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In de folder met nieuwtjes voor dit jaar 

stellen we u perfecte modellen voor van 

legendarische treinen en locomotie-

ven, die we in 2014 als nieuwe artikelen 

willen uitbrengen. En dat uiteraard in 

de schalen H0, Z en 1. Onze liefde voor 

details en het permanente streven om 

de realiteit in miniatuur weer te geven, 

maken het binnen onze 155-jarige traditie 

mogelijk om u deze grote keuze aan 

nieuwe producten te presenteren.

Beleef de betovering van de modelbaan 

en de mythe van een groot merk. Pro-

fiteer van de vernieuwingskracht van 

Märklin en laat u verrassen door het 

nieuws op het gebied van mfx+ Speel-

wereld en andere nieuwe technologieën. 

Die maken van uw persoonlijke spel een 

nog realistischer ervaring.

Uiteraard zijn er niet alleen voor onze 

profis nieuwtjes van Märklin, maar ook 

voor de kleintjes en voor de beginners in 

de wereld van de spoorbaan hebben we 

verrassingen in petto. Voor de kleintjes 

vanaf drie jaar zijn er een paar nieuwe 

artikelen in het batterij-assortiment en 

voor de wat ouderen zijn we nu op de 

planken te vinden met Märklin Start up. 

De elektrische spoorbaan voor ouderde 

kids en (her)beginners belooft met span-

nende speelomgevingen veel plezier. 

Met Märklin schept u uw eigen wereld 

en u beheerst deze moeiteloos met onze 

moderne techniek. Model en werkelijk-

heid lopen in elkaar over. Onze innova-

ties brengen uw jeugdherinneringen tot 

leven en maken uw spoordromen waar.

Veel plezier bij het ontdekken van onze 

nieuwtjes voor 2014 wenst u 

het Märklin-team

Märklin Digital 231
Märklin Metalen bouwdoos 232

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.



EXCLUSIV 1/2014

2

Eenmalige series 2014

! Eenmalige series 2014.

Märklin-handelaars:  
Wij leven Märklin!

Exclusief.

Innovatief.

Betrouwbaar.
Het Märklin-Händler-Initiative (MHI) staat sinds 1990 
voor kwaliteit en service voor de vaste vakhandel.
Het persoonlijke contact met de klant wordt bij de 
handelaren van de MHI met hoofdletters geschre-
ven. Service is voor ons geen vreemd woord en 
klantenservice kennen we nog altijd als dienstverle-
ning aan de klant.
Advies, vriendelijkheid en service ter plekke vs. 
online-beurzen en problemen met reclamaties – dat 
zijn de waardevoordelen van de MHI. We onderstre-
pen dit met 5 jaar garantie.
Met exclusieve modellen van de merken Märklin, 
Trix en LGB bieden we onze modelbaanliefhebbers 
en verzamelaars voor elke spooorbreedte precies 
het gewenste.
Het bestuur van de MHI (gekozen door de Märklin-
handelaren) maakt in samenwerking met Märklin 
nieuwe modellen met de nieuwste technologie – 
onder het motto „Wij leven Märklin” .

U kunt onze vankhandelaren overigens ook op 
 internet vinden – onder www.mhi-portal.eu

Speciale MHI-producten zijn innovatieve producten 
met een bijzondere  differentiatie in kleurstelling, 
opdruk en technische uitrusting voor het Profi-
segment, of ook wel replica’s uit vervlogen Märklin-
tijden. Deze producten worden met het pictogram 

! aangeduid.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Tenderlocomotief type T 16.1

37166 Tenderlocomotief.
Voorbeeld: goederentrein-tenderlocomotief type 
T 16.1 in de beschildering van de Königlich Preußische 
Eisenbahn-Verwaltung (KPEV). Bruingroene basiskleur. 
Met bel en voorverwarmer op de ketel evenals stan-
genbuffers. Nummer 8118 Magdeburg. Bedrijfstoestand 
rond 1916.
Model: met nieuwe Digital-decoder mfx+ en uitgebreide 
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogensaandrij-
ving met vliegwiel in de ketel. 5 assen aangedreven. 
Antislipbanden. Locomotief grotendeels van metaal. 
Rookset 72270 standaard ingebouwd. Met de rijrichting 
wisselend tweepunts frontsein en ingebouwde rookset 
conventioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlich-
ting met onderhoudsvrije warmwitte lichtdioden (LEDs). 
Telex-koppeling voor en achter voor op afstand bestuurd 
ontkoppelen van wagens. Rangeren met rangeersein-
functie voor/achter digitaal schakelbaar. Machinist en 
stoker, evenals beschermingsbuizen voor de zuigerstan-
gen en remslangen los meegeleverd.  
Lengte over de buffers 14,6 cm.

Een bijpassende set goederenwagens 
vindt u in het Märklin H0-assortiment 
onder artikelnummer 46084.

Eenmalige serie.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Rookgarnituur x x x x

Rijgeluid stoomloc x x x x

Locfluit x x x x

Telex-koppeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Bel  x x x

Rangeerfluit  x x x

Directe regeling  x x x

Luchtpomp   x x

Kolen scheppen   x x

Schudrooster   x x

Injecteur   x x

Stoom afblazen   x x

Stoten railvoeg   x x

Speciale functie   x x

•	 Wijzigingen overeenkomstig het voorbeeld voor de 
Pruisische uitvoering. 

•	 Veel schakelbare bedrijfs- en geluidsfuncties. 
•	 Met Telex-koppeling voor en achter. 
•	 Machinist en stoker meegeleverd. 
•	 Uitgevoerd met de nieuwe Digital-decoder mfx+.
•	 Rijbedrijf zowel mogelijk in de stand beginner, 

 gevorderde en profi.
•	 Gesimuleerd gebruik van bedrijfsmiddelen. 
•	 Realistische rijkenmerken zoals bijvoorbeeld con-

stante snelheid. 
•	 Gesimuleerde cabine op de display van Central 

Station 2. 
•	 Bediening van het model in de cabinemodus over het 

aanraakscherm van Central Station 2. 
•	 Deze nieuwe functies zijn uitsluitend beschikbaar 

in combinatie met Central Station 2 vanaf firmware-
versie 2.5.

5 jaar
garantie**

! Eenmalige series 2014.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Set ketelwagens

46084 Set ketelwagens.
Voorbeeld: 6 tweeassige Oldtimer-ketelwagens met 
remmershuis, als particuliere wagen ingezet bij 
verschillende spoorwegmaatschappijen. 1 ketelwa-
gen van de Süddeutschen Asphalt-Dachpappen- und 
Teerprodukten-Fabrik, Frankfurt/Main. 1 ketelwagen 
van de  Kaiserlich Deutschen Marine. 1 ketelwagen 
van de  Firma Hermann Doht, Berlin. 1 ketelwagen van 
de  Imperial Continental Gas Association, Berlin. Alle 

De bijpassende goederentrein-stoomlocomotief 
type T 16.1 vindt u in het Märklin H0-assortiment 
onder artikelnummer 37166.

Eenmalige serie.

4 ketelwagens ingezet bij de Königlich Preußischen 
Eisenbahn-Verwaltung (KPEV). 1 ketelwagen van de 
Deutschen Erdöl-Aktiengesellschaft, Berlin, ingezet 
bij de Königlich Sächsischen Staatseisenbahnen 
(K.Sächs.Sts.E.B.). 1 ketelwagen van de Oelwerke 
Noury & van der Lande Tankanlagen, Mannheim, ingezet 
bij de Großherzoglich Badischen Staatseisenbahnen 
( Bad. Sts.B). Alle wagens in de bedrijfstoestand van 
rond 1912.

Model: alle wagens met remmershuis en talrijke 
gemonteerde details. Alle wagens met verschillende 
nummers en elk individueel verpakt. Extra gezamenlijke 
verpakking.  
Totale lengte over de buffers 63,4 cm.  
Wielset voor gelijkstroom per wagen 2 x 32376004.

**  5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen  
(Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012.

5 jaar
garantie**

! Eenmalige series 2014.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.



EXCLUSIV 1/2014

!(chEU3

6

Sneltrein-stoomlocomotief serie 01

39008 Sneltrein-stoomlocomotief met sleeptender.
Voorbeeld: sneltrein-stoomlocomotief serie 01 van de 
Deutsche Bundesbahn (DB), met kolensleeptender 
2’2’T34. Grote Wagner-windleiplaten, zilverkleu-
rige  ketelbanden en waarschuwingsstrepen op de 
 bufferbalk. Nummer 01 138. Bedrijfstoestand rond 1950.
Model: met nieuwe Digital-decoder mfx+ en uitgebreide 
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogensaandrijving 
met vliegwiel in ketel. 3 assen aangedreven. Antislip-
banden. Locomotief en tender grotendeels van metaal. 
Rookset uit 7226 is standaard ingebouwd. Met de 
rijrichting wisselend driepunts frontsein en achteraf 
in te bouwen rookset conventioneel in bedrijf, digitaal 
schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warm-
witte lichtdioden (LEDs). In relatie met de spoorboog 
verstelbare kortkoppeling met mechaniek tussen loc en 
tender. In de tender is een mechaniek ingebouwd voor 
het laten zakken van de kolenlading, om daarmee in de 
speelwereld-modus ook optisch het kolenverbruik in de 
tender weer te geven. Deze functie is alleen beschik-

Eenmalige serie.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Rookgarnituur x x x x

Rijgeluid stoomloc x x x x

Locfluit x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Flikkeren vuurkist  x x x

Rangeerfluit  x x x

Stoom afblazen  x x x

Kolen scheppen   x x

Schudrooster   x x

Luchtpomp   x x

Omgevingsgeluid   x x

Conducteursfluit   x x

Rangeer-dubbel-A-sein   x x

•	 Uitgevoerd met de nieuwe Digital-decoder mfx+.
•	 Rijbedrijf zowel mogelijk in de stand beginner, 

gevorderde en profi.
•	 Gesimuleerd gebruik van bedrijfsmiddelen, optisch 

op het bedieningsapparaat zichtbaar en ook feitelijk 
door de dalende kolenhoop in de tender. 

•	 Realistische rijkenmerken zoals bijvoorbeeld con-
stante snelheid. 

•	 Gesimuleerde cabine op de display van Central 
Station 2. 

•	 Bediening van het model in de cabinemodus over het 
aanraakscherm van Central Station 2. 

•	 Deze nieuwe functies zijn uitsluitend beschikbaar 
in combinatie met Central Station 2 vanaf firmware-
versie 3.0.

baar in de speelwereld-modus. Beschermingsbuizen 
voor de zuigerstangen, machinistfiguur en stokerfiguur 
los meegeleverd.  
Lengte over de buffers 27,5 cm.

5 jaar
garantie**

! Eenmalige series 2014.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Autotransportwagenset

45099 Autotransportwagenset.
Voorbeeld: 4 platte wagens van het uitwisselingstype 
Sm 24 van de Deutsche Bundesbahn (DB), als open 
goederenwagen, voor het vervoer van auto’s. Elke platte 
wagen is beladen met 6 Goggomobil-bestelwagens in 
verschillende kleuren. Elk 2 Goggo Pick Up, 2 Goggo 
gesloten bestelwagens, 1 Goggo Transporter met open 
deur, 1 Goggo perronkar. Bedrijfstoestand rond 1959.
Model: platte wagen met grote wielbasis. Opbouw 
met houders voor auto’s. Alle platte wagens met 
verschillende nummers. Elke platte wagen beladen met 
6 Goggomobil-modellen van de firmal Brekina i verschil-
lende kleuren. Wagens individueel verpakt.  
Totale lengte over de buffers 63 cm.  
Wielset voor gelijkstroom per wagen 2 x 700580.

Eenmalige serie.

**  5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen  
(Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012.

5 jaar
garantie**

! Eenmalige series 2014.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Diesellocomotief BR 223

36795 Diesellocomotief.
Voorbeeld: dieselelektrische multifunctionele locomotief 
BR 223 als ER 200-013 van Mitsui Rail Capital Europe B.V. 
(MRCE).
Model: met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluids-
functies. Speciale motor. 4 assen over cardan aangedre-
ven. Anti-slipbanden. Met rijrichting wisselend driepunts 
frontsein en twee rode achterlichten conventioneel in 
bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met onder-
houdsvrije warmwitte en rode LEDs. 
Lengte over de buffers 21,7 cm.

Eenmalige serie.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Bedrijfsgeluid 1 x x x x

Rijgeluid dieselloc x x x x

Tyfoon x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Frontsein achter uit  x x x

Rangeerfluit  x x x

Frontsein voor uit  x x x

Koppelgeluid   x x

Bedrijfsgeluid 2   x x

Perslucht afblazen   x x

Ventilator   x x

Conducteursfluit   x x

Stoten railvoeg   x x

•	 Met Digital-decoder mfx.
•	 Uitgebreide geluidsfuncties.
•	 Verlichting met warmwitte en rode LEDs.

**  5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen  
(Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012.

5 jaar
garantie**

! Eenmalige series 2014.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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„Koploper”

37423 Elektrisch treinstel.
Voorbeeld: vierdelig elektrisch treinstel van de Ne-
derlandse Spoorwegen (NS). Serie ELD4 „Koploper” 
als Intercity-treinstel ICM-4, met dienstnummer 4237. 
1 motorwagen als eindwagen mBDk 2e klasse, 1 tussen-
wagen mB 2e klasse, 1 stuurstandrijtuig als eindwagen 
sBFk 2e klasse.
Model: met Digital-decoder mfx+ en uitgebreide 
geluidsfuncties. 4-delige uitvoering. Onderstel bij 
gemotoriseerde eindwagen uit spuitgietwerk. Geregelde 
hoogvermogenaandrijving met vliegwiel. 2 assen in 
een draaistel aangedreven. Antislipbanden. Cabines in 
beide eindrijtuigen met binneninrichting. Rijrichtingsaf- Eenmalige serie

De gelijkstroomuitvoering van dit model kunt u vinden 
in het H0-sortiment van Trix met artikelnummer 22262.

•	 Standaard ingebouwde binnenverlichting. 
•	 mfx-decoder met uitgebreide geluid- en lichtfunc-

ties.
•	 Uitgevoerd met de nieuwe Digital-decoder mfx+.
•	 Rijbedrijf zowel mogelijk in de stand beginner, 

gevorderde en profi.

hankelijke voeding via de vooraan rijdende motorkop. 
Speciale kortkoppelingen met schaarblokgeleiding. 
Standaard ingebouwde binnenverlichting. Binneninrich-
ting afgestemd op het wagentype. Driepuntsfrontsein 
en rode sluitseinen wisselen met de rijrichting en 2 rode 
sluitlichten evenals binnenverlichting traditioneel in 
bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontlichten aan eind-
wagenkant 2 en 1 digitaal gescheiden uitschakelbaar. 
Frontsignaal met voorbeeldgetrouwe lichtgele en 
rode LED’s. Binnenverlichting met warmwitte LED’s. 
Gedetaillerde uitvoering van rijwerk en opbouw. Op 
de eindwagens weergave van Scharfenbergkoppeling 
met afdekking. Voor dubbeltractie is een extra starre 

koppeling meegeleverd. In serietoestand uitvoering van 
eindwagens met gesloten overgangsdeuren. Weergave 
van de op één eindwagen opzij geschoven draaideuren 
met vouwbalg is met het meegeleverde insteekbare 
onderdeel mogelijk. 
Totale lengte van de trein 114,8 cm.

•	 Gesimuleerd gebruik van bedrijfsmiddelen. 
•	 Realistische rijkenmerken zoals bijvoorbeeld con-

stante snelheid. 
•	 Gesimuleerde cabine op de display van Central 

Station 2. 
•	 Bediening van het model in de cabinemodus over het 

aanraakscherm van Central Station 2. 
•	 Deze nieuwe functies zijn uitsluitend beschikbaar 

in combinatie met Central Station 2 vanaf firmware-
versie 3.0. 

Nu bij uw Märklin-dealer te bestellen.

! Eenmalige series 2014.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Interieurverlichting x x x x

Rijgeluid x x x x

Tyfoon x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Frontsein cabine 2  x x x

Stationsmededeling – NL  x x x

Frontsein cabine 1  x x x

Sluiten van deuren   x x

Conducteursfluit   x x

Stoten railvoeg   x x

Bedrijfsgeluid   x x

Koploper. 
 
Voor de modernisering van het snelle personenvervoer 
hadden de Nederlandse Spoorwegen halverwege de 
jaren 70 nieuw materiaal nodig. In het dichtbevolkte 
land zijn flexibel inzetbare treinen nodig om het ver-
keer in de centra van concentratiegebieden te kunnen 
vewerken. Daarom zijn van 1977 tot 1994 in totaal 144 
treinstellen van de Koploper-familie in dienst gesteld 
die op de stations snel en eenvoudig te ontkoppelen 
en te koppelen zijn. Daarbij was het ook belangrijk dat 
de reizigers tijdens de rit van het ene naar het andere 

treinstel konden gaan. Daarom werd direct de cabine 
een etage omhoog gebracht en werden de motorwa-
gens voorzien van een overgang aan de kopse kant. 
Door deze indeling kreeg de Koploper zijn stoere en 
bijzondere uiterlij. De Koplopers werden gebouwd door 
de firma’s Talbot, CEM Oerlikon en Holec. De Neder-
landse Spoorwegen zette het materiaal in de series 
4000 en 4200 in, die zich ondermeer onderscheiden 
door de afwijkende motorisering. Onlangs hebben de 
Koplopers weer een modernisering ondergaan, waarbij 
ze voorzien werden van airco’s en installaties voor 
invaliden. De motorwagens, die maximaal 160 km/u 

kunnen bereiken, rijden in de klassieke kleur-
stelling van de NS, maar ze worden ook graag 
als reclameborden gebruikt zoals bijvoorbeeld 
voor de Olympische Spelen 2008 in Peking. De 
Koplopers zijn ongetwijfeld een geslaagde 
ontwikkeling van de technologie voor rail-
vervoer en met hun ongewone uiterlijk zijn ze 
duidelijk het gezicht van het personenverkeer 
in Nederland.

**  5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen  
(Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012.

5 jaar
garantie**

! Eenmalige series 2014.
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Insider-model H0 2014

37870 Elektrische goederentreinlocomotief.
Voorbeeld: zware elektrische goederentreinlocomo-
tief serie E 93 van de Deutsche Bundesbahn (DB). 
Flesgroene basiskleur. Nummer E 93 07. Bedrijfstoestand 
rond 1960.
Model: met nieuwe Digital-decoder mfx+ en uitgebreide 
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogensaandrijving 
met vliegwiel centraal ingebouwd. Telkens 2 assen in elk 
frame aangedreven. Antislipbanden. Met de rijrichting 
wisselend driepunts frontsein en 2 rode sluitseinen 
conventioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontsein 
op loczijde 2 en 1 digitaal apart uitschakelbaar. Als het 
frontsein op beide loczijden is uitgeschakeld, dan aan 
beide kanten werking van het dubbele A-sein. Tevens 
kan de cabineverlichting digitaal worden geschakeld. 
Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode 

Bijpassende goederenwagensets worden onder de artikel-
nummers 46199 en 47321 eveneens exclusief aan Insider-
leden aangeboden.

De zware elektrische goederentreinlocomotief 
37870 wordt in 2014 als eenmalige serie uitslui-
tend voor Insider-leden gemaakt.

De gelijkstroomuitvoering van dit model vindt u in het Trix 
H0-assortiment onder artikelnummer 22870 exclusief voor 
leden van de Trix Club.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Cabineverlichting x x x x

Rijgeluid eloc x x x x

Locfluit x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Frontsein cabine 2  x x x

Rangeerfluit  x x x

Frontsein cabine 1  x x x

Bezanden   x x

Ventilator   x x

Koppelgeluid   x x

Stationsmededeling   x x

•	 Volledig nieuw ontwikkeld. 
•	 Bijzonder gedetailleerde metalen constructie.
•	 Cabineverlichting apart digitaal schakelaar. 
•	 Uitgevoerd met de nieuwe Digital-decoder mfx+.
•	 Rijbedrijf zowel mogelijk in de stand beginner, 

gevorderde en profi.
•	 Gesimuleerd gebruik van bedrijfsmiddelen. 
•	 Realistische rijkenmerken zoals bijvoorbeeld 

 constante snelheid. 

lichtdioden (LEDs). Op de zij- en voorkanten gemonteer-
de handgrepen van metaal. Cabines en machinekamer 
met reliëf-interieur. Gedetailleerde bufferbalk. Opsteek-
bare remslangen en koppelhaken los meegeleverd. 
Lengte over de buffers 20,3 cm.

•	 Gesimuleerde cabine op de display van 
Central Station 2. 

•	 Bediening van het model in de cabinemodus 
over het aanraakscherm van Central Station 2.

•	 Deze nieuwe functies zijn uitsluitend beschik-
baar in combinatie met Central Station 2 vanaf 
firmware-versie 3.0.

**  5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen  
(Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012.

5 jaar
garantie**

! Eenmalige series 2014.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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46199 Set goederenwagens.
Voorbeeld: 6 goederenwagens met verschillende 
uitvoeringen van de Deutschen Bundesbahn (DB). 
2 schuifwand/-dakwagens Kmmgks 58. 1 wagen met 
kiepbakken Omni 51. 1 schuifdakwagen Kmmks 51. 
1 gesloten zelflosser Ktmmvs 69.1 ketelwagen van 
de Vereinigten Tanklager und Transportmittel GmbH, 
 Hamburg. Bedrijfstoestand begin jaren 60.
Model: schuifwand/-dakwagen met en zonder rem-
mersbordes. Wagen met kiepbakken met remmersbor-
des en met steenslag op schaal. Schuifdakwagen met 
remmersbordes. Gesloten zelflosser. Ketelwagen van 
de VTG. Alle wagens met verschillende nummers en 
individueel verpakt.  
Totale lengte over de buffers ca. 67,6 cm.

Deze set wagens is in gelijkstroomuitvoering te vinden 
onder het Trix-artikelnummer 24243.

Deze set goederenwagens wordt in 2014 in een 
 eenmalige serie voor Insider-leden gemaakt.

De bijpassende elektrische locomotief vindt u onder 
artikelnummer 37870. Een andere set wagens voor de 
E 93 vindt u onder 47321.

Insider-model H0 2014

**  5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen  
(Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012. ! Eenmalige series 2014.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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5 jaar
garantie**

! Eenmalige series 2014.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Insider-model H0 2014

47321 Set goederenwagens.
Voorbeeld: 6 verschillende goederenwagens van 
de Deutsche Bundesbahn (DB). 4 goederenwagens 
 Gl(t)mm(eh)s met en zonder kopdeuren en met en 
zonder verwarmingskoppeling. 1 gasketelwagen van 
de  Vereinigten Tanklager und Transportmittel GmbH, 
 Hamburg. 1 rongenwagen Rr 20.
Model: 1 gesloten goederenwagen met kopwanddeuren 
en verwarmingskoppeling. 1 gesloten goederenwagen 
zonder kopwanddeuren en zonder verwarmingskoppe-
ling. 1 gasketelwagen zonder zonnebeschermingsdak 
van de VTG. 1 gesloten goederenwagen zonder kop-
wanddeuren en met verwarmingskoppeling. 1 rongen-
wagen met houtlading. 1 gesloten goederen wagen 
met kopdeuren en zonder verwarmingskoppeling. Alle 
wagens met verschillende nummers en individueel 
verpakt.  
Totale lengte over de buffers ca. 93,8 cm.

De gelijkstroomuitvoering van deze set wagens is 
verkrijgbaar onder het Trix-artikelnummer 24244.

De set goederenwagens wordt in 2014 in een 
 eenmalige serie uitsluitend voor Insider-leden 
 gemaakt.

De bijpassende loc vindt u onder artikelnummer 37870. 
Een andere set wagens voor de E 93 vindt u onder 
artikelnummer 46199.

**  5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen  
(Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012.

5 jaar
garantie**

! Eenmalige series 2014.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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! Eenmalige series 2014.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Insider-model H0 2014

18970 Stoomploeg-set.
Voorbeeld: stoomploegset met 2 locomobielen en 
1 kiepploeg met ketting om de lokomobiel met de 
kiepploeg te koppelen. Gemaakt door de firma Heucke 
uit  Gatersleben in Sachsen-Anhalt. Tijdperk I, begin 
20e eeuw.
Model: beide lokomobielen grotendeels van metaal. 
Nauwkeurig gedetailleerd model van cilinders, drijf-
werk, vliegwiel, besturing en takelwerk. Gedetailleerde 
spaakwielen met metalen loopkrans. 1 kiepploeg in 
metaal en kunststof en een ketting om de lokomobiel en 
de kiepploeg te koppelen.

De stoomploegset wordt in 2014 als 
eenmalige serie alleen voor Insider-
leden gemaakt.

•	 Nieuwe constructie van de filigrane kiepploeg.
•	 Weergave van akkerwerkzaamheden aan het begin 

van de 20e eeuw.

De firma A. Heucke Dampfpflug-Lokomotiv-Fabrik in 
Gatersleben in Sachsen-Anhalt maakte op basis van 
stoomploegen van de firma Fowler in Engelad aan het 
einde van de 19e tot in de 20e eeuw eigen stoomploeg-
lokomotieven. Daarbij werden complete stoomploeg-
sets gemaakt, bestaande uit twee stoomlokomobielen 
en een kiepplog met de bijbehorende acccessoires. Bij 
de stoomploegen trokken twee lokomobielen aan een 
lange staaldraad een kiepploeg over het tussen hen 
liggende veld. Het stoomploegen op de grote akkers 
was voor die tijd, maar ook nu nog, een bijzonder apart 
schouwspel.

5 jaar
garantie**

! Eenmalige series 2014.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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**  5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen  
(Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012. ! Eenmalige series 2014.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Treinset kolenvervoer

81379 Treinset kolenvervoer.
Voorbeeld: een stoomlok BR 86 en drie zelflossers 
Otmm 57 van de DB, ingezet voor kolenvervoer.
Model: het model van de stoomlocomotief BR 86 is ten 
opzichte van eerdere versies uitgebreid herzien en 
beschikt naast de frontverlichting nu ook oer een gede-
tailleerd en volledig functioneel drijfwerk, remimitatie 
en andere details. De zelflossers Otmm 57 zijn licht ver-
ouderd. Alle voertuigen met de juiste en gedetailleerde 
kleurstelling. Alle wielen zwart vernikkeld. De modellen 
zijn niet los verkrijgbaar.  
Lengte over de buffers ca. 195 mm.

De perfecte aanvulling voor deze treinset is de wagen-
set 82379 of 82370.

**  5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen  
(Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012.

5 jaar
garantie**

! Eenmalige series 2014.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Uitbreidingsset kolenvervoer

82379 Uitbreidingsset kolenvervoer.
Voorbeeld: vier zelflossers Otmm 57 van de DB, trans-
portband voor de wagenlading en 1 vrachtauto Büssing 
met aanhanger.
Model: de zelflossers Otmm 57 zijn licht verouderd. Alle 
wagens met de juiste en gedetailleerde kleurstelling. 
Alle wielen zwart vernikkeld. Lasergesneden bouw-
set van een transportband voor de kolenlading van 
architectenkarton. Model van een Büssing-vrachtauto 
met aanhanger voor het kolenvervoer eveneens met 
lichte sporen van veroudering. De modellen zijn niet los 
verkrijgbaar.  
Lengte over de buffes ca. 180 mm.

De perfecte aanvulling voor de treinset 81379.

5 jaar
garantie**

! Eenmalige series 2014.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Insider-model Z 2014

88740 Tenderstoomlocomotief.
Voorbeeld: stoomlocomotief serie 64 van de Deutsche 
Bundesbahn (DB) tijdperk III.
Model: compleet nieuwe constructie, fijn gedetailleerd. 
Locopbouw en onderstel van metaal. Model van de 
reminstallatie, railruimers enz. op het loconderstel. Fijn 
gedetailleerde besturing en drijfwerk. Vergrootte buf-
ferbalk. Driepunts fronrsein met de rijrichting wisselend. 
Frontverlichting met warmwitte LEDs. Locomotief met 
vijfpolige motor. Alle drie koppelassen aangedreven. 
Wielen zwart vernikkeld. 
Lengte over de buffers ca. 57 mm.

Stoomlocomotief 88740 wordt in een eenmalige serie 
uitsluitend gemaakt voor Insider-leden.

Loc 88740 wordt door rijtuigverpakking 87509 aange-
vuld tot een voorbeeldgetrouwe treincombinatie.

•	 Onderstel en opbouw van de locomotief van metaal.
•	 Fijn gedetailleerd drijfwerk/besturing.
•	 Model van reminrichting en railruimer.
•	 Vijfpolige motor.
•	 Frontsein met warmwitte LEDs.

BR 64 – Bubikopf als Meisje voor (bijna) alles.  
 
Tussen 1928 en 1940 droegen veel gerenommeerde 
 locomotieffabrikanten in Duitsland er aan bij de serie 
64 te realiseren. In het kader van het eenheidsprogram-
ma van de Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft laat ook 
de BR 64 sterke verwantschap met andere locomotief-
series zien, bijzonder sterk met de BR 24, waarvan het 
drijfwerk en de ketel overgenomen werden. Van de 
12,4 m lange eenheidsreizigerstreintenderlocomotief 
met de asindeling 1‘C1‘ werden in totaal 520 exem-
plaren gebouwd. Op grond van haar lage asdruk en 
maximumsnelheid van 90 km/h was ze op bijna alle 
trajecten inzetbaar en haar geslaagde constructie 
liet een verreikend gebruik toe. Haar stamgebied was 
de reizigerstreindienst, lichte sneltreinen en menige 

 goederentrein werden echter ook tot haar taken 
gerekend, die ze met bravoure de baas was. De Tweede 
Wereldoorlog en de deling van Duitsland lieten diepe 
sporen bij de serie 64 achter. 278 machines kwamen 
naar de Deutsche Bundesbahn, 115 gingen naar de 
Deutsche Reichsbahn en een locomotief verbleef in 
Oostenrijk. Zoals vele andere series kreeg ook de 
BR 64 een bijnaam. Een toenmaals modern dameskap-
sel stond model voor de forse, gedrongen locomotief. 
In hoe verre het voor de dameswereld of het gilde 
haarkunstenaars vleiend is, laten we in het midden, 
maar de serie 64 was bij de Deutsche Bundesbahn tot 
en met het einde van haar inzet in 1974 een betrouw-
bare partner voor personeel en reiziger en de bewaard 
gebleven museumlocs verheugen zich in een onvermin-
derde populariteit.

**  5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen  
(Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012.

5 jaar
garantie**

! Eenmalige series 2014.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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87509 Set personenrijtuigen.
Voorbeeld: 4 verschillende eenheids-hoofdbaanperso-
nenrijtuigen van de Deutsche Bahn (DB) in de uitvoering 
van tijdperk III. 2 eenheidspersonenwagens 2e klasse 
Bie, 1 eenheidspersonenwagen ABiwe, 1e/2e klasse. 
1 eenheidsbagagewagen Pwie.
Model: 4 verschillende personenwagens met gede-
tailleerde kleurstelling en opschriften. Alle wagens 
met individuele nummers. De modellen zijn niet los 
verkrijgbaar. 
Totale lengte 252 mm.

Perfecte aanvulling voor stoomloc 88740.

Eenmalige oplage uitsluitend voor Insider-leden.

5 jaar
garantie**

! Eenmalige series 2014.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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! Eenmalige series 2014.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Märklin my world – speelplezier vanaf het eerste moment
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Uitpakken, opzetten, aan de slag. Dat is 

Märklin my world. Ook de kleinste model-

baanfans kunnen op deze manier als kind 

met de trein spelen en daar veel plezier aan 

beleven. Vanaf 2014 zullen we Märklin my 

world consequent verder ontwikkelen als 

speelgoedsegment voor kinderen op de 

kleuterschoolleeftijd. En met het oog op een 

leuke en veilige spelervaring zijn ook hier 

nieuwe producten.

Een overzicht van het belangrijkste nieuws 

voor Märklin my world:

•	 Een duidelijke gerichtheid op kinderen tot 

6 jaar – met speciaal aan de wensen van 

kinderen aangepaste producten

•	 Bevat uitsluitend door batterijen aangedre-

ven treinen – elk met stabiele en hoog-

waardige magneetkoppelingen, infrarood-

bedieningsapparaten en licht- en 

geluidsfuncties

•	 Alle startsets worden geleverd met 

stabiele en kindervriendelijke kunststof-

rails die daarnaast gecombineerd kan 

worden met de Märklin C-rails

•	 Grotere spoorbanen (150 x 76 cm) met 

kruising in alle startsets

Nog meer speelplezier

Verder zorgen de startsets voor een snelle 

start met Plug&Play – alle elementen 

inclusief de benodigde batterijen zijn 

meegeleverd. De sets zijn uitstekend 

geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar en 

voldoen evenzogoed aan de eisen van 

kwaliteit, techniek en voorbeeldgetrouwheid 

waarin Märklin uitblinkt.

De meegeleverde kunststofrails zijn stabiel 

en optimaal geschikt voor het spel van de 

kleintjes. De nieuwe rails stellen de kinderen 

in staat om nog grotere spoorbanen te 

bouwen en kunnen door een voordelige 

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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railaanvulset worden uitgebreid met een 

uitwijkspoor of een opstelspoor.

Veel waarde voor het spel belooft ook het 

Click and Mix-systeem. Kinderen kunnen 

daarmee dankzij een eenvoudig insteek-

mechanisme hun treinen ombouwen. Een 

personenwagen wordt in een oogwenk een 

goederenwagen, een stoomloc wordt een 

diesel als chassis en behuizing met hun 

bonte kleuren door elkaar gebruikt worden. 

Zo maakt Märklin my world een afwisse-

lende spelbelevenis voor kleine spoorlief-

hebbers. In het speelgoedsegment voor 

kinderen in de kleuterschoolleeftijd gaat het 

volle kracht vooruit!

