievoorwaarden en een actuele verklarende lijst van de tekens op www.maerklin.de



MHI exclusief
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Nog meer details



MHI exclusief
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39197 Elektrische locomotief serie 193
Highlights:
Nieuwe constructie.
Locomotiefbehuizing en drager van persgietzink.
Veel gemonteerde details.
Machinistencabineverlichting
digitaal schakelbaar.
• Speelwerelddecoder mfx+ met
uitgebreide gebruiks- en
geluidsfuncties.

•
•
•
•

© Tobias Brüggemann

Eenmalige serie
€ 359,– *

Voorbeeld: Elektrische locomotief type 193 (Vectron) van de Deutsche
Bahn AG (DB AG), afdeling DB Cargo. Bedrijfsnummer 193 310.
Zoals in gebruik rond 2018.
Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties.
Geregelde hoogvermogenaandrijving. 4 aangedreven assen. Antislipbanden. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en 2 rode sluitseinen
in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Grootlicht afzonderlijk
schakelbaar. Machinistencabineverlichting digitaal schakelbaar. Frontsein
aan loczijde 2 en 1 elk afzonderlijk digitaal uitschakelbaar. Wanneer het
frontsein aan beide zijden van de loc is uitgeschakeld, is aan weerszijden
de dubbele A-verlichting ingeschakeld. Verlichting met onderhoudsvrije
warmwitte en rode ledlampjes. Opsteekbare remslangen worden
apart meegeleverd. Machinistfiguur in machinistencabine 1.
Lengte over de buffers 21,9 cm.

Ook onder de locomotiefbehuizing
en bij de draaistellen is de Vectron
gedetailleerd uitgevoerd

Dit model heeft artikelnummer 25190
in het Trix H0-assortiment.
10

CS2-3
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CS1
CS2-3

Digitale functies
Frontsein
Cabineverlichting
Rijgeluid eloc
Tyfoon laag
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Frontsein cabine 2
Tyfoon hoog
Frontsein cabine 1
Schijnwerper
Ventilator
Compressor
Perslucht afblazen
Tyfoon
Bezanden
Rangeersnelheid


     Koppelgeluid
koppeling

     Geluid
Bericht: Trein rijdt door
     Spoorwegovergang: Bomen sluiten 
     Spoorwegovergang: Bomen openen 



   






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

47134
Dit model wordt als eenmalige serie alleen voor de Märklin-handelaars (MHI) gemaakt. 5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen (Märklin Insider en Trix-Club) met ingang.
U vindt de garantievoorwaarden en een actuele verklarende lijst van de tekens op www.maerklin.de

39197
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Uw trein naar het vliegveld



MHI exclusief
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43815 Set personenwagens „Airport Express”
     
Voorbeeld: Drie rijtuigen voor regionaal verkeer van de Deutsche
Bundesbahn (DB), in de volksmond Silberlinge genoemd. Twee rijtuigen
2e klas en een rijtuig 1e/2e klas met opvallende reclameopdruk als
Airport Express Frankfurt (M). Zoals in gebruik vanaf 1982.
Model: Typespecifiek vormgegeven bodemplaten. Draaistellen met
schijfremmen. Alle wagens standaard uitgevoerd met ingebouwde

ledbinnenverlichting en scheidbare stroomvoerende kortkoppelingen.
Een wagen met ingebouwd staartlicht. Regenpijpen en rangeertredes
worden meegeleverd. Kleinst berijdbare boogradius 360 mm.
Alle wagens afzonderlijk verpakt.
Totale lengte over de buffers ca. 85 cm.

Highlights:
• Standaard uitgerust met ledbinnenverlichting.
• Rijtuig 2e klas voorbeeldgetrouw met schuin dak.
• Een wagen met ingebouwd staartlicht.
€ 249,– * (3 wagens)

Eenmalige serie.

De bijbehorende elektrische locomotief uit serie 110
vindt u in het Märklin H0-klassiekerassortiment
onder artikelnummer 37108.

Een wagen met
ingebouwd
staartlicht

43815
12

37108

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


MHI exclusief

452665900 Editie 1 : 87
Display met 24 personenvoertuigen 12x2
elk € 9,99 *

452663600 Editie 1 : 87
Land Rover 88 railvoertuig
€ 14,99 *

452663700 Editie 1 : 87
Set van 4 sterke merken II, VW T1 omkapping „Bauknecht”,
VW T1 laadbak/huif „Philips”, VW T2 bus „AEG” en Hanomag F55 „Miele”
€ 39,99 *

Dit model wordt als eenmalige serie alleen voor de Märklin-handelaars (MHI) gemaakt. 5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen (Märklin Insider en Trix-Club) met ingang.
13
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Digitale functies
Frontsein
Waarschuwingsknipperlicht
Rijgeluid dieselloc
Tyfoon
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Buffer op buffer
Koppelgeluid
Bedrijfsgeluid 1
Rangeerfluit
Rangeersnelheid
Conducteursfluit
Stoten railvoeg
Bezanden

