
De gedetailleerd uitgevoerde loc symboliseert met zijn bijzondere lakwerk 
de geschiedenis van Fahrzeuginstandsetzung Cottbus, van stoomlocreparatie 
tot de modernste werf voor het gecompliceerde onderhoud van ICE’s.
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Voorbeeld: Diesellocomotief serie 218 van de Deutsche Bahn AG (DB AG), 
reparatiewerf Cottbus. Dieselhydraulische locomotief met elektrische treinver-
warming. Bedrijfsnummer 218 497-6. Zoals in gebruik vanaf 2021.
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16825 Diesellocomotief serie 218

In heel Duitsland in gebruik

Het vlaggenschip van FZI Cottbus 

Model: met ingebouwde digitale decoder en gelu-
idsgenerator voor gebruik met mfx en DCC. Motor 
met vliegwiel, 4 aangedreven assen, antislipban-
den. Met de rijrichting wisselende frontverlichting 
en sluitseinen, warmwitte ledlampjes, machi-
nistencabineverlichting, digitaal schakelbaar. 
Kortkoppelingsmechaniek.
Met de rijrichting wisselend frontsein, analoog in 
bedrijf. Gemonteerde handgrepen. 
Lengte over de buffers 102 mm.

€ 279,-*

Zoals bij het grote voorbeeld sie-

ren de logo’s van Märklin en PIKO 

de voorzijde van de loc.
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39187 Diesellocomotief serie 218

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide 
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrij-
ving. Alle assen aangedreven. Antislipbanden. Met 
de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en 2 rode 
sluitseinen in conventioneel bedrijf, digitaal schakel-
baar. Frontseinen aan loczijde 2 en 1 elk afzonderlijk 
digitaal uitschakelbaar. Met de rijrichting wisselende 
machinistencabineverlichting, digitaal schakelbaar. 
Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode 
ledlampjes. Metalen handrelingen gemonteerd aan 
de voor- en zijkant. Gedetailleerde bufferbalk. met de 
voor deze serie typische sneeuwruimer.
Remleidingen, schroefkoppeling en gesloten
sneeuwruimer worden als apart monteerbare
onderdelen meegeleverd. 
Lengte over de buffers 18,9 cm.

€ 299,-*

Highlights:
•  Fraaie vormgeving van reparatiewerf Cottbus.
•  Voor het eerst met de markante sneeuwruimers aan beide front-
    zijden van de loc.
•  Voorbeeldgetrouwe dakuitvoering van de 218.4 met grote ventilator.
•  Machinistencabineverlichting digitaal schakelbaar.
•  Zittende machinistfiguur in machinistencabine.



Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55 - 57 
73033 Göppingen 
Germany 
www.maerklin.de 
Service: 
Telefoon: +31 (0) 522 78 21 88
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 – 
 Prijzen 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.

Alle prijsopgaven zijn niet verbindend aanbe-
volen 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. 
Photo: Andreas Stirl.

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.

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.

Precisie in 1:220
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88807 Diesellocomotief serie 218

Model: Gedetailleerde, voorbeeldgetrouwe 
kleurstelling in de uitvoering van tijdperk VI, met 
klokankermotor. Met voorbeeldgetrouwe buffer-
schijven. Beide draaistellen op alle assen aange-
dreven. Met de rijrichting wisselend driepunts-
frontsein met warmwitte/rode, met de rijrichting 
wisselende ledlampjes. Donker vernikkelde 
spoorkransen. Lengte over de buffers 75 mm.

€ 199,-*

Zoals bij het grote voorbeeld sieren de logo’s van 
Märklin en PIKO de voorzijde van de loc.
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