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Startset „Goederentrein”

29370 Startset „Goederentrein” (Click and Mix).
Vierdelige goederentrein bestaand uit verschillende 
bouwpakketten van locomotieven en wagens in een 
kleurige vormgeving.
Model: trein met batterijaandrijving en magneetkop-
pelingen tussen de individuele wagens. Vastgekoppelde 
eenheid bestaande uit locomotief- en batterijwagen-
chassis. De meegeleverde behuizingen van loc en bat-
terijwagen kunnen door een eenvoudig opsteekmecha-
nisme naar wens worden omgewisseld. De trein heeft 
drie snelheidsniveaus bij vooruit en achteruit rijden, 
3 geluidsfuncties en een driepunts frontsignaal. Kiep-
wagens en containerwagens zijn insteekbare bouwsets 
die in onderdelen zijn bijgesloten. De onderdelen 
kunnen ook individueel worden gemonteerd. Eveneens 

De startset kan worden aangevuld met andere Click 
and Mix-artikelen, die verkrijgbaar zijn onder de 
artikelnummers 36270, 44270, 44271, 44272, 44273, 44274, 
44275 en 72205.

•	 Alle voertuigen bestaan uit insteekbare bouwpak-
ketten die voor een maximaal speelplezier zorgen.

•	 Door batterij aangedreven trein met licht- en 
 geluidsfuncties.

•	 Probleemloos koppelen door het gebruik van 
magnetische koppelingen. Speelgoed geschikt voor 
kinderen vanaf 3 jaar.

•	 Stevige voor kinderen geschikte kunststofrails voor 
snel opbouwen en opbergen – ook op zolder.

•	 Inclusief batterijen.

Inhoud: vast gekoppelde eenheid van locomotief 
en batterijwagenchassis, stoomlockbehuizing met 
kolentender-opzetstuk, diesellocbehuizing met wagen-
opbouw van een gesloten goederenwagen, kiepwagen-
bouwpakket, containerwagen-bouwpakket, 22 gebogen 
kunststofrails, 1 kruising en een handzaam draadloos 
infrarood besturingsapparaat. 4 x AA en 2 x AAA-batte-
rijen meegeleverd. De trein kan met twee verschillende 
frequenties (E/F) worden bediend en kan daardoor wor-
den aangevuld met een tweede batterijtrein. Uitbreid-
baar met de uitbreidingsset 23300 met kunststofrails.

Functies Batterijtrein

Frontsein x

Bedrijfsgeluid x

Tyfoon x

Remmen piepen x

meegeleverd zijn kunststofbolletjes als lading voor de 
kiepwagens. 
Lengte van de trein 52,5 cm.

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.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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36270 Locomotief op batterijen (Click and Mix).
Locomotief met verwisselbare opbouw in vrolijke 
kleurstelling voor kinderen.
Model: Locomotief met batterijaandrijving en magneet
koppeling. Vastgekoppelde eenheid bestaande uit 
locomotief en batterijwagenchassis. De meegeleverde 
opbouw van loc en batterijwagen kunnen dankzij 
een eenvoudig insteeksysteem naar wens worden 
omgewisseld. De locomotief heeft 3 snelheidsniveaus 
voor vooruit en achteruit rijden, 3 geluidsfuncties en een 
driepuntsfrontsein. 
Lengte van de eenheid 28 cm.
 

De locomotief past bij de startset „Goederentrein-
bouwpakket” 29370 en kan worden uitgebreid met 
andere bouwpakketartikelen, die verkrijgbaar zijn 
onder de artikelnummers 44270, 44271, 44272, 44273, 
44274, 44275 en 72205.

•	 Opbouw zeer gemakkelijk verwisselen door 
 steeksysteem.

•	 Locomotief op batterijen met licht- en geluids-
functies.

•	 Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.
•	 Inclusief batterijen.

Inhoud: Vastgekoppelde eenheid van locomotief en 
 batterijwagenchassis, stoomlocopbouw met kolenten
deropzet, diesellocopbouw met wagenopbouw van 
een gesloten goederenwagen, elektrische locopbouw 
met containeropzet en een handzame, draadloze 
infraroodrijregelaar. Inclusief 4 AA en 2 AAAbatterijen. 
De locomotief kan met 2 verschillende frequenties (E/F) 
worden bestuurd.

Functies Batterijtrein

Frontsein x

Bedrijfsgeluid x

Tyfoon x

Remmen piepen x

Locomotief op batterijen

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.

32 © Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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44271 Rongenwagen (Click and Mix).
Rongenwagen-bouwpakket in uitvoering voor kinderen.
Model: Bouwpakket van wagen die uit een paar onder-
delen bestaat. Magneetkoppelingen. De wagen wordt 
als losse onderdelen geleverd. De onderdelen van de 
wagen kunnen ook in andere wagen-bouwpakketten 
worden gebruikt.  
Lengte van de wagen 12 cm.

Rongenwagen passend bij de startset „Goederentrein” 
29270. Er zijn nog meer Click and Mix-artikelen ver-
krijgbaar onder de artikelnummers 36270, 44270, 44272, 
44273, 44274, 44275 en 72205.

•	 Maximaal speelplezier met bouwpakketten speciaal 
voor kinderen.

•	 Eenvoudig koppelen door toepassing van magneet-
koppelingen.

44272 Open goederenwagen (Click and Mix).
Open goederenwagen-bouwpakket in uitvoering voor 
kinderen.
Model: Bouwpakket van wagen die uit een paar onder-
delen bestaat. Magneetkoppelingen. De wagen wordt 
als losse onderdelen geleverd. De onderdelen van de 
wagen kunnen ook in andere wagen-bouwpakketten 
worden gebruikt.  
Lengte van de wagen 12 cm.

Open goederenwagen passend bij de startset 
 „Goederentrein” 29270. Er zijn nog meer Click and Mix-
artikelen verkrijgbaar onder de artikelnummers 36270, 
44270, 44271, 44273, 44274, 44275 en 72205.

•	 Maximaal speelplezier met bouwpakketten speciaal 
voor kinderen.

•	 Eenvoudig koppelen door toepassing van magneet-
koppelingen.

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.

34

Wagenbouwpakketten
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44273 Gesloten goederenwagen (Click and Mix).
Gesloten goederenwagen-bouwpakket in uitvoering 
voor kinderen.
Model: Bouwpakket van wagen die uit een paar 
onderdelen bestaat. Magneetkoppelingen. Het dak kan 
worden verwijderd. De wagen wordt als losse onderde-
len geleverd. De onderdelen van de wagen kunnen ook 
in andere wagen-bouwpakketten worden gebruikt.  
Lengte van de wagen 12 cm.

Gesloten goederenwagen passend bij de startset 
„Goederentrein” 29270. Er zijn nog meer Click and Mix-
artikelen verkrijgbaar onder de artikelnummers 36270, 
44270, 44271, 44272, 44274, 44275 en 72205.

•	 Maximaal speelplezier met bouwpakketten speciaal 
voor kinderen.

•	 Afneembaar dak.
•	 Eenvoudig koppelen door toepassing van magneet-

koppelingen.

44275 Vierassige lageboordwagen (Click and Mix).
Vierassige lageboordwagen met kiepbak en container, 
als bouwpakket in uitvoering voor kinderen.
Model: Bouwpakket van wagen die uit een paar 
onderdelen bestaat. Magneetkoppelingen. Kiepbak naar 
beide zijden kiepbaar. Container kan worden verwijderd. 
De wagen wordt als losse onderdelen geleverd. De 
onderdelen van de wagen kunnen ook in andere wagen-
bouwpakketten worden gebruikt.  
Lengte van de wagen 16 cm.

Vierassige lageboordwagen passend bij de startset 
„Goederentrein” 29270. Er zijn nog meer Click and Mix-
artikelen verkrijgbaar onder de artikelnummers 36270, 
44270, 44271, 44272, 44273, 44274 en 72205.

•	 Maximaal speelplezier met bouwpakketten speciaal 
voor kinderen.

•	 Beweegbare kiepbak en afneembare container.
•	 Eenvoudig koppelen door toepassing van magneet-

koppelingen.

35
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Wagenbouwpakketten

44274 Reizigersrijtuig (Click and Mix).
Reizigersrijtuig-bouwpakket in uitvoering voor 
 kinderen.
Model: Bouwpakket van rijtuig dat uit een paar onderde-
len bestaat. Magneetkoppelingen. Rijtuig met interieur. 
Het dak kan worden verwijderd. Het rijtuig wordt als 
losse onderdelen geleverd. De onderdelen van het rijtuig 
kunnen ook in andere rijtuig-bouwpakketten worden 
gebruikt.  
Lengte van de wagen 12 cm.

Reizigersrijtuig passend bij de startset „Goederentrein” 
29270. Er zijn nog meer Click and Mix-artikelen ver-
krijgbaar onder de artikelnummers 36270, 44270, 44271, 
44272, 44273, 44275 en 72205.

•	 Maximaal speelplezier met bouwpakketten speciaal 
voor kinderen.

•	 Rijtuig met interieurverlichting en afneembaar dak.
•	 Eenvoudig koppelen door toepassing van magneet-

koppelingen.

44270 Set reizigersrijtuigen (Click and Mix).
Set reizigersrijtuigen bestaande uit 2 bouwpakket-
ten van een reizigersrijtuig en 1 bouwpakket van een 
stuurstandrijtuig in uitvoering voor kinderen.
Model: 3 bouwpakketten van rijtuigen die uit een paar 
onderdelen bestaan. Alle rijtuigen met magneetkoppe-
lingen. Rijtuigen met interieur. De daken kunnen worden 
verwijderd. De rijtuigen worden als losse onderdelen 
geleverd. De onderdelen van de rijtuigen kunnen ook in 
andere rijtuig-bouwpakketten worden gebruikt.  
Totale lengte van de rijtuigen 35,5 cm.

Set reizigersrijtuigen passend bij de startset „Goede-
rentrein” 29370. Er zijn nog meer Click-and-Mix-artike-
len verkrijgbaar onder de artikelnummers 36270, 44271, 
44272, 44273, 44274, 44275 en 72205.

•	 Maximaal speelplezier met bouwpakketten speciaal 
voor kinderen.

•	 Rijtuigen met interieurverlichting en afneembare 
daken.

•	 Eenvoudig koppelen door toepassing van magneet-
koppelingen.

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.
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Bouwpakket „Laadstation”

72205 Bouwpakket „Laadstation” (Click and Mix).
Laadstation met 3 verschillende laadmogelijkheden, als 
bouwpakket voor kinderen.
Bouwpakket dat uit een paar onderdelen bestaat. Grote 
kiepbak naar beide zijden kiepbaar. Verschuifbare kraan 
met haak voor het hijsen van verschillende ladingen. 
Transportband. Alle 3 de modules kunnen afzonderlijk 
worden gebruikt of als compleet laadstation worden 
opgebouwd. Het pakket wordt in losse onderdelen 
geleverd. De onderdelen van het laadstation kunnen ook 
in andere bouwpakketten worden gebruikt.

Het laadstation is een ideale uitbreiding voor de 
startset „Goederentrein” 29270 en de andere click and 
Mix-artikelen 36270, 44270, 44271, 44272, 44273, 44274 
en 44275.

•	 Maximaal speelplezier met bouwpakketten speciaal 
voor kinderen.

•	 3 verschillende laadmogelijkheden, die ook afzon-
derlijk kunnen worden opgebouwd. 

•	 De speelmogelijkheden van het laadstation zijn 
helemaal afgestemd op de andere bouwpakket-
artikelen „Click and Mix”.
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Startsets

29300 Startset „ICE”.
Voorbeeld: een op de ICE gebaseerde hogesnelheids-
trein. Vijfdelig treinstel.
Model: trein met batterijaandrijving en magneetkop-
pelingen tussen de individuele wagens. Vast gekoppelde 
eenheid bestaande uit een gemotoriseerde motorwagen 
en een personenwagen met een ingebouwd batterij-
vak. De trein heeft drie snelheidsniveaus bij vooruit 
en achteruit rijden, 3 geluidsfuncties en een driepunts 
frontsignaal. 
Lengte van de trein 61 cm.

•	 Door batterij aangedreven trein met licht- en 
 geluidsfuncties.

•	 Probleemloos koppelen door het gebruik van 
 magnetische koppelingen. 

Inhoud: 22 gebogen kunststofrails, 1 kruising en een 
handzaam draadloos infrarood besturingsapparaat. 
4 x AA en 2 x AAA-batterijen meegeleverd. De trein 
kan met twee verschillende frequenties (A/B) worden 
bediend en kan daardoor worden aangevuld met een 
tweede batterijtrein. Uitbreidbaar met de uitbreidingsset 
met kunststofrails 23300.

29209 Startset „Regional Express”.
Voorbeeld: een personentrein gebaseerd op de Regional 
Express. Vijfdelig treinstel.
Model: trein met batterijaandrijving en magneetkop-
pelingen tussen de individuele wagens. Vast gekoppelde 
eenheid bestaande uit een gemotoriseerde dieselloco-
motief en een dubbeldekker met een ingebouwd bat-
terijvak. De trein heeft drie snelheidsniveaus bij vooruit 
en achteruit rijden, 3 geluidsfuncties en een driepunts 
frontsignaal. 
Lengte van de trein 61 cm.

•	 Door batterij aangedreven trein met licht- en 
 geluidsfuncties.

•	 Probleemloos koppelen door het gebruik van 
 magnetische koppelingen. 

Inhoud: 22 gebogen kunststofrails, 1 kruising en een 
handzaam draadloos infrarood besturingsapparaat. 
4 x AA en 2 x AAA-batterijen meegeleverd. De trein 
kan met twee verschillende frequenties (C/D) worden 
bediend en kan daardoor worden aangevuld met een 
tweede batterijtrein. Uitbreidbaar met de uitbreidingsset 
met kunststofrails 23300.

•	 Speelgoed geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.
•	 Stevige voor kinderen geschikte kunststofrails voor 

snel opbouwen en opbergen – ook op zolder.
•	 Inclusief batterijen.

•	 Speelgoed geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.
•	 Stevige voor kinderen geschikte kunststofrails voor 

snel opbouwen en opbergen – ook op zolder.
•	 Inclusief batterijen.

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.
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4x

4x

2x

2x

22x

22x

29300 
150 x 76 cm / 59“ x 30“

29209 
150 x 76 cm / 59“ x 30“

1x

1x

Functies Batterijtrein

Frontsein x

Stationsmededeling x

Tyfoon x

Sluiten van deuren x

Functies Batterijtrein

Frontsein x

Stationsmededeling x

Tyfoon x

Sluiten van deuren x

Nieuwe constructie!

39© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.



bhF   

bhF   

Startsets

29212 Startset „TGV Duplex”.
Voorbeeld: een op de TGV Duplex gebaseerde hoge-
snelheidstrein. Vijfdelig treinstel.
Model: trein met batterijaandrijving en magneetkop-
pelingen tussen de individuele wagens. Vastgekoppelde 
eenheid bestaande uit een gemotoriseerde motorwagen 
en een dubbeldekker met een ingebouwd batterijvak. De 
trein heeft drie snelheidsniveaus bij vooruit en achteruit 
rijden, 3 geluidsfuncties en een driepunts frontsignaal. 
Lengte van de trein 63 cm.

•	 Door batterij aangedreven trein met licht- en 
 geluidsfuncties.

•	 Probleemloos koppelen door het gebruik van 
 magnetische koppelingen. 

Inhoud: 22 gebogen kunststofrails, 1 kruising en een 
handzaam draadloos infrarood besturingsapparaat. 
4 x AA en 2 x AAA-batterijen meegeleverd. De trein 
kan met twee verschillende frequenties (C/D) worden 
bediend en kan daardoor worden aangevuld met een 
tweede batterijtrein. Uitbreidbaar met de uitbreidingsset 
met kunststofrails 23300.

•	 Speelgoed geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.
•	 Stevige voor kinderen geschikte kunststofrails voor 

snel opbouwen en opbergen – ook op zolder.
•	 Inclusief batterijen.

29303 Startset „ICN”.
Voorbeeld: een op de ICN gebaseerde hogesnelheids-
trein. Vijfdelig treinstel.
Model: trein met batterijaandrijving en magneetkop-
pelingen tussen de individuele wagens. Vastgekoppelde 
eenheid bestaande uit een gemotoriseerde motorwagen 
en een personenwagen met een ingebouwd batterij-
vak. De trein heeft drie snelheidsniveaus bij vooruit 
en achteruit rijden, 3 geluidsfuncties en een driepunts 
frontsignaal. 
Lengte van de trein 63 cm.

•	 Door batterij aangedreven trein met licht- en 
 geluidsfuncties.

•	 Probleemloos koppelen door het gebruik van 
 magnetische koppelingen. 

•	 Speelgoed geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.
•	 Stevige voor kinderen geschikte kunststofrails voor 

snel opbouwen en opbergen – ook op zolder.
•	 Inclusief batterijen.

Inhoud: 22 gebogen kunststofrails, 1 kruising en een 
handzaam draadloos infrarood besturingsapparaat. 
4 x AA en 2 x AAA-batterijen meegeleverd. De trein 
kan met twee verschillende frequenties (C/D) worden 
bediend en kan daardoor worden aangevuld met een 
tweede batterijtrein. Uitbreidbaar met de uitbreidingsset 
met kunststofrails 23300.

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.
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4x

4x

2x

2x

22x

22x

29212 
150 x 76 cm / 59“ x 30“

29303 
150 x 76 cm / 59“ x 30“

1x

1x

Functies Batterijtrein

Frontsein x

Stationsmededeling FR x

Tyfoon x

Sluiten van deuren x

Functies Batterijtrein

Frontsein x

Stationsmededeling x

Tyfoon x

Sluiten van deuren x

Nieuwe constructie!
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Eurostar

29208 Startset „Eurostar” (Batterij).
Voorbeeld: vijfdelig treinstel.
Model: trein met batterijaandrijving en magneetkop-
pelingen tussen de individuele wagens. Vastgekoppelde 
eenheid bestaande uit een gemotoriseerde motorwagen 
en een personenwagen met een ingebouwd batterij-
vak. De trein heeft drie snelheidsniveaus bij vooruit 
en achteruit rijden, 3 geluidsfuncties en een driepunts 
frontsignaal. 
Lengte van de trein 63 cm.

•	 Door batterij aangedreven trein met licht- en 
 geluidsfuncties.

•	 Probleemloos koppelen door het gebruik van 
 magnetische koppelingen. 

•	 Speelgoed geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.

•	 Stevige voor kinderen geschikte kunststofrails voor 
snel opbouwen en opbergen – ook op zolder.

•	 Inclusief batterijen.

Inhoud: 22 gebogen kunststofrails, 1 kruising en een 
handzaam draadloos infrarood besturingsapparaat. 
4 x AA en 2 x AAA-batterijen meegeleverd. De trein 
kan met twee verschillende frequenties (A/B) worden 
bediend en kan daardoor worden aangevuld met een 
tweede batterijtrein. Uitbreidbaar met de uitbreidingsset 
met kunststofrails.

44107 Adapterwagen.
Voorbeeld: open goederenwagen in kleurige vormge-
ving.
Model: wagen met magneet- en relexkoppeling, voor 
koppeling van de wagens van het Märklin my world-
assortiment en wagens uit het modelbaanaanbod.  
Lengte van de wagen 11,2 cm.

•	 Door de wagen is speelplezier met meerdere 
 assortimenten mogelijk.

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.
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4x 2x22x29208 
150 x 76 cm / 59“ x 30“

1x

 

4x 7x 2x 1x 1x

Functies Batterijtrein

Frontsein x

Stationsmededeling – FR x

Tyfoon x

Stationsmededeling – EN x

23300 Aanvullingsverpakking kunststofrails.
Inhoud: 4 rechte rails (lengte: 188,4 mm), 7 rechte rails 
(lengte: 171,7 mm), 2 gebogen rails (wisselbochten), 
1 wissel links en 1 wissel rechts van stabiel voor kinde-
ren ontworpen kunststof. Handleiding met verschillende 
samenstellingen meegeleverd.

Ideale uitbreiding van de startsets Märklin my world 
met een uitwijkspoor of opstelsporen.
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Alle spoorwegliefhebbers die op zoek zijn 

naar een eenvoudige kennismaking met de 

wereld van de met stroom gevoede model-

banen, komen helemaal aan hun trekken 

met Märklin Start up. Onder deze nieuwe 

assortimentsnaam worden in de toekomst 

alle producten van Märklin gecombineerd 

die gericht zijn op schoolkinderen of (her)in-

treders van elke leeftijd. De artikelen  maken 

een eenvoudige en ongecompliceerde start 

mogelijk maar leggen tegelijk ook het funda-

ment voor een naadloze overgang naar de 

professionele producten van Märklin.

•	 Perfecte (her)intrede in de wereld van 

Märklin

•	 Bewezen Märklin-techniek, een nieuw 

soort speelbelevenis

•	 Spannende themawerelden

•	 Veelzijdige mogelijkheden voor ontwikke-

ling en uitbreiding

•	 Hoge kwaliteit C-railsysteem voor 

 professioneel gebruik 

•	 De voertuigen zijn compatibel met de 

 professionele modellen van Märklin

 

Uiteraard is Plug & Play ook hier geen loze 

belofte. Märklin Start up biedt op basis van 

het C-railsysteem, waar iemand op kan gaan 

staan, altijd precies het juiste product voor 

beginners en in de wereld van de model-

baan. De rails met de bewezen klikverbinding 

garanderen een gemakkelijke en snelle 

opbouw en zijn uiteraard compatibel met 

het gehele H0-assortiment van Märklin. De 

veelzijdige mogelijkheden voor ontwikkeling 

en uitbreiding zorgen voor aantrekkelijke 

suggesties voor alle modelbaanfans die hun 

baan willen uitbreiden. Het aanbod wordt 

afgerond door spannende themawerelden.

 

Märklin Start up: vrij baan voor schoolkinde-

ren en (her)intreders van elke leeftijd!

Märklin Start up – de perfecte kennismaking met de wereld van de modelspoorbaan
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29183 7x 4x 2x1x 12x 1x 1x

190 x 80 cm / 75“ x 32“

4646

Startset „Bouwterrein”

29183 Startset „Bouwterrein”. 230 Volt.
Voorbeeld: industriële diesellocomotief type DHG 500. 
Kraanwagen Krupp-Ardelt met hulpwagen. Lageboord-
wagen voor het transport van een graafmachine.
Model: locomotief met Digital-decoder en speciale 
motor. 1 as aangedreven. Anti-slipbanden. Met de 
rijrichting wisselend driepunts frontsein, conventioneel 
in bedrijf, digitaal schakelbaar.  
Kraanwagen met draaibare bovenbouw, bewegende 
kraanarm en handtakel voor de hijskabel. Kraanhulp-
wagen met kraanarmsteunen. Lageboordwagen met 
metalen model van een graafmachine. Alle wagens met 
Relex-koppelingen. 
Lengte van de trein 48 cm.

Voor een aanvulling in stijl is de thema-uitbrei-
dingsset 78083 geschikt.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Directe regeling x x x x

•	 Bouwtrein met locomotief, kraanwagen en afneem-
bare graafmachine. 

•	 Vrije ruimte rondom de baan door het draadloze 
 IR-besturingsapparaat.

Inhoud: 12 gebogen rails 24130, 4 rechte rails 
24188, 1 basisstation, 7 rechte rails 24172, 2 gebo-
gen rails 24224, 1 wissel rechts 24612 en 1 wissel 
links 24611. Schakelnetdeel en een draadloos 
infrarood besturingsapparaat. Uitbreidingsmo-
gelijkheden met de C-rail uitbreidingssets en het 
gehele C-rail programma. De wissels kunnen 
achteraf worden voorzien van de elektrische 
aandrijving 74492.

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.
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Thema-uitbreidingsset „Bouwplaats”

78083 Thema-uitbreidingsset „Bouwplaats”.
Voorbeeld: open goederenwagen, gesloten goederen-
wagen en kiepwagen in bouwtrein-uitvoering. Moderne 
bouwvoertuigen.
Model: alle wagens met Relex-koppelingen. 
Lengte van de goederenwagen-garnituur 34,5 cm. Uitbreidingsset passend bij de startset „Bouwplaats” 

29183.
•	 Railmateriaal voor uitbreiding van de C-railbaan.
•	 Veel speelmogelijkheden door bouwvoertuig en 

lading.

Inhoud: 5 rechte rails 24188, 4 rechte rails 24172, 
1  gebogen rail 24224, 1 wissel rechts 24612 en 1 stoot-
blok 24977. Bouwvoertuig van metaal. Lading „Kiezel”.
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ICE 2

24900 C-rail uitbreidingsset C1.
Inhoud: 2 rechte rails 24172, 1 gebogen rail 24224, 
1  wissel links 24611, een stootblok 24977 en een 
montage handleiding.

Voor uitbreiding van de C-rail startset met een 
 rangeerspoor.

36712 Hogesnelheidstrein ICE 2.
Voorbeeld: InterCity Express serie 402 van de Deutsche 
Bahn AG (DB AG). Vierdelig treinstel: motorwagen, 
grootruimwagen 1e klasse, restauratie- en stuurstand-
rijtuig 2e klasse.

•	 Sound: tyfoon en stationsmededelingen.Model: motorwagen met Digital-decoder en serieel 
schakelbare geluidsfuncties. Speciale motor. 2 assen 
aangedreven, anti-slipbanden. Frontsein conventioneel 
in bedrijf, digitaal schakelbaar op motorwagen (stuur-
standrijtuig altijd ingeschakeld). Mechanisch werkende  
stroomafnemer. 
Lengte trein 102,7 cm.

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.
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44210 Koelwagen.
Voorbeeld: particuliere wagen vormgeving van 
 Griesson – de Beukelaer GmbH & Co. KG, Polch.
Model: Relex-koppelingen. 
Lengte over de buffers 11,5 cm. 
Wielset voor gelijkstroom 2 x 700580.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Tyfoon x x x x

Stationsmededeling x x x x

Directe regeling x x x x
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Märklin H0 – het origineel
In het nieuwe jaar verrijken we het grote H0-assor-
timent van Märklin met nieuwe modellen van alle 
tractievormen. Om de voorpret te verhogen, willen 
we u de belangrijkste nieuwtjes voor 2014 vast even 
voorstellen:
Een van de schatten op schaal H0 is de railbus VT 95.9. 
De op autobussen lijkende railbussen vervingen vanaf 
1950 geleidelijk de stoomlocomotieven op de nevenlij-
nen, omdat alleen door hun economische manier van 
werken het verkeer op deze banen in stand kon blij-
ven. De eerste serie in de purperrode beginkleur in de 
bedrijfstoestand rond 1952/53 biedt Märklin aan onder 
artikelnummer 39950.
Een bijzonder gedetailleerde metalen constructie toont 
de goederentrein-stoomlocomotief serie 41 met sleep-
tender in de Altbau-uitvoering. Voor de inzet van de 
nieuwe snelle goederentreinlocomotieven werd in 1934 
de BR 41 opgenomen in het eenheidsprogramma van 
de Deutsche Reichsbahn. Behalve voor het klassieke 
goederenverkeer werden deze locomotieven ook voor 
het snelle veetransport ingezet, wat hen de bijnaam 
„Ossenloc” opleverde.
Voor onze insiders hebben we in 2014 uiteraard weer 
een volledig nieuw model op het programma staan: 
de zware elektrische goederentreinlocomotief serie 
E 93 van de Deutsche Bundesbahn. Uitgevoerd met de 
nieuwe Digital-decoder mfx+ en met veel geluids- en 

lichtfuncties, plus een geregelde hoogvermogenaan-
drijving met vliegwiel, wordt deze elloc beslist een ster 
op uw rails.
Zoals in het begin is beloofd, treft u bij de nieuwe 
modellen alle tractievormen aan. Na motorwagens, 
stoom- en elektrische locomotieven, ontbreekt nog de 
dieselloc. Deze is aanwezig in de vorm van de NOHAB-
locomotieven. De met „Ronde neuzen”, „Aardappel-
kevers” of „Bulldogs” aangeduide diesellocomotieven 
worden door vijf verschillende Märklin H0-nouveautees 
in de uitvoering van verschillende landen als model 
getoond.
In 2013 is door Märklin de speelwereld verblijd met de 
nieuwe mfx+ decoders om uw speelplezier door een 
nog realistischer rijbelevenis te verhogen. 
Het doet ons plezier om u te kunnen melden dat we ook 
dit jaar weer enige vernieuwingen hebben ontwikkeld: 
de functies van mfx+ zijn nu optisch zichtbaar op het 
model: de sneltrein-stoomlocomotief met sleeptender 
van de serie 01 (art. nr. 39008) beschikt in de tender 
over een mechanisme dat de kolenlading laat dalen, 
om het kolenverbruik met de mfx+ zichtbaar te maken.
Met “alive” wordt de modelbaan in de waarste zin van 
het woord levend. Door ingebouwde displays in de 
deuren van de motorwagens kunt u uw passagiers op 
het statin na het openen van de deuren virtueel laten 
in- en uitstappen. Laat u verrassen op pagina 114!
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Digitale startset „In dienst bij de Bundesbahn”

29711 Digitale startset „In dienst bij de Bundesbahn”. 
230 Volt.
Voorbeeld: diesellocomotief serie V 80 en 4 verschil-
lende goederenwagens van de Deutsche Bundesbahn 
(DB). Bedrijfstoestand rond 1967/68.
Model: locomotief met Digital-decoder en speciale mo-
tor met vliegwiel. 4 assen aangedreven, anti-slipbanden. 
Met de rijrichting wisselend driepunts frontsein conven-
tioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met 
onderhoudsvrije lichtdiodes. 1 lageboordwagen X 05, 
geladen met een automodel voor de periode. 1 open 

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Directe regeling x x x x

•	 Mobile Station inclusief voorgeprogrammeerde 
lockaart. 

•	 Kunststof bouwpakket meegeleverd. 
•	 Gebruikelijke treinsamenstelling van tijdperk III.

Inhoud: 12 gebogen rails 24130, 6 rechte rails 
24188, 7 rechte rails 24172, 2 gebogen rails 24244 
en 1 paar wissels 24611 en 24612. Wisselaan-
sluitbox, schakelnetdeel 230 V/36 VA en Mobile 
Station met lockaart. Geïllustreerd speelboek met 
veel tips en suggesties. Uitbreidingsmogelijkhe-
den met de C-rail uitbreidingssets en het gehele 
C-rail programma.

goederenwagen serie Om 12, 1 ketelwagen van de 
VTG en 1 goederentreingeleidewagen serie Pwgs 41. 
Alle wagens met verborgen kortkoppelingen. Kunststof 
bouwpakket. 
Lengte van de trein 61 cm. 
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210 x 90 cm / 83” x 36”

29711 7x 8x 2x12x 1x 1x

210 x 76 cm / 83“ x 30“
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29043

184 x 84 cm / 73” x 34”

1x 1x 1x9x11x 1x 1x14x
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Digitale mega-startset „Tijdperk IV”

29043 Digitale mega-startset „Tijdperk IV” 230 Volt.
Voorbeeld: personentrein en goederentrein van de 
Deutsche Bundesbahn (DB). Stoomlocomotief serie 043 
met olietender en diesellocomotief serie 218. Perso-
nenwagen 1e klasse Aüm 203 en 2 personenwagens 
2e klasse Büm 234. 4 lichte eenheidsketelwagens van 
de VTG.
Model: beide locomotieven met Digital-decoder mfx, 
geregelde hoogvermogensaandrijving en uitgebreide 
geluidsfuncties. Stoomlocomotief met goede loop door 
bochten door geleed rijwerk, 5 aangedreven assen en 
antislipbanden. De loc is voorbereid voor de rookset 

Uitberidingsmogelijkheden met de c-rail uitbreidings-
sets en met het gehele c-rail programma. De wissels 
kunnen worden voorzien van de wisselaandrijving 
74491 en decoder 74461.

Eenmalige serie.

•	 Complete digitale spoorbaan: 2 complete treinsets, 
centraal station en grote baan met C-rails.

7226. Van rijrichting afhankelijk driepuntsfrontsein 
conventioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Diesel-
locomotief met 4 aangedreven assen en antislipbanden. 
Centraal ingebouwde motor in compacte constructie. 
Van rijrichting afhankelijk driepuntsfrontsein en 2 rode 
sluitlichten conventioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar.  
Totale lengte van de goederentrein met BR 043: 83 cm.  
Totale lengte van de personentrein met BR 218: 103,5 cm.

Inhoud: grote C-rail baan met 3 wissels. Centraal station. 
Schakelnetdeel 60 VA voor de stroomvoorziening van 
de centrale eenheid en accessoires. Aansluitmateriaal. 
Uitvoerige handleiding voor opbouw en gebruik.
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Digitale functies 
serie 128

Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Rijgeluid dieselloc x x x x

Tyfoon x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Frontsein cabine 2  x x x

Stationsmededeling  x x x

Stationsmededeling  x x x

Frontsein cabine 1  x x x

Conducteursfluit  x x x

Stoten railvoeg  x x x

Digitale functies 
serie 043

Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Contact rookgarnituur x x x x

Rijgeluid stoomloc x x x x

Locfluit x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Stoom afblazen  x x x

Rangeerfluit  x x x

Luchtpomp  x x x

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Goederentreinstoomlocomotief klasse K

37048 Stoomlocomotief.
Voorbeeld: goederentreinstoomlocomotief klasse K van 
de Württembergischen Staatseisenbahnen (K.W.St.E.). 
Bedrijfstoestand rond 1918.
Model: met Digital-decoder mfx en uitgebreide ge-
luidsfuncties. Geregelde hoogvermogensaandrijving. 
Licht in de bochten lopend onderstel met zijdelings 

Eenmalige serie.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Contact rookgarnituur x x x x

Rijgeluid stoomloc x x x x

Locfluit x x x x

Directe regeling  x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Luchtpomp  x x x

Rangeerfluit  x x x

Kolen scheppen   x x

Injecteur   x x

Stoom afblazen   x x

Schudrooster   x x

verplaatsbare assen. 6 assen aangedreven. Antislip-
banden. Voorbereid voor rookset 7226. Met de rijrichting 
wisselend tweepunts frontsein en achteraf in te bouwen 
rookset conventioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. 
Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte lichtdioden 
(LEDs). Instelbare kortkoppeling tussen loc en tender. 
Lengte over de buffers 23,5 cm. 