29469 Digitale startset „Modern rangeerbedrijf”
     
Voorbeeld: Dieselrangeerlocomotief DHG 700 als serie 367 van de
 eutschen Bahn AG (DB AG), een rongenwagen Kbs, een ketelwagen
D
Zs „VTG” en een gesloten goederenwagen Gs. Tijdperk VI.
Model: Locomotief met digitale decoder mfx en veelzijdige geluidsfuncties. 1 aangedreven as, antislipbanden. Met de rijrichting w
 isselend
driepuntsfrontsein, in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar.
Knipperlicht op het dak van de machinistencabine digitaal schakelbaar.
Koppelingshaak.
Lengte van de trein ca. 49,9 cm.
Inhoud: 12 gebogen rails 24130, 4 rechte rails 24172 en 4 rechte rails
24188. Railaansluitbox, voeding 230 V/36 VA en Mobile Station.
Geïllustreerd speelboek met veel tips en ideeën. Uitbreidbaar met
uitbreidingssets voor C-rails en met alle C-rail-producten.

Highlights:
Ideale instap in de digitale wereld van Märklin H0.
Automatische aanmelding van de locomotief bij het
Mobile Station door de ingebouwde mfx-decoder.
• Locomotief met digitaal schakelbare licht- en
geluidsfuncties voor nog meer speelplezier.
• Gemakkelijk op te bouwen C-rails modelbaan.

•
•

€ 349,– *

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Startset met Henschel-dieselloc DHG 700 C



    



   




  

150 x 76 cm / 60“ x 30“

29469

4 x 24172

4 x 24188

12 x 24130

te beginnen
Alles bijeen om
geluiden,
Met complete
nog veel meer
knipperlicht en

U vindt een actuele verklarende lijst van de tekens op www.maerklin.de
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Een snelle rangeerdieselloc met drie verschillende goederenwagens
nodigt uit om te proberen, te spelen, bezig te zijn en steeds weer
nieuwe dingen te ontdekken. De aanduiding DHG 700 C symboliseert een dieselhydraulische locomotief met cardanaandrijving,
circa 700 pk vermogen en drie aandrijfwielstellen. Henschel
produceerde tussen 1973 en 1985 in totaal 55 exemplaren,
die voornamelijk bij mijnbouwbedrijven, staalproducenten,
chemiebedrijven en automobielfabrikanten werden ingezet.
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Have a Coke and a smile
U8Y
48345 Set schuifwandwagens Hbbills
     
Voorbeeld: Twee schuifwandwagens type Hbbills 308 met geïsoleerde
wanden. Hier als particuliere wagen van Coca-Cola® met bijzondere
reclameopdruk.
Model: Ingezette treeplanken. Beide wagens met verschillende
b edrijfsnummers.
Lengte over de buffers per wagen 17,8 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.
Eenmalige serie.
€ 84,99 * (2 wagens)

U4Y

©2021 The Coca-Cola Company. All rights reserved.

48344 Set schuifwandwagens Hbils-vy
     
Voorbeeld: Twee schuifwandwagens met gladde zijwanden en met
bijzondere reclameopdruk van de Coca-Cola® Company, ingezet door de
Schweizerische Bundesbahnen SBB/CFF/FFS.
Model: Onderstel met visbuikliggers. Beide wagens met verschillende
bedrijfsnummers.
Lengte over de buffers per wagen 16,8 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.
Eenmalige serie.
€ 84,99 * (2 wagens)

©2021 The Coca-Cola Company. All rights reserved.

U vindt een actuele verklarende lijst van de tekens op www.maerklin.de
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Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties.
 eregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel, centraal ingebouwd.
G
4 via cardan aangedreven assen. Antislipbanden. Met de rijrichting
wisselend driepuntsfrontsein en twee rode sluitseinen in conventioneel
bedrijf, digitaal schakelbaar. Grootlicht digitaal schakelbaar. Frontseinen

aan loczijde 2 en 1 elk afzonderlijk digitaal uitschakelbaar. Dubbele
A-verlichtingsfunctie. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en
rode ledlampjes. Machinistencabines met interieur. Gemonteerde
metalen handgrepen.
Lengte over de buffers 22,5 cm.
Eenmalige serie.
€ 389,– *

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

CS2-3

Voorbeeld: Elektrische locomotief serie 182 van de Deutsche Bahn AG
(DB AG) met bijzondere fictieve reclameopdruk van de Coca-Cola®
Company. Bedrijfsnummer 182 293-1. Zoals in gebruik rond 2020.

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

39829 Elektrische locomotief serie 182
     

     Rangeer-dubbel-A-sein
     Bezanden

    



   





  




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

©2021 The Coca-Cola Company. All rights reserved.

48344

48345

39829
Volg ons
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Voor ladingsmeester
=U4Y
48757 Platte wagen voor zware belasting Rlmmps 650
     
Voorbeeld: Platte wagen voor zware belasting type Rlmmps 650 van de
Deutsche Bundesbahn (DB). Zonder bordesrelingen, met platforms boven
de buffers. Zoals in gebruik rond 1980.

Model: Draaistellen type Minden-Dorstfeld. Frame van de wagen van
metaal. Borgblokken als ladingborgingsmiddelen worden meegeleverd.
Lengte over de buffers 12,4 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.
€ 42,99 *

=U8|Y
47812 Dubbele containerwagen type Sggrss 80
     
Voorbeeld: 6-assige dubbele containerwagen met scharnier type
Sggrss 80 (DB-type Sggrss 733), voor gecombineerd goederenvervoer.
Verkeersrode basiskleurstelling. Deutsche Bahn AG (DB AG),
geregistreerd in Duitsland. Beladen met twee 40 voet- boxcontainers.
Zoals in gebruik rond 2020.
Model: Voorbeeldgetrouwe, onderbroken metalen containerwagen
bodems met markante visbuiklangsdragers. Draaistellen type Y 25.
De twee helften van de containerwagen zijn beweegbaar op het m
 iddelste
draaistel gelagerd. Onderzijde van de containerwagenbodem met

gemonteerde remleidingen en luchtreservoirs. Opklapbare o vergangen
aan de bovenkant van de containerwagenbodem bij het s charnier van
 iddelste draaistel. Afzonderlijk gemonteerde s teunstangen aan
het m
de uiteindes van de wagen en rangeerhaak. Beladen met twee 40 voetafneembare boxcontainer.
Lengte over de buffers 30,7 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.
Eenmalige serie.
€ 105,– *

e

Beperkte oplag
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Passende aanvulling bij de eerder verschenen containerwagens 47133 en 47690, voor
de vorming van een containertrein met bijvoorbeeld de elektrische locomotief uit serie
193, artikel 36161 of de diesellocomotief G2000, artikel 37217.

U vindt een actuele verklarende lijst van de tekens op www.maerklin.de
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39199 Elektrische locomotief serie 193
     
Voorbeeld: Elektrische locomotief serie 193 (Vectron) van SüdLeasing
GmbH, verhuurd aan SBB Cargo International AG. Locomotiefnaam
„Limmat”. Bedrijfsnummer 193 524. Zoals in gebruik rond 2020.
Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties.
Geregelde hoogvermogenaandrijving. 4 aangedreven assen. Antislipwielen, met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en 1 wit sluitsein in
conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontsein aan loczijde 2 en 1
elk afzonderlijk digitaal uitschakelbaar. Als het frontsein aan beide zijden

van de loc is uitgeschakeld, is aan weerszijden de dubbele A-verlichting
ingeschakeld. Omschakeling tussen Zwitsers rijrichtingsafhankelijk
frontsein en wit/rood rijrichtingsafhankelijk frontsein schakelbaar.
Grootlicht digitaal schakelbaar. Machinistencabineverlichting digitaal
schakelbaar. Rangeerlicht, waarschuwingssignaal en spookrijdsignaal
digitaal s chakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en
rode ledlampjes. Opsteekbare remslangen worden apart meegeleverd.
Lengte over de buffers 21,9 cm.
Highlights:
Nieuwe constructie.
Locomotiefbehuizing en drager van persgietzink.
Veel gemonteerde details.
Talrijke lichtfuncties afzonderlijk digitaal schakelbaar.
Speelwerelddecoder mfx+ met uitgebreide gebruiks- en
geluidsfuncties.

•
•
•
•
•

Digitale functies
Frontsein
Sluitsein
Rijgeluid eloc
Tyfoon laag
Directe regeling
Cabineverlichting
Frontsein cabine 2
Tyfoon hoog
Frontsein cabine 1
Piepen van remmen uit
Schijnwerper
Sluitsein
Lichtfunctie
Tyfoon
Rangeersnelheid
Lichtfunctie

CS2-3

)#§hPONU8Y

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Zwitserland
     Ventilator
     Compressor
afblazen
     Perslucht
     Bezanden
    Koppelgeluid
koppeling
    Geluid
Stationsmededeling – CH
    Spoorwegovergang
   






  









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

€ 359,– *

De mate van detaillering is mooi
te zien. De koppelingen zijn
teruggezet en handgrepen voor
opstappen, zoals de handgrepen
aan het front, zijn nu van metaal
en gemonteerd.

47111

Dit model heeft artikelnummer 25192
in het Trix H0-assortiment.

47120

47111

47137

47120

39199
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Goederenverkeer dwars door Europa
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Goederenverkeer dwars door Europa
=U8Y
47120 Set diepladers LKW Walter
     
Voorbeeld: Set bestaande uit twee diepladers type Sddkmss van T.R.W.
Brussel, België in verkeersblauwe basiskleurstelling en een dieplader
type Sdgkkmss van Rail Cargo Austria in mahoniebruine basiskleurstelling. Containerwagen voor het vervoer van containers, trucks of opleggers.
Beladen met elk een gordijnhuifoplegger van Spedition LKW Walter.
Zoals in gebruik vanaf 2009.
Model: Frame, onderstel en laadgoten van metaal. Speciale draaistellen
in lage constructie. Veel gemonteerde details. Verstelbare laadhouders.
De wagens en de opleggers hebben verschillende bedrijfsnummers en
zijn afzonderlijk verpakt.
Totale lengte over de buffers ca. 57 cm.
Gelijkstroomwielstel E320577.
Highlights:
In heel Europa ingezet.
Ideaal voor complete treinen.
Met veel gemonteerde details.