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Set goederenwagens

46086 Set goederenwagens.
Voorbeeld: een bagagewagen Gep met dienstruimte en 
hondenafdeling, een ketelwagen met remmershuis, een 
goederenwagen Omk[u] van het verbandstype zonder 
remmershuis, een wagen met wijnvat met remmershuis, 
een goederenwagen Gml met remmershuis, een goede-
renwagen Omk[u] van het verbandstype met remmers-
huis en een open goederenwagen VOmz[u] voor groot 
vee. Bedrijfstoestand rond 1918.
Model: de beide open goederenwagens Omk[u] zijn 
beladen met kolen op schaal. Alle wagens met verschil-
lende nummers.  
Totale lengte over de buffers ca. 74,2 cm.  
Wielsets voor gelijkstroom voor de wagens 1, 4 en 5: 
700630.  
Wielsets voor gelijkstroom voor de wagens 2 en 7: 
36669200.  
Wielsets voor gelijkstroom voor de wagens 3 en 6: 
700580.

Een bijpassende locomotief vindt u onder 37048.

Eenmalige serie.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Verzamelaarseditie „Borsig”

37545 Goederentrein-stoomlocomotief met sleeptender.
Voorbeeld: goederentrein-stoomlocomotief van de 
Pruisische indeling G 8.1 van de Königlich Preußische 
Eisenbahn Verwaltung (KPEV), met baktender 3 T 16,5. 
Bedrijfstoestand kort na levering door Borsig in 1917.  
Locomotief 9.936 in het leverantieboek van A. Borsig-
Werke, Berlin-Tegel.
Model: met Digital-decoder mfx, geregelde hoogvermo-
gensaandrijving en uitgebreide geluidsfuncties. 4 assen 
aangedreven. Antislipbanden. Locomotief en tender Eenmalige serie (model 3 van 5).

•	 „Borsig-editie 3”.
•	 Representatieve verzamelaarsvitrine met reliëf voor 

elk model van de uitgave.
•	 Geregelde hoogvermogensaandrijving en uitge-

breide geluidsfuncties.
•	 Uittreksel uit het leverantieboek van Borsig meege-

leverd.

voor het grootste deel van metaal. Voorbereid voor 
rookset 72270. Met de rijrichting wisselend tweepunts 
frontsein en achteraf in te bouwen rookset conventi-
oneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met 
onderhoudsvrije warmwitte lichtdioden (LEDs). Cabine 
met binneninrichting. Vaste kortkoppeling tussen loc en 
tender. Beschermbuis voor zuigerstangen, remslangen 
en schroefkoppelingen los meegeleverd. 
Lengte over de buffers 21 cm. 

Representatieve verzamelvitrine van hout en glas, met 
als achtergrond een reliëf van de karakteristieke Borsig-
poort van de Borsig-locomotieffabriek in Berlin-Tegel. 
Gegraveerd metalen schild inclusief fabrieksnummer op 
de sokkel van de vitrine. Hoogwaardig uittreksel uit het 
leverantieboek meegeleverd.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Contact rookgarnituur x x x x

Rijgeluid stoomloc x x x x

Locfluit x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Luchtpomp  x x x

Rangeerfluit  x x x

Stoom afblazen  x x x

Kolen scheppen   x x

Schudrooster   x x

Borsig – locomotiefpionier in Europa. 
 
Toen August Borsig in 1837 in Berlijn zijn machine-
fabriek en ijzergieterij opende, kon wel niemand 
vermoeden dat daaruit eens een van de grootste loco-
motieffabrieken ter wereld zou voortkomen. Reeds in 
1841 maakte August Borsig, na kritisch onderzoek van 
de in die tijd gebruikelijke Engelse en Amerikaanse 
loctypen, de locomotief BORSIG met fabrieksnum-
mer 1. Deze loc overtuigde door een beter aandrijf- en 
assysteem en won op 21 juli 1841 een wedstrijd tegen 
een Engelse locomotief met een voorsprong van tien 
minuten. Vanaf die dag begon de zegetocht van de 
locomotieffabriek Borsig, die in 1954 eindigde na meer 
dan 16.000 locomotieven te hebben gemaakt. Gedu-
rende het tijdperk van de stoomlocomotieven groeide 
Borsig in Europa uit tot de grootste en wereldwijd tot 

de op één na grootste leverancier van locomotieven. 
Ter ere van het 175-jarige jubileum van de firma Borsig 
geeft Märklin een vijfdelige speciale serie uit van 
geselecteerde H0-modellen die in 2016 eindigt bij het 
175-jarige jubileum van de stoomlocbouw in Duitsland. 
Elk jaar wordt een locomotief met een uitzonderlijke 
detaillering en een technisch volmaakte uitvoering als 
eenmalige serie uitgebracht. Elk model wordt geleverd 
met een decoratieve vitrine, waarvan de achterkant is 
voorzien van een hoogwaardig reliëf van de kenmer-
kende poort van Borsig. Behalve van het reliëf is de 
vitrine ook voorzien van een gegraveerd metalen schild 
op de sokkel dat het fabrieksnummer van de locomotief 
aangeeft. Ter afronding van het thema wordt bij elke 
loc een op hoogwaardig papier afgedrukt uittreksel uit 
het leverantieboek van Borsig geleverd.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Stoomlocomotief type P8

37028 Stoomlocomotief.
Voorbeeld: Type P8 van de Königlich Preußische 
Eisenbahn-Verwaltung (KPEV). In de oorspronkelijke 
toestand met baktender.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluids-
functies. Geregelde hoogvermogenaandrijving. 3 assen 

Eenmalige serie.

Een bijpassende set treinrijtuigen is in het 
Märklin H0-assortiment opgenomen onder 
artikelnummer 42041.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Contact rookgarnituur x x x x

Rijgeluid stoomloc x x x x

Locfluit x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Rangeerfluit  x x x

Kolen scheppen  x x x

Stoom afblazen   x x

Luchtpomp   x x

Schudrooster   x x

aangedreven. Antislipbanden. Tweepuntsfrontsein 
wisselt met de rijrichting, traditioneel in bedrijf, digitaal 
schakelbaar. Rookgarnituur 72270 naderhand in te bou-
wen. Schitterend uitgevoerd model met veel kenmer-
kende details uit het tijdperk en gedetailleerde cabine.  
Lengte over buffers 21,8 cm.
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(cehEU2

3793942767

61

Stoomlocomotief voor reizigerstreinen type P10

37939 Reizigerstreinlocomotief met sleeptender.
Voorbeeld: stoomlocomotief voor reizigerstreinen van 
de Pruisische indeling P10 van de Deutsche Reichs-
bahn-Gesellschaft (DRG). Uitvoering zonder windleiplaat 
en met Pruisische tender 2‘2‘T 31,5 zonder opzetplanken 
voor de kolenkast.
Model: met Digital-decoder mfx geregelde hoogvermo-
gensaandrijving en uitgebreide geluidsfuncties. 4 assen 
aangedreven. Antislipbanden. Locomotief en tender 
grotendeels van metaal. Voorbereid op rookset 72270. 

Onder artikelnummer 42767 is een bijpassende 
set personenwagens verkrijgbaar.

Eenmalige serie.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Contact rookgarnituur x x x x

Rijgeluid stoomloc x x x x

Locfluit x x x x

Directe regeling x x x x

Luchtpomp  x x x

Rangeerfluit  x x x

Stoom afblazen  x x x

Piepen van remmen uit   x x

Kolen scheppen   x x

Schudrooster   x x

Met de rijrichting wisselend tweepunts frontsein en 
achteraf in te bouwen rookset conventioneel in bedrijf, 
digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije 
warmwitte lichtdioden (LEDs). Verstelbare kortkoppeling 
met schaargeleiding tussen loc en tender. Achterop de 
tender een mechanisch bestuurde kortkoppeling met 
NEM-schacht. Beschermingsbuizen voor de zuigerstan-
gen en remslangen los meegeleverd.  
Lengte over buffers 26,3 cm.
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Sneltreinwagenset

42767 Sneltreinwagenset.
Voorbeeld: 5 verschillende sneltreinwagens van de 
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRG). 1 bagagewa-
gen PPü eenheidsserie „Hecht”, 1 zitrijtuig 1e/2e klasse 
ABBü Beiers type, 1 restauratiewagen WR4ü van 
de  MITROPA, 1 zitrijtuig 1e klasse AAü eenheids-
serie „Hecht” en 1 salon-slaaprijtuig WL4ü Pr van de 
 MITROPA. Bedrijfstoestand rond 1924.
Model: zeer gedetailleerde modellen. Alle wagens met 
binneninrichting en schaargeleide kortkoppelingen.  
Totale lengte over de buffers 120,4 cm.

Passende treinlocomotief is de personentreinloco-
motief met sleeptender P 10, die onder artikelnummer 
37939 in het Märklin H0-sortiment verkrijgbaar is.

Eenmalige serie.

•	 Treinsamenstelling van een historische luxe trein 
van rond 1924. 

•	 Zeer gedetailleerde modellen.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Elektrisch treinstel

37287 Elektrisch treinstel.
Voorbeeld: treinstel e1T Breslau 1004 (latere ET 87) van 
de Deutsche Reichsbahn (DRG). Asindeling 2’1 + B’1 + 
1 2’. Bestaande uit motorwagen a (met 1e en 2e klasse) 
BC3ielS Breslau 2004 (latere ES 87 03a), motorwagen 
(met bagage- en postafdelingen) PwPost3ie1T Breslau 
1004 (latere ET 87 03) en stuurstandrijtuig b (met afdelin-
gen 3e klasse en draaglastafdeling 3e klasse) CC3itre1S 
Breslau 2014 (latere ES 87 03b). Authentieke kleurstelling 
voor tijdperk II. Bedrijfstoestand rond 1937.
Model: met Digital-decoder mfx en uitgebreide 
 geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogensaandrijving. 
2 assen aangedreven. Antislipbanden. Met de rijrichting 
wisselend tweepunts frontsein. Binnenverlichting 
met onderhoudsvrije LEDs. Frontsein en binnenver-
lichting conventioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. 
 Binnenverlichting passagiersruimte. Vrije doorkijk door 
de cabine. Speciale kortkoppeling tussen de wagons, 
aan de uiteinden koppelingen volgens NEM.  
Lengte over de buffers 49 cm.

Eenmalige serie.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Interieurverlichting x x x x

Rijgeluid eloc x x x x

Locfluit x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Ventilator  x x x

Conducteursfluit  x x x

Bel  x x x

Panto-geluid   x x

Pionier-treinstel. 
 
Voor het traject met zijn vele hellingen tussen Nieder-
Salzbrunn en Halbstadt in Silezië schafte de Königlich 
Preußische Eisenbahn Verwaltung (KPEV) in 1914 in 
totaal 6 driedelige treinstellen aan die het voortdurend 
toenemende aantal reizigers in deze regio moesten 
verwerken.  
Talrijke uiterlijke kenmerken van de aanvankelijk met 
E.T.501-506 aangeduide treinstellen kwamen overeen 
met de in die tijd gebruikelijke sneltreinwagons met 
bovenlichten, vering en inspringende deuren. De kleur-
stelling groen/beige was gebruikelijk bij de KPEV. De 
midden tussen de beide stuurstandrijtuigen  geplaatste 
motorwagen zorgde ook op trajecten met veel bochten 
voor een goed rijgedrag. Omdat na de eerste wereld-
oorlog het aantal reizigers op het traject naar het nu 
Tsjechische Halbstadt vrijwel verdwenen was, werden 
de treinstellen over andere trajecten verdeeld. De 
garnituren werden vervolgens overgenomen in het 
DRG-bestand en voorzien van het crème-rode kleuren-
schema van de treinstellen uit die tijd. Na de tweede 
wereldoorlog kwamen drie sets in Beieren terecht die 
daar tot 1959 hun diensten verleenden. De lange ge-
bruikstijd toont de geslaagde en robuuste constructie 
aan uit de pionierstijd van de treinstellen.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Tenderlocomotief serie 73 

37138 Tenderlocomotief.
Voorbeeld: tenderlocomotief serie 73 (voormalige D XII) 
van de Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRG). 
 Nummer 73 085. Bedrijfstoestand jaren 20.
Model: met Digital-decoder mfx+. Geregelde hoogver-
mogensaandrijving met vliegwiel in de ketel. 2 assen 
aangedreven. Antislipbanden. Met de rijrichting wis-
selend tweepunts frontsein conventioneel in bedrijf, 
digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije 
warmwitte lichtdioden (LEDs). Veel apart gemonteerde 
details  
Lengte over de buffers 13,8 cm.

Eenmalige serie.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Directe regeling x x x x

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Goederentrein-stoomlocomotief serie 41

37924 Goederentrein-stoomlocomotief met sleeptender.
Voorbeeld: goederentrein-stoomlocomotief serie 41 
met sleeptender, Altbau-uitvoering van de Deutsche 
Bundesbahn (DB), met Wagner-windleiplaten, oud type 
ketel, eenheids-baktender 2‘2‘T34, DB-reflexglaslampen, 
aan één kant Indusi en waarschuwingsstrepen op buf-
ferplaat. Nummer 41 255. Bedrijfstoestand rond 1951.
Model: met nieuwe Digital-decoder mfx en uitgebreide 
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogensaandrijving 
met vliegwiel in ketel. 4 assen aangedreven. Antislip-
banden. Locomotief en tender grotendeels van metaal. 

Eenmalige serie.

De gelijkstroomuitvoering van dit model vindt u in het 
Trix H0-assortiment onder artikelnummer 22376.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Contact rookgarnituur x x x x

Directe regeling x x x x

•	 Nieuwe constructie van de serie 41 in de oude 
staat. 

•	 Bijzonder filigrane metaalconstructie.
•	 Opengewerkt stalen frame met veel gemon-

teerde details.
•	 Hoogvermogensaandrijving met vliegwiel in 

de ketel.
•	 Ander nummer dan van 37923.

Voorbereid op rookset 7226. Met de rijrichting wisselend 
driepunts frontsein en achteraf in te bouwen rookset 
conventioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting 
met onderhoudsvrije warmwitte lichtdioden (LEDs). In 
relatie met de spoorboog verstelbare kortkoppeling met 
mechaniek tussen loc en tender. Achterop de tender en 
voorop de loc een mechanisch bestuurde kortkoppeling 
met NEM-schacht. Minimale rijstraal 360 mm. Bescher-
mingsbuizen voor de zuigerstangen en remslangen los 
meegeleverd.  
Lengte over de buffers 27,5 cm.

BR 41 met Altbau-ketel DB. 
 
De snelle goederentreinloc van de serie 41 behoort tot 
de late ontwikkelingen in het eenheidslocprogramma 
van de Deutsche Reichsbahn (DRG). Verschillende 
series waren identiek met de ongeveer gelijktijdig 
ontwikkelde series 06 en 45. Gemeenschappelijk 
daarmee was ook de constructieve bijzonderheid van 
de serie 41: de gemiddelde belasting per as kon even-
eens naar keuze worden ingesteld op 18 ton of 20 ton, 
om een uitgebreidere inzet mogelijk te maken. Het 
onderstel was een nieuwe ontwikkeling, hetzelfde als 
bij de serie 03. Alleen moest bij de locs door de hogere 

keteldruk van 20 bar het ketelbouwmateriaal St47K 
worden gebruikt. Reeds in 1936 leverde de Berliner 
Maschinenbau AG, voorheen Louis Schwartzkopff, de 
beide prototypen 41 001 en 002 die eerst uitgebreid ge-
test werden. Hierop volgden in 1938 met een paar con-
structieve wijzigingen 364 seriemachines die tot 1941 
door bijna alle Duitse locomotieffabrieken geleverd 
werden. De bestelling voor 70 andere, reeds bestelde 
locomotieven werd door de DRG als gevolg van de 
tweede wereldoorlog ongedaan gemaakt ten behoeve 
van de overgangs- en oorlogslocomotieven. Net als bij 
andere machines vertoonde ook de St47K-ketel van de 
BR 41 na een aantal jaren tekenen van metaalmoeheid, 

omdat het ketelbouwmateriaal niet bestand was tegen 
veroudering en de lasnaden scheurden. Daardoor werd 
vanaf de herfst van 1941 eerst de keteldruk beperkt tot 
16 bar. Verder kocht de DRG in 1943/44 in totaal 40 ver-
vangende ketels gemaakt van het duidelijk degelijker 
ketelbouwmateriaal St34. 
 
Na de tweede wereldoorlog kwamen 220 locs terecht 
bij de DB en 124 bij de Deutsche Reichsbahn (DR) in de 
DDR. Omdat de beide staatsspoorwegen de BR 41 niet 
konden missen, werden talrijke machines van nieuwe 
ketels voorzien. Bij de DB werden 102 machines 
omgebouwd, die gelaste hoogvermogenketels kregen 

met een verbrandingskamer, en 40 machines met 
oliestook. Bij de niet omgebouwde machines kon door 
het aanhouden van de lagere keteldruk de schade aan 
de ketels binnen de grenzen blijven en met in die tus-
sentijd aanzienlijk verbeterde lastechnieken ook gro-
tendeels worden opgelost. De 41-ers met Altbau- ketel 
werden voor het grootste deel in de jaren 60 buiten 
dienst gesteld en slechts weinig locs maakten in 1968 
acht nog de automatiserings-hernoeming mee naar 
serie 041. Als laatste machines werden in september 
1970 de 041 253 en 334 bij Köln-Eifeltor opgesteld en op 
27 november 1970 buiten dienst gesteld.
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Goederentrein-stoomlocomotief serie 41

37923 Goederentrein-stoomlocomotief met sleeptender.
Voorbeeld: goederentrein-stoomlocomotief serie 41 
met sleeptender, Altbau-uitvoering van de Deutsche 
Bundesbahn (DB), met Witte-windleiplaten, oud type 
ketel, eenheids-baktender 2’2’T34, DB-reflexglaslampen, 
aan één kant Indusi en waarschuwingsstrepen op buf-
ferplaat. Nummer 41 178. Bedrijfstoestand rond 1965.
Model: met nieuwe Digital-decoder mfx+ en uitgebreide 
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogensaandrijving 
met vliegwiel in ketel. 4 assen aangedreven. Antislip-
banden. Locomotief en tender grotendeels van metaal. 
Voorbereid op rookset 7226. Met de rijrichting wisselend 
driepunts frontsein en achteraf in te bouwen rookset 
conventioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting 
met onderhoudsvrije warmwitte lichtdioden (LEDs). In 
relatie met de spoorboog verstelbare kortkoppeling met 
mechaniek tussen loc en tender. Achterop de tender en 
voorop de loc een mechanisch bestuurde kortkoppeling 
met NEM-schacht. Minimale rijstraal 360 mm. Bescher-
mingsbuizen voor de zuigerstangen en remslangen los 
meegeleverd.  
Lengte over de buffers 27,5 cm.

•	 Nieuwe constructie van de serie 41 in de oude staat. 
•	 Opengewerkt stalen frame met veel gemonteerde 

details.
•	 Hoogvermogensaandrijving met vliegwiel in de 

ketel.
•	 Veelzijdige bedrijfs- en geluisdfuncties digitaal 

schakelbaar.
•	 Uitgevoerd met de nieuwe Digital-decoder mfx+.
•	 Rijbedrijf zowel mogelijk in de stand beginner, 

gevorderde en profi.
•	 Gesimuleerd gebruik van bedrijfsmiddelen. 
•	 Realistische rijkenmerken zoals bijvoorbeeld 

 constante snelheid. 
•	 Gesimuleerde cabine op de display van Central 

 Station 2. 
•	 Bediening van het model in de cabinemodus over het 

aanraakscherm van Central Station 2. 
•	 Deze nieuwe functies zijn uitsluitend beschikbaar 

in combinatie met Central Station 2 vanaf firmware-
versie 2.5.

De gelijkstroomuitvoering van dit model vindt u 
in het Trix H0-assortiment onder artikelnummer 
22375.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Contact rookgarnituur x x x x

Rijgeluid stoomloc x x x x

Locfluit x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Bel  x x x

Rangeerfluit  x x x

Stoom afblazen  x x x

Luchtpomp / compressor   x x

Kolen scheppen   x x

Schudrooster   x x

Injecteur   x x
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Railbus serie VT 95.9 + VB 140

39950 Railbus met bijwagen.
Voorbeeld: railbus motorwagen serie VT 95.0 met bijwa-
gen VB 140 van de Deutsche Bundesbahn (DB). Eerste 
serie, in purperrode oorspronkelijke kleurstelling, met 
bovenlichtvensters boven de cabine. Afleverings- en 
bedrijfstoestand rond 1952/53.
Model: met decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. 
Geregelde hoogvermogensaandrijving met vliegwiel 
in motorwagen. 2 assen aangedreven. Antislipban-
den. Binnenverlichting in motorwagen en bijwagen 
standaard ingebouwd. Met de rijrichting wisselend 
tweepunts frontsein en 2 rode sluitseinen op de motor-
wagen conventioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. 
Frontsein op cabine 2 en 1 van de motorwagen digitaal 
apart uitschakelbaar. Op de bijwagen lichten twee 
rode sluitseinen op afhankelijk van de positie van de 
motorwagen. Fontsein, sluitsein en binnenverlichting 
met onderhoudsvrije warmwitte en rode lichtdioden 
(LEDs), digitaal gezamenlijk schakelbaar. Tussen de 

De uitvoering voor gelijkstroom van dit model 
vindt u in het Trix H0-assortiment onder artikel-
nummer 22995.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Rijgeluid dieselloc x x x x

Tyfoon x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Frontsein cabine 2  x x x

Conducteursfluit  x x x

Frontsein cabine 1  x x x

Sluiten van deuren   x x
•	 Volledig nieuwe ontwikkeling. 
•	 Met uitgebreide bedrijfs- en geluidsfuncties. 
•	 Binnenverlichting standaard ingebouwd. 
•	 Frontsein op de motorwagen per kant apart digitaal 

uitschakelbaar. 
•	 Rode sluitseinen op de bijwagen lichten op afhanke-

lijk van de positie van de motorwagen. 
•	 Verlichting met warmwitte en rode LEDs.

rijtuigeenheden een stroomgeleidende koppeling met 
schaargeleiding. Een extra stroomloze koppelstang is 
meegeleverd voor gebruik bij meervoudige tractie. Bij 
een maximaal vierdelige eenheid (2 dubbele eenheden) 
kan met een schakelaar telkens het rode sluitsein op 
de bijwagens worden uitgeschakeld. Vrije doorkijk door 
cabines en interieur in de motorwagen en bijwagen. 
Opsteekbare remslangen los meegeleverd. 
Lengte over de buffers 28,2 cm.
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VT 95.9 met VB 142 (railbus met bijwagen). 
 
Reeds in de jaren 30 ontstonden de eerste railbussen 
vanuit de wens om lichte en probleemloze voertuigen 
te ontwikkelen met gebruikmaking van onderdelen en 
componenten uit de vrachtwagen- en autobusbouw. 
Kort na het einde van de tweede wereldoorlog erkende 
de latere Deutsche Bundesbahn dat alleen door een 
extensieve inzet van dergelijke railbussen het bedrijf 
op veel economisch onrendabele nevenbanen tegen de 
groeiende concurrentie van de wegen was opgewas-
sen. In 1949 kreeg daarom de Waggonfabrik Uerdingen 
de opdracht om een dergelijk voertuig te ontwikkelen.  
Tussen maart en augustus 1950 konden elf prototypen 
in gebruik worden genomen. De verwantschap met 
autobussen was onmiskenbaar. Een wielbasis van 

4.500 mm, lichte buffers en een vrachtwagenkoppeling 
voor aanhangers waren karakteristieke kenmerken. 
Een aandrijving van één as werd verzorgd door een 
onder de vloer ingebouwde Büssing-motor met een 
vermogen van 110 PK over een mechanische zes-
versnellingenbak.  
Met de VT 95 912 (later VT 95 9112) volgde in november 
1950 het laatste en vooral toonaangevende voertuig 
uit de voorserie. Met bijzondere toestemming van de 
minister van verkeer kon bij deze railbus de wielbasis 
worden vergroot tot 6.000 mm. Dankzij de verlenging 
van de wagenkast was nu ook voldoende plaats 
beschikbaar. Na een grondige testperiode ontstond in 
de jaren 50 een hele familie van railbussen. Een eerste 
serie van 60 eenheden van de eenmotorige VT 95 rolde 
vanaf 1952 uit de fabriekshallen. De vaste wielbasis 

van 6.000 mm bleef, maar verder waren er een paar 
wijzigingen. De voorkant was nu gebogen uitgevoerd 
en met gewelfde bovenlichten uitgerust. Bij latere 
series bleven de bovenlichten achterwege. Driedelige 
vouwdeuren aan de uiteinden van de wagens zorgden 
voor een snelle passagierswisseling. Bij de bijbeho-
rende bijwagens van de serie VB 140 (pas vanaf eind 
1953 aangeduid met VB 142) was de korte wielbasis 
van 4500 mm behouden, de vorm was echter verregaand 
aangepast aan de motorwagen. De stoot- en trekkrach-
ten werden nu opgevangen door lichte Scharfenberg-
koppelingen. Verende beugels zorgden voor het elas-
tisch opvangen van zachte aanrakingen door normale 
buffers. Tot 1955 werd de eerste serie gevolgd door vijf 
andere met in totaal 496 railbussen, waarbij met de 
inbouw van motoren van 130 en later 150 PK de presta-

ties voortdurend konden worden verbeterd. Met deze 
voertuigen verving de DB op talloze nevenbanen de 
stoomlocs, want alleen door de extreem economische 
manier van werken van de railbussen was het mogelijk 
om op veel lijnen het vervoer in stand te houden.  
 
Vanaf het midden van de jaren 70 werden de eenmoto-
rige railbussen (vanaf 1968 serie 795) in grote aantallen 
uit de dienst genomen. In 1983 moest de 795 445 zijn 
laatste rit rijden. Talrijke 795’s vonden in het buitenland 
en uiteraard ook bij museumsbanen in Duitsland nieuw 
emplooi. Tot het museumsbestand van de DB behoort de 
795 240 (ex VT 95 9240).
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Tenderlocomotieven

36863 Tenderlocomotief.
Voorbeeld: Beierse lokaalspoorloc PtL 2/2 als serie 
BR 98.3 „Glaskasten” van de Deutsche Bundesbahn 
(DB). In de bedrijfstoestand van tijdperk III rond 1954.
Model: met Digital-decoder mfx. Miniatuurmotor in 
de ketel. 2 assen aangedreven. Anti-slipbanden. Met 
rijrichting wisselend tweepunts frontsein conventio-
neel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Binnenketel van 
metaal. Talrijke gemonteerde handgrepen en handrails. 
Gedetailleerde modellering van de ketelarmaturen en 
andere details. 
Lengte over de buffers 8 cm.

Eenmalige serie.

Bij deze locomotief passen de volgende wagenmodellen 
naar voorbeelden van de DB tijdperk III: 43010, 43020, 43030.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Directe regeling x x x x

Een legende van secundaire lijnen.  
 
De legendarische lokaalbaanlocomotief van de DB 
serie 98.3 (de voormalige Beierse PtL 2/2) werden 
slechts zelden aangeduid met hun serienummer, want 
de stevige lokaalbaanmachines waren veel beter be-
kend onder hun bijnaam „Glaskasten”. Deze charmante 
bijnaam hadden ze te danken aan de naar verhouding 
grote cabine dat zelfs een groot deel van de ketel 
omvatte en waar de machinist dankzij de vele ramen 
een goed uitzicht had over de baan. Een half-autonome 
kolentrechter maakte de economische bediening door 
één persoon mogelijk. Hierdoor waren ze voorbestemd 
voor de lichte lokaalbaandienst.

37143 Tenderlocomtief.
Voorbeeld: tenderstoomlocomotief serie 89,70-75 van 
de Deutsche Bundesbahn (DB). Voormalige Pruisische 
lokaalbaanlocomotief T 3. Nummer 89.7339. Bedrijfstoe-
stand begin jaren 50.
Model: met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluids-
functies. Miniatuurmotor in de ketel. 3 assen aange-
dreven. Antislipbanden. Gedetailleerde aandrijving met 
weergave van het Allan-drijfwerk. Met de rijrichting 
wisselend tweepunts frontsein conventioneel in bedrijf, 
digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije 
warmwitte lichtdioden (LEDs). Vrije doorkijk door de 
cabine. Veel apart gemonteerde details. 
Lengte over de buffers 9,9 cm.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Rijgeluid stoomloc x x x x

Locfluit x x x x

Directe regeling x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Rangeerfluit  x x x

Stoom afblazen  x x x

Luchtpomp   x x

Kolen scheppen   x x

Schudrooster   x x

Injecteur   x x
•	 Voor het eerst met stoomlocgeluid.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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37046 Tenderlocomotief.
Voorbeeld: tenderlocomotief serie 80 van de Deutsche 
Bundesbahn (DB). Bedrijfstoestand rond 1958.
Model: met Digital-decoder mfx en uitgebreide 
geluidsfuncties. Speciale motor centraal ingebouwd. 
3 assen aangedreven. Antislipbanden. Met de rijrichting 
wisselend tweepunts frontsein conventioneel in bedrijf, 
digitaal schakelbaar. Veel apart gemonteerde details. 
Lengte over de buffers 11,1 cm.

Eenmalige serie.

De gelijkstroomuitvoering van deze locomotief vindt u 
onder artikelnummer 22243.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Telex-Koppeling voor x x x x

Rijgeluid stoomloc x x x x

Locfluit x x x x

Telex-koppeling achter x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Kolen scheppen  x x x

Rangeerfluit  x x x

Directe regeling  x x x

Stoom afblazen   x x

Schudrooster   x x

Rangeer-dubbel-A-sein   x x

39162 Stoomlocoomotief.
Voorbeeld: goederentrein-stoomlocomotief serie 42.90 
Franco-Crosti van de Deutsche Bundesbahn (DB).  
Uitvoering met Wagner-windleiplaten. Bedrijfstoestand 
rond 1955.
Model: met Digital-decoder mfx en uitgebreide ge-
luidsfuncties. Geregelde hoogvermogensaandrijving. 

Eenmalige serie.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Lichtfunctie x x x x

Rijgeluid stoomloc x x x x

Locfluit x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Cabineverlichting  x x x

Rangeerfluit  x x x

Rangeer-dubbel-A-sein  x x x

Waterpomp   x x

Kolen scheppen   x x

Stoom afblazen   x x

Schudrooster   x x

De gelijkstroomuitvoering van deze locomotief 
vindt u onder artikelnummer 22429.

5 assen aangedreven. Antislipbanden. Met de bochten 
meegaand geleed onderstel. Verlichting van cabine en 
drijfwerk.Met de rijrichting wisselend punts frontsein 
en cabineverlichting conventioneel in bedrijf, digitaal 
schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte 
lichtdioden (LEDs).  
Lengte over de buffers 26,7 cm.
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Set goederenwagens

48816 Set goederenwagens.
Voorbeeld: 5 wagens van verschillende typen van de 
Deutsche Bundesbahn (DB) voor een goederentrein met 
personenvervoer (GmP). 1 personenwagen 2e klassen 
Bie «Donnerbüchse’, 1 bagagewagen LPwPost, 1 geslo-
ten goederenwagen Geh 20 in roodbruine kleurstelling 
(voormalige Beierse melkwagen), 1 gesloten goede-
renwagen Geh 20 in grijswitte kleurstelling (voormalige 
Beierse melkwagen), 1 open goederenwagen Omms55. 

Bij deze goederenwagenset passen de tenderstoomlo-
comotieven 64 en 86 als treklocs.

Eenmalige serie.

•	 Nieuwbouw van de voormalige twee-assige melk-
wagens van Beiers type met tonnendak. 

•	 Typische goederentrein met personenenvervoer 
(GmP).

Melkwagen van Beiers type rond 1958. 
 
Voor het melkverkeer en met name speciaal voor het 
vervoer van melkkannen zijn ook in Beieren speci-
ale wagens gemaakt. De spoorweg vervoerde zo de 
melkkannen van de Beierse boeren die hun producten 
met wagen of tractor naar het dichtstbijzijnde station 
brachten. De wagens liepen mee in reguliere reizi-
gerstreinen, wat voorheen de snelste vervoerswijze 
was van de bederfelijke melk naar de melkfabrieken 
in de stad. Pas toen eind jaren 50, begin jaren 60 ook in 
Beieren het melkvervoer steeds vaker per vrachtauto 
plaatsvond, werden de melkwagens overbodig, maar 
ze kregen toen andere diensten, bijvoorbeeld voor 

Alle wagens in de bedrijfstoestand rond 1958.
Model: gesloten goederenwagen Geh 20 (voormalige 
Beierse melkwagen) zonder handrem, met tonnendak en 
verwarmingskoppelingen. Telkens 2 gemonteerde tre-
den onder de schuifdeuren. Open goederenwagen met 
vering en zonder handrem. Geladen met groevenhout. 
Alle wagens met verschillende nummers, individueel 
verpakt en aangeduid. 
Totale lengte over de buffers 61,3 cm. 

stukgoedvervoer. Kenmerkend voor de wagens was 
hun lichte beschildering, die in de zomer de binnentem-
peratuur binnen de perken moest houden. Een ander 
typerend kenmerk waren aan elke kant de beide smalle 
in tegengestelde richting lopende schuifdeuren. Omdat 
de wagens niet met een vorkheftruck of steekwagen 
geladen werden, volstonden kleine deuren. Voor de 
handmatige verlading van de melkkannen van 40 liter 
zorgden een meerijdende belader of het plaatselijke 
personeel of zelfs de aanleverende boer zelf. Meerdere 
laadrekken dienden binnenin voor de opslag van de 
melkkannen. Door de beide deuren aan weerszijden 
van de wagen kon het laden bij het korte oponthoud 
van de personentrein relatief vlot uitgevoerd worden. 

Verder was het mogelijk om de uit te laden melkkannen 
tijdens de rit voor te sorteren en bij een van de beide 
deuren klaar te zetten voor het afladen. Omdat de melk-
transportwagen gewoonlijk in personentreinen werd 
meegenomen, beschikte hij over een luchtdrukrem van 
het type Westinghouse en over elektrische en stoom-
verwarmingsleidingen. Daardoor konden de achter 
de melkwagen lopende personenrijtuigen eveneens 
verwarmd worden. Om de melk tijdens de rit eniger-
mate koel te houden, zaten er spleten tussen de houten 
planken, zodat de wind tijdens de rit door de wagen 
kon waaien. Een verblijf in een melkwagen werd op 
die manier een tochtige aangelegenheid.