•
•
•

€ 225,– * (3 wagens)

U vindt een actuele verklarende lijst van de tekens op www.maerklin.de
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U8Y
48065 Set schuifwandwagens „Transwaggon“
     
Voorbeeld: Twee 4-assige schuifwandwagens type Habiins. Particuliere
wagen van de firma Transwaggon GmbH, geregistreerd in Zweden, met
groot opschrift Nordwaggon. Zoals in gebruik vanaf 2011.

Model: Verstelbare buffers en draaistellen. Goed zichtbare gebruiks
sporen. Beide wagens afzonderlijk verpakt met extra omverpakking.
Totale lengte over de buffers ca. 54 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

Highlights:
Met authentieke gebruikssporen.
In heel Europa ingezet.

•
•

€ 109,– * (2 wagens)

48065

48065

39197
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Goederenverkeer dwars door Europa
=U8Y
47137 Set containerwagens Sgns
     
Voorbeeld: 2 vierassige containerwagens type Sgns voor gecombineerd
goederenvervoer. Matgrijze basiskleurstelling. Particuliere wagen van
AAE, verhuurd aan Railion Nederland de firma Den Hartogh, geregistreerd
in Nederland. Beladen met telkens twee 20 voet- tankcontainers.
Zoals in gebruik rond 2011.

47137

Model: Telkens met voorbeeldgetrouw onderbroken metalen containerwagenbodem, met markante visbuiklangsdragers en handwiel voor vanaf
de grond bedienbare blokkeerrem aan de lange wagenzijde. Draaistellen
Y 25. Elke containerwagen beladen met twee 20 voet- tankcontainers.
Containerwagens met verschillende bedrijfsnummers en tankcontainers
met verschillende containernummers. Beide wagens afzonderlijk verpakt,
met extra omverpakking.
Totale lengte over de buffers 46 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

47137

Highlights:
Tankcontainers afneembaar en stapelbaar.
Containerwagens en tankcontainers met
verschillende b edrijfsnummers.

•
•

€ 139,– * (2 wagens)

37298
U vindt een actuele verklarende lijst van de tekens op www.maerklin.de
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Nederland
37298 Diesellocomotief Vossloh G 2000 BB
     
Voorbeeld: Zware diesellocomotief Vossloh G 2000 BB met symmetrische cabine. Locomotief van de ATC AngelTrainsCargo, Antwerpen, verhuurd aan Rotterdam Rail Feeding (RRF). Geel/oranje basiskleurstelling.
Bedrijfsnummer 1102. Zoals in gebruik in tijdperk VI.
Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluids- en lichtfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel, centraal
ingebouwd. Alle 4 de assen via cardan aangedreven. Antislipbanden.
Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en 2 rode sluitseinen
in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontsein aan loczijde 2
en 1 elk afzonderlijk digitaal uitschakelbaar. Wanneer het frontsein aan
beide zijden van de loc is uitgeschakeld, is aan weerszijden de dubbele
A-verlichting ingeschakeld. Cabineverlichting per cabine ook afzonderlijk
digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode

ledlampjes. Veel afzonderlijk gemonteerde details. Metalen reling op
het frame aan de zijkant. Gedetailleerde bufferbalk. Opsteekbare remslangen worden meegeleverd. Meegeleverde frontafdekkingen kunnen
ook op de bufferbalk worden gemonteerd.
Lengte over de buffers 20 cm.
Highlights:
Nieuw bedrijfsnummer 1102.
Onderstel en delen van de opbouw van metaal.
Cabineverlichting afzonderlijk digitaal schakelbaar.
Digitale speelwerelddecoder mfx+ met uitgebreide
gebruiks- en geluidsfuncties.

•
•
•
•

Digitale functies
Frontsein
Cabineverlichting
Rijgeluid dieselloc
Seintoon
Cabineverlichting
Piepen van remmen uit
Frontsein cabine 2
Rangeerfluit
Frontsein cabine 1
Directe regeling
Bezanden
Koppelgeluid
Ventilator
Perslucht afblazen
Buffer op buffer
Brandstof bijvullen

CS2-3

(#§hNU8Y

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Niederlande

     Conducteursfluit
     Rangeersnelheid
     Rangeer-dubbel-A-sein
    



   





  





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

€ 359,– *
Dit model heeft artikelnummer 25297
in het Trix H0-assortiment.

Geen angst voor digitaal – nuttige tips vindt u op www.maerklin.de
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Denemarken
NU8{Y
43599 Set dubbeldeksrijtuigen „trein voor regionaal verkeer Kopenhagen”
     
Voorbeeld: Een dubbeldeksrijtuig Bk, 2e klas. Een dubbeldeksrijtuig B,
2e klas en een dubbeldeksstuurstandrijtuig ABs, 1e/2e klas van de
Deense spoorwegen (DSB). Bestemming „København H”.
Zoals in gebruik rond 2019.
Model: Op basis van dubbeldeksrijtuigen DBz 751 en DBbzf 761.
Alle rijtuigen voorbereid voor stroomgeleidende wagenkoppeling, ofwel
met insteekbare koppelingsdissels 7319 of scheidbare kortkoppelingen
72020/72021. Stuurstandrijtuig met gedetailleerde bufferbalk met
gemonteerde frontspoiler. Verlichte bestemmingsweergave met opdruk.
Machinistencabine met interieur. Bij duwende locomotief (stuurstand
rijtuig vooraan) brandt op het stuurstandrijtuig een wit driepuntsfrontsein.
Bij trekkende locomotief (loc vooraan) branden op het stuurstandrijtuig
twee rode sluitseinen. Alle rijtuigen voorbereid voor inbouwen van
binnenverlichting 73140. Elke wagen afzonderlijk verpakt.
Totale lengte over de buffers ca. 81 cm.
€ 235,– * (3 wagens)

43599

39331
U vindt een actuele verklarende lijst van de tekens op www.maerklin.de
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Voorbeeld: Elektrische locomotief serie EB 3200 (Vectron) van de Deense
spoorwegen (DSB). Bedrijfsnummer 3203. Zoals in gebruik rond 2020.
Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties.
Geregelde hoogvermogenaandrijving. 4 aangedreven assen. Antislipbanden. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en 2 rode sluitseinen
in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontsein aan loczijde
2 en 1 elk afzonderlijk digitaal uitschakelbaar. Wanneer het frontsein
aan beide zijden van de loc is uitgeschakeld, is aan weerszijden de

dubbele A-verlichting ingeschakeld. Grootlicht afzonderlijk schakelbaar.
Machinistencabineverlichting digitaal schakelbaar. Lichtfuncties speciale
rangeertekens en spookrijdsignaal digitaal schakelbaar. Verlichting
met onderhoudsvrije warmwitte en rode ledlampjes. Opsteekbare
remslangen worden apart meegeleverd.
Lengte over de buffers 21,9 cm.
Highlights:
Nieuwe constructie.
Locomotiefbehuizing en drager van persgietzink.
Veel gemonteerde details.
Talrijke lichtfuncties digitaal schakelbaar.
Speelwerelddecoder mfx+ met uitgebreide gebruiksen geluidsfuncties.

•
•
•
•
•

Digitale functies
Frontsein
Cabineverlichting
Rijgeluid eloc
Tyfoon laag
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Frontsein cabine 2
Tyfoon hoog
Frontsein cabine 1
Schijnwerper
Ventilator
Lichtfunctie
Lichtfunctie
Tyfoon
Rangeersnelheid
Compressor

CS2-3

39331 Elektrische locomotief serie EB 3200
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afblazen
     Perslucht
     Bezanden
     Koppelgeluid
     Geluid koppeling



   






  





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

€ 349,– *

Nauwkeurig uitgewerkt
en gedetailleerd
uitgevoerd is de
doorontwikkeling van de
schijfremmen zichtbaar

Dit model heeft artikelnummer 25194
in het Trix H0-assortiment.
Altijd op de hoogte – met onze Newsletter https://www.maerklin.de/de/service/newsletter/
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Binnenverlichting „Donnerbüchse”
kY
73300 Binnenverlichting met LED voor „Donnerbüchse”
     
Printplaat met meerdere warmwitte ledlampjes (2700 k), geschikt voor
het personenrijtuig „Donnerbüchse” met basis 4313/4314/4315 in
het Märklin H0-programma. Condensator voor flakkerbeveiliging voor
gelijkblijvend heldere verlichting is geïntegreerd. Bevestigingsmateriaal
wordt meegeleverd. Voor “Donnerbüchse“ met basis 4313/4314 (zitrijtuig)
is bovendien stroomvoorziening 73301 noodzakelijk. Voor „Donnerbüchse”
met basis 4315 (bagagewagen) is bovendien stroomvoorziening 73302
noodzakelijk.

Highlights:
Condensator voor flakkerbeveiliging voor gelijkblijvend
heldere verlichting is geïntegreerd.

•

€ 14,99 *

Voor „Donnerbüchse” met basis 4315 (bagagewagen) is
bovendien stroomvoorziening 73302 noodzakelijk.

Voor „Donnerbüchse” met basis 4313/4314 (zitrijtuig) is
bovendien stroomvoorziening 73301 noodzakelijk.
28

U vindt een actuele verklarende lijst van de tekens op www.maerklin.de

Stroomtoevoer „Donnerbüchse”
Y

Deze drie producten ontstonden in samenwerking
met de firma Viessmann Modelltechnik GmbH.

73301 Stroomtoevoer zitrijtuig
     
Stroomtoevoer voor binnenverlichting 73300 voor „Donnerbüchse”
met basis 4313/4314 (zitrijtuig). Met sleepcontact en massaveer.
Bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd.
€ 9,99 *

Y
73302 Stroomtoevoer bagagewagen
     
Stroomtoevoer voor binnenverlichting 73300 voor „Donnerbüchse”
met basis 4315 (bagagewagen). Met sleepcontact en massaveer.
Bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd.
€ 9,99 *

29

Märklin Start up
44218 Koelwagen
     
Voorbeeld: Particuliere wagen met reclameopdruk „Ritter Sport”
van A
 lfred Ritter GmbH & Co. KG in Waldenbuch.

Highlights:
Uniek wagendesign.