Wielset voor gelijkstroom per wagen 2 x 700580 of  
2 x 32376004 (bagagewagen).
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Stoomlocomotief serie 01.10

37105 Stoomlocomotief.
Voorbeeld: oliegestookte sneltreinstoomlocomotief 
serie 01.10 van de Deutsche Bundesbahn (DB) met 
Witte-windleibladen. Bedrijfstoestand rond 1966/67.
Model: met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluids-
functies. Geregelde hoogvermogensaandrijving. 3 assen 
aangedreven. Antislipbanden. Voorbereid voor rookset 
7226. Met de rijrichting wisselend driepunts frontsein en 
achteraf in te bouwen rookset conventioneel in bedrijf, 
digitaal schakelbaar. Verlichting van drijfwerk eveneens 
digitaal schakelbaar. Op de tender korte koppeling met 
NEM-schacht. Beschermingsbuizen voor zuigerstangen 
meegeleverd. 
Lengte over de buffers 25,1 cm. 

Eenmalige serie.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Contact rookgarnituur x x x x

Rijgeluid stoomloc x x x x

Locfluit x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Drijfwerkverlichting  x x x

Rangeerfluit  x x x

Luchtpomp  x x x

Stoom afblazen   x x

Kolen scheppen   x x

Schudrooster   x x

•	 Uitgevoerd met de nieuwe Digital-decoder mfx+.
•	 Rijbedrijf zowel mogelijk in de stand beginner, 

gevorderde en profi.
•	 Gesimuleerd gebruik van bedrijfsmiddelen. 
•	 Realistische rijkenmerken zoals bijvoorbeeld con-

stante snelheid. 
•	 Gesimuleerde cabine op de display van Central 

Station 2. 
•	 Bediening van het model in de cabinemodus over het 

aanraakscherm van Central Station 2. 
•	 Deze nieuwe functies zijn uitsluitend beschikbaar 

in combinatie met Central Station 2 vanaf firmware-
versie 2.5.
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Sneltreinwagenset

42615 Sneltreinwagenset.
Voorbeeld: 5 verschillende sneltreinwagens van 
verschillende series van de Deutsche Bundesbahn (DB) 
1 eindwagen met bagageruimte, motorkamer, keuken en 
restauratie, 3 tussenwagens, 1e/2e klasse, 1 eindwagen 
1e/2e klasse met uitzichtruimte. Treinenloop Hamburg – 
München. Bedrijfstoestand rond 1954.

Eenmalige serie.Model: alle wagens standaard met ingebouwde binnen-
verlichting. Binnenverlichting met warmwitte LEDs. Een 
wagen is reeds voorzien van een sleepcontact. Stroom-
geleidende koppelingen in de normschachten voor de 
stroomvoorziening van het gehele wagensamenstel zijn 
reeds voorgemonteerd.  
Totale lengte over de buffers 126,5 cm.  
Gelijkstroomwielenset per wagen 4 x 700580.
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Stoomlocomotief met sleeptender

37548 Stoomlocomotief met sleeptender.
Voorbeeld: goederentrein-stoomlocomotief met sleep-
tender van de Deutsche Bundesbahn (DB). Uitvoering 
zonder oppervlaktevoorverwarmer en zonder zuiger-
voedingspomp. Met waarschuwingsstrepen op de 
bufferbalk. Bedrijfstoestand rond 1959.
Model: stoomlocomotief met Digital-decoder mfx en uit-
gebreide geluidsfuncties. Geregelde hoovermogensaan-
drijving in de ketel. 4 drijf- en koppelassen aangedreven. 
Antislipbanden. Locomotief en tender grotendeels van 
metaal. Voorbereid voor rookset 72270. In rijrichting 

De passende goederenwagen-set vindt u in het Märklin 
H0-assortiment onder het artikelnummer 46089.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Contact rookgarnituur x x x x

Rijgeluid stoomloc x x x x

Locfluit x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Luchtpomp  x x x

Rangeerfluit  x x x

Stoom afblazen  x x x

Bel   x x

Kolen scheppen   x x

Schudrooster   x x

wisselend driepunts frontsein en achteraf in te bouwen 
rookset conventioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. 
Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte lichtdioden 
(LEDs). Cabine met inrichting. Vaste kortkoppeling tus-
sen loc en tender. Veel gemonteerde details. Bescherm-
buis voor zuigerstang en remslangen los meegeleverd. 
Lengte over de buffers 21 cm.
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Set goederenwagens

46089 Set met 5 goederenwagens.
Voorbeeld: verschillende soorten goederenwagens 
van de Deutsche Bundesbahn in tijdperk III rond 1960. 
Bagagewagen Pwgs 41. Gesloten goederenwagen 
van verbandstype G 10. Open goederenwagen van 
verbandstype Om 12. Gesloten goederenwagen van 
het uitwisselingstype Gr 20. Rongenwagen van het 
uitwisselingstype Rr 20.
Model: bagagewagen met bovenlicht en gemonteerde 
remslangen op het onderstel. Beide gesloten goederen-
wagens met schuifdeuren die geopend kunnen worden. 
De rongenwagen is beladen met twee Porsche-tracto-
ren. Insteekbare rongen meegeleverd.  
Totale lengte over de buffers ca. 57,5 cm.  
Wielset voor gelijkstroom per goederenwagen 
2 x 700580.  
Alle wagens individueel verpakt en aangeduid.

Eenmalige serie.

De bijpassende locomotief vindt u in het Märklin 
 H0-assortiment onder artikelnummer 37548.
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Stoomlocomotief serie 52

37150 Stoomlocomotief.
Voorbeeld: Stoomlocomotief serie 52 van de Deutsche 
Bundesbahn (DB). Uitvoering met kuiptender en Witte-
windleiplaten. Bedrijfstoestand ca. 1953.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluids-
functies. Geregelde hoogvermogenaandrijving. 5 assen 
aangedreven. Antislipbanden. Bochtenvolgend geleed 
onderstel. Tweepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting, 
traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Rookgarni-
tuur 7226 naderhand in te bouwen. Opsteekbare zuiger-
stangbeschermhulzen.  
Lengte over buffers 26,3 cm. 

Eenmalige serie.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Contact rookgarnituur x x x x

Rijgeluid stoomloc x x x x

Locfluit x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Kolen scheppen  x x x

Rangeerfluit  x x x

Stoom afblazen  x x x

Luchtpomp   x x

Schudrooster   x x
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37175 Stoomlocomotief.
Voorbeeld: Stoomlocomotief serie 52 van de Deutsche 
Bundesbahn (DB). Uitvoering met condenstender. 
Bedrijfstoestand rond 1950.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluids-
functies. Geregelde hoogvermogenaandrijving. 5 assen 
aangedreven. Antislipbanden. Goede loop door bogen 
door geleed rijwerk. Tweepuntsfrontsein wisselt met de 
rijrichting, traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. 
Rookgarnituur 7226 naderhand in te bouwen. Opsteek-
bare beschermkappen over de drijfstangen. 
Lengte over buffers 26,3 cm.

Eenmalige serie.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Contact rookgarnituur x x x x

Rijgeluid stoomloc x x x x

Locfluit x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Ventilatoraandrijving  x x x

Rangeerfluit  x x x

Luchtpomp  x x x

Stoom afblazen   x x

Kolen scheppen   x x

Schudrooster   x x

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Diesel-locomotor serie Köf II

36819 Diesel-locomotor.
Voorbeeld: serie Köf II van de Deutsche Bundesbahn 
(DB). Uitvoering met open cabine.
Model: met Digital-decoder mfx en Telex-koppeling. Met 
railmagneten voor een betere trekkracht. Apart gemon-
teerde metalen handrails. Frontsein conventioneel in 
bedrijf, digitaal schakelbaar.  
Lengte over de buffers 7,4 cm.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Telex-koppeling achter x x x x

Telex-Koppeling voor x x x x

Directe regeling x x x x

Frontsein cabine 2  x x x

Frontsein cabine 1  x x x

•	 Telex-koppeling.
•	 Frontsein apart uitschakelbaar.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Rangeerlocomotief V 60

37600 Diesellocomotief.
Voorbeeld: rangeerlocomotief V 60 van de Deutsche 
Bundesbahn (DB). Bedrijfstoestand rond 1960.
Model: met Digital-decoder mfx en uitgebreide ge-
luidsfuncties, geregelde hoogvermogensaandrijving en 
telexoppelingen. 3 assen aangedreven. Frontsein con-
ventioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Bordeshekken 
van metaal.  
Lengte over de buffers 12 cm.

Eenmalige serie.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Telex-Koppeling voor x x x x

Rijgeluid dieselloc x x x x

Tyfoon x x x x

Telex-koppeling achter x x x x

Directe regeling  x x x

Frontsein achter uit  x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Frontsein voor uit  x x x

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Diesellocomotief serie V 160

37766 Diesellocomotief.
Voorbeeld: multifunctionele locomotief in de uitvoering 
van de pre-serie als serie V 160 „Lollo” van de Deutsche 
Bundesbahn (DB). Kleurstelling in de beschildering van 
het prototype. In de lengte overeenkomstig het voor-
beeld verschillende ordening van ventiltoren en ramen. 
nummer V 160 005. Bedrijfstoestand rond 1962.
Model: met nieuwe Digital-decoder mfx+ en uitgebreide 
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogensaandrijving 
met vliegwiel centraal ingebouwd. Cardanaandrijving 
van alle 4 assen. Antislipbanden. Met de rijrichting 
wisselend driepunts frontsein en 2 rode sluitseinen 
conventioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontsein 
op loczijde 2 en 1 digitaal apart uitschakelbaar. Als het 
frontsein op beide loczijden is uitgeschakeld, dan aan 
beide kanten werking van het dubbele A-sein. Verlich-
ting met onderhoudsvrije warmwitte en rode lichtdioden 
(LEDs). Op de zij- en voorkanten gemonteerde handgre-

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Rijgeluid dieselloc x x x x

Tyfoon hoog x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Frontsein cabine 2  x x x

Tyfoon laag  x x x

Frontsein cabine 1  x x x

•	 Uitgevoerd met de nieuwe Digital-decoder mfx+.
•	 Rijbedrijf zowel mogelijk in de stand beginner, 

gevorderde en profi.
•	 Gesimuleerd gebruik van bedrijfsmiddelen. 
•	 Realistische rijkenmerken zoals bijvoorbeeld con-

stante snelheid. 
•	 Gesimuleerde cabine op de display van Central 

Station 2. 
•	 Bediening van het model in de cabinemodus over het 

aanraakscherm van Central Station 2. 
•	 Deze nieuwe functies zijn uitsluitend beschikbaar 

in combinatie met Central Station 2 vanaf firmware-
versie 2.5.

pen van metaal. Gedetailleerde bufferbalk. Opsteekbare 
remslangen los meegeleverd. 
Lengte over de buffers 18,4 cm. 

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Elektrische lokomotief serie E 44

37442 Elektrische lokomotief.
Voorbeeld: multifunctionele locomotief serie E 44 van de 
Deutsche Bundesbahn (DB). Bedrijfstoestand rond 1958.
Model: met Digital-decoder mfx. Geregelde hoogvermo-
gensaandrijving. 4 assen aangedreven. Antislipbanden. 
Met de rijrichting wisselend driepunts frontsein en 
2 rode achterlichten conventioneel in bedrijf, digitaal 
schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte 
en rode lichtdioden (LEDs).  
Lengte over de buffers ca. 17,5 cm.

Eenmalige serie.

De gelijkstroomuitvoering van deze locomotief 
vindt u onder artikelnummer 22442.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Stationsmededeling x x x x

Rijgeluid eloc x x x x

Locfluit x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Frontsein cabine 1  x x x

Rangeerfluit  x x x

Frontsein cabine 2  x x x

Compressor   x x

Perslucht afblazen   x x

Conducteursfluit   x x

•	 Uitgevoerd met de nieuwe Digital-decoder mfx+.
•	 Rijbedrijf zowel mogelijk in de stand beginner, 

gevorderde en profi.
•	 Gesimuleerd gebruik van bedrijfsmiddelen. 
•	 Realistische rijkenmerken zoals bijvoorbeeld con-

stante snelheid. 
•	 Gesimuleerde cabine op de display van Central 

Station 2. 
•	 Bediening van het model in de cabinemodus over het 

aanraakscherm van Central Station 2. 
•	 Deze nieuwe functies zijn uitsluitend beschikbaar 

in combinatie met Central Station 2 vanaf firmware-
versie 3.0.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Reizigerstrein-stoomlocomotief serie 038

37988 Reizigerstreinlocomotief met kuiptender.
Voorbeeld: reizigerstreinlocomotief met kuiptender 
serie 038 (38.10-40) van de Deutsche Bundesbahn (DB). 
Voormalige Pruisische P 8. Ketel met twee opbouwen 
en Witte-windleiplaten. Nummer 038 193-9. Bedrijfstoe-
stand rond 1968/69.
Model: met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluids-
functies. Geregelde hoogvermogensaandrijving. 3 assen 

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Contact rookgarnituur x x x x

Rijgeluid stoomloc x x x x

Locfluit x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Bel  x x x

Rangeerfluit  x x x

Kolen scheppen  x x x

Stoom afblazen   x x

Luchtpomp   x x

Schudrooster   x x

Injecteur   x x

aangedreven. Antislipbanden. Voorbereid op rookset 
72270. Met de rijrichting wisselend driepunts frontsein 
en achteraf in te bouwen rookset conventioneel in 
bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met onder-
houdsvrije warmwitte lichtdioden (LEDs). Gedetailleerde 
cabine. Beschermingsbuizen voor de zuigerstangen en 
remslangen los meegeleverd.  
Lengte over de buffers 21 cm.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Reizigerstrein-stoomlocomotief serie 023

39234 Personentreinlocomotief met sleeptender.
Voorbeeld: personentreinlocomotief serie 023 met 
sleeptender van de Deutsche Bundesbahn (DB). 
 Nummer 023 005-2. Bedrijfstoestand rond 1972.
Model: met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluids-
functies. Geregelde hoogvermogensaandrijving met 
vliegwiel in de ketel. 3 assen aangedreven. Antislipban-
den. Met de rijrichting wisselend driepunts frontsein en 
achteraf in te bouwen rookset conventioneel in bedrijf, 

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Contact rookgarnituur x x x x

Rijgeluid stoomloc x x x x

Locfluit x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Rangeerfluit  x x x

Stoom afblazen  x x x

Kolen scheppen   x x

Schudrooster   x x

Luchtpomp   x x

Injecteur   x x

Speciale functie   x x

digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije 
warmwitte lichtdioden (LEDs). Voorbereid op rookset 
7226. Locomotief en tender grotendeels van metaal. 
Kortkoppeling met mechaniek tussen loc en tender. 
Op de tender en op de loc een mechanisch bestuurde 
kortkoppeling met NEM-schacht. Minimale rijstraal 
360 mm. Beschermingsbuizen voor de zuigerstangen en 
remslangen los meegeleverd.  
Lengte over de buffers 24,5 cm.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Stoomlocomotief serie 003

37958 Stoomlocomotief.
Voorbeeld: stoomlocomotief serie 003 van de Deutsche 
Bundesbahn (DB) met Witte-windleiplaten. Bedrijfstoe-
stand rond 1970.
Model: met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluids-
functies. Geregelde hoogvermogensaandrijving 3 assen 
aangedreven. Antislipbanden. Voorbereid op rookset 

Eenmalige serie.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Contact rookgarnituur x x x x

Rijgeluid stoomloc x x x x

Locfluit x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Luchtpomp  x x x

Rangeerfluit  x x x

Stoom afblazen  x x x

Kolen scheppen   x x

Schudrooster   x x

Injecteur   x x

7226. Met de rijrichting wisselend driepunts frontsein en 
achteraf in te bouwen rookset conventioneel in bedrijf, 
digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije 
warmwitte lichtdioden (LEDs). Beschermingsbuizen voor 
de zuigerstangen en remslangen los meegeleverd.  
Lengte over de buffers 27,5 cm.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Set sneltreinrijtuigen

43915 Set sneltreinrijtuigen.
Voorbeeld: 1 coupérijtuig Aüm 203, 3 coupérijtuigen 
Büm 234 en 1 restauratierijtuig WRüm 132 van de 
 Deutsche Bundesbahn (DB). Bedrijfstoestand rond 1970.
Model: alle wagens voorbereid op stroomgeleidende 
koppelingen 7319 of 72020/72021, sleepcontact 73406, 
interieurverlichting 73400/73401 en sluitseinverlichting 
73407.  
Lengte over de buffers 143 cm.  
Wielset voor gelijkstroom per wagen 4 x 700580.

Eenmalige serie.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Elektrische locomotief serie 141

39414 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: serie 141 van de Deutsche Bundesbahn (DB). 
Chroomoxide-groene basiskleurstelling. Uitvoering met 
dubbele lampen, meervoudige straalventilatoren als 
hoogpresterende straalventilatoren met loodrechte 
lamellen en rondomlopende dakgoot. Nummer 141 258-4. 
Bedrijfstoestand rond 1971/72.
Model: met Digital-decoder mfx en uitgebreide 
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogensaandrijving 
met vliegwiel, centraal ingebouwd. Cardanaandrijving 
op 4 assen. Antislipbanden. Locomotief grotendeels 
van metaal. Met de rijrichting wisselend driepunts 
frontsein en twee rode sluitseinen conventioneel in 
bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontsein op loczijde 2 
en 1 digitaal apart uitschakelbaar. Als het frontsein op 
beide loczijden is uitgeschakeld, dan aan beide kanten 

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Rijgeluid eloc x x x x

Locfluit x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Frontsein cabine 2  x x x

Bel  x x x

Frontsein cabine 1  x x x

Stationsmededeling   x x

Rangeerfluit   x x

BR E 41 – de brulkikker van de Bundesbahn. 
Van 1956 tot 1970 zijn door de Deutsche Bundesbahn in 
totaal 451 locs van de serie E 41 aangeschaft. Ze zouden 
decennialang niet alleen het regionale verkeer van 
de Alpen tot aan de kust trekken. De geslaagde bouw 
kan worden beschouwd als een universele locomotief, 
omdat ze in de lange bedrijfstijd zo ongeveer alles 
heeft getrokken wat in het treinverkeer maar mogelijk 
is. Het harde S-Bahn-verkeer verliet hij echter al snel, 
omdat hij daarvoor vanwege een gebrekkige elek-
trische rem niet geschikt was. De stamtaak bleef het 
regionale verkeer, voornamelijk in het trekduwverkeer 
met Silberlingen. Als gevolg van de vereiste lagere 
asbelasting die over twee tweeassige draaistellen was 
verdeeld, kon de E 41 zonder problemen op geëlektrifi-
ceerde nevenlijnen worden ingezet. 
De motorisering met 4 rijmotoren is een verdere ont-
wikkeling van de ET 30. Voor de aandrijving waren de 
Siemens-Schuckert-Werke/SSW verantwoordelijk, die 
de E 41 net als de andere eenheidslocomotieven met 
een op rubberen ringen geveerde aandrijving uitrustte. 
De oliegekoelde transformator kreeg een schakel-
mechanisme aan de laagspanningskant, wat een voor 
de E 41 kenmerkend geluid opleverde. Daardoor kwam 
de loc al snel aan zijn bijnaam „Champagnekurk” of 
zelfs „Brulkikker van de Bundesbahn”. Niet weinig 
passagiers dachten bij deze knal aan schade aan de 
loc, wat de nodige irritatie opwekte. De hoogste snel-
heid van de 15,62 meter lange loc was 120 km/u. Toen 
de Bundesbahn de maximumsnelheid voor sneltreinen 
aan het eind van de jaren 50 naar 140 km/u verhoogde, 
werden de volgende E 41’s uitsluitend groengeschil-
derd geleverd, omdat het elegante blauw alleen 
was voorbehouden aan snelle voor lange afstanden 
geschikte locomotieven.  
Tijdens de gehele tijd dat de locs werden ingezet, 
droeg de serie E 41 (vanaf 1968 „141”) stroomafnemers 
met twee armen. Verder veranderde het uiterlijk wel 
door verbouwingen en hij was met drie of vijf seinen, 
met of zonder dakgoot, met afgeronde of rechthoekige 
ventilatore in de gedurende de tijd veranderende 
kleurenschema’s in Duitsland onderweg van de Alpen 
tot aan het noorden. Het systeem voor treinbeveiliging 
werd eveneens aangepast. Tot het einde van de inzet 
gold de brulkikker als een bewezen en betrouwbare 
constructie.

werking van het dubbele A-sein. Verlichting met 
onderhoudsvrije warmwitte en rode lichtdioden 
(LEDs). Gemonteerde handgrepen van metaal. 
Cabine-interieur. Opgezette dakloopplank. Gede-
tailleerde bufferbalk. Opsteekbare remslangen en 
koppelingsslangen los meegeleverd.  
Lengte over de buffers 18 cm.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Goederentrein-stoomlocomotief serie 50

37819 Goederentrein-stoomlocomotief met sleeptender.
Voorbeeld: goederentrein-stoomlocomotief serie 50 van 
de Deutsche Bundesbahn (DB), met kolensleeptender 
als eenheids-baktender 2’2’T26 in de oorspronkelijke 
uitvoering. Met Witte-windleiplaten, standaardcabine, 
lange omloop voor naar de rookkamer schuin aflopend, 
DB-reflexglaslampen en Indusi aan één kant.  
Nummer 051 013-1. Bedrijfstoestand rond 1969 – 1970.
Model: met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluids-
functies. Geregelde hoogvermogensaandrijving. 5 assen 
aangedreven. Antislipbanden. Locomotief en tender 
grotendeels van metaal. Voorbereid op rookset 72270. 
Met de rijrichting wisselend driepunts frontsein en 
achteraf in te bouwen rookset conventioneel in bedrijf, 

Eenmalige serie.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Contact rookgarnituur x x x x

Rijgeluid stoomloc x x x x

Locfluit x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Luchtpomp  x x x

Rangeerfluit  x x x

Stoom afblazen  x x x

Bel   x x

Kolen scheppen   x x

Schudrooster   x x

Injecteur   x x

•	 Bijzonder gedetailleerde metalen constructie. 
•	 Opengewerkt stalen fame en veel gemonteerde 

details.
•	 Veel bedrijfs- en geluidsfuncties digitaal schakel-

baar.

digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije 
warmwitte lichtdioden (LEDs). In relatie met de spoor-
boog verstelbare kortkoppeling met mechaniek tussen 
loc en tender. Achterop de tender en voorop de loc een 
mechanisch bestuurde kortkoppeling met NEM-schacht. 
Minimale rijstraal 360 mm. Beschermingsbuizen voor de 
zuigerstangen en remslangen los meegeleverd.  
Lengte over de buffers 26,4 cm.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Elektrische locomotief serie150

37853 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: zware goederentreinlocomotief van de Deut-
sche Bundesbahn (DB). Chroomoxide-groene basiskleur. 
Grootste serie elektrische eenheids-locomotieven van 
het nieuwbouwprogramma uit de jaren 50. Met dubbele 
lampen, meervoudige brandstofverstuiveruitlaten en 
dakgoot rondom. Bedrijfstoestand eind jaren 70/begin 
jaren 80.
Model: met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluids-
functies. Geregelde hoogvermogensaandrijving met 
vliegwiel, centraal ingebouwd. Cardanaandrijving van 

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Rijgeluid eloc x x x x

Locfluit x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Frontsein cabine 2  x x x

Rangeerfluit  x x x

Frontsein cabine 1  x x x

Compressor   x x

Stoom/perslucht afblazen   x x

Ventilator   x x

Koppelgeluid   x x

Bedrijfsgeluid 1   x x

Bezanden   x x

4 assen. Antislipbanden. Met de rijrichting wisselend 
driepunts frontsein en 2 rode sluitseinen conventioneel 
in bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontsein op loczijde 
2 en 1 digitaal apart uitschakelbaar. Als het frontsein 
op beide loczijden is uitgeschakeld, dan aan beide 
kanten werking van het dubbele A-sein. Verlichting met 
onderhoudsvrije warmwitte en rode lichtdioden (LEDs). 
Op de zij- en voorkanten gemonteerde handgrepen van 
metaal. Cabines en machinekamer met reliëf-interieur. 
Opsteekbare remslangen los meegeleverd. 
Lengte over de buffers 22,4 cm.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Set wagens met kiepbakken

46353 Set wagens met kiepbakken.
Voorbeeld: 5 twee-assige wagens met kiepbakken van 
het type F-z 120 (ex Omni 51) van de Deutsche Bundes-
bahn (DB). 2 wagens met kiepbakken met handrem, 
met remmersbordes en met railtangen. 3 wagens met 
kiepbakken zonder handrem, zonder remmersbordes en 
met railtangen. Bedrijfstoestand rond 1983.
Model: wagens met kiepbakken in gedetailleerde 
uitvoering met opengewerkt frame, apart gemonteerde 
railtangen en apart gemonteerde kiepbakken. Om en 
om wagens met gemonteerd remmersbordes en zonder 

•	 Zeer fijne uitvoering.
•	 Met apart gemonteerde railtangen op het onderstel.
•	 Alle wagens met verschillende nummers,  individueel 

verpakt.

remmersbordes. Alle wagens met kiepbakken met ver-
schillende nummers. Alle wagens individueel verpakt, 
met extra totaalverpakking.  
Totale lengte over de buffers 53 cm. 
Wielset voor gelijkstroom per wagen 2 x 700580.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Elektrische locomotief serie 139

37406 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: serie 139 van de Deutsche Bundesbahn (DB). 
Bedrijfstoestand voor tijdperk IV.
Model: met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluids-
functies. Geregelde hoogvermogensaandrijving. 4 assen 
aangedreven. Antislipbanden. Met de rijrichting wisse-

Eenmalige serie.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Rijgeluid eloc x x x x

Locfluit x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Frontsein cabine 2  x x x

Rangeerfluit  x x x

Frontsein cabine 1  x x x

Compressor   x x

Perslucht afblazen   x x

Bezanden   x x

lend driepunts frontsein en 2 rode sluitlichten conven-
tioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met 
onderhoudsvrije warmwitte en rode lichtdioden (LEDs). 
Gemonteerde metalen handrails. 
Lengte over de buffers 18,9 cm.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Set wagens met sluitsein

46900 Set wagens met sluitsein.
Voorbeeld: drie open goederenwagens van het type 
Eaos 106 met koleninzet. Bedrijfstoestand rond 1982.
Model: standaard beschikken alle wagens over 
ingebouwde rode LED-sluitseinen. Stroomopname over 
middensleepcontact. Alle wagens met verschillende 
nummers.  
Lengte over de buffers van elke Eaos 16,1 cm.

Eenmalige serie.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Oceaanblauw/beige – de kleuren uit de jaren 70 en 80
In het begin van de jaren 70 besloot de nieuwe directie 
van de DB om een nieuw kleurconcept in te voeren 
voor locomotieven en reizigersmateriaal. Omdat het 
einde van de inzet van stoomlocomotieven nabij was, 
was er niets op tegen om de bovenste helft van de    l oc- 
en/of rijtuigbakken in een lichte kleur te schilderen. 
Daarbij gaf de directie van de DB aan het design 
center van de DB de volgende richtlijnen voor het 
nieuwe kleurconcept: een voornaam uiterlijk, gesloten 
treinbeeld inclusief de locomotief en weinig vervui-
ling van de zijwanden door remstof. Het design center 
definieerde nog meer belangrijke voorwaarden zoals 
het lichter maken van de locvoorkant voor een betere 

zichtbaarheid, economische aspecten zoals schilder- 
en onderhoudskosten, en duurzaamheid en inspannin-
gen voor de reiniging van de rijtuigen.  
Als voornaam reizen gold in die tijd het TEE- en 
 IC-verkeer met zijn uiterlijk zeer aansprekende purper-
rode en beige rijtuigen. Daarom werd het nieuwe 
concept daarop gebaseerd, maar zo veranderd dat 
weliswaar overeenkomsten bestonden maar dat het ge-
vaar voor verwisseling ontbrak. Al in de lente van 1974 
werd met de diesellocomotieven 218 217 en 218 218 
het nieuwe kleurconcept voorgesteld. De machines 
hadden een beize basiskleur en als contrastkleur 
“ purperrood” (RAL 3994) of “oceaanblauw” (RAL 5020) 

over de raampartij, dak en raamsierlijsten. De combina-
tie “oceaanblauw/beige” moest gebruikt worden voor 
het algemene reisverkeer, terwijl TEE- en IC-treinen 
de kleurencombinatie “purperrood/beige” mochten 
behouden. Overigens werd bij deze kleurprototypen 
nog rekening gehouden met de vorm van de locs, die 
een zeer opvallende beschildering met donkere ramen 
en een dikke donkere sierlijst (gelijk aan die van de 
103) op elk locfront kregen, die tot de machinistenca-
bine reikte. bij een eenvoudig uitgevoerde kleurver-
deling zoals bijvoorbeeld bij de serie 111 hadden de 
ventilatoren op de zijkant anders alle voor een deel 
oceaanblauw beschilderd moeten worden. Overigens 

probeerde de DB bij de nieuw te leveren motorwagens 
van de series 472, 627 en 628 de kleurstelling aan 
de vorm aan te passen. Ook bij de diesellocs van de 
series 211, 212, 213, 290, 291, 360 en 361 lukte dat heel 
goed. Aanzienlijke optische beperkingen waren er 
echter voor alle eenheid-elocs,de oude elocs van de 
series 118, 144 en 194, de diesellocs van de series 427, 
430, 456, 624 en 634. 
Ondanks alle kritiek is het nieuwe kleurconcept twaalf 
jaar lang consequent aangehouden. De weinige over-
gebleven treinen in het oceaanblauw/beige kleurcon-
cept hebben tegenwoordig een cultstatus. 
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Elektrische locomotief serie 110.3

37013 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: serie 110.3 van de Deutsche Bundesbahn 
(DB). Hogesnelheidslocomotief met aerodynamisch 
front, met het zogenaamde „strijkijzervouw”. Oceaan-
blauw/ivoor-beschildering. Ombouwversie met rechtoe-
kige Klatte-ventilatorroosters, rechthoekige machine-
ruimteramen, zonder rondlopende regengoot, zonder 
schort en bufferbekleding Bedrijfstoestand ca. 1985.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide 
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving, 

De bijpassende reizigersrijtuigen vindt u in het 
Märklin H0-assortiment onder de artikelnum-
mers 43912, 43923, 43924. 43932 en 43960.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Stationsmededeling x x x x

Rijgeluid eloc x x x x

Locfluit x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Frontsein achter uit  x x x

Conducteursfluit  x x x

Frontsein voor uit  x x x

Compressor   x x

Perslucht afblazen   x x

•	 Uitgebreide geluidsfuncties.

centraal ingebouwd. 4 assen over cardan aangedre-
ven. Antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de 
rijrichting en twee rode sluitseinen traditioneel in bedrijf, 
digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme 
warmwitte LED’s. Gemonteerde handrails van metaal. 
Cabine met interieur, ingezet regelwiel. Gemonteerde 
dakloopbruggen. 
Lengte over de buffers 18,9 cm.
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Sneltreinrijtuigen

43912 Sneltreinrijtuig.
Voorbeeld: coupérijtuig Am 203.0 van de Deutsche 
Bundesbahn (DB). Standaardmodel UIC-x. 10 coupés 
1e klasse. Kleurstelling oceaanblauw/beige. Bedrijfstoe-
stand midden jaren 80.
Model: toegangsdeuren met eendelige deurvensters. 
Toegang met neerklabare treden. Typespecifiek nieuw 
vormgegeven ondervloeren. Draaistellen type Minden-
Deutz zwaar (type 361) met schijfremmen, zonder 
magneetschijfrem, met asgenerator serie G 150 op 
 aslager R3. Voorbereid op stroomgeleidende koppe-
lingen 7319 of 72021, sleepcontact 73406, interieurver-

De bijpassende elektrische locomotief vindt u in het 
Märklin H0-assortiment onder artikelnummer 37013.

•	 Toegangsdeuren met eendelige deurvensters.
•	 Draaistellen type Minden-Deutz zwaar (serie 361).
•	 Typespecifiek nieuw gevormde ondervloeren met 

neerklapbare treden.

43932 Sneltreinrijtuig.
Voorbeeld: coupérijtuig ABm 225 van de Deutsche 
 Bundesbahn (DB). Standaardtype UIC-x. 5 coupés 
1e klasse, 6 coupés 2e klasse. Kleurstelling oceaan-
blauw/beige. Bedrijfstoestand midden jaren 80.
Model: toegangsdeuren met eendelige deurvensters. 
Toegang met neerklabare treden. Typespecifiek nieuw 
vormgegeven ondervloeren. Draaistellen type Minden-
Deutz zwaar (type 361) met schijfremmen, zonder 
magneetschijfrem, met asgenerator serie G 150 op 
 aslager R3. Voorbereid op stroomgeleidende koppe-
lingen 7319 of 72021, sleepcontact 73406, interieurver-

De bijpassende elektrische locomotief vindt u in het 
Märklin H0-assortiment onder artikelnummer 37013.

•	 Toegangsdeuren met eendelige deurvensters.
•	 Draaistellen type Minden-Deutz zwaar (type 361).
•	 Typespecifiek nieuw vormgegeven ondervloeren met 

neerklabare treden.

lichting 73400/73401 (2x) en sluitseinverlichting 73407. 
Minimaal bereidbare straal 360 mm. Set transfers 
meegeleverd.  
Lengte over de buffers 28,2 cm. 
Wielset voor gelijkstroom 4 x 700580. 

lichting 73400/73401 (2x) en sluitseinverlichting 73407. 
Minimaal bereidbare straal 360 mm. Set transfers 
meegeleverd.  
Lengte over de buffers 28,2 cm. 
Wielset voor gelijkstroom 4 x 700580.
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Sneltreinrijtuigen

43871 Restauratierijtuig.
Voorbeeld: restauratierijtuig WRmh 132 van de Deut-
sche Bundesbahn (DB). Kleurstelling purperrood/ivoor. 
Met steil dak. Bedrijfstoestand zomer 1985.
Model: minimaal bereidbare boogstraal 360 mm. 
Typespecifiek gevormde ondervloeren. Draaistellen 
met schijfremmen. Voorbereid op stroomgeleidende 
koppelingen 7319 of 72020/72021, sleepcontact 73406, 
interieurverlichting 73400/73401 (2x) en sluitseinverlich-

De bijpassende sneltreinrijtuigen vindt u onder de 
 artikelnummers 43912, 43923, 43924 en 43932 in het 
Märklin H0-assortiment.

43923 Sneltreinrijtuig.
Voorbeeld: coupérijtuig Bm 234 van de Deutsche 
Bundesbahn (DB). Standaardtype UIC-x. 12 coupés 
2e klasse. Kleurstelling oceaanblauw/beige. Bedrijfstoe-
stand midden jaren 80.
Model: toegangsdeuren met eendelige deurvensters. 
Toegang met neerklabare treden. Typespecifiek vorm-
gegeven ondervloeren. Draaistellen type Minden-Deutz 
zwaar (type 361) met schijfremmen, zonder magneet-
schijfrem, met asgenerator serie G 150 op aslager R3. 
Voorbereid op stroomgeleidende koppelingen 7319 
of 72021, sleepcontact 73406, interieurverlichting 

De bijpassende elektrische locomotief vindt u in het 
Märklin H0-assortiment onder artikelnummer 37013.

•	 Toegangsdeuren met eendelige deurvensters. 
•	 Draaistellen type Minden-Deutz zwaar (type 361).

ting 73407. Treinbestemmingsborden en volgnummers 
meegeleverd. 
Lengte over de buffers 28,3 cm. 
Wielset voor gelijkstroom 4 x 700580.

73400/73401 (2x) en sluitseinverlichting 73407. Minimaal 
bereidbare straal 360 mm. Set transfers meegeleverd. 
Lengte over de buffers 28,2 cm. 
Wielset voor gelijkstroom 4 x 700580.
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43924 Sneltreinrijtuig.
Voorbeeld: coupérijtuig Bm 234 van de Deutsche 
Bundesbahn (DB). Standaardtype UIC-x. 12 coupés 
2e klasse. Kleurstelling oceaanblauw/beige. Bedrijfstoe-
stand midden jaren 80.
Model: toegangsdeuren met eendelige deurvensters. 
Toegang met neerklabare treden. Typespecifiek nieuw 
vormgegeven ondervloeren. Draaistellen met blok-
remmen en gemonteerde generator. Voorbereid op 
stroomgeleidende koppelingen 7319 of 72021, sleep-

De bijpassende elektrische locomotief vindt u in het 
Märklin H0-assortiment onder artikelnummer 37013.

•	 Toegangsdeuren met eendelige deurvensters. 
Typespecifiek nieuw vormgegeven ondervloeren met 
neerklappende treden.

43960 Bagagerijtuig.
Voorbeeld: bagagerijtuig serie Dms 905.0 van de 
Deutsche Bundesbahn (DB). Kleurstelling oceaanblauw/
ivoor. Zonder toegangsdeuren aan wagenkant 1, met 
steil dak. Bedrijfstoestand rond 1986.
Model: minimaal bereidbare boogstraal 360 mm. 
Typespecifiek gevormde ondervloeren. Draaistellen 
met schijfremmen en opgestoken generator. Voorbereid 
op stroomgeleidende koppelingen 7319 of 72020/72021, 
sleepcontact 73406, interieurverlichting 73400/73401 (2x) 
en sluitseinverlichting 73407.  
Lengte over de buffers 28,2 cm. 
Wielset voor gelijkstroom 4 x 700580.

De bijpassende elektrische locomotief serie 110.3 vindt 
u in het Märklin H0-assortiment onder artikelnummer 
37013.

Dit rijtuig kan met de modellen 43912, 43923, 43924, 
43932 en 43871 gecombineerd worden tot een typische 
sneltreinsamenstelling voor D-treinen uit tijdperk IV.

•	 Voorbeeldgetrouwe aanpassingen aan bodem en 
wagenbovenbouw.

contact 73406, interieurverlichting 73400/73401 (2x) en 
sluitseinverlichting 73407. Minimaal bereidbare straal 
360 mm. Set transfers meegeleverd.  
Lengte over de buffers 28,2 cm. 
Wielset voor gelijkstroom 4 x 700580.
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Elektrische locomotief serie 103.1

37576 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: elektrische locomotief serie 103.1 van de 
Deutsche Bundesbahn (DB) in purperrood/beige. Met 
twee rijen luchtroosters aan de zijkant, zonder front-
schort, met bufferbekleding en Einholm-stroomafnemer. 
Ingezet in het IC-verkeer. Bedrijfstoestand begin 
jaren 80.
Model: met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluids-
functies. Geregelde hoogvermogensaandrijving. 3 assen 

aangedreven. Antislipbanden. Met de rijrichting wisse-
lend driepunts frontsein en 2 rode sluitlichten conven-
tioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Machinekamer-
verlichting apart digitaal schakelbaar. Verlichting met 
onderhoudsvrije warmwitte en rode lichtdioden (LEDs). 
Cabine met binneninrichting. Gemonteerde metalen 
handrails. Gedetailleerde dakopbouw. 
Lengte over de buffers 21,9 cm.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Interieurverlichting x x x x

Rijgeluid eloc x x x x

Locfluit x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Frontsein cabine 2  x x x

Conducteursfluit  x x x

Frontsein cabine 1  x x x

Stationsmededeling   x x

Luchtpers   x x

Perslucht afblazen   x x

Rangeersnelheid   x x
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Zware kolentrein

26593 Zware kolentrein.
Voorbeeld: complete trein voor bulkgoederen van de 
Deutsche Bundesbahn (DB). Serie 151 in dubbeltractie. 
Open zelflossers serie Fad 167. Bedrijfstoestand rond 
1979.
Model: 1 locomotief met Digital-decoder mfx en uitge-
breide geluidsfuncties, geregelde hoogvermogensaan-
drijving. Antislipbanden. 1 locomotief zonder aandrijving, 
voorbereid voor achteraf inbouwen van hoogvermogen-
motor 60941. Antislipbanden. Beide locomotieven zijn 
vast aan elkaar gekoppeld. Afhankelijk van de rijrichting 
wisselend driepunts frontsignaal over beide locomo-
tieven conventioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. 
Dubbel A-sein schakelbaar. 10 open zelflossers met 
verschillende bedrijfsnummers. Ladinginzet met echte 
kolen afgedekt. Kleurige weergave van slijtagesporen.  
Totale lengte over de buffers ca. 177,9 cm.

Eenmalige serie.

De passende wagendisplay vindt u in het Märklin H0-
assortiment onder artikelnummer 00797.

•	 Indrukwekkende complete trein met 10 wagens. 
•	 Tweede loc voorbereid op achteraf inbouwen van 

hoogvermogensmotor 60941.
•	 Alle wagens met verschillende bedrijfsnummers.
•	 Koleninzet met echte kolen bedekt.
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Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Koppelgeluid x x x x

Rijgeluid eloc x x x x

Tyfoon x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Frontsein achter uit  x x x

Seintoon  x x x

Frontsein voor uit  x x x

Compressor   x x

Perslucht afblazen   x x
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Display zelflossers Fad 167

00797 Display met 12 zelflossers Fad 167.
Voorbeeld: open zelflosser serie Fad 167 van de 
Deutsche Bundesbahn (DB), gebruikt voor vervoer van 
kolen. Uitvoering met draaistellen van het type „Minden-
Dorstfeld”. Eenmalige serie.

De bijpassende treinset vindt u in het Märklin H0-
assortiment onder artikelnummer 26593

Model: frame en eindbordessen van metaal. Verschil-
lende bedrijfsnummers. Ladinginzet met echte kolen 
afgedekt. De wagens zijn voorzien van authentieke 
slijtagesporen. Elke wagen afzonderlijk verpakt.  

Lengte over de buffers van elk 13,3 cm,  
totale lengte ca. 159,6 cm.  
Gelijkstroomwielset per wagen 4 x 700580.
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Diesellocomotieven

36428 Diesellocomotief.
Voorbeeld: serie 132 „Ludmilla” van de Deutsche 
Reichsbahn (DR). Bedrijfstoestand rond 1987.
Model: met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluids-
opties. 4 assen aangedreven. Antislipbanden. Met de 

Eenmalige serie.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Rijgeluid dieselloc x x x x

Tyfoon x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Tyfoon hoog  x x x

Stationsmededeling  x x x

Tyfoon laag  x x x

Conducteursfluit   x x

Stoten railvoeg   x x

Bezanden   x x

Koppelgeluid   x x

36342 Diesellocomotief.
Voorbeeld: dieselrangeerlocomotief serie 335 (Köf III) 
van de Deutsche Bundesbahn (DB) in tijdperk V. Kleur-
stelling oriëntrood. Uitvoering met frontventilatoren, 
afstandsbediening per radio en rangeerkoppeling.
Model: met Digital-decoder mfx. Geregelde hoogver-
mogensaandrijving. Beide assen aangedreven. Met de 
rijrichting wisselend driepunts frontsein en 2 rode ach-
terlichten conventioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. 
Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte lichtdioden 
(LEDs). Frontsein aan beide kanten uitschakelbaar. 
Telex-koppeling voor en achter gescheiden schakelbaar. 

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Telex-koppeling achter x x x x

Telex-Koppeling voor x x x x

Directe regeling x x x x

Frontsein cabine 2  x x x

Frontsein cabine 1  x x x

•	 Opbouw en onderstel van metaal. 
•	 Telex-koppeling voor en achter. 
•	 Verlichting met warmwitte LEDs.

Vrije doorkijk door de cabine, gemonteerde handrails. 
Remleidingen en rangeerkoppelingen los meegeleverd.  
Lengte over de buffers 9,3 cm.

rijrichting wisselend driepunts frontsein conventioneel 
in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met onder-
houdsvrije warmwitte lichtdioden (LEDs).  
Lengte over de buffers 23,9 cm.
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Stoptrein

37319 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: multifunctionele elektrische locomotief 
serie 111 van de DB Regio AG Baden-Württemberg in 
tijdperk VI.
Model: met Digital-decoder mfx+ en uitgebreide geluids-
functies. Geregelde hoogvermogensaandrijving. Twee 
assen aangedreven. Antislipbanden. Met de rijrichting 
wisselend driepunts frontsein en 2 rode sluitseinen con-
ventioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting 
met onderhoudsvrije warmwitte en rode lichtdioden 
(LEDs).  
Lengte over de buffers 19,1 cm. 

De bijpassende wagens voor de BR 111 vindt u in 
het Märklin H0-assortiment onder de artikelnum-
mers 43806, 43816 en 43813.

•	 Uitgevoerd met de nieuwe Digital-decoder mfx+.
•	 Gesimuleerd gebruik van bedrijfsmiddelen. 
•	 Realistische rijkenmerken. 
•	 Uitgebreide geluidsfuncties. 
•	 Verlichting met warmwitte en rode LEDs. 
•	 Gesimuleerde cabine op de display van Central 

Station 2. 

43806 Rijtuig voor voorstadsverkeer.
Voorbeeld: rijtuig voor voorstadsverkeer 2e klasse 
(Bnrz 451.0) van de Deutsche Bahn AG. Type „Silber-
ling” in verkeersrode voorstadskleuren met rond dak. 
 Nummer 50 80 22-34 094-9.
Model: minimaal bereidbare boogstraal 360 mm. 
Typespecifiek gevormde ondervloeren. Draaistellen 
met schijfremmen. Voorbereid op stroomgeleidende 
koppelingen 7319 of 72020/72021, sleepcontact 73406, 
interieurverlichting 73400/73401 (2x) en sluitseinverlich-
ting 73409.  
Lengte over de buffers 28,2 cm. 
Wielset voor gelijkstroom 4 x 700580.

De bijpassende elektrische locomotief vindt u in het 
Märklin H0-assortiment onder artikelnummer 37319.

•	 Bediening van het model in de cabinemodus over het 
aanraakscherm van Central Station 2. 

•	 Deze nieuwe functies zijn uitsluitend beschikbaar 
in combinatie met Central Station 2 vanaf firmware-
versie 2.5.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Treinbestemming x x x x

Rijgeluid eloc x x x x

Locfluit x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Frontsein achter uit  x x x

Conducteursfluit  x x x

Frontsein voor uit  x x x

Stationsmededeling   x x

Luchtpers   x x

Perslucht afblazen   x x

Rangeersnelheid   x x
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43816 Rijtuig voor voorstadsverkeer.
Voorbeeld: rijtuig voor voorstadsverkeer 1e/2e klasse 
(ABnrz 451.0) van de Deutsche Bahn AG. Type „Silber-
ling” in verkeersrode voorstadskleuren met rond dak. 
Nummer 50 80 31-34 3009.
Model: minimaal bereidbare boogstraal 360 mm. 
Typespecifiek gevormde ondervloeren. Draaistellen 
met schijfremmen. Voorbereid op stroomgeleidende 
koppelingen 7319 of 72020/72021, sleepcontact 73406, 

De bijpassende elektrische locomotief vindt u in het 
 Märklin H0-assortiment onder artikelnummer 37319.

interieurverlichting 73400/73401 (2x) en sluitseinverlich-
ting 73409.  
Lengte over de buffers 28,2 cm. 
Wielset voor gelijkstroom 4 x 700580.

43831 Stuurstandrijtuig.
Voorbeeld: stuurstandrijtuig voor voorstadsverkeer 
2e klasse met fietsafdeling (Bnrdzf 477) van de Deutsche 
Bahn AG. Type „Silberling” in verkeersrode voorstads-
kleuren. Gemoderniseerde „Karlsruher Kop” zonder ba-
gageruim met fietsafdeling. Nummer 50 80 82-34 324-7.
Model: minimaal bereidbare boogstraal 360 mm. 
Typespecifiek gevormde ondervloeren. Draaistellen 
met schijfremmen. Voorbereid op stroomgeleidende 
koppelingen 7319 of 72020/72021, sleepcontact 73406, 

Bij trekkende locomotief (loc vooraan) lichten op het 
stuurstandrijtuig twee rode sluitseinen op.

De bijpassende elektrische locomotief vindt u in het 
Märklin H0-assortiment onder artikelnummer 37319.

interieurverlichting 73400/73401 (2x) en sluitseinverlich-
ting 73409.  
Lengte over de buffers 28,2 cm. 
Wielset voor gelijkstroom 4 x 700580.
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Stoptrein

43961 Bagagerijtuig.
Voorbeeld: bagagerijtuig serie Dduu 498.1 van de 
 Deutsche Bahn AG (DB AG). Verkeersrode basiskleur-
stelling. Zonder toegangsdeuren aan wagenkant 1, met 
stijl dak. Bedrijfstoestand rond 2003.
Model: minimaal bereidbare boogstraal 360 mm. 
Typespecifiek gevormde ondervloeren. Draaistellen 
met schijfremmen. Voorbereid op stroomgeleidende 
koppelingen 7319 of 72020/72021, sleepcontact 73406, 
interieurverlichting 73400/73401 (2x) en sluitseinverlich-
ting 73407.  
Lengte over de buffers 28,2 cm. 
Wielset voor gelijkstroom 4 x 700580.

De bijpassende elektrische locomotief serie 111 vindt 
u in het Märklin H0-assortiment onder artikelnummer 
37319.

Dit rijtuig kan met de modellen 43806, 43816 en 43831 
gecombineerd worden tot een typische voorstadstrein-
samenstelling uit tijdperk V/VI.

•	 Voorbeeldgetrouwe aanpassingen aan bodem en 
wagenbovenbouw.

37863 Diesellocomotief.
Voorbeeld: diesel-rangeerlocomotief serie 363 van DB 
Schenker Rail Deutschland AG. Dieselhydraulische 
aandrijving met blinde as. Bedrijfstoestand rond 2011.
Model: met Digital-decoder mfx en uitgebreide ge-
luidsfuncties. Geregelde hoogvermogensaandrijving. 

•	 Telex-koppelingen voor het op afstand 
ontkoppelen van de wagens.

•	 Uitgebreide geluidsfuncties.
•	 Dubbel A-sein schakelbaar.

3 assen en blinde as aangedreven. Anti-slipbanden. Met 
rijrichting wisselend driepunts frontsein conventioneel 
in bedrijf, digitaal schakelbaar. Telexkoppeling voor en 
achter gescheiden digitaal schakelbaar. Bordeshekken 
van metaal. 
Lengte over de buffers 12 cm.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Telex-koppeling achter x x x x

Rijgeluid dieselloc x x x x

Tyfoon x x x x

Telex-Koppeling voor x x x x

Directe regeling  x x x

Frontsein achter uit  x x x

Seintoon  x x x

Frontsein voor uit  x x x

Piepen van remmen uit   x x

Rangeersnelheid   x x

Luchtpers   x x

Bedrijfsgeluid   x x

Cabineradio   x x

Stoten railvoeg   x x
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Elektrische locomotief serie 146.2

37465 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: elektrische locomotief serie 146.2 van de 
Deutsche Bahn AG (DB AG). Bedrijfstoestand rond 2012.
Model: met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluids-
functies. Geregelde hoogvermogensaandrijving. 4 assen 

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Stationsmededeling x x x x

Rijgeluid eloc x x x x

Tyfoon x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Frontsein cabine 2  x x x

Tyfoon hoog  x x x

Frontsein cabine 1  x x x

Conducteursfluit   x x

Compressor   x x

Perslucht afblazen   x x

aangedreven. Antislipbanden. Met de rijrichting wisse-
lend driepunts frontsein en 2 rode sluitlichten conven-
tioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met 
onderhoudsvrije warmwitte en rode lichtdioden (LEDs).  
Lengte over de buffers 21,7 cm.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.



cehN+j8| 

114

Dieseltreinstel voor regionaal verkeer serie 648.2

39730 Dieseltreinstel voor regionaal verkeer.
Voorbeeld: dieseltreinstel voor regionaal verkeer 
serie 648.2 (LINT 41) van de Deutsche Bahn AG (DB AG). 
Uitvoering met verlaagde instap. Bedrijfstoestand 2011.
Model: met vier ingebouwde displays die in digitaal 
bedrijf de deuren voorstellen en die typische in- en 
uitstapscènes kunnen afspelen. Met Digital-decoder mfx 

•	 4 ingebouwde displays. 
•	 Binnenverlichting standaard ingebouwd. 
•	 Interieur met 29 zittende en staande figuren. 
•	 mfx-decoder met uitgebreide geluidsfuncties.
•	 Verlichte weergave treinbestemming.

en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermo-
gensaandrijving in Jakobs-draaistel ingebouwd. 2 assen 
aangedreven. Anti-slipbanden. Binnenverlichting stan-
daard ingebouwd. Frontsein en binnenverlichting met 
onderhoudsvrije warmwitte LEDs. Frontsein, treinbe-
stemming voorbeeldsgetrouw met gele LEDs. Frontsein, 
treinbestemming, binnenverlichting en twee rode sluit-

seinen conventioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. 
Gedetailleerde uitvoering van onderstel en opbouw, vrije 
doorkijk, interieur met 29 staande en zittende fituren, ge-
sloten vouwbalk en schaargeleiding op Jakobs-draaistel 
tussen de rijtuighelften. Aan de uiteinden weergave van 
de middenbufferkoppelingen.  
Totale lengte 48,1 cm.
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Eenmalige serie. Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Deuren rechts voor x x x x

Rijgeluid dieselloc x x x x

Deuren rechts achter x x x x

Directe regeling x x x x

Deuren links voor x x x

Interieurverlichting  x x x

Deuren links achter x x x

Stationsmededeling  x x x

Piepen van remmen uit   x x

Tyfoon   x x

Frontsein cabine 2   x x

Conducteursfluit   x x

Frontsein cabine 1   x x

Lichtfunctie   x x

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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S-Bahn treinstel

37506 S-Bahn treinstel.
Voorbeeld: S-Bahn treinstel serie 420 van de Deutsche 
Bahn ag (DB AG). Actuele bedrijfstoestand in ver-
keersrode stoptreinbeschildering. Nummers 420 363-4, 
421 363-3, 420 863-3.
Model: met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluids-
functies. Geregelde hoogvermogensaandrijving. Cardan-
aandrijving van 4 assen van het tussenrijtuig. Onderstel 
van het tussenrijtuig van spuitgietmetaal. Verlichting 
met onderhoudsvrije warmwitte lichtdioden (LEDs). Met 
de rijrichting wisselend driepunts frontsein en twee rode 
sluitseinen. De eindwagens beschikken over omwis-
seling van het sleepcontact en nemen altijd vooraan in 
de rijrichting stroom op. Verlichte treinbestemming in 
combinatie met driepunts frontsein digitaal schakelbaar. 
Mechaniek voor kortkoppeling en elektrische verbinding 
tussen de wagens. Te koppelen met meegeleverde 

•	 Zeer gedetailleerde uitvoering op schaal.
•	 Binneninrichting overeenkomstig het voorbeeld. 
•	 Alle verlichting met onderhoudsvrije warmwitte 

LEDs. 
•	 5-polige schuin gemonteerde motor met vliegwiel 

voor zijdezachte rijkenmerken. 
•	 Omschakeling sleepcontact.

speciale koppeling met andere ET 420-eenheden voor 
een voorbeeldgetrouw bedrijf. Standaard binnenverlich-
ting. Zeer gedetailleerde kunststof behuizing met veel 
opgestoken details zoals handgrepen, contactdozen, 
ruitenwissers, antennes, fluiten en claxons. Meerkleu-
rige binneninrichting. Aan de uiteinden gedetailleerde 
weergave van de Scharfenberg-koppeling (functieloos). 
Verschillende authentieke reisdoelen meegeleverd.  
Lengte over de buffers 77,5 cm.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Interieurverlichting x x x x

Bedrijfsgeluid x x x x

Seintoon x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Frontsein achter uit  x x x

Sluiten van deuren  x x x

Frontsein voor uit  x x x
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Treinstel

37703 Treinstel.
Voorbeeld: hogesnelheidstrein ICE 1 InterCityExpress 
serie 401 van de Deutsche Bahn AG (DB AG). Actuele 
uitvoering.
Model: vijfdelige uitvoering. Met Digital-decoder mfx 
en uitgebreide geluidsfuncties. 2 assen aangedreven. 
 Antislipbanden. Standaard ingebouwde binnenverlich-
ting. Frontsein en binnenverlichtting met warmwitte 
LEDs. Chassis van de stuurstandrijtugen van metaal. 
Binnenverlichting conventioneel in bedrijf, digitaal 
schakelbaar. 
Lengte over de buffers ca. 123,5 cm. 

De basisgroep 37703 is tot een achtdelige eenheid 
uitbreidbaar met de uitbreidingsset 43705.

Eenmalige serie

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Conducteursfluit x x x x

Rijgeluid x x x x

Signaaltoon 1 x x x x

Directe regeling x x x x

Sluiten van deuren  x x x

Stationsmededeling  x x x

Signaaltoon 2  x x x

Stationsmededeling – E  x x x

Piepen van remmen uit   x x

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Uitbreidingsset rijtuigen

43705 Uitbreidingsset rijtuigen.
Voorbeeld: 2 X Bvmz 2e klasse en 1 x Avmz 1e klasse. 
Tussenrijtuig voor de ICE 1.
Model: 3 tussenrijtuigen als aanvulling op model 
37703. Speciale kortkoppelingen met schaargeleiding. 
Interieurverlichting wordt gevoed over de doorgaande 
elektrische verbinding van de gehele trein.  
Totale lengte ca. 79,2 cm.

De basisset 37703 is met de uitbreidingsset 43705 
uitbreidbaar tot een eenheid van 8 rijtuigen.

Eenmalige serie.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.



3770337703 43705 37703 43705

121© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.



cehN+j8| 

122

Dieseltreinstel „LINT”

37738 Dieseltreinstel „LINT”.
Voorbeeld: dieseltreinstel voor regionaal verkeer 
LINT 41 van de Bayerische Regiobahn BRB. Uitvoering 
als „Poppenkasttrein”. Inzet: regionaal verkeer in de 
regio Augsburg en Ingolstadt.
Model: met Digital-decoder mfx en uitgebreide ge-
luidsfuncties. Geregelde hoogvermogensaandrijving. 
Hoogvermogenmotor en vliegwiel in Jakobs-draaistel 
geplaatst. 2 assen aangedreven. Antislipbanden. 
Standaard ingebouwde binnenverlichting. Frontsein en 

Bijzondere uitvoering met motieven uit de 
 Augsburger poppenkast.

Eenmalige serie.

Dit dieseltreinstel vindt u in de gelijkstroomuit-
voering in het Trix H0-sortiment onder 22377.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Interieurverlichting x x x x

Rijgeluid dieselloc x x x x

Seintoon x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Frontsein achter uit  x x x

Stationsmededeling  x x x

Frontsein voor uit  x x x

Sluiten van deuren   x x

Conducteursfluit   x x

binnenverlichting met onderhoudsvrije warmwitte LEDs. 
Treinbestemming als bij het voorbeeld met gele LEDs. 
Frontsein, treinbestemming en 2 rode sluitseinen con-
ventioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Gedetailleer-
de uitvoering van onderstel en opbouw, vrije doorkijk, 
binneninrichting, gesloten vouwbalg en schaargeleiding 
op het Jakobs-draaistel tussen de rijtuighelften. Aan de 
uiteinden weergave van de middenbufferkoppelingen. 
Instelbare kortkoppeling tussen loc en tender. 
Lengte over de buffers 48,1 cm. 

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.



123© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.



8

;3

124

Draisine / Goederenwagens

44209 Bierwagen.
Voorbeeld: particuliere wagen vormgeving van de 
 Beierse Staatsbrouwerij Weihenstephan, Freising.
Model: Relex-koppelingen. 
Lengte over de buffers 11,5 cm. 
Wielset voor gelijkstroom 2 x 700580.

46779 Opzichtersdraisine KLV 04.
Voorbeeld: driepersoons draisine KLV 04, open variant 
als cabrio zonder dak, van de Deutsche Bundesbahn.
Model: metalen opbouw. Voorbeeldgetrouwe kleuren 
en opschriften. Interieur. Zonder aandrijving, maar kan 
rollen.  
Lengte ca. 2,8 cm.

Eenmalige serie.

In de jaren 40 werden deze voertuigen voor het eerst 
in verschillende series gemaakt als opvolgers van de 
KLV 01. De KLV 04 bestond als type C3 (met een verhou-
dingsgewijs grote bergruimte) met een vaste opbouw 
en met een vouwkap, dus als cabrio, waarvan een 
gedeelte later als gevolg van de beperkte houdbaarheid 
van de vouwkap echter is omgebouwd naar een vaste 
ombouw. De KLV 04 was uitgerust met een tweecilinder 
tweetaktmotor en vaak van een benzinetank van 10 liter 
voorzien.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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47566 Ketelwagen.
Voorbeeld: particuliere wagen van de On Rail GmbH. 
Ketelwagen met knikketel, en ladder op de kop, 
 geregistreerd in Duitsland.
Model: fijn gedetailleerd onderstel met opengewerkt 
frame. Bordes en looppad apart gemonteerd. Draaistel-
len type Y 25.  
Lengte over de buffers 18 cm. 
Wielset voor gelijkstroom 4 x 700580.

Eenmalige serie.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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184 x 84 cm / 73” x 34”
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Zwitserland

29463 Digitale mega-startset „Zwitserse spoorwegen” 
230 Volt.
Voorbeeld: personentrein en goederentrein van de 
 Schweizerische Bundesbahnen (SBBCFF/FFS). Elek-
trische locomotief serie 460 met reclameteksten en 
elektrische locomotief Ae 6/6. Eurocity sneltreinrijtuig 
1e klasse Apm en 2 Eurocity sneltreinrijtuigen 2e klasse 
Bpm in eigentijdse kleurstelling. Vierassige schuifhuif-
wagen Rilns 16, schuifwandwagen Hbis en kniktank-
wagen serie Zans en vierassige dubbelrongenwagen 
type Snps.

Eenmalige serie.•	 Complete digitale spoorbaan: 2 complete treinsstel-
len, centraal station en grote C-rail baan.

rood. Elektrische locomotief Ae 6/6 met 3 aangedreven 
assen en anti-slipbanden. 
Totale lengte van de personentrein met Re 460: 101,8 cm. 
Totale lengte van de goederentrein met Ae 6/6: 78,1 cm.

Inhoud: grote C-rail baan met 3 wissels. Centraal station. 
Schakelnetdeel 60 VA voor stroomvoorziening van 
centrale eenheid en accessoires. Aansluitmateriaal. 
Uitvoerige installatie- en gebruikshandleiding.

Model: beide locomotieven met Digital-decoder mfx, 
geregelde hoogvermogensaandrijving en uitgebreide 
geluidsfuncties. Elektrische locomotief Re 460 met 
2 aangedreven assen en anti-slipbanden. Met de rijrich-
ting wisselend driepunts frontsein en 2 rode sluitlichten 
conventioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Schijn-
werper digitaal schakelbaar. Mogelijkheid tot wisselen 
tussen Zwitserse lichtwisseling en lichtwisseling wit/
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Utbreidingsmogelijkheden met de C-rail uitbreidings-
sets en met het volledige C-rail programma. De wissels 
kunnen worden voorzien van wisselaandrijving 74491 
en decoder 74461.

Digitale functies 
Re 460

Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Lichtfunctie x x x x

Rijgeluid eloc x x x x

Tyfoon x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Frontsein cabine 2  x x x

Rijgeluid  x x x

Frontsein cabine 1  x x x

Schijnwerper  x x x

Digitale functies 
BR 218

Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Rijgeluid eloc x x x x

Locfluit x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Frontsein cabine 2  x x x

Hoofdschakelaar  x x x

Frontsein cabine 1  x x x

Luchtpers  x x x

Ventilator  x x x

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Zwitserland

37547 TEE-trein met elektrische motorwagen.
Voorbeeld: viersysteem-trein met elektrische motor-
wagen Serie RAe, 1e klasse, van de Schweizerische 
Bundesbahnen (SBB/CF/FFS). 6-delige eenheid met 
1 stuurstandrijtuig, 1 grootruimwagen, 1 motorwagen 
met keuken, 1 barwagen met grootruim-afdeling, 
1 grootruimwagen en 1 stuurstandrijtuig. Purper-
rood/beige TEE-basiskleurstelling als RAe TEE 1052 
„ Cisalpin”. Inzet in internationaal TEE-verkeer van 
Milaan over Domodossola – Simplon-Brig – Lausanne – 
Vallorbe – Dijon naar Parijs. Bedrijfstoestand midden 
jaren 70.
Model: met nieuwe Digital-decoder mfx+ en uitgebreide 
geluidsfuncties in de motorwagen ondergebracht. 
 Geregelde hoogvermogensaandrijving met vliegwiel 
centraal ingebouwd in de motorwagen. 4 assen over 
cardan aangedreven. Antislipbanden. Met de rijrichting 
wisselend driepunts frontsein en 2 rode sluitlichten 
conventioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Standaard 
ingebouwde binnenverlichting, apart digitaal schakel-
baar. Cabineverlichting in cabine 1 en 2 beide digitaal 
schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte 

Eenmalige serie.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Interieurverlichting x x x x

Rijgeluid eloc x x x x

Seintoon x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Cabineverlichting  x x x

Stationsmededeling – CH  x x x

Cabineverlichting  x x x

Sluiten van deuren   x x

Conducteursfluit   x x

Panto-geluid   x x

Stoten railvoeg   x x

Rangeer-dubbel-A-sein   x x

•	 Uitgevoerd met de nieuwe Digital-decoder mfx+.
•	 Rijbedrijf zowel mogelijk in de stand beginner, 

gevorderde en profi.
•	 Gesimuleerd gebruik van bedrijfsmiddelen. 
•	 Realistische rijkenmerken zoals bijvoorbeeld con-

stante snelheid. 
•	 Gesimuleerde cabine op de display van Central 

Station 2. 

en rode lichtdioden (LEDs). Vier verschillende dakpan-
tografen in wisselende volgorde, gedetailleerde dakuit-
rusting. Ingestoken handgrepen van metaal. Cabines en 
passagiersruimte met binneninrichting. Kortgekoppelde 
mechanische en elektrische speciale verbinding tussen 
de wageneenheden. Sleepcontacten voor rijstroom in 
de beide stuurstandrijtuigen, automatische omscha-
keling naar de beschikbare stroomafnemer. Op de 
uiteinden weergaven van de Scharfenberg-koppeling 
(niet werkend). Bochten te berijden met een minimale 
straal van 360 mm. 
Lengte van de trein ca 161 cm.

•	 Bediening van het model in de cabinemodus 
over het aanraakscherm van Central Station 2. 

•	 Deze nieuwe functies zijn uitsluitend beschik-
baar in combinatie met Central Station 2 vanaf 
firmware-versie 3.0. 