•

Model: Met Relex-koppelingen voor snel en gemakkelijk aankoppelen.
Lengte van de wagen 12 cm.
Gelijkstroomwielstel E700580 afzonderlijk leverbaar.
€ 17,99 *

Voortzetting van de Start up-
koelwagenserie.

      Ketelwagen voor minerale olie
44404
Voorbeeld: Particuliere wagen in de uitvoering van het Duitse AVIA Mineralöl GmbH, München.
Model: Remplatform, gemonteerde metalen ladders en loopplanken.
Met Relex-koppelingen voor snel en gemakkelijk aankoppelen.
Lengte van de wagen 12 cm.
Gelijkstroomwielstel E700580 afzonderlijk leverbaar.
€ 17,99 *

30

Märklin Magazin jaarwagen
4Y
80831 Märklin Magazin jaarwagen spoor Z 2021
     
Voorbeeld: 4-assige zelflosser met klapdeksel Tad-u 961, als particuliere
wagen van het Märklin Magazin ingezet door de Deutsche Bundesbahn (DB). Zoals in gebruik in tijdperk IV.

Eenmalige serie.
Voortzetting van de populaire serie Märklin Magazin jaarwagens.
€ 34,99 *

Model: Bovenbouw van de wagen van kunststof, uiterst gedetailleerd en
nauwkeurig bedrukt. Kortkoppelingshaak aan beide zijden.
Lengte over de buffers 53 mm.

U4Y
48521 Märklin Magazin jaarwagen H0 2021
     
Voorbeeld: Tweeassige koelwagen type Ibblps 379 met geïsoleerde,
gladde zijwanden en ijsluik met ijsgoot aan de kopzijde van de wagen.
Particuliere wagen van het Märklin Magazin in Göppingen, ingezet door
de Deutsche Bundesbahn (DB).

Eenmalige serie.
€ 39,99 *

Model: Een kopzijde met ijsluik en ijsgoot.
Lengte over de buffers 16,2 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

U vindt een actuele verklarende lijst van de tekens op www.maerklin.de
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Nostalgische flair
!/N4Y
87189 Treinstel voor regionaal verkeer
     
Voorbeeld: Treinset voor regionaal verkeer van de Deutsche Bundes
bahn (DB), bestaande uit 3 „Silberlingen”. 1 rijtuig voor r egionaal verkeer
2e klasse Bnrzb 719, 1 rijtuig voor regionaal verkeer 1e/2e k lasse ABnb 703,
1 stuurstandrijtuig voor regionaal verkeer „ Silberling” 2e klasse BDnf 738
met stuurwagen, het zogenoemde „konijnenhok”. Alle wagens in de
uitvoering van tijdperk IV met zwart kader.

Highlights:
Stuurstandrijtuig „konijnenhok” als nieuwe constructie.
Met rijrichtingsafhankelijk frontsein.

•
•

Eenmalige serie uitsluitend voor het Märklin-dealerinitiatief.
€ 139,– * (3 wagens)

Model: Stuurstandrijtuig „konijnenhok” als nieuwe constructie, automatisch rijrichtingsafhankelijk frontsein met 3 rood/witte ledlampjes.
Alle wagens met kortkoppelingshaak.
Totale lengte ca. 365 mm.

32

© T. Estler

Dit model wordt als eenmalige serie alleen voor de Märklin-handelaars (MHI) gemaakt. 5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen (Märklin Insider en Trix-Club) met ingang.
U vindt de garantievoorwaarden en een actuele verklarende lijst van de tekens op www.maerklin.de



MHI exclusief

!/N4Y
88792 Diesellocomotief serie 218
     
Voorbeeld: Dieselhydraulische locomotief uit serie 218 van de
Deutsche Bundesbahn (DB) in purperrode lak. Asindeling Bo´Bo´.
Zoals in gebruik in tijdperk IV.
Model: In de uitvoering uit tijdperk IV met klokankermotor.
Met voorbeeldgetrouwe bufferschijven. Beide draaistellen op alle
assen aangedreven. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein
met warmwitte/rode, met de rijrichting wisselende ledlampjes.
Donker vernikkelde spoorkransen.
Lengte over de buffers 75 mm.
Highlights:
Klokankermotor.

•

Eenmalige productie voor het Märklin-dealerinitiatief.
€ 219,– *

© T. Estler

87189

88792
33

Startset „museumpersonentrein”
)8Y
81874 Startset „museumpersonentrein”
     
Voorbeeld: 1 museumstoomlocomotief 24 009. 1 bagagewagen
Pwi, 1 doorgangswagen 1e/2e klas en 1 restauratiewagen WRi zoals
momenteel in gebruik.
Model: Locomotief BR 24 van metaal, tender van kunststof. Technisch
herbewerkt model met klokankermotor, alle aandrijfassen a angedreven.
Koppelstangen, wielstellen zwart vernikkeld. 2 personenwagens,
1 b agagewagen met zwarte schijfwielstellen.
Treinlengte ca. 240 mm.
Grote cirkelbaan met 6 rechte rails van 110 mm (daarvan 5 x 8500,
1 x aansluitspoor 8590), 4 gebogen rails 8520 en 6 gebogen rails 8521.
Ook meegeleverd: Railplanningsbrochure, hersporingshulp, rijregelaar en
voeding voor stroomvoorziening resp. rijregeling.