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Zwitserland

37568 Elektrische locomotief „Krokodil”.
Voorbeeld: goederentreinlocomotief serie Be 6/8 II 
„Krokodil” van de Schweizerische Bundesbahnen 
(SBB). Model uit de eerste bouwreeks. Dennengroene 
basiskleur, met gedeeltelijk gesloten cabinedeuren, met 
buffers met holle plunjers, zonder overgangsplaat aan 
de voorkant, met brede rangeerstrepen, met foutrijsein 
en met Indusi-magneet. Bedrijfstoestand rond 1963.
Model: met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluids-
functies. 2 geregelde hoogvermogensaandrijvingen met 
vliegwiel, telkens 1 motor in elk frame. Telkens 3 assen 
en een blinde as aangedreven. Anti-slipbanden. Met 
de bochten meegaand geleed onderstel. Met rijrichting 
wisselend driepunts frontsein en een rood sluitlicht 
(Zwitserse lichtwisseling) conventioneel in bedrijf, 
digitaal schakelbaar. Verlichting omschakelbaar bij 
solorit op 1 rood sluitlicht. Verlichting met onderhouds-
vrije warmwitte en rode LEDs. Zeer gedetailleerde 

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Sluitsein x x x x

Rijgeluid eloc x x x x

Locfluit x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Rangeerfluit  x x x

Koppelgeluid  x x x

Stationsmededeling – CH  x x x

Stoom/perslucht afblazen   x x

Ventilator   x x

Luchtpers   x x

Panto-geluid   x x

•	 Zeer gedetailleerde metalen uitvoering. 
•	 mfx-decoder met uitgebreide geluidsfuncties.
•	 Locomotief aangedreven door twee hoogver-

mogensaandrijvingen en vliegwiel.

metalen uitvoering met veel apart gemonteerde details, 
driedelige loc-opbouw met uitzwenkende voorbouwen. 
Gedetailleerde dakuitrusting met veiligheidsrooster 
onder de stroomafnemer. 
Lengte over de buffers 22,3 cm. 
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Zwitserland

37348 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Elektrische locomotief serie Re 4/4 II (serie 
4210) van de Schweizeriche Bundesbahnen (SBB). 
Ombouwversie in het kader van het LION-programma. 
Vuurrode basiskleurstelling. Actuele bedrijfstoestand.
Model: met Digital-decoder mfx en uitgebreide ge-
luidsfuncties. Geregelde hoogvermogensaandrijving. 
2 assen aangedreven. Antislipbanden. Met de rijrichting 
wisselend driepunts frontsein en 1 wit sluitsein (Zwit-
serse seinwisseling) conventioneel in bedrijf, digitaal 
schakelbaar. Verlichting omschakelbaar bij solo-ritten 
naar 1 rood sluitsein. Frontsein op lockant 2 en 1 elk 

De elektrische locomotief re 4/4 II (serie 420) 
is de juiste locomotief voor de weergave van 
de IC 187 voor de verbinding Stuttgart Hbf – 
Zürich HB in combinatie met de vijfdelige 
sneltreinwagenset 43672.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Sluitsein x x x x

Rijgeluid eloc x x x x

Locfluit x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Frontsein cabine 2  x x x

Schijnwerper  x x x

Frontsein cabine 1  x x x

Conducteursfluit   x x

Rangeerfluit   x x

Hoofdschakelaar   x x

Compressor   x x

•	 Ombouwversie met nieuwe airco, achteruitkijk-
spiegel en frontsein.

apart digitaal uitschakelbaar. Als het frontsein aan 
beide lockanten uitgeschakeld is, dan aan beide kanten 
werking van het dubbele A-sein als rood noodstopsein. 
Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode 
lichtdioden (LEDs). Gemonteerde metalen handrails aan 
de zij- en voorkant. Weergave airco langs de zijkant. 
Koppelingen verwisselbaar met frontafscherming. 
Lengte over de buffers 17,1 cm.
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43672 InterCity-sneltreinrijtuigset.
Voorbeeld: 5 verschillende InterCity-sneltreinrijtuigen 
van verschillende series in de zogenaamde EC-Refit-
vormgeving van de Schweizerische Bundesbahnen 
(SBB). 1 InterCity-grootruimwagen serie Apm, 1e klasse. 
4 InterCity-grootruimwagens serie Bpm, 2e klasse. 
Actuele bedrijfstoestand 2013 voor de IC 187 voor de 
verbinding Stuttgart Hbf – Zürich HB.
Model: alle wagens met bestemmingsborden en 
verschillende wagennummers 301 tot 205. Verstelbare 
buffers. Voorbereid voor stroomgeleidende koppelingen 
7319 of stroomgeleidende kortkoppelingen 72020/72021. 
Alle wagens individueel verpakt met extra buitenver-
pakking.  
Totale lengte over de buffers 133 cm.  
Wielset voor gelijkstroom per wagen 4 x 700580.

De bijpassende elektrische locomotief van de serie 
Re 4/4 II vindt u onder artikelnummer 37348 in het 
Märklin H0-assortiment.

•	 Voorbeeldgetrouwe weergave van de IC 187 voor de 
verbinding Stuttgart Hbf – Zürich HB.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Zwitserland

37446 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Elektrische locomotief seie 482 van SBB 
Cargo. Bedrijfstoestand rond 2012.
Model: met Digital-decoder mfx en uitgebreide ge-
luidsfuncties. Geregelde hoogvermogensaandrijving. 
4 assen aangedreven. Antislipbanden. Met de rijrichting 
wisselend driepunts frontsein en 2 rode sluitlichten 
conventioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. OP 
Zwitserse lichtwisseling omschakelbaar. Verlichting met 
onderhoudsvrije warmwitte en rode lichtdioden (LEDs).  
Lengte over de buffers 21,7 cm.

Eenmalige serie.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Lichtfunctie x x x x

Rijgeluid eloc x x x x

Tyfoon x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Frontsein cabine 2  x x x

Tyfoon hoog  x x x

Frontsein cabine 1  x x x

Schijnwerper   x x

Compressor   x x

Perslucht afblazen   x x

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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TGV Lyria

37792 Hogesnelheidstrein TGV Lyria.
Voorbeeld: hogesnelheidstrein TGV Lyria (train à grande 
vitesse), als gezamenlijk project van de Franse staats-
spoorwegen (SNCF) en de Schweizerische Bundesbah-
nen (SBB) in de uitvoering voor het verkeer van Parijs 
naar Bazel, Zürich, Bern, Lausanne en Genève. 2 stuur-
standrijtuigen, 1 overgangswagen (R1) 1e/2e klasse, 
1 overgangswagen (RS) 2e klasse. Nummer 4410. 
Bedrijfstoestand 2013.
Model: vierdelige basisgarnituur. Beide stuurstandrij-
tuigen (TK1 en TK2) gemotoriseerd. met Digital-decoder 
mfx en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogver-
mogensaandrijving in beide stuurstandrijtuigen, centraal 
ingebouwd. Cardanaandrijving van telkens 4 assen. An-
tislipbanden. Binnenverlichting standaard ingebouwd. 
Met de rijrichting wisselend driepunts frontsein, 2 rode 
sluitseinen en binnenbelichting conventioneel in bedrijf, 
digitaal schakelbaar. Derde frontsein voor Franse 
lichtwisseling digitaal apart uitschakelbaar. Verlichting 
met onderhoudsvrije warmwitte en rode lichtdioden 
(LEDs). Apart gemonteerde handgrepen van metaal. 

De basisgarnituur 37792 kan met de uitbreidings-
sets 43422, 43432 en 43442 uitbreidbaar tot een 
voorbeeldgetrouwe tiendelige eenheid.

Eenmalige serie.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Interieurverlichting x x x x

Lichtfunctie 1 x x x x

Rijgeluid eloc x x x x

Tyfoon x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Sluiten van deuren  x x x

Rangeerfluit  x x x

Conducteursfluit  x x x

Stationsmededeling   x x

Stationsmededeling – F   x x

Stationsmededeling – CH   x x

•	 Weergave volledig op schaal 1:87. 
•	 Binnenverlichting standaard ingebouwd.
•	 Uitgebreide geluidsfuncties.
•	 Verlichting met warmwitte LEDs.
•	 Beide motorwagens gemotoriseerd.
•	 Nieuwe dakkappen op de overgangsrijtuigen.

Ingezette ruitenwissers. Cabine in de motorwagens met 
binneninrichting. Motorwagen en overgangswagen zijn 
paarsgewijs vast aan elkaar gekoppeld, met speciale 
kortkoppelingen en schaargeleiding. Extra schaargelei-
ding in Jakobs-draaistel. Overgangswagen met dakkap-
pen. Van de rijrichting afhankelijke stroomvoorziening 
over het telkens voorste motorrijtuig. Binnenbelichting 
gevoed door de doorlopende elektrische verbinding van 
de gehele trein. Elke motorwagen met 2 Einholm-stroom-
afnemers in verschillende uitvoeringen. De pantografen 
zijn alleen mechanisch, niet elektrisch bedienbaar. 
Model op schaal, daarom is een minimale boogstraal 
van 360 mm vereist bij een profiel van vrije ruimte. 
Lengte van de vierdelige basisgarnituur 101 cm.

SNCF en TGV zijn gedeponeerde handelsmerken van de SNCF. TGV® is eigendom 
van de SNCF. Elk recht op vermenigvuldiging wordt voorbehouden.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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TGV Lyria

43422 Set met aanvullende rijtuigen 1 voor TGV Lyria.
Voorbeeld: hogesnelheidstrein TGV Lyria (train à grande 
vitesse), als gezamenlijk project van de Franse staats-
spoorwegen (SNCF) en de Schweizerische Bundesbah-
nen (SBB) in de uitvoering voor het verkeer van Parijs 
naar Bazel, Zürich, Bern, Lausanne en Genève. 1 tussen-
rijtuig (R2) 1e klasse en 1 tussenrijtuig (R3) 1e klasse met 
draagframe en opgebouwde Wi-Fi antenne.  Nummer 
treinset 4410. Bedrijfstoestand 2013.
Model: tweedelige aanvullingsset voor uitbreiding 
van de hogesnelheidstrein TGV Lyria, artikel 37792, tot 

De basisgarnituur 37792 kan met de uitbreidingssets 
43422, 43432 en 43442 uitbreidbaar tot een voorbeeld
getrouwe tiendelige eenheid.

Eenmalige serie.

•	 Binnenverlichting standaard ingebouwd. 
•	 Verlichting met warmwitte LEDs. 
•	 Voorbeeldgetrouw met draagframe en opgebouwde 

WiFiantenne op tussenrijtuig R3.
•	 Nieuwe dakventilatoren op beide tussenrijtuigen.

een tiendelige eenheid. Binnenverlichting standaard 
ingebouwd met onderhoudsvrije warmwitte LEDs. 
Binnenverlichting wordt gevoed over de doorlopende 
elektrische verbinding van de gehele trein. Beide tus-
senrijtuigen zijn vast aan elkaar gekoppeld. Schaarbe-
geleiding in de Jakobs-draaistellen. Met draagframe en 
opgebouwde Wi-Fi antenne op tussenwagen R3. Model-
lering op maat, daarom minimaal berijdbare draaicirkel 
360 mm bij een profiel van vrije ruimte.  
Lengte van het wagenstel 43 cm.

43432 Set met aanvullende rijtuigen 2 voor TGV Lyria.
Voorbeeld: hogesnelheidstrein TGV Lyria (train à grande 
vitesse), als gezamenlijk project van de Franse staats-
spoorwegen (SNCF) en de Schweizerische Bundesbah-
nen (SBB) in de uitvoering voor het verkeer van Parijs 
naar Bazel, Zürich, Bern, Lausanne en Genève. 1 tus-
senrijtuig (R6) 2e klasse en 1 tussenrijtuig (R7) 2e klasse. 
Nummer treinstel 4410. Bedrijfstoestand 2013.
Model: tweedelige aanvullingsset voor uitbreiding 
van de hogesnelheidstrein TGV Lyria, artikel 37792, tot 

een tiendelige eenheid. Binnenverlichting standaard 
ingebouwd met onderhoudsvrije warmwitte LEDs. 
Binnenverlichting wordt gevoed over de doorlopende 
elektrische verbinding van de gehele trein. Beide tus-
senrijtuigen zijn vast aan elkaar gekoppeld. Schaarbe-
geleiding in de Jakobs-draaistellen. Beide middenwa-
gens met dakventilatoren. Modellering op maat, daarom 
minimaal berijdbare draaicirkel 360 mm bij een profiel 
van vrije ruimte.  
Lengte van het wagenstel 43 cm.

•	 Binnenverlichting standaard ingebouwd. 
•	 Verlichting met warmwitte LEDs. 
•	 Nieuwe dakventilatoren op beide tussenrijtuigen.

Eenmalige serie.

De basisgarnituur 37792 kan met de uitbreidingssets 
43422, 43432 en 43442 uitbreidbaar tot een voorbeeld
getrouwe tiendelige eenheid.

43442 Set met aanvullende rijtuigen 3 voor TGV Lyria.
Voorbeeld: hogesnelheidstrein TGV Lyria (train à grande 
vitesse), als gezamenlijk project van de Franse staats-
spoorwegen (SNCF) en de Schweizerische Bundesbah-
nen (SBB) in de uitvoering voor het verkeer van Parijs 
naar Bazel, Zürich, Bern, Lausanne en Genève.1 tussen-
rijtuig (R4) Barwagen 2e klasse en 1 tussenrijtuig (R5) 
2e klasse. Nummer treinstel 4410. Bedrijfstoestand 2013.
Model: tweedelige aanvullingsset voor uitbreiding 
van de hogesnelheidstrein TGV Lyria, artikel 37792, tot 

een tiendelige eenheid. Binnenverlichting standaard 
ingebouwd met onderhoudsvrije warmwitte LEDs. 
Binnenverlichting wordt gevoed over de doorlopende 
elektrische verbinding van de gehele trein. Beide tus-
senrijtuigen zijn vast aan elkaar gekoppeld. Schaarbe-
geleiding in de Jakobs-draaistellen. Beide tussenrijtui-
genmet dakventilatoren. Modellering op maat, daarom 
minimaal berijdbare draaicirkel 360 mm bij een profiel 
van vrije ruimte.  
Lengte van het wagenstel 43 cm.

•	 Binennverlichting standaard ingebouwd. 
•	 Verlichting met warmwitte LEDs. 
•	 Nieuwe dakventilatoren op beide tussenrijtuigen.

Eenmalige serie.

De basisgarnituur 37792 kan met de uitbreidingssets 
43422, 43432 en 43442 uitbreidbaar tot een voorbeeld
getrouwe tiendelige eenheid. 
 

SNCF en TGV zijn gedeponeerde handelsmerken van de SNCF. TGV® is eigendom 
van de SNCF. Elk recht op vermenigvuldiging wordt voorbehouden.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Oostenrijk

37684 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: elektrische locomotief serie 1018.0 van de 
Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) in dennengroene 
basiskleur. Ombouwversie volgens de unificering van 
de ÖBB vanaf 1966. Nummer 1018.04. Bedrijfstoestand 
begin jaren 70.
Model: met Digital-decoder mfx en schakelbare locfluit. 
Geregelde hoogvermogensaandrijving. 2 assen aan-
gedreven. Antislipbanden. Met de rijrichting wisselend 
driepunts frontsein en 1 rood sluitlicht conventioneel 
in bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontverlichting met 
zogenaamde „Handgreepogen”. Frontsein op lockant 1 
en 2 elk digitaal uitschakelbaar. Als het frontsein aan 
beide kanten is uitgeschakeld, dan aan beide kanten 
werking van dubbele A-seinen. Verlichting met onder-

Eenmalige serie.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Locfluit x x x x

Directe regeling x x x x

Frontsein cabine 2  x x x

Frontsein cabine 1  x x x

•	 ÖBB-ombouwversie met zogenaamde „Hand-
greepogen”. 

•	 Zeer gedetailleerde metalen behuizing.
•	 mfx-decoder met locfluit. Verlichting met warmwitte 

en rode LEDs.

houdsvrije warmwitte en rode lichtdioden (LEDs). cabine 
en machinekamer met inrichting. Behuizing met talrijke 
gemonteerde details. Voorbeeldgetrouwe pantograaf. 
Nauwkeurig gedetailleerd drijfwerk met voorbeeldge-
trouwe nabootsing van de veerpot-drijfwielen. Buffers 
van metaal, apart ingezet, in gewelfde en vlakke 
uitvoering.  
Lengte over de buffers 19,5 cm.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Oostenrijk

39841 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: multifunctionele locomotief serie 1116 van 
de Oostenrijkse spoorwegen (OBB). Bedrijfstoestand 
rond 2006.
Model: met Digital-decoder mfx. Geregelde hoogver-
mogensaandrijving. 4 assen aangedreven. Antislipban-
den. Met de rijrichting wisselend driepunts frontsein 
en 2 rode sluitseinen conventioneel in bedrijf, digitaal 
schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte 
lichtdioden (LEDs). Cabine met interieur. Opgezette 
handgrepen van metaal. 
Lengte over de buffers 22,5 cm. 

Eenmalige serie.

Bijpassende personenwagens vindt u in set 42728.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Schijnwerper x x x x

Rijgeluid eloc x x x x

Tyfoon x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Frontsein cabine 2  x x x

Tyfoon hoog  x x x

Frontsein cabine 1  x x x

Stationsmededeling   x x

Conducteursfluit   x x

Compressor   x x

Perslucht afblazen   x x

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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42728 EC-sneltreinwagenset.
Voorbeeld: 5 verschillende EC-sneltreinwagens van de 
Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB). 2 grootruim-
wagens, serie Ampz 18-71.0, 1e klasse, 2 coupérijtuigen 
serie Bmz 21-71.0, 2e klasse en 1 grootruimwagen, serie 
Bmpz 29-91, 2e klasse. Bedrijfstoestand tijdperk V.
Nodel: voorbereid voor stroomgeleidende koppelingen 
7319 of stroomgeleidende deelbare kortkoppelingen 
72020/72021.  
Totale lengte over de buffers ca. 132 cm.  
Wielenset voor gelijkstroom: per wagen 2 x 700580.

Eenmalige serie.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Frankrijk

29255 Digitale startset „Franse bouwtrein”. 230 Volt.
Voorbeeld: bouwtrein van de Franse staatsbaan (SNCF). 
Elektrische locomotief serie BB 22200 in infra-kleur-
stelling. 1 kraanwagen Krupp-Ardelt met werkwa-
gen, 1 open goederenwagen Eaos met ladingsinzet 
„Zand”en 1 overdekte goederenwagen serie Gs.
Model: locomotief met Digital-decoder mfx en scha-
kelbare tyfoon. Geregelde hoogvermogenaandrijving. 
2 assen aangedreven, anti-slipbanden. In rijrichting 
wisselend tweepunts frontsignaal en 2 rode sluitlichten, 
conventioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting 
met onderhoudsvrije warmwitte en rode LEDs. Kraan-
wagen met draaibare opbouw, bewegende kraanarm 
en handtakel voor de hijsdraad. Kraanhulpwagen met 
kraanarmsteunen.  
Lengte van de trein 68,4 cm.

Inhoud: 12 gebogen rails 24130, acht rechte rails 24188, 
7 rechte rails 24172, twee gebogen rails 24244 en 1 paar 
wissels 24611 en 24612. Railaansluitbox, schakel-
netdeel 230 V 36 VA en Mobile Station. Geïllustreerd 
speelboek met veel tips en suggesties. Uibreidingsmo-
gelijkheden met de C-rail uitbreidingssets en het gehele 
C-rail programma. 

Eenmalige serie.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Tyfoon x x x x

Directe regeling x x x x

Frontsein cabine 2  x x x

Frontsein cabine 1  x x x

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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37167 Tenderlocomotief.
Voorbeeld: goederentrein-tenderlocomotief serie 050 TA 
(ex serie 94.5) van de Franse spoorwegen (SNCF). 
Groene basiskleur met zwarte rookkamer. Zonder 
voorverwarmer en zonder schoorsteenopzet. Nummer 
050 TA 23.
Model: met nieuwe Digital-decoder mfx+ en uitgebreide 
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogensaandrij-
ving met vliegwiel in de ketel. 5 assen aangedreven. 
Antislipbanden. Locomotief grotendeels van metaal. 
Voorbereid op rookset 72270. Met de rijrichting wis-
selend tweepunts frontsein en achteraf in te bouwen 
rookset conventioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. 
Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte lichtdioden 
(LEDs). Beschermingsbuizen voor de zuigerstangen en 
remslangen los meegeleverd.  
Lengte over de buffers 14,6 cm.

Eenmalige serie.

De gelijkstroomuitvoering van dit model vindt u 
in het Trix H0-assortiment onder artikelnummer 
22167.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Contact rookgarnituur x x x x

Rijgeluid stoomloc x x x x

Locfluit x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Rangeerfluit  x x x

Stoom afblazen  x x x

Luchtpomp  x x x

Kolen scheppen   x x

Schudrooster   x x

Injecteur   x x

Koppelgeluid   x x

Rangeer-dubbel-A-sein   x x

•	 Constructieve aanpassingen overeenkomstig het 
voorbeeld, zonder voorverwarmer en schoorsteenop-
zet, met rond cabinedak. 

•	 Veel bedrijfs- en geluidsfuncties schakelbaar. 
•	 Uitgevoerd met de nieuwe Digital-decoder mfx+.
•	 Rijbedrijf zowel mogelijk in de stand beginner, 

gevorderde en profi.
•	 Gesimuleerd gebruik van bedrijfsmiddelen. 
•	 Realistische rijkenmerken zoals bijvoorbeeld 

 constante snelheid. 
•	 Gesimuleerde cabine op de display van Central 

Station 2. 
•	 Bediening van het model in de cabinemodus over 

het aanraakscherm van Central Station 2. 
•	 Deze nieuwe functies zijn uitsluitend beschikbaar 

in combinatie met Central Station 2 vanaf firmware-
versie 2.5.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Italië

36619 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: multifunctionele elektrische locomotief serie 
E 483 van GTS Rail, Italië. Bedrijfstoestand rond 2011.
Model: met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluids-
functies. Speciale motor centraal ingebouwd. 4 assen 
over cardan aangedreven. Antislipbanden. Met de 
rijrichting wisselend driepunts frontsein en 2 rode sluit-
lichten conventioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. 
Frontsein aan lockant 1 en 2 apart digitaal uitscha-
kelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte 
lichtdioden (LEDs).  
Lengte over de buffers: 21,7 cm.

Eenmalige serie.

Een bijpassende set goederenwagens vindt u onder 
47039.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Bedrijfsgeluid 1 x x x x

Rijgeluid eloc x x x x

Tyfoon x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Frontsein cabine 2  x x x

Rangeerfluit  x x x

Frontsein cabine 1  x x x

Luchtpers   x x

Ventilator   x x

Stoten railvoeg   x x

47039 Set goederenwagens.
Voorbeeld: een schuifwandwagen Habbillns, een 
coiltransportwagen Shimmns-tu 708 van de Deutsche 
Bahn AG en een goederenwagen Eaos van de Italiaanse 
spoorwegen (FS). Bedrijfstoestand rond 2011.

Een bijpassende elektrische locomotief vindt 
u onder artikelnummer 36619.

Eenmalige serie.Model: alle wagens met authentieke sporen van 
gebruik.  
Totale lengte over de buffers ca. 57,6 cm.  
Wielset voor gelijkstroom: per wagen 4 x 700580.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Nederland

37127 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: zware multifunctionele locomotief serie 1200 
van de Nederlandse Spoorwegen (NS). Nummer 1203. 
Situatie rond 1970.
Model: met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluids-
functies. Geregelde hoogvermogensaandrijving. 4 assen 
aangedreven. Antislipbanden. Met de rijrichting wisse-
lend driepunts frontsein en 2 rode sluitseinen conven-
tioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met 
onderhoudsvrije warmwitte en rode lichtdioden (LEDs). 
Apart gemonteerde metalen handrails. Remleidingen 
opsteekbaar op de bufferbalk.  
Lengte over de buffers 20,8 cm. 

Eenmalige serie.•	 Nu met centrale motor. 
•	 Vier assen aangedreven. 
•	 Met uitgebreide geluidsfuncties.

37128 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: zware multifunctionele locomotief serie 
1200 van de Nederlandse EETC. Vormgeving voor het 
jubileum 175 jaar spoorwegen in Nederland. Bedrijfstoe-
stand 2013.
Model: met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluids-
functies. Geregelde hoogvermogensaandrijving. 4 assen Eenmalige serie.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Stationsmededeling – NL x x x x

Rijgeluid eloc x x x x

Signaaltoon 1 x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Frontsein achter uit  x x x

Conducteursfluit  x x x

Frontsein voor uit  x x x

Compressor   x x

Ventilator   x x

Signaaltoon 2   x x

Rangeersnelheid   x x

•	 Reclamelocomotief voor het jubileum 
175 jaar spoorwegen in Nederland. 

•	 Nu met centrale motor. 
•	 Vier assen aangedreven. 
•	 Met talrijke geluidsfuncties.

aangedreven. Antislipbanden. Met de rijrichting wisse-
lend driepunts frontsein en 2 rode sluitseinen conven-
tioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met 
onderhoudsvrije warmwitte en rode lichtdioden (LEDs). 
Apart gemonteerde metalen handrails. Remleidingen 
opsteekbaar op de bufferbalk.  
Lengte over de buffers 20,8 cm. 

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Stationsmededeling – NL x x x x

Rijgeluid eloc x x x x

Signaaltoon 1 x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Frontsein achter uit  x x x

Conducteursfluit  x x x

Frontsein voor uit  x x x

Compressor   x x

Ventilator   x x

Signaaltoon 2   x x

Rangeersnelheid   x x

Voorkant

Achterkant

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Nederland

37126 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: zware multifunctionele locomotief serie 1200 
van de Nederlandse Spoorwegen (NS). Nummer 1222.
Model: met Digital-decoder mfx+ en uitgebreide geluids-
functies. Geregelde hoogvermogensaandrijving. 4 assen 
aangedreven. Antislipbanden. Met de rijrichting wisse-
lend driepunts frontsein en 2 rode sluitseinen conven-
tioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met 
onderhoudsvrije warmwitte en rode lichtdioden (LEDs). 
Apart gemonteerde metalen handrails. Remleidingen 
opsteekbaar op de bufferbalk.  
Lengte over de buffers 20,8 cm.

Eenmalige serie.

De bijpassende wagenset vindt u in het 
 Märklin H0-assortiment onder artikelnummer 
43543.

•	 Nu met centrale motor. 
•	 Vier assen aangedreven. 
•	 Met Digital-decoder mfx+. 
•	 Met uitgebreide geluidsfuncties. 
•	 Gesimuleerd verbruik van bedrijfsmiddelen. 
•	 Realistische rijkenmerken. 
•	 Gesimuleerde cabine op de display van Central 

Station 2. 
•	 Bediening van het model in de cabinemodus over het 

aanraakscherm van Central Station 2.
•	 Deze nieuwe functies zijn uitsluitend beschikbaar 

in combinatie met Central Station 2 vanaf firmware-
versie 3.0.1

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Stationsmededeling – NL x x x x

Rijgeluid eloc x x x x

Tyfoon x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Frontsein achter uit  x x x

Conducteursfluit  x x x

Frontsein voor uit  x x x

Compressor   x x

Ventilator   x x

Seintoon   x x

Rangeersnelheid   x x

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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43543 Stoptreinverkeersset.
Voorbeeld: 4 verschillende stoptreinrijtuigen Serie M2 
van de Belgische spoorwegen (SNCB/NMBS), verhuurd 
aan de Nederlandse spoorwegen (NS). 2 stoptreinrijtui-
gen M2 B11, 2e klasse. 1 stoptreinrijtuig met bagage-
ruimte M2 B8d, 2e klasse. 1 stoptreinrijtuig M2 A5B5, 
1e/2e klasse. Purperrode basiskleur. Bedrijfstoestand 
begin jaren 90.
Model: apart ingezette verdiepte ramen. Alle wagens 
voorbereid op stroomgeleidende koppelingen 7319 of 
stroomgeleidende kortkoppelingen 72020/72021. Ver-
schillende nummers. Alle wagens individueel verpakt en 
aangeduid, met extra buitenverpakking. 
Totale lengte over de buffers 110,6 cm. 
Wielenset voor gelijkstroom per wagen 4 x 700580.

De bijpassende elektrische locomotief van de 
serie 1200 vindt u onder artikelnummer 37126 in het 
 Märklin H0-assortiment.

Eenmalige serie.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Nederland

37697 2 diesellocomotieven.
Voorbeeld: multifunctionele locomotieven serie 6400 
in dubbeltractie. Locomotieven van DB Schenker Rail 
Nederland NV.
Model: met Digital-decoder mfx en geluidsfuncties. Een 
locomotief met een geregelde hoogvermogensaandrij-
ving. 4 assen aangedreven. Antislipbanden. Verlichting 
met onderhoudsvrije warmwitte lichtdioden (LEDs). Met 
de rijrichting wisselend driepunts frontsein en 2 rode 
sluitseinen over beide locomotieven conventioneel in 
bedrijf, digitaal schakelbaar. Dubbel A-sein schakelbaar. 
Beide locomotieven met Telexkoppeling. Locomotieven 
vast met elkaar verbonden.  
Lengte over de buffers 33 cm. 

Eenmalige serie.•	 Serie 6400 voor het eerst met telex-koppeling.
•	 Nieuwe dakopbouw met extra antennes. 
•	 Dubbeltractie met lichtwisseling over beide 

 locomotieven. 
•	 Dubbel A-sein schakelbaar.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Telex-koppeling achter x x x x

Rijgeluid dieselloc x x x x

Tyfoon x x x x

Telex-Koppeling voor x x x x

Directe regeling  x x x

Frontsein achter uit  x x x

Rangeersnelheid  x x x

Frontsein voor uit  x x x

Piepen van remmen uit   x x

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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47212 Set schuifhuifwagens.
Voorbeeld: 3 verschillende korte vierassige schuifhuif-
wagens van het type Shimmns-tu 718 of Shimmnss. Hier-
van 2 schuifhuifwagens van Fa. On Rail GmbH, 1 schuif-
huifwagen van de firma AAE. Alle wagens verhuurd aan 
Railion Nederland NV. Actuele bedrijfstoestand.
Model: Alle wagens met gesloten dekkleden. Draaistel-
len type Y 25 gelast. Alle wagens met verschillende 
bedrijfsnummers en elk afzonderlijk verpakt. Extra 
buitenverpakking.  
Lengte over de buffers per wagen 13,8 cm. 
Geïsoleerd wielstel per wagen 4 x 700580. 

Eenmalige serie.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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België

37163 Tenderlocomotief.
Voorbeeld: Goederentrein-tenderstoomlocomotief 
serie 98 (voormalige serie 94.5) van de Belgische 
 Staatsspoorwegen (SNCB/NMBS). Groene basiskleur 
met zwarte rookkast en gouden ketelringen. Bedrijfs-
nummer 98.016.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide ge-
luidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving met 
vliegwiel in de ketel. 5 assen aangedreven. Antislipban-
den. Locomotief voornamelijk van metaal. Ingericht voor 
rookgarnituur 72270. Tweepuntsfrontsein wisselt met 
de rijrichting en naderhand in te bouwen rookgarnituur 
traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting 
met onderhoudsarme, warmwitte LED’s. Zuigerstangbe-
schermhulzen en remslangen meegeleverd.  
Lengte over buffers 14,6 cm. 

Eenmalige serie.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Contact rookgarnituur x x x x

Rijgeluid stoomloc x x x x

Locfluit x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Rangeerfluit  x x x

Stoom afblazen  x x x

Luchtpomp  x x x

Kolen scheppen   x x

Schudrooster   x x

Injecteur   x x

Generatorgeluid   x x

Koppelgeluid   x x

•	 Voorbeeldgetrouwe wijzigingen.
•	 Afgeschuinde schoorsteen.
•	 Rond cabinedak. 
•	 Lage kolenbak-opzet. 
•	 Bijzonder gedetailleerde constructie met veel 

gemonteerde details.
•	 Veel bedrijfs- en geluidsfuncties schakelbaar.

37245 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: multifunctionele locomotief serie 140 van de 
Belgische spoorwegen(SNCB/NMBS) in groene basis-
beschildering. Bedrijfstoestand tijdperk III rond 1960.
Model: met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluids-
functies. Geregelde hoogvermogensaandrijving. 2 assen 
aangedreven. Antislipbanden. Met de rijrichting wisse-
lend tweepunts frontsein en 2 rode sluitlichten conven-
tioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met 
onderhoudsvrije warmwitte en rode lichtdioden (LEDs). 
Cabine met binneninrichting. Gemonteerde metalen 
handrails en andere details. Koppelingen verwisselbaar 
met frontafscherming. 
Lengte over de buffers 21 cm.

Eenmalige serie.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Sluitsein x x x x

Rijgeluid eloc x x x x

Tyfoon x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Panto-geluid  x x x

Tyfoon hoog  x x x

Conducteursfluit  x x x

Stoten railvoeg   x x

Ventilator   x x

•	 Voor het eerst met uitgebreide geluidsfuncties.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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NOHAB-locomotieven
De basis voor de ook met „Ronde neus”, „aardappel-
kever” of „Bulldogs” aangeduide NOHAB-machines 
waren de beroemde Amerikaanse F7/FP7-diesellocs 
van de Electro-Motive Division (EMD van General 
Motors, GM). Maar het rechtstreekse voorbeeld voor de 
NOHAB is niet afkomstig uit de VS maar uit Australië, 
omdat hier een meer Europees profiel van vrije ruimte 
gebruikt werd en door de Australische licentiehouder 
ook een zesassige tweerichting-versie geproduceerd 
werd. Daaruit ontstond vervolgens in het begin van de 
jaren 50 bij GM/EMD de Europese licentievariant AA16. 
De opbouw rustte op twee drieassige Flexicoil-draai-
stellen met aandrijving op alle wielstellen of allen op 
telkens de beide eindwielstellen. De vermogensover-
brenging vond plaats door de bewezen GM-aandrijving 
met gelijkstroom-energieoverdracht, waarbij de op de 
dieselmotor aangesloten hoofdgenerator de taatslager-

tractiemotoren van de aandrijfwielen voedde. De 
langzaam lopende watergekoelde tweetakt dieselmo-
tor van het type GM 567 had acht versnellingen. Ten 
slotte kwam de nogal archaïsche dieselelektrische 
aandrijving – gebaseerd op de modellen uit de grote 
GM-series van de jaren 30 en 40 – niet meer overeen 
met de nieuwste stand van de techniek, maar hij had 
zich intussen bij duizenden locs bewezen.
Europese licentiehouders van het type AA16 waren 
eerst de Zweedse firma „Nydqvist och Holm Aktibolag” 
(NOHAB) en later ook de Belgische Société Anglo-
France-Belge (AFB) als sublicentiehouder van NOHAB. 
De eerste besteller van de NOHAB „Ronde neus” waren 
in 1952 de Deense staatsspoorwegen (DSB) die tussen 
1954 en 1967 als krachtige variant de MY 1101-1154 
en als lichtere en zwakker gemotoriseerde serie de 
MX 1001-1045 in dienst stelden. Vanaf 1954 testten de 

Noorse staatsspoorwegen NSB uitgebreid de NOHAB-
demonstratielocomotief die in 1957 als Di 3.602 in het 
bestand werd opgenomen. Tegelijkertijd volgde de be-
stelling van nog meer NOHABs die tussen 1957 en 1960 
als Di 3.603-623 en Di 3b.641-643 werden ingedeeld. 
Begin jaren 60 strekte NOHAB zijn voelhoorns uit naar 
Hongarije. De Hongaarse staatsspoorwegen (MAV) 
bestelden na demonstratieritten van de di 3.623 in totaal 
20 gelijksoortige machines die in twee groepen als 
M61.001-020 in de jaren 1963/64 aan Hongarije werden 
geleverd.
In 1954 bestelden de Belgische staatsspoorwegen 
(SNCB) bij de Belgische sublicentiehouder AFB in 
totaal 40 „NOHABs” die tussen 1955 en 1957 in drie se-
ries het licht zagen: serie 2002 (1.720 PK, 120 km/u, met 
stoomverwarming), BR 203 (1.720 PK, 120 km/u, zonder 
stoomverwarming) en BR 204 (1.900 PK, 140 km/u, met 

stoomverwarming). Per 1 januari 1973 veranderden de 
aanduidingen van de series in 52, 53 en 54. Omdat de 
Luxemburgse spoorwegen (CFL) dringend behoefte 
hadden aan krachtige lijndiesellocs werden vier 
oorspronkelijk voor België bedoelde machines in april 
1955 als 1601-1604 aan de CFL overgedragen en vier 
andere locs nabesteld voor de SNCB.