Highlights:
Stoomlocomotief met klokankermotor.
Grote cirkelbaan.

•
•

€ 269,– *

© T. Estler

Uitbreiding van de railopstelling bv. met SET-pakketten 8190
resp. 8191, 8192, 8193 en 8194 of naar eigen ontwerp.

732 x 402 mm
29‘‘ x 16‘‘

1x

5x

4x

6x

81874

U vindt een actuele verklarende lijst van de tekens op www.maerklin.de
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Railbus Uerdingen
Railbussen BR 796/996
In de herfst van 1987 besloot de DB om een aantal railbussen uit
series 798/998 om te bouwen voor eenmansbediening. Daarvoor
werd in alle rijtuigen een centrale pneumatische deursluitautomaat met bijbehorende knoppen buiten en binnen ingebouwd.
De machinistencabines werden voorzien van een meldinrichting
over de status van de deuren, een betaaltafel en buitenspiegels
voor de draisinebestuurder. Op 1 januari 1989 ging de nieuwe
serieaanduiding in en werd 796/996 met de tot dan toe gebruikte
indelingsnummers. Vanaf de dienstregeling van de zomer van
1997 zette alleen opstelterrein Tübingen nog railbussen in de
planning. Daar werden ze op werkdagen overwegend ingezet
voor het spaarzame verkeer op het toenmalige eindtraject van
de Ammertalbahn tussen Tübingen en Entringen, met maximaal
zesdelige eenheden. Vanaf 29 mei 1999 verviel ook deze inzet en
op 27 februari 2000 was met het uit dienst nemen van de laatste
exemplaren het tijdperk van de railbus voorbij.
© T. Estler

/H+5Y
88168 Railbus met aanhangwagen
     

Highlights:
Imitatie interieurinrichting.
Ledbinnenverlichting in stuurstandrijtuig en motorwagen.
Klokankermotor.

•
•
•

Voorbeeld: Motorwagen BR 796 (voorheen VT 98) en stuurstandrijtuig
BR 996 (voorheen VS 98) van de Deutsche Bahn AG (DB AG) in het
purperrood van tijdperk V rond 1997.
Rond deze tijd werden deze rijtuigen in de regio Tübingen ingezet.
Model: Uitgerust met klokankermotor. Uiterst gedetailleerde opdruk
van de motorwagen met bijvoorbeeld „Uerdingen ruiten”, deurrubbers
van de vouwdeuren, bedrukte lampringen, enz. Voorbeeldgetrouwe
bufferimitaties. Interieurinrichting, ledbinnenverlichting, wielen met
donker vernikkelde loopvlakken.
Lengte over de buffers 62 mm.
€ 209,– *
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De Fransman van de DR
)e§hEk3Y
55081 Stoomlocomotief serie 08
     
Vorbeeld: Zware sneltrein-stoomlocomotief serie 08, met poederkool-
sleeptender op onderstel 2´2´T34. Uitvoering als testlocomotief met
poederkool-stookinrichting van de Deutsche Reichsbahn van de DDR
(DR/DDR). Bedrijfsnummer van de locomotief 08 1001.
Zoals midden jaren 50 in gebruik.
Model: Compleet nieuwe constructie, vervaardigd van metaal. Onderstel, locomotiefopbouw met ketel en cabine van persgietzink. Uiterst
gedetailleerd model met veel gemonteerde details en zeer gedetailleerde
machinistencabine. Het deksel van de zandkist kan open, evenals de

rookkastdeur met centrale sluiting. Beweegbare machinistencabinedeuren
en nog veel meer. Met digitale mfx-decoder met 32 functies, geregelde
hoogvermogenaandrijving en geluidsgenerator met wielsynchroon rijgeluid en uitgebreide geluidsfuncties. Gebruik naar keuze met wisselstroom,
gelijkstroom, Märklin Digital en DCC mogelijk. Ingebouwde buffercondensator. Alle aandrijfassen aangedreven. Ingebouwde rookgenerator
met wielsynchrone stoomuitstoot, variabele cilinderstoom en stoomfluit.
Aansturingsomschakeling (vooruit, achteruit, continugebruik) in 3 fasen.
Bij het model wordt een uitrustingsset geleverd met een schroef
koppeling, stoomolie, alsmede een machinist- en een stokerfiguur en
handschoenen. Gemonteerd op een zwart gelakte aluminium sokkel voor
presentatie in een vitrine. Kleinst berijdbare boogradius 1.020 mm.
Lengte over de buffers 83,8 cm. Gewicht ca. 8,2 kg.

Highlights:
Volledig nieuw ontwikkeld.
Uiterst gedetailleerde, volledig metalen constructie.
Onderstel, opbouw, ketel, enz. van persgietzink, gemonteerde
delen van messing.
• Lastgestuurd wielsynchroon rijgeluid.
• Frontverlichting met bij het tijdperk passende lichtkleuren en
warmwitte ledlampjes.
• Wielsynchrone stoomuitstoot.
• Schakelbaar rood achterlicht.
• Tweekleurig flikkerend licht in de vuurkist.
• Cabineverlichting.

•
•
•

€ 4.490,– *

U vindt een actuele verklarende lijst van de tekens op www.maerklin.de
36

or
ontwikkeld, vo
Volledig nieuw
poor 1-model
het eerst als S

CS2-3

... Découvrez l’histoire fascinante de cette impressionnante
locomotive unique en ligne sur le site
https://www.maerklin.de/products/55081

Digitale functies
Frontsein
Rookgarnituur
Rijgeluid stoomloc
Locfluit
Telex-koppeling achter
Cabineverlichting
Bezanden
Drijfwerkverlichting
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Omgevingsgeluid
Bedrijfsgeluid
Bedrijfsgeluid 1
Injecteur
Waterpomp
Special sound function

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

A la fin de la seconde guerre mondiale, le parc des locomotives endommagées de
la Deutsche Reichsbahn (DR) de la RDA comptait entre autres une « locomotive
étrangère » d’origine française portant le numéro SNCF 241 A 21.
En raison de son type particulier, le « Kohlenstaub-Kollektiv » (collectif charbon
pulvérisé) autour de Hans Wendler et Max Baumberg put réquisitionner cette
locomotive pour trains rapides pour ses propres besoins.

     Sluitsein
     Rangeerfluit
     Conducteursfluit
afblazen
     Stoom
railvoeg
    Stoten
    Stationsmededeling
    Veiligheidsventiel
    Rangeer-dubbel-A-sein
sound function
   Special
Brandstof bijvullen
   Brandstof bijvullen
   Brandstof bijvullen
   Special sound function
   Luchtpomp

  















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

r voor gebruik
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Märklin Digita
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Past perfect!
3Y
58273 Rongenwagen Rlmms 56
     
Voorbeeld: Type Rlmms 56 van de Deutsche Bundesbahn (DB).
Voor gebruik met niet-vochtgevoelige goederen.
Model: Nieuw wagennummer. Opbouw op standaard onderstel met
schoorwerk. Wielen met donkere loopvlakken. Rongen afneembaar,
meegeleverd. Kleinst berijdbare boogradius 600 mm.
Lengte over de buffers 31,5 cm.
€ 105,– *

34Y
56407 Figurengroep „baanwerkers”
     
Set figuren bestaande uit 3 baanwerkers, daarvan 1 laadmeester
en 2 m
 edewerkers. Ook meegeleverd 2 petten, 1 jas en 3 metalen
kledinghaken. Figuren niet afzonderlijk leverbaar.

Highlights:
• Nieuw geconstrueerde figuren en accessoires als eerbetoon
aan set 5018 van de voormalige fa. Hübner.

Geschikt voor naderhand inbouwen in goederentrein-bagagewagens, enz.
€ 29,99 * (9-delige set)

U vindt een actuele verklarende lijst van de tekens op www.maerklin.de
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Uw Märklin YouTube-kanaal
Alle Märklin instructievideo’s op een rijtje
Vaak zeggen een paar beelden meer dan duizend woorden.
Onder deze premisse kunt u in het Märklin YouTube-kanaal
veel nuttige tips bekijken.
Ga meteen eens kijken.

/

e/service
/d
e
.d
n
li
rk
e
a
ww.m
Onder https://w/erklaervideos/
kundenservice

Veel tips over draaischijf,
CS3, Mobile Station, signalen,
wissels, opbouw enzovoort…

Spoorbaanontw
erp H0 modelsp
oorbaan maken
handleiding Mär
–
klin CS3

obile Station op

Märklin handleiding –
Wissels digitaal schakelen met de CS3

M
Handleiding 2 –

een modelbaan

Veel nuttige tips en instructievideo‘s nu
op elk gewenst moment te bekijken!
Test ons nieuwe
Märklin YouTube-kanaal

Via de QR-code direct naar de video‘s

aaischijf

Märklin C-rail dr
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Register artikelnummers
cat.nr.
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Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55 – 57
73033 Göppingen
Germany
www.maerklin.de
Service:
Telefoon: +31 (0) 74  - 2664044
E-mail: techniek@marklin.nl
Wijzigingen en leveringsmogelijkheden
voorbehouden. Alle opgaven van prijs,
gegevens en maten onder voorbehoud. Vergissingen en drukfouten onder voorbehoud.
Prijzen naar de actuele prijsstand op het moment van ter perse gaan – Prijswijzigingen in
de loop van het jaar voorbehouden – P rijzen
maximaal geldig tot het verschijnen van een
volgende prijslijst/catalogus.
Bij de afbeeldingen gaat het deels om
handmonsters, retoucheringen en renderings.
De serieproductie kan in detail van de betreffende modellen afwijken.
 lle prijsopgaven zijn niet verbindend
*A
aanbevolen verkoopsprijzen.
Mocht deze informatie geen prijs
opgaven 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.
363 227 – 05 2021
Titel:
Afbelding/Foto @ ullstein bild
Bezoek ons op: www.facebook.com/maerklin
Bezoek ook onze LGB-facebookpagina:
www.facebook.com/LGB

Een bijgewerkte verklaring van de tekens
vindt u op internet onder www.maerklin.de
bij het betreffende product door met de
muis over het symboolveld te bewegen, of
in de actuele Märklin hoofdcatalogus.

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.