De laatste planmatige inzet van de „Ronde neuzen” bij 
de bovengenoemde staatsspoorwegen eindigde in 2001, 
maar een paar zijn als bedrijfsvaardige museumlocs 
behouden. Een deel van de Scandinavische NOHABs 
kon verkocht worden en begon een tweede loopbaan 
bij privé verkeersbedrijven. Op die manier belandden 
een paar Deense MY zelfs in Duitsland, waar ze met 
een beetje geluk ook nu nog zichtbaar zijn.

39670 – Bladzijde 158 39674 – Bladzijde 160 39671 – Bladzijde 161

39672 – Bladzijde 152 39673 – Bladzijde 155
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België

39672 Diesellocomotief.
Voorbeeld: diesellocomotief serie 204 van de Belgische 
staatsspoorwegen (SNCB/NMBS). Multifunctionele 
NOHAB-machine in de groene kleur van tijdperk III.
Model: met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluids-
functies. Geregelde hoogvermogensaandrijving centraal 
ingebouwd. Cardanaandrijving van alle 4 assen. Antislip-
banden. Met de rijrichting wisselend driepunts frontsein 
en 2 rode sluitseinen conventioneel in bedrijf, digitaal 
schakelbaar. Frontsein op loczijde 2 en 1 digitaal apart 
schakelbaar. Cabineverlichting op loczijde 2 en 1 digitaal 
apart schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije 
warmwitte en rode lichtdioden (LEDs). Gemonteerde 
handgrepen van metaal. Cabines en machinekamer 
met reliëfinterieur. 
Lengte over de buffers 21,7 cm.

Eenmalige serie.

De bijpassende wagenset vindt u onder artikel-
nummer 43544 in het Märklin H0-assortiment.

•	 Volledig nieuwe ontwikkeling. 
•	 Opbouw en onderstel van metaal.
•	 Digital-decoder mfx.
•	 Uitgebreide geluidsfuncties.
•	 Talloze lichtfuncties apart digitaal schakelbaar.
•	 Verlichting met warmwitte en rode LEDs.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Rijgeluid dieselloc x x x x

Tyfoon x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Frontsein achter uit  x x x

Conducteursfluit  x x x

Frontsein voor uit  x x x

Rangeerfluit   x x

Rangeersnelheid   x x

Cabineverlichting   x x

Cabineverlichting   x x

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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43544 Stoptreinrijtuigen-set.
Voorbeeld: vier verschillende stoptreinrijtuigen serie 
van de Belgische spoorwegen (SNCB/NMMBS). 
1 stoptreinrijtuig M2 B11, 2e klasse. 1 stoptreinrijtuig 
met bagageruimte M2 B8d, 2e klasse. 1 stoptreinrijtuig 
M2 A5B5, 1e/2e klasse. Purperrode basiskleur. Bedrijfs-
toestand begin jaren 90.
Model: apart ingezette verdiepte ramen. Alle wagens 
voorbereid op stroomgeleidende koppelingen 7319 
of stroomgeleidende kortkoppelingen 72020/72021. 
Verschillende nummers. Alle wagens individueel verpakt 
en aangeduid, met extra buitenverpakking. 
Totale lengte over de buffers 110,6 cm. 
Wielenset voor gelijkstroom per wagen 4 x 700580.

De bijpassende diesellocomotief vindt u in het 
 Märklin H0-assortiment onder artikelnummer 39672.

Eenmalige serie.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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België

42742 Sneltreinwagenset.
Voorbeeld: 2 Eurofima-coupérijtuigen Typ I6, 2e klasse, 
en 1 Eurofima-coupérijtuig Typ I6, 1e klasse, van de Bel-
gische spoorwegen (SNCB). Actuele bedrijfstoestand.
Model: alle wagens voorbereid op stroomgeleidende 
koppelingen 7319 of stroomgeleidende kortkoppelingen 
72020/72021.  
Totale lengte over de buffers 53 cm.  
Wielenset voor gelijkstroom per wagen 4 x 700580.

Eenmalige serie.

Ideale uitbreiding van de Eurofima-wagenset onder 
artikelnummer 42741.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Luxemburg

39673 Diesellocomotief.
Voorbeeld: diesellocomotief serie 1600 van de Luxem-
burgse staatsspoorwegen (CFL). Multifunctionele 
NOHAB-machine in de wijnrode kleur van tijdperk III.
Model: met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluids-
functies. Geregelde hoogvermogensaandrijving centraal 
ingebouwd. Cardanaandrijving van alle 4 assen. Antislip-
banden. Met de rijrichting wisselend driepunts frontsein 
en 2 rode sluitseinen conventioneel in bedrijf, digitaal 
schakelbaar. Frontsein op loczijde 2 en 1 digitaal apart 
schakelbaar. Cabineverlichting op loczijde 2 en 1 digitaal 
apart schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije 

Eenmalige serie.

•	 Volledig nieuwe ontwikkeling. 
•	 Opbouw en onderstel van metaal.
•	 Digital-decoder mfx.
•	 Uitgebreide geluidsfuncties.
•	 Talloze lichtfuncties apart digitaal schakelbaar.
•	 Verlichting met warmwitte en rode LEDs.

warmwitte en rode lichtdioden (LEDs). Gemonteerde 
handgrepen van metaal. Cabines en machinekamer met 
reliëfinterieur. 
Lengte over de buffers 21,7 cm. 

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Rijgeluid dieselloc x x x x

Tyfoon x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Frontsein achter uit  x x x

Conducteursfluit  x x x

Frontsein voor uit  x x x

Rangeerfluit   x x

Rangeersnelheid   x x

Cabineverlichting   x x

Cabineverlichting   x x

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Luxemburg

46083 Set goederenwagens.
Voorbeeld: 4 tweeassige open wagens type Klagenfurt 
van de staatsspoorwegen Luxemburg (CFL). Bedrijfstoe-
stand in tijdperk III.

Eenmalige serie.Model: alle wagens geladen met ingezette lading en 
echte kolen op maat vermalen. Alle wagens met ver-
schillende nummers.  

Totale lengte over de buffers ca. 47,5 cm.  
Wielset voor gelijkstroom: elke wagen 2 x 700580.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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43813 Set stoptreinrijtuigen.
Voorbeeld: 3 verschillende stoptreinrijtuigen type 
„Silberling” in groene uitvoering van de Luxemburgse 
Staatsspoorwegen (CFL). 1 stoptreinrijtuig 1e/2e klas, 
1 stoptreinrijtuig 2e klas en 1 stoptreinrijtuig 1e/2e klas 
met bagageafdeling.
Model: Berijdbare minimumboogstraal 360 mm. 
Typespecifiek gevormde ondervloeren en draaistellen. 
Voorbereid voor stroomgeleidende koppelingen 7319 
of 72020/72021, sleepcontact 73406, interieurverlichting 
73400/73401 (2x) en treinsluitverlichting 73409.  
Totale lengte over buffers 84,6 cm.  
Geïsoleerde wielstellen 12 x 700580.

Eenmalige serie.

•	 Alle rijtuigen afzonderlijk verpakt.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Denemarken

39670 Diesellocomotief.
Voorbeeld: diesellocomotief serie MY 1100 van de 
Deense staatsspoorwegen (DSB). Multifunctionele 
NOHAB-machine in de wijnrode kleur van tijdperk III.
Model: met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluids-
functies. Geregelde hoogvermogensaandrijving centraal 
ingebouwd. Cardanaandrijving van alle 4 assen. Antislip-
banden. Met de rijrichting wisselend driepunts frontsein 
en 2 rode sluitseinen conventioneel in bedrijf, digitaal 
schakelbaar. Frontsein op loczijde 2 en 1 digitaal apart 
schakelbaar. Cabineverlichting op loczijde 2 en 1 digitaal 
apart schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije 

Eenmalige serie.

De bijpassende wagenset vindt u onder artikel-
nummer 42768 in het Märklin H0-assortiment.

•	 Volledig nieuwe ontwikkeling. 
•	 Opbouw en onderstel van metaal.
•	 Digital-decoder mfx.
•	 Uitgebreide geluidsfuncties.
•	 Talloze lichtfuncties apart digitaal schakelbaar.
•	 Verlichting met warmwitte en rode LEDs.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Rijgeluid dieselloc x x x x

Tyfoon x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Frontsein achter uit  x x x

Conducteursfluit  x x x

Frontsein voor uit  x x x

Rangeerfluit   x x

Rangeersnelheid   x x

Cabineverlichting   x x

Cabineverlichting   x x

warmwitte en rode lichtdioden (LEDs). Gemonteerde 
handgrepen van metaal. Cabines en machinekamer met 
reliëfinterieur. 
Lengte over de buffers 21,7 cm.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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42768 Personenwagenset.
Voorbeeld: 4 personenwagens litra CL van de Deense 
spoorwegen (DSB). Bruinrode basiskleur. Uitvoering 
rond 1964.
Model: gedetailleerd bedrukt. Interieur. Mechanische 
kortkoppeling. Voorbereid op inbouw van binnenverlich-
ting 7335.  
Totale lengte over de buffers 92 cm.  
Wielenset voor gelijkstroom per wagen 4 x 700580.

Eenmalige serie.

De bijpassende diesellocomotief vindt u onder artikel-
nummer 39670 in het Märklin H0-assortiment.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Denemarken

39674 Diesellocomotief.
Voorbeeld: diesellocomotief serie MY 1100 van de 
 Deense staatsspoorwegen (DSB). Multifunctionele 
 NOHAB-machine in de zwarte en rode kleur van tijd-
perk IV.
Model: met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluids-
functies. Geregelde hoogvermogensaandrijving centraal 
ingebouwd. Cardanaandrijving van alle 4 assen. Antislip-
banden. Met de rijrichting wisselend driepunts frontsein 
en 2 rode sluitseinen conventioneel in bedrijf, digitaal 
schakelbaar. Frontsein op loczijde 2 en 1 digitaal apart 
schakelbaar. Cabineverlichting op loczijde 2 en 1 digitaal 

Eenmalige serie.

•	 Volledig nieuwe ontwikkeling. 
•	 Opbouw en onderstel van metaal.
•	 Digital-decoder mfx.
•	 Uitgebreide geluidsfuncties.
•	 Talloze lichtfuncties apart digitaal schakelbaar.
•	 Verlichting met warmwitte en rode LEDs.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Rijgeluid dieselloc x x x x

Tyfoon x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Frontsein achter uit  x x x

Conducteursfluit  x x x

Frontsein voor uit  x x x

Rangeerfluit   x x

Rangeersnelheid   x x

Cabineverlichting   x x

Cabineverlichting   x x

apart schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije 
warmwitte en rode lichtdioden (LEDs). Gemonteerde 
handgrepen van metaal. Cabines en machinekamer met 
reliëfinterieur. 
Lengte over de buffers 21,7 cm.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Noorwegen

39671 Disellocomotief.
Voorbeeld: diesellocomotief Typ Di3 van de Noorse 
staatsspoorwegen (NSB). Multifunctionele NOHAB-
machine in de bruine kleur van tijdperk III.
Model: met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluids-
functies. Geregelde hoogvermogensaandrijving centraal 
ingebouwd. Cardanaandrijving van alle 4 assen. Antislip-
banden. Met de rijrichting wisselend driepunts frontsein 
en 2 rode sluitseinen conventioneel in bedrijf, digitaal 
schakelbaar. Frontsein op loczijde 2 en 1 digitaal apart 
schakelbaar. Cabineverlichting op loczijde 2 en 1 digitaal 
apart schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije 

Eenmalige serie.

•	 Volledig nieuwe ontwikkeling. 
•	 Opbouw en onderstel van metaal.
•	 Digital-decoder mfx.
•	 Uitgebreide geluidsfuncties.
•	 Talloze lichtfuncties apart digitaal schakelbaar.
•	 Verlichting met warmwitte en rode LEDs.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Rijgeluid dieselloc x x x x

Tyfoon x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Frontsein achter uit  x x x

Conducteursfluit  x x x

Frontsein voor uit  x x x

Rangeerfluit   x x

Rangeersnelheid   x x

Cabineverlichting   x x

Cabineverlichting   x x

warmwitte en rode lichtdioden (LEDs). Gemonteerde 
handgrepen van metaal. Cabines en machinekamer met 
reliëfinterieur. 
Lengte over de buffers 21,7 cm. 
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Noorwegen

36334 Rangeerlocomotief.
Voorbeeld: Elektrische rangeerlocomotief serie El 10 
van de Noorse Staatsspoorwegen (NSB) in roodbruine 
basiskleur. Bedrijfsnummer loc 10.2505. Bedrijfstoestand 
eind jaren 1960/begin jaren 1970.
Model: Met Digital-decoder mfx. Miniatuurmotor met 
vliegwiel. 3 assen en blinde as aangedreven. Antislip-
banden. Tweepuntsfrontsein voor en achter, traditioneel 
in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met onder-
houdsarme warmwitte LED’s. Gemonteerde dakuitrus-
ting. Gemonteerde handrails van metaal. Remslangen en 
koppelingen kunnen in de bufferbalk worden gestoken.  
Lengte over buffers 11,2 cm.

Eenmalige serie.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Directe regeling x x x x

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Zweden

37756 Zware ertslocomotief.
Voorbeeld: zware ertslocomotief als tweedelige 
elektrische locomotief met drijfstangen serie Dm van 
de Zweedse staatsbaan (SJ). Ingezet op de ertsbaan 
 Lulea – Kiruna – Narvik. Serie 1200 met nummers 
1205 en 1206. Bruine grondkleur, grote koplampen, 
cabinedeuren in oude indeling, grote sneeuwploegen 
( Norrlandsploegen) en SAB-rubbergeveerde wielen.  
Bedrijfstoestand rond 1965, voor de inbouw van het 
middendeel.
Model: met nieuwe Digital-decoder mfx+ en uitgebreide 
geluidsfuncties. 2 geregelde hoogvermogensaandrijvin-
gen met vliegwiel, 1 moter per loc-eenheid met cabine. 
Telkens alle 4 drijfassen in elke loc-eenheid aange-
dreven. Antislipbanden. Met de rijrichting wisselend 
tweepunts frontsein en een rood sluitsein conventioneel 
in bedrijf, digitaal schakelbaar. Extra derde schijn-
werper bovenop digitaal bij te schakelen. Verlichting 
voor machinekamer en in cabine 1 en 2 apart digitaal 

Eenmalige serie.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Lichtfunctie x x x x

Rijgeluid eloc x x x x

Tyfoon x x x x

Directe regeling x x x x

Lichtfunctie 1  x x x

Cabineverlichting  x x x

Rangeerfluit  x x x

Cabineverlichting  x x x

Lichtfunctie 2   x x

Piepen van remmen uit   x x

Koppelgeluid   x x

Ventilator   x x

Luchtpers   x x

Panto-geluid   x x

•	 Uitgevoerd met de nieuwe Digital-decoder mfx+.
•	 Rijbedrijf zowel mogelijk in de stand beginner, 

gevorderde en profi.
•	 Gesimuleerd gebruik van bedrijfsmiddelen. 
•	 Realistische rijkenmerken zoals bijvoorbeeld 

 constante snelheid. 
•	 Gesimuleerde cabine op de display van Central 

Station 2. 

schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte 
lichtdioden (LEDs). Zeer gedetailleerde metalen uit-
voering met apart gemonteerde details. Gedetailleerde 
dakuitvoering met grote ventilatorkasten en persluchtre-
servoirs. Beide loceenheden vast aan elkaar gekoppeld. 
Mechaniek voor kortkoppeling tussen de individuel 
loceenheden. Markeringsborden voor de voorkant van 
de loc los meegeleverd. 
Lengte over de buffers 29,2 cm.

•	 Bediening van het model in de cabinemodus 
over het aanraakscherm van Central Station 2. 

•	 Deze nieuwe functies zijn uitsluitend beschik-
baar in combinatie met Central Station 2 vanaf 
firmware-versie 3.0.
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Zweden

47733 Set goederenwagens.
Voorbeeld: 3 rongenwagens type Oms en 2 schuifdak/-
schuifwandwagens van de Zweedse spoorwegen (SJ). 
Bedrijfstoestand midden jaren 60.
Model: rongenwagen met houtlading. Alle wagens met 
verschillende nummers.  
Totale lengte over de buffers ca. 66,5 cm.  
Wielset voor gelijkstroom: elke wagen 2 x 700580.

Eenmalige serie.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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46372 Set goederenwagens.
Voorbeeld: 6 drieassige ertswagens van de Zweedse 
staatsspoorwegen (SJ) in bruine basiskleur, voor 
gebruik op de ertsbaan Lulea – Kiruna – Narvik. Type 
Mas IV, met remmersbordes en remhandwiel. Bedrijfs-
toestand rond 1970.

Ideale aanvulling op de ertswagensets 46370 em 46371.

Eenmalige serie.Model: ertswagens in gedetailleerde uitvoering met 
opengewerkte bodem. Gedetailleerde weergave van 
de aslagers met veren en remstangen. Opbouw van de 
ertswagens van metaal. Alle wagens met remmersbor-
des en remhandwiel. Alle ertswagens met verschillende 
nummers. Ertswagens met lading-inzetstuk en echt 
ijzererts op schaal geladen.  

Totale lengte over de buffers 44 cm.  
Wielset voor gelijkstroom per ertswagen 3 x 700580.
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Zweden

37943 Zware diesellocomotief.
Voorbeeld: zware diesellocomotief T44, particuliere 
locomotief van het Zweedse Green Cargo. Bedrijfstoe-
stand ca. 2006.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluids-
functies. Geregelde hoogvermogenaandrijving, centraal 
ingebouwd. 4 assen over cardanassen aangedreven. 
Antislipbanden. Vierpuntsfrontsein wisselt met de 
rijrichting en een rood sluitsein traditioneel in bedrijf, 
digitaal schakelbaar. Andere lichtfuncties digitaal 

Eenmalige serie.

•	 mfx-decoder met diesellocgeluid.
•	 Verschillende lichtfuncties digitaal schakelbaar.
•	 Aandrijving op alle assen.
•	 Nieuw hek op omloop.

 schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme warm-
witte LED’s. Aangeduide cabine-inrichting. Gemonteerde 
handrails van metaal.  
Lengte over buffers 17,7 cm.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Lichtfunctie 1 x x x x

Rijgeluid dieselloc x x x x

Lichtfunctie 2 x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Seintoon  x x x

Rangeersnelheid  x x x

Stoten railvoeg  x x x

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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37942 Zware diesellocomotief.
Voorbeeld: Zware diesellocomotief nr. 5 (Reihe T44), par-
ticuliere spoorweg-locomotief van de Zweeds-Noorse 
ertsbaan MTAS, voor het rangeren van ertswagens in de 
ertshaven Narvik. Actuele bedrijfstoestand 2010.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluids-
functies. Geregelde hoogvermogenaandrijving, centraal 
ingebouwd. 4 assen over cardanassen aangedreven. 
Antislipbanden. Vierpuntsfrontsein wisselt met de 
rijrichting en een rood sluitsein traditioneel in bedrijf, 
digitaal schakelbaar. Andere lichtfuncties digitaal 

•	 mfx-decoder met diesellocgeluid.
•	 Verschillende lichtfuncties digitaal schakel-

baar.
•	 Aandrijving op alle assen.
•	 Nieuw hek op omloop.

37419 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: serie Rc 2 van de Zweedse particuliere 
spoorwegmaatschappij TAGAB. Frontseinen boven zoals 
bij de Oostenrijkjse locomotieven 1043. Rode Einholm-
stroomafnemer, sneeuwploeg in oudere bouwwijze. 
Actuele bedrijfstoestand.
Model: met Digital-decoder mfx en uitgebreide ge-
luidsfuncties. Geregelde hoogvermogensaandrijving. 
2 assen aangedreven. Antislipbanden. Met de rijrichting 
wisselend driepunts frontsein sluitlichten conventioneel 
in bedrijf, digitaal schakelbaar.  
Lengte over de buffers 18 cm.

 schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme warm-
witte LED’s. Aangeduide cabine-inrichting. Gemonteerde 
handrails van metaal.  
Lengte over buffers 17,7 cm.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Lichtfunctie 1 x x x x

Rijgeluid dieselloc x x x x

Lichtfunctie 2 x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Seintoon  x x x

Rangeersnelheid  x x x

Stoten railvoeg  x x x

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Stationsmededeling x x x x

Rijgeluid eloc x x x x

Tyfoon x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Conducteursfluit  x x x

Rangeerfluit  x x x

Compressor  x x x

Perslucht afblazen   x x

Rangeersnelheid   x x

Eenmalige serie.

Eenmalige serie.
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„De trein van de sterren” – de Super Chief.

Toen de Union Pacific Railrod (UP) in 1936 de nieuwe 
„Streamliner”-trein „City of Los Angeles” (Chicago – 
Los Angeles) in het leven riep, reageerde de Atchison, 
Topeka & Santa Fe Railway (Santa Fe) daar al op 12 mei 
1936 op met een eigen luxetrein, de „Super Chief”. Deze 
allereerste „Super Chief” was aanvankelijk samen-
gesteld uit zware Pullman-wagens, want de nieuwe 
gestroomlijnde lichte wagens van roestvrij staal waren 
nog in aanbouw bij de Budd Company. Tegelijkertijd 
moest de nieuwe supertrein ook worden getrokken 
door gestroomlijnde nieuwe diesellocs. In mei 1937 
was het dan eindelijk zover: Budd presenteerde een 
„Streamliner”-trein als Pullman-slaaptrein, zonder 
zijn gelijke op het gebied van stijl, design en luxe. De 
bekende designer Sterling McDonald bracht in het 
interieur de jarenlange band tussen spoorwegen en 
indianen in het zuidwesten tot uitdrukking. Waar moge-
lijk gebruikte McDonald authentieke indiaanse kleuren 

zoals turkoois en koper. meubelen en zelfs authentieke 
muurschilderingen en schilderijen. Verder integreerde 
hij als ornament een combinatie van zeldzame en exo-
tische houtsoorten zoals ebbenhout, teak, satijnhout, 
bubinga en macassar, die de Super Chief een extra geur 
van extravagante elegantie gaven.

Voor een nieuwe trein waren natuurlijk ook nieuwe 
elegante locs nodig, die tegelijkertijd door General 
Motors EMD werden geleverd in de vorm van het 
dieselmodel E-1 met gestroomlijnd front. Voor het 
eerst werd hier een nieuw kleurenschema toege-
past met rood, geel en zilver, later aangeduid als het 
„Warbonnet”- design, dat de haartooi van een indiaan 
met wapperende veren moest symboliseren. Reeds 
vóór de planmatige inzet van de nieuwe Super Chief 
werd bij een proefrit een tot op heden ongebroken 
snelheidsrecord bij de Santa Fe bereikt: het 3.584,5 km 
lange traject Chicago – Los Angeles werd op nieuw 
gelegde rails gereden in 36 uur en 20 minuten met een 

gemiddelde snelheid van 97 km/h en een topsnelheid 
van 160 km/h. De reistijd volgens het spoorboekje werd 
39 uur en 45 minuten. 

Al snel ontwikkelde de Super Chief, waarvoor een toe-
slag moest worden betaald, tot een zeer exclusieve en 
supercomfortabele pendeltrein voor Hollywood-sterren, 
die tussen Broadway in New York en Sunset Boulevard 
in Los Angeles pendelden en die zich tot of vanaf Chi-
cag lieten verwennen in de luxe prestigetrein van de 
Santa Fe. De lijst met passagiers leest als een „Who is 
Who” in Hollywood, met ondermeer Frank Sinatra, Zero 
Mostel, Janet Leigh, Ella Fitzgerald, Elizabeth Taylor, 
Paul Newman, Gloria Swanson, Alan Ladd, Vincent 
Price, Margaret Truman en vele anderen. De bijzondere 
aantrekkingskracht van de trein lag natuurlijk ook in 
de door topkoks bereide vijfsterrenmaaltijden en de 
andere eersteklas dienstverlening. Naast machinisten, 
conducteurs en remmers zorgden slaapwagenconduc-
teurs, kofferdragers, restauratie-stewards, kelners, 

koks, barkeepers, lounge-begeleiders, kappers en 
ander dienstpersoneel samen met twee schoonmaak-
groepen en onderhoudsteams voor het welzijn van de 
gasten.

Vanaf het begin van de jaren 50 tot de tweede helft 
van de jaren 60 werd de Super Chief getrokken door 
de bekende diesellocs van de serie F7 – eveneens in 
de „Warbonnet”-beschildering. Tot het einde van het 
reizigersvervoer bij de Santa Fe op 1 mei 1971 kon de 
trein zijn bijzonder hoge dienstverlening behouden. 
Daarna nam het staatsbedrijf Amtrak het reizigers-
verkeer in de VS over en werd de naam nog drie jaar 
gebruikt. Als gevolg van de veel te slechte service die 
Amtrak leverde, verbood de Santa Fe echter het verdere 
gebruik van de naam. Daarna reed de trein eerst als 
Southwest Limited en na een compromis tussen Amtrak 
en de Santa Fe tot op heden als Southwest Chief.
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26496 Santa Fe Super Chief.
Voorbeeld: driedelige eenheid (A-B-B) van dieselloco-
motief EMD F 7 met 6 Streamliner-sneltreinrijtuigen van 
het Amerikaanse spoorwegbedrijf Atchison, Topeka & 
Santa Fe Railway (AT & SF). De trein reed met de naam 
„Super Chief” tussen Chicago (IL) en Los Angeles (CA). 
Nummer 305.
Model: locomotief met Digital-decoder mfx en uitge-
breide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogens-
aandrijving in de A-unit en in een B-unit. In elk 2 assen 
aangedreven. Antislipbanden. Frontsein conventioneel 
in bedrijf, digitaal schakelbaar. Marslight apart schakel-
baar. Nummerplaten op de zijkant en positielichten ver-
licht, digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhouds-
vrije warmwitte LEDs. Cabine met interieur. Vaste dissels 
tussen de loc-eenheden. Stroomgeleidende koppeling. 
Gemonteerde handgrepen van metaal. Alle wagens 
standaard met ingebouwde LED-interieurverlichting, 
digitaal schakelbaar. De interieurverlichting wordt Eenmalige serie.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Interieurverlichting x x x x

Rijgeluid dieselloc x x x x

Tyfoon x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Nummerbord verlichting  x x x

Bel  x x x

Marslight  x x x

Koppelgeluid   x x

Stoten railvoeg   x x

Cabineradio   x x

•	 Wereldwijd beperkt tot 1.500 stuks!
•	 Met genummerd certificaat van echtheid.
•	 Verlichting met warmwitte LEDs.
•	 Verlichte nummerplaten en positielichten.
•	 Marslight.
•	 Cabine met interieur.
•	 Stroomgeleidende koppelingen.
•	 Alle wagens standaard met ingebouwde 

 LED-interieurverlichting.
•	 Sluitwagen met treinsluitsein.

gevoed over de doorlopende elektrische verbinding van 
de gehele trein. Alle wagens met scheidbare stroomge-
leidende koppelingen. Sluitwagen met treinsluitsein. 
Totale lengte van de trein ca. 205 cm.
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F7 van de 500-Line met Caboose.

Een waar verkoopsucces bij de spoorwegen in de VS 
werden de tussen 1949 en 1953 gemaakte „Bulldogs” 
van de serie F7/FP7 van General Motors EMD. Hier 
werd het gezegde waar dat het gemakkelijker is om 
een lijst te maken met spoorwegbedrijven die de F7 
niet hebben gekocht, dan een lijst met alle bedrijven 
die de F7 wel in dienst hebben gehad. De F7 was 
overal! 50 spoorwegbedrijven kochten de F7 nieuw 
en bij ruim 75 spoorwegen in noord Amerika leverden 
ze ten slotte hun diensten. Weliswaar gaf de clas-
sificatie „F” (=frieght) aan dat EMD de locomotieven 
oorspronkelijk voornamelijk voor goederenverkeer had 

bedoeld, maar omdat ze over een verwarmingsketel 
voor stoomverwarming beschikten, ontwikkelde de 
F7 zich vervolgens tot de klassieke dieselloc voor 
het Amerikaanse reizigersverkeer in de jaren 50. De 
met 1.500 Amerikaanse paardenkrachten (1.500 hp) 
uitgevoerde en in totaal in 4.221 exemplaren gebouwde 
F7 bestond in drie varianten: van de F7A met cabine 
werden 2.366 exemplaren gebouwd, de cabineloze F7B 
bereikte 1.483 eenheden en de verlengde en van een 
grotere watervoorraad voorziene FP7 bracht het tot 
372 stuks. Zo is het geen wonder dat ook de nogal on-
bekende Soo Line Railroad een aantal exemplaren van 
de F7 in het bestand had. Om precies te zijn waren het 
26 stuks F7A, zes F7B en eveneens zes FP7. Twee ma-

chines bleven zelfs behouden: de FP7 500 als monument 
in Ladysmith/WI en de FP7 2500 als bedrijfsvaardige 
museumloc bij het Lake Superior Railrosd Museum in 
Duluth/MN.

Interessant is de geschiedenis vna de Soo Line 
Railroad: prominente zakenlieden it Minneapolis 
richtten in 1883 de Minneapolis, Sault Ste. Marie and 
Atlantic Railroad op, die al snel door de uitspraak van 
„Sault” als Soo Line een begrip werd. De Soo Line 
moest met name de graanproducten van de boeren 
en molens van Minnesota snel naar de markten in 
het oosten vervoeren. Al in 1888 werd hij hernoemd 
in Minneapolis, St. Paul and Sault Ste.Marie Railroad 

en breidde het railnet zich uit door het noordelijke 
midden-westen naar Canada. In 1909 nam de Soo Line 
in de vorm van een lease-overeenkomst de Wisconsin 
Central Railway over. Ten slotte vond in 1961 een fusie 
plaats tussen de Minneapolis, St. Paul and Sault Ste.
Marie Railroad en de Wisconsin Central Railway en 
de Duluth, South  Shore en Atlantic Railroad onder de 
nieuwe naam Soo Line Railroad. In 1985 verwierf de 
Soo Line de resten van de failliete Milwaukee Road. 
In de jaren 90 nam de Canadian Pacific Railway als 
langjarige aandeelhouder het spoorwegbedrijf volledig 
over, waarmee een einde kwam aan het bestaan als 
onafhankelijk bedrijf.
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39620 Dieselelektrische locomotief met caboose.
Voorbeeld: type General Motors EMD F7 van de SOO 
Line. Driedelige eenheid bestaande uit A-unit, B-unit en 
A-unit. Goederenbegeleidingswagen (caboose) van de 
SOO Line.
Model: met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluids-
functies. Geregelde hoogvermogensaandrijving in de 
A-units. In elk 2 assen aangedreven. Antislipbanden. 
Met de rijrichting wisselend frontsein conventioneel 
in bedrijf, digitaal schakelbaar. Van de rijrichting 
afhankelijk verlichte nummerplaten en positielichten 
conventioneel aan, digitaal schakelbaar. Marslight apart 
schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte 

Eenmalige serie.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Nummerbord verlichting x x x x

Rijgeluid dieselloc x x x x

Tyfoon laag x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Marslight  x x x

Bel  x x x

Koppelgeluid  x x x

Perslucht afblazen   x x

Stoten railvoeg   x x

Cabineradio   x x

•	 Verlichting met warmwitte LEDs.
•	 Verlichte nummerplaten en positielichten.
•	 Marslight.
•	 Cabine met interieur.

LEDs. Cabine met interieur. Vaste dissels tussen de loc-
eenheden. Sneeruimer meegeleverd. Goederentreinbe-
geleidingswagen (caboose) met frame en gedetailleerde 
bodem van metaal. Reminstallatie, bordeshekken, 
handgrepen en nog veel meer details gemonteerd. 
Gedetailleerde draaistellen met speciale wielen.  
Lengte van de F7 over de koppelingen ca. 52 cm.  
Lengte van de caboose over de koppelingen ca. 14,5 cm.
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45645 Set US-goederenwagens.
Voorbeeld: 5 verschillende goederenwagens van ver-
schillende Amerikaanse spoorwegbedrijven.  
1 Tank Car (ketelwagen) Typ 105A van de Clark Oil Refi-
nery, elk een Refrigerator Car (koelwagen) type R-40-14 
van de Des Moines Packing Company en de Black Hills 
Packing Company, 1 Hopper Car (trechterwagen) type 40 
feet van de New York, New Haven and Hartford Railroad 
en 1 Double-Door Box Car type A-50-19 van de Great 
Northern Railway.

Eenmalige serie.

Model: frame of bodem van metaal. Gedetailleerde 
draaistellen met speciale wielsets. Ladders en andere 
details apart gemonteerd. Schuifdeuren kunnen open. 
Daklooppaden, ladders, reminstallatie en andere details 
apart gemonteerd. Koppelingen vervangbaar. Alle 
wagens individueel verpakt. 
Lengte wagengarnituur over de buffers ca. 77 cm.  
Wielsets voor gelijkstroom per wagen 4 x 320552 (NEM), 
4 x 320389 (RP25).

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.



=U3

=U3

174

USA

45657 Set US-goederenwagens.
Voorbeeld: 5 verchillende goederenwagens van 
meerdere Amerikaanse spoorwegbedrijven. 1 Tank 
Car (ketelwagen) type 105A van de Lion Oil Company, 
1 Refrigerator Car (koelwagen) type R-40-14 van de 
Iowa Beef Packers Inc., elk een Single-Door Box Car 

Eenmalige serie.

45658 Set Amerikaanse goederenwagens.
Voorbeeld: 5 verschillende goederenwagens van 
verschillende noord-Amerikaanse spoorwegbedrij-
ven. 1 Refrigerator Car (koelwagen) type R-40-14 van 
de Canadian National Railroad, elk 1 Livestock-Car 
(veewagen) type S-40-12 van de Great Northern en de 

Eenmalige serie.Chicago & North Western RR, 1 Hopper Car (trechter-
wagen) type 40 Feet van de Minniapolis & St. Louis 
en 1 Double-Door Box Car type A-50-19 van de Union 
Pacific RR.
Model: frame of bodem van metaal. Gedetailleerde 
draaistellen met speciale wielsets. Schuifdeuren kunnen 

open. Daklooppaden, ladders, reminstallatie en andere 
details apart gemonteerd. Koppelingen vervangbaar. 
Alle wagens individueel verpakt. 
Lengte wagengarnituur over de buffers ca. 78 cm.  
Wielsets voor gelijkstroom per wagen 4 x 320552 (NEM), 
4 x 320389 (RP25).

standaardtype 40 Feet van de Southern Pacific en de 
Bosten & Maine en 1 Double-Door Box Car type A-50-19 
van de New York Central Railroad.
Model: frame of bodem van metaal. Gedetailleerde 
draaistellen met speciale wielsets. Schuifdeuren kunnen 
open. Daklooppaden, ladders, reminstallatie en andere 

details apart gemonteerd. Koppelingen vervangbaar. 
Alle wagens individueel verpakt. 
Lengte wagengarnituur over de buffers ca. 76 cm.  
Wielsets voor gelijkstroom per wagen 4 x 320552 (NEM), 
4 x 320389 (RP25).
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Vr2 
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door het volgende hoofdsein 
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Vr0
Geel/Geel
Stop verwachten

Vr1
Groen/Groen
Rijden verwachten

Vr2 
groen/geel
„langzaam 
rijden”

door het volgende hoofdsein 
geregeld

76480 Lichtvoorsein.
Voorbeeld: gestandaardiseerd 
voorsein van de Deutsche Bundes-
bahn (DB). Voorsein met 3 standen: 
„Stop verwachten”- geel/geel (Vr0), 
„Rijden verwachten” – groen/groen 
(Vr1) en „Langzaam rijden verwach-
ten” – groen/geel (Vr2).
Model: met ingebouwde seinelek-
tronica. Aansluiten op de aparte 
seindecoder van het bijbehorende 
hoofdsein. Voor alle hoofdseinen 
geschikt. Besturing van alle functies 
via de bijbehorende seindecoder 

•	 Voorsein voor alle hoofdseinen 
bruikbaar.

•	 De bijbehorende seinbeelden 
worden bij het aansluiten auto-
matisch toegewezen.

van het hoofdsein. Voor digitale 
bediening kunnen de configuratie en 
het adres vóór de inbouw worden 
toegewezen en getest. De sein-
detector bevat aansluitingen voor 
de treinbeïnvloeding.  
Hoogte zonder voet 61 mm.

76481 Lichtvoorsein met extra licht.
Voorbeeld: gestandaardiseerd 
voorsein van de Deutsche Bundes-
bahn (DB). Voorsein met 3 standen: 
„Stop verwachten”- geel/geel (Vr0), 
„Rijden verwachten” – groen/groen 
(Vr1) en „Langzaam rijden verwach-
ten” – groen/geel (Vr2). Het witte 
extra licht geeft aan dat de afstand 
tussen voor- en hoofdsignaal kleiner 
is dan de reguliere remafstand.
Model: met ingebouwde seinelek-
tronica. Aansluiten op de aparte 
seindecoder van het bijbehorende 
hoofdsein. Voor alle hoofdseinen 

geschikt. Besturing van alle functies 
via de bijbehorende seindecoder 
van het hoofdsein. Voor digitale 
bediening kunnen de configuratie en 
het adres vóór de inbouw worden 
toegewezen en getest. De seinde-
tector bevat aansluitingen voor de 
treinbeïnvloeding.  
Hoogte zonder voet 61 mm. 

•	 Voorsein voor alle hoofdseinen 
bruikbaar.

•	 Bijbehorende seinbeelden 
 worden bij het aansluiten auto-
matisch toegewezen.

76491 Lichthoofdsein.
Voorbeeld: gestandaardiseerd blok-
sein van de Deutsche Bundesbahn 
(DB). 2 standen: „Stoppen” – rood 
(Hp0) en „Rijden” – groen (Hp1).
Model: met ingebouwde seinelek-
tronica en 1 aparte seindecoder. 
Besturing van alle functies via de 
bijbehorende seindecoder in het 
Digital-systeem of met schakelbord 
72760 bij conventionele banen mo-
gelijk. De signaaldecoder kan onder 
de C-rail of onder de baan worden 

ingebouwd. Voor digitale bediening 
kunnen de configuratie en het adres 
vóór de inbouw worden toegewezen 
en getest. De seindetector bevat 
aansluitingen voor de treinbeïnvloe-
ding.  
Hoogte zonder voet 78 mm.

•	 Bloksein voor toepassing langs 
de baan.

•	 Bijpassend voorsein apart art.
nr. 76480 en 76481 of op de seinen 
art.nr. 76495 en 76496.
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76493 Lichthoofdsein.
Voorbeeld: gestandaardiseerd inrij-
sein van de Deutsche Bundesbahn 
(DB). 3 standen: „Stoppen” – rood 
(HpO), „Rijden” – groen (Hp1) en 
„Langzaam rijden” – groen/geel 
(Hp2).
Model: met ingebouwde seinelek-
tronica en 1 aparte seindecoder. 
Besturing van alle functies via de 
bijbehorende seindecoder in het 
Digital-systeem of met schakelbord 
72760 bij conventionele banen mo-
gelijk. De signaaldecoder kan onder 

de C-rail of onder de baan worden 
ingebouwd. Voor digitale bediening 
kunnen de configuratie en het adres 
vóór de inbouw worden toegewezen 
en getest. De seindetector bevat 
aansluitingen voor de treinbeïnvloe-
ding.  
Hoogte zonder voet 78 mm.

•	 Inrijsein voor gebruik vóór 
stations.

•	 Bijpassend voorsein apart  
art.nr. 76480 en 76481 of op de 
 seinen art.nr. 76495 en 76496.

76494 Lichthoofdsein.
Voorbeeld: gestandaardiseerd uitrij-
sein van de Deutsche Bundesbahn 
(DB). 4 standen: „Stoppen” – rood 
(HpO), „Rijden” – groen (Hp1) en 
„Langzaam rijden” – groen/geel 
(Hp2) evenals „Stop – rangeren toe-
gestaan” – rood/wit/wit (Hp0/Sh1).
Model: met ingebouwde seinelek-
tronica en 1 aparte seindecoder. 
Besturing van alle functies via de 
bijbehorende seindecoder in het 
Digital-systeem of met schakelbord 
72760 bij conventionele banen 
 mogelijk. De signaaldecoder kan 
onder de C-rail of onder de baan 

•	 Uitrijsein voor gebruik op 
stations.

•	 Bijpassend voorsein apart   
art.nr. 76480 en 76481 of op de 
 seinen art.nr. 76495 en 76496. 

•	 Geïntegreerd rangeer-spersein 
met wit licht.

worden ingebouwd. Voor digitale 
bediening kunnen de configuratie en 
het adres vóór de inbouw worden 
toegewezen en getest. De sein-
detector bevat aansluitingen voor 
de treinbeïnvloeding.  
Hoogte zonder voet 78 mm. 

76495 Lichthoofdsein met 
 lichtvoorsein.
Voorbeeld: gestandaardiseerd blok-
sein met voorsein van de Deutsche 
Bundesbahn (DB) op dezelfde sein-
mast. Hoofdsein met 2 standen als 
art.nr. 76491. Voorsein met 3 standen 
als art.nr. 76480/76481.
Model: met 2 x ingebouwde sein-
elektronica en 1 aparte seindecoder. 
Voorsein bruikbaar voor alle hoofd-
seinen. Besturing van alle functies 
via de bijbehorende sein decoder 
in het Digital-systeem of met 
schakelbord 72760 bij conventionele 
banen mogelijk. De signaaldecoder 

•	 2 seinen en een mast zonder 
extra aansluiting.

•	 Bloksein voor toepassing langs 
de baan. 

•	 Voorsein voor toepassing voor 
een bloksein of een inrijsein.

kan onder de C-rail of onder de baan 
worden ingebouwd. Voor digitale 
bediening kunnen de configuratie en 
het adres vóór de inbouw worden 
toegewezen en getest. De sein-
detector bevat aansluitingen voor 
de treinbeïnvloeding en voor 1 extra 
voorsein.  
Hoogte zonder voet 78 mm. 
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76497 Lichthoofdsein met 
 lichtvoorsein.
Voorbeeld: gestandaardiseerd inrij-
sein met voorsein van de Deutsche 
Bundesbahn (DB) op dezelfde sein-
mast. Hoofdsein met 3 standen als 
art.nr. 76493. Voorsein met 3 standen 
als art.nr. 76480/76481.
Model: met 2 x ingebouwde sein-
elektronica en 1 aparte seindecoder. 
Voorsein bruikbaar voor alle hoofd-
seinen. Besturing van alle functies 
via de bijbehorende sein decoder 
in het Digital-systeem of met 
schakelbord 72760 bij conventionele 
banen mogelijk. De signaaldecoder 

•	 2 seinen op een mast zonder 
extra aansluiting.

•	 Inrijsein voor toepassing vóór 
stations.

•	 Voorsein voor toepassing voor 
een uitrijsein.

kan onder de C-rail of onder de baan 
worden ingebouwd. Voor digitale 
bediening kunnen de configuratie en 
het adres vóór de inbouw worden 
toegewezen en getest. De sein-
detector bevat aansluitingen voor 
de treinbeïnvloeding en voor 1 extra 
voorsein.  
Hoogte zonder voet 78 mm.

76496 Lichthoofdsein met lichtvoor-
sein.
Voorbeeld: gestandaardiseerd uitrij-
sein met voorsein van de Deutsche 
Bundesbahn (DB) op dezelfde sein-
mast. Hoofdsein met 4 standen als 
art.nr. 76494. Voorsein met 3 standen 
als art.nr. 76480/76481.
Model: met 2 x ingebouwde sein-
elektronica en 1 aparte seindeco-
der. Voorsein bruikbaar voor alle 
hoofdseinen. Besturing van alle 
functies via de bijbehorende seinde-
coder in het Digital-systeem of met 
schakelbord 72760 bij conventionele 
banen mogelijk. De signaaldecoder 
kan onder de C-rail of onder de baan 

worden ingebouwd. Voor digitale 
bediening kunnen de configuratie en 
het adres vóór de inbouw worden 
toegewezen en getest. De seinde-
tector bevat aansluitingen voor de 
treinbeïnvloeding en voor 1 extra 
voorsein.  
Hoogte zonder voet 78 mm.

•	 2 seinen op een mast zonder 
extra aansluiting.

•	 Uitrijsein voor toepassing op het 
einde van een station, bijvoor-
beeld de ingang van de hoofdlijn.

•	 Voorsein voor toepassing voor 
een blok- of inrijsein.

76471 lichtrangeer-spersein.
Voorbeeld: gestandaardiseerd 
rangeer-spersein van de Deutsche 
Bundesbahn (DB). Dwergsein 
zonder mast. 2 standen: „Stop, 
verboden door te rijden” – rood/rood 
(Sh0) en „Rijverbod opgeheven” –  
wit/wit (Sh1).
Model: met ingebouwde seinelek-
tronica en 1 aparte seindecoder. 
Contactdoos in het voetje van de 
seinkast. Seinkast met kleine zon-
nekap. Besturing van alle functies 
via de bijbehorende seindecoder 
in het Digital-systeem of met 
schakelbord 72760 bij conventionele 

banen  mogelijk. De signaaldecoder 
kan onder de C-rail of onder de baan 
worden ingebouwd. Voor digitale 
bediening kunnen de configuratie en 
het adres vóór de inbouw worden 
toegewezen en getest. De sein-
detector bevat aansluitingen voor 
de treinbeïnvloeding.  
Hoogte zonder voet 10 mm.

•	 Rangeer-spersein voor toepas-
sing op rangeerterrein.

•	 Seinkast op voorbeeldgetrouwe 
kleine voet.

•	 Stand Sh1 correct met 2 witte 
lichten.
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„rangeren 
toegestaan”

76472 lichtrangeer-spersein.
Voorbeeld: gestandaardiseerd 
rangeer-spersein van de Deutsche 
Bundesbahn (DB). Hoog sein op 
 buizenmast. 2 standen: „Stop, 
verboden door te rijden” – rood/rood 
(Sh0) en „Rijverbod opgeheven” – 
wit/wit (Sh1).
Model: met ingebouwde seinelek-
tronica en 1 aparte seindecoder. 
Contactdoos in het voetje van de 
seinkast. Seinkast met kleine zon-
nekap. Besturing van alle functies 
via de bijbehorende seindecoder 
in het Digital-systeem of met 
schakelbord 72760 bij conventionele 

banen  mogelijk. De signaaldecoder 
kan onder de C-rail of onder de baan 
worden ingebouwd. Voor digitale 
bediening kunnen de configuratie en 
het adres vóór de inbouw worden 
toegewezen en getest. De sein-
detector bevat aansluitingen voor 
de treinbeïnvloeding.  
Hoogte zonder voet 50 mm.

•	 Rangeer-spersein voor toepas-
sing op rangeerterrein.

•	 Voorbeeldgetrouwe dunne 
buizenmast.

•	 Stand Sh1 correct met 2 witte 
lichten.
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72760 Professioneel seinschakelbord.
Professioneel seinschakelbord voor de armseinen 
70361, 70381, 70391, 70392, 70411, 70412, 70421 en voor 
de lichtseinen uit de serie 764xx. Voor het schakelen van 
maximaal 4 seinen. Meerpolige kabel met stekkers voor 
het aansluiten van meerdere borden wordt meegele-
verd.
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Mini-Club – het beste van het beste
Mensen die werken met spoorbreedte Z zijn fijnzin-
nige genieters, waarderen het exclusieve en laten zich 
ook graag tot iets nieuws verleiden. Ongeacht of u nu 
liefhebber bent van deze kostbare verzamelstukken, 
een echte spoorwegfan of een praktiserend modelbou-
wer: met Miniclub beschikt u over de kleinste model-
baanstandaard ter wereld die op schaal 1:220 zijn ware 
grootte toont.
Om de volgende pagina’s van de Miniclub-nouveautees 
nog smakelijker te maken, willen we u hier een paar 
hoogtepunten van deze kleinste schaal voorstellen.
Een heerlijk nieuwtje staat onze Insider-Clubleden dit 
jaar te wachten: de veelgevraagde stoomlocomotief 
serie 64 van de Deutsche Bundesbahn. Het volledig 
nieuwe model valt op door zijn mooie detaillering en 
een onderstel en opbouw van metaal. Passend bij 
de Insider-locomotief verschijnen vier verschillende 
eenheids-hoofdliinrijtuigen van de DB. Alle rijtuigen 
hebben eigen nummers en zijn niet los verkrijgbaar.
Voor de clubleden is er net als elk jaar ook in 2014 weer 
een Insider-jaarwagen in schaal Z. De twee-assige 
schuifdakwagen type Kmmks 51 is een volledig nieuw 
model van een nieuwe serie.

Voor de USA-fans verschijnt ondermeer de dieselelek-
trische locomotief E8A van de Union Pacific. Dit model, 

dat opvalt door zijn nieuwe hoog presterende motor en 
zijn grote trekkracht. De uiterlijke met het voorbeeld 
overeenkomende kleurstelling en opschriften, zal het 
hart van elke op details verliefde modelbaanliefhebber 
sneller doen kloppen.

Het onderwerp kolenvervoer speelt bij Miniclub in 2014 
een heel grote rol. De treinset Kolenvervoer met de 
serie 86 en drie zelfontladers Otmm 57 komt overeen 
met een echte trein voro het vervoer van kolen zoals 
de DB deze heeft ingezet. De locomotief is uitgebreid 
onder handen genomen en is uitgevoerd met frontsein, 
volledig functionerend drijfwerk en andere liefderijke 
details. Deze treinset kan worden uitgebreid met twee 
wagensets (art. nr. 82370 en 82379).

Naast veel nieuwtjes op het gebied van rollend mate-
rieel zijn er ook ontwikkelingen bij het accessoiresorti-
ment. Om de actuele staat van de rails te kunnen weer-
geven, is sinds dit jaar een nieuwe rechte rail en een 
eveneens nieuwe flexrail met een voorbeeldgetrouwe 
nabootsing van betonnen dwarsliggers verkrijgbaar.
U kunt uw baan ook met een technisch en in kleur 
vernieuwde draaischijf uitbreiden. Met de draaischijf 
worden tevens een locloods en een BW-kantoor mee-
geleverd.
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Eenmalige serie.

Treinset kolenvervoer

81379 Treinset kolenvervoer.
Voorbeeld: een stoomlok BR 86 en drie zelflossers 
Otmm 57 van de DB, ingezet voor kolenvervoer.
Model: het model van de stoomlocomotief BR 86 is ten 
opzichte van eerdere versies uitgebreid herzien en 
beschikt naast de frontverlichting nu ook oer een gede-
tailleerd en volledig functioneel drijfwerk, remimitatie 
en andere details. De zelflossers Otmm 57 zijn licht ver-
ouderd. Alle voertuigen met de juiste en gedetailleerde 
kleurstelling. Alle wielen zwart vernikkeld. De modellen 
zijn niet los verkrijgbaar.  
Lengte over de buffers ca. 195 mm.

De perfecte aanvulling voor deze treinset is de wagen-
set 82379 of 82370.

5 jaar
garantie**
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Eenmalige serie.

Uitbreidingsset kolenvervoer

82379 Uitbreidingsset kolenvervoer.
Voorbeeld: vier zelflossers Otmm 57 van de DB, trans-
portband voor de wagenlading en 1 vrachtauto Büssing 
met aanhanger.
Model: de zelflossers Otmm 57 zijn licht verouderd. Alle 
wagens met de juiste en gedetailleerde kleurstelling. 
Alle wielen zwart vernikkeld. Lasergesneden bouw-
set van een transportband voor de kolenlading van 
architectenkarton. Model van een Büssing-vrachtauto 
met aanhanger voor het kolenvervoer eveneens met 
lichte sporen van veroudering. De modellen zijn niet los 
verkrijgbaar.  
Lengte over de buffes ca. 180 mm.

De perfecte aanvulling voor de treinset 81379.

5 jaar
garantie**

**  5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen  
(Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012.
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Insider-modellen Z 2014

88740 Tenderstoomlocomotief.
Voorbeeld: stoomlocomotief serie 64 van de Deutsche 
Bundesbahn (DB) tijdperk III.
Model: compleet nieuwe constructie, fijn gedetailleerd. 
Locopbouw en onderstel van metaal. Model van de 
reminstallatie, railruimers enz. op het loconderstel. Fijn 
gedetailleerde besturing en drijfwerk. Vergrootte buf-
ferbalk. Driepunts fronrsein met de rijrichting wisselend. 
Frontverlichting met warmwitte LEDs. Locomotief met 
vijfpolige motor. Alle drie koppelassen aangedreven. 
Wielen zwart vernikkeld. 
Lengte over de buffers ca. 57 mm.

Stoomlocomotief 88740 wordt in een eenmalige serie 
uitsluitend gemaakt voor Insider-leden.

Loc 88740 wordt door rijtuigverpakking 87509 aange-
vuld tot een voorbeeldgetrouwe treincombinatie.

•	 Onderstel en opbouw van de locomotief van metaal.
•	 Fijn gedetailleerd drijfwerk/besturing.
•	 Model van reminrichting en railruimer.
•	 Vijfpolige motor.
•	 Frontsein met warmwitte LEDs.

BR 64 – Bubikopf als Meisje voor (bijna) alles.  
 
Tussen 1928 en 1940 droegen veel gerenommeerde 
 locomotieffabrikanten in Duitsland er aan bij de serie 
64 te realiseren. In het kader van het eenheidsprogram-
ma van de Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft laat ook 
de BR 64 sterke verwantschap met andere locomotief-
series zien, bijzonder sterk met de BR 24, waarvan het 
drijfwerk en de ketel overgenomen werden. Van de 
12,4 m lange eenheidsreizigerstreintenderlocomotief 
met de asindeling 1‘C1‘ werden in totaal 520 exem-
plaren gebouwd. Op grond van haar lage asdruk en 
maximumsnelheid van 90 km/h was ze op bijna alle 
trajecten inzetbaar en haar geslaagde constructie 
liet een verreikend gebruik toe. Haar stamgebied was 
de reizigerstreindienst, lichte sneltreinen en menige 

 goederentrein werden echter ook tot haar taken 
gerekend, die ze met bravoure de baas was. De Tweede 
Wereldoorlog en de deling van Duitsland lieten diepe 
sporen bij de serie 64 achter. 278 machines kwamen 
naar de Deutsche Bundesbahn, 115 gingen naar de 
Deutsche Reichsbahn en een locomotief verbleef in 
Oostenrijk. Zoals vele andere series kreeg ook de 
BR 64 een bijnaam. Een toenmaals modern dameskap-
sel stond model voor de forse, gedrongen locomotief. 
In hoe verre het voor de dameswereld of het gilde 
haarkunstenaars vleiend is, laten we in het midden, 
maar de serie 64 was bij de Deutsche Bundesbahn tot 
en met het einde van haar inzet in 1974 een betrouw-
bare partner voor personeel en reiziger en de bewaard 
gebleven museumlocs verheugen zich in een onvermin-
derde populariteit.

5 jaar
garantie**
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87509 Set personenrijtuigen.
Voorbeeld: 4 verschillende eenheids-hoofdbaanperso-
nenrijtuigen van de Deutsche Bahn (DB) in de uitvoering 
van tijdperk III. 2 eenheidspersonenwagens 2e klasse 
Bie, 1 eenheidspersonenwagen ABiwe, 1e/2e klasse. 
1 eenheidsbagagewagen Pwie.
Model: 4 verschillende personenwagens met gede-
tailleerde kleurstelling en opschriften. Alle wagens 
met individuele nummers. De modellen zijn niet los 
verkrijgbaar. 
Totale lengte 252 mm.

Perfecte aanvulling voor stoomloc 88740.

Eenmalige oplage uitsluitend voor Insider-leden.

5 jaar
garantie**

**  5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen  
(Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Personentrein

88910 Reizigerstreinlocomotief met sleeptender.
Voorbeeld: reizigerstreinlocomotief BR 18.4 van de 
Deutsche Reichsbahngesellschaft (DRG) met wind
verdelende cabine.
Model: op veel punten herzien model. Tweepunts front
sein met warmwitte LEDverlichting. Bovenste lamp op 

88910 is de perfecte „trekker” voor de set personen
rijtuigen 87301.

•	 Herzien nauwkeurig gedetailleerd model.

voorkant, bij het voorbeeld apart plaatsbaar sein, niet
werkend. Nauwkeurige detaillering met imitatie van de 
remmen, railruimers, vergrote bufferbalk, gedetailleerde 
drijfstangen en buis voor bescherming van de binnenste 
zuigerstang. Gedetailleerde kleurstelling. Vijfpolige 
motor. Alle drijfassen aangedreven. Als gevolg van het 

87301 Set personenrijtuigen.
Voorbeeld: 2 sneltreinrijtuigen C4ü Bay11 3e klasse, 
1 sneltreinrijtuig ABC4ü Wü 11 1e/2e/3e klasse en een 
bagagewagen Pw4 Ps 04 van de Deutsche Reichsbahn 
Gesellschaft.
Model: alle rijtuigen in de juiste gedetailleerde kleur
stelling. Alle wielen zwart vernikkeld. De modellen zijn 
niet los verkrijgbaar. 
Lengte over de buffers ca. 350 mm.

De bij de 87301 passende sneltreinlocomotief vindt u 
onder artikelnummer 88910.

dunne drijfwerk en de details kan de loc pas worden 
ingezet bij een boogstraal van minimaal 165 mm.  
Lengte over de buffers 84 mm.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Elektrische locomotieven

88087 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: serie E 19 van de Deutsche Reichsbahn 
Gesellschaft (DRG) in tijdperk II.
Model: optisch juiste overzetting van de donkerrode 
voorbeeldlocomotief. Gedetailleerde kleurstelling 
en belettering. Locomotief met vijfpolige motor. Alle 
drijfassen aangedreven. Driepunts frontsein wisselend 
met de rijrichting. Frontverlichting met onderhoudsvrije 
warmwitte LEDs.  
Lengte over de buffers ca. 76 mm.

88224 Zware elektrische goederentreinlocomotief.
Voorbeeld: serie E 94 van de Deutsche Reichsbahn. 
Uitvoering in blauwgrijze kleurstelling met olijfgroen dak. 
Bedrijfstoestand rond 1940.
Model: LEDfrontsein met warmwitte LEDs, met de rij
richting wisselend. Vijfpolige motor. Beide voor bouwen 
van metaal. Beide draaistellen aangedreven. Fijne en 
met het voorbeeld overeenkomende kleurstelling en 
belettering.  
Lengte over de buffers 85 mm.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Goederenvervoer

88011 Sneltrein-sleeptenderlocomotief.
Voorbeeld: serie 01 van de Deutsche Bundesbahn (DB) 
in de toestand van tijdperk III. Eenheidslocomotief met 
gelaste tender en Witte-windleiplaten.
Model: fijn gedetailleerd. Locopbouw van metaal met 
ingezette cabinevensters. Model van de reminrichting, 
Indusi, railruimer enz. op het loconderstel, vrijstaande 
koplampen. Fijn gedetailleerde besturing en drijfwerk. 
Locomotief met vijfpolige motor. Alle 3 koppelassen aan-
gedreven. Frontverlichting met warmwitte LEDs. Tender 
met spaakwielen. 
Lengte over de buffers ca. 112 mm.

•	 Onderstel en opbouw locomotief van metaal.
•	 Fijn gedetailleerd drijfwerk/besturing.
•	 Model van reminrichting, Indusi enz.
•	 Vijfpolige motor.
•	 Vensterinzetten in cabine.
•	 LED-frontsein.

82370 Wagenset kolenvervoer.
Voorbeeld: 2 pa-containerdraagwagens BT 10, een 
zelflosser Otmm 57, 1 zelflosser OOtz van de Deutsche 
Bahn (DB).
Model: De containerdraagwagens en de zelflossers 
OOtz zijn beladen met koleninzetten. Alle waens in de 
juiste en gedetailleerde kleurstelling. Alle wielen zwart 
vernikkeld. De modellen zijn niet los verkrijgbaar. 
Lengte over de buffers ca. 180 mm.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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88086 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Serie E 19 van de Deutsche Bundesbahn (DB).
Model: Nieuwe constructie van de E 19, optisch correcte 
weergave van de voorbeeldlocomotief. Gedetailleerde 
lakkering en belettering. Locomotief met 5-polige motor. 
Alle drijfassen aangedreven. Driepuntsfrontsein met de 
rijrichting wisselend. Frontsein met onderhoudsarme 
warmwitte LED.  
Lengte over buffers ca. 76 mm.

189© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Goederenwagendisplay

82559 Wagen-display met 10 verschillende goederen-
wagens type Gl 11.
Voorbeeld: 10 gesloten goederenwagens van het 
verbandstype Gl 11 van tijdperk III van de Deutsche 
Bundesbahn (DB). Daarvan 4 wagens Gl 11 zonder 
handrem, 3 wagens met remmersbordes en 3 wagens 
met remmershuis.
Model: alle wagen met uitgebreide kleurstelling, op-
schriften en met individuele nummers. Metalen wielen 

•	 Tien individueel verpakte wagens om uit te kiezen. 
•	 Bij de vakhandel in een overzichtelijke display.

zwart vernikkeld. Wagens individueel verpakt in de 
verkoopdisplay. 
Lengte over de buffers 56 mm (wagens met remmers-
huis en remmersbordes) of ca. 53 mm (wagens zonder 
handrem).

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Goederenverkeer

86395 Set bierwagens. Bestaande uit 3 bierwagens.
Voorbeeld: 3 verschillende particuliere bierwagens van 
de Kulmbacher brouwerijen „Reichelbräu Kulmbach”, 
„Kulmbacher Mönchshof-Bräu” en „Sandlerbräu Kulm-
bach”. Alle wagens ingezet bij de Deutsche Bundes-
bahn (DB).
Model: verschillende uitvoeringen van de kopkanten. 
2 wagens met hoog opgesteld rembordes, 1 wagen met 
opgebouwd rembordes.  
Totale lengte 120 mm.

•	 Wagens met hooggeplaatste stuurstand en 
 nabootsing van de kruk als vormvariant.

88786 Diesellocomotief.
Voorbeeld: diesellocomotief serie 218 van de Deutsche 
Bundesbahn (DB) in oceaanblauw/beige kleurstelling en 
met de zeldzame oceaanblauwe dakkleur.
Model: beide draaistellen aangedreven. Met de rijrich-
ting wisselend driepunts frontsein en rode sluitseinen. 
Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode 
LEDs. Gedetailleerde kleurstellig en opschriften.  
Lengte over de buffers ca. 75 mm.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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82349 Wagen voor zware lasten met lading flensbuizen.
Voorbeeld: 3 platte wagens Sammp 705 van de Deutsche 
Bundesbahn. Zesassig type met horizontaal laadvlak.
Model: een wagen beladen met lading knikflensbuizen 
van metaal, met boringen in de flens op een lading-
frame, een wagen beladen met een flensbuis van metaal 
eveneens uitwendig met boringen in de flens op een 
ladingframe. Een wagen onbeladen. Insteekbare rongen 
meegeleverd. De wagens zijn niet los verkrijgbaar. 
Totale lengte over de buffers 185 mm.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Elektrische locomotief serie 110

88385 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: elektrische locomotief serie 110 van de 
 Deutsche Bahn AG (DB AG) in de vormgeving van 
tijdperk V.
Model: in de uitvoering van tijdperk V met ronde buffers. 
Omschakelschroef voor bovenleidingsbedrijf naar bin-
nen verplaatst. Vergrote bufferbalk. Beide draaistellen 
aangedreven. Driepunts frontsein met warmwitte LEDs 
met de rijrichting wisselend. Donker vernikkelde wielen. 
Lengte over de buffers 76 mm.

Deze locomotief wordt door rijtuigset 87809 aangevuld 
tot een voorbeeldgetrouwe trein.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Set personenrijtuigen „Mintlinge”

87809 Set personenrijtuigen „Mintlinge” van de DB AG.
Voorbeeld: set personenrijtuigen, tijdperk V, bestaande 
uit 2 x personenrijtuig 2e klasse Bn 434 en 1 x personen-
rijtuig 1e/2e klasse ABn 404.
Model: 3-delige set rijtuigen, bestaande uit een rijtuig 
1e/2e klasse, twee rijtuigen 2e klasse. Alle wagens met 
gedetailleerde kleurstelling en opschriften, uitgevoerd 
met zwart vernikkelde metalen wielen.  
Totale lengte over de buffers ca. 360 mm.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Set Intercity-rijtuigen

87755 Set Intercity-rijtuigen.
Voorbeeld: 3 verschillende Intercity-personenrijtuigen 
van tijdperk V, bestaande uit 1 x personenrijtuig 
Apmz 121.2, 1 x personenrijtuig ARkimbz 262.4, 
1 x  personenrijtuig Bpmz 291.2.
Model: 3-delige rijtuigset, bestaande uit twee 1e klasse 
rijtuigen en een 2e klasse rijtuig. Alle rijtuigen met een 
gedetailleerde kleurstelling en belettering, uitgerust 
met zwart vernikkelde metalen wielen. 
Totale lengte over de buffers ca. 360 mm.

Speciale uitvoering van alle rijtuigen, niet los verkrijg-
baar.

De set rijtuigen vult bijvoorbeeld de rijtuigen aan uit de 
startset 81870.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Diesellocomotief serie W 232.01

88132 Zware diesellocomotief.
Voorbeeld: zware diesellocomotief serie W 232.01 
van de voormalige Ernst Schauffele Schienenverkehrs 
GmbH.
Model: locomotief met vijfpolige motor. Beide draaistel-
len aangedreven. Met de rijrichting wisselend driepunts 

•	 Verlichting met onderhoudsvrije LEDs. 
•	 Fijne detaillering, kleurstelling en belettering.

Loc „Therese” van de voormalige zogenaamde 
cementklinkertrein van de vroegere Ernst Schauffels 
Schienenverkehrs GmbH. De cementklinkertrein reed 
tussen Berlijn- Harburg (Schw) – Berlijn Osthafen en 
vervoerde cementklinker dat in de Berlijnse Osthafen 
op een binnenschip werd geladen en vervoerd werd 
voor verdere verwerking.

frontsein en rood sluitsein. Verlichting met onderhouds-
vrije lichte en rode LEDs. 
Totale lengte over de buffers ca. 95 mm.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Wagenset

82434 Wagenset Eenbaks-enkelzijdige kiepwagens.
Voorbeeld: 6 enkelzijdige kiepwagens. Particuliere 
wagens van de firma Ernst Schauffele GmbH, Stuttgart. 
Ingezet bij de Deutsche Bahn AG (DB AG).

De wagenset wordt met loc 88132 en door de vroegere 
wagenset 82431 tot een met het voorbeeld overeenko-
mende trein aangevuld.

Model: alle wagens met verschillende nummers, een 
ladinginzet „Cementklinkers” en kiepfunctie. Voertuigen 
in speciale uitvoering, niet los verkrijgbaar.  
Totale lengte 362 mm.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Locomotieven

88578 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Zware goederentreinlocomotief serie 150 
van DB AG. Chroomoxide uitvoering van tijdperk V.
Model: Grotendeels nieuwe constructies. Optische 
verbeterde uitvoering ten opzichte van eerdere versies 
van deze loc, vooral wat betreft het onderstel. Uitvoering 
voor tijdperk V met Klatte-ventilatorroosters, afgeronde, 
niet-gedeelde machinekamervensters en vierkante 
buffers. Rood DB AG-logo. Omschakelschroef voor 
bovenleidingbedrijf aan de binnenzijde aangebracht. 
Beide draaistellen aangedreven. Driepuntsfrontsein met 
warmwitte LED‘s, met de rijrichting wisselend. Donker 
vernikkelde wielkransen.  
Lengte over buffers 88 mm.

Eenmalige serie.

88219 Diesellocomotief.
voorbeeld: lichte multifunctionele locomotief serie 213 
van de Deutsche Bahn AG (DB AG) in verkeerdsrode 
kleurstelling.
Model: met vijfpolige motor. Beide draaistellen op alle 
assen aangedreven. Verlichting met onderhoudsvrije 
warmwitte/rode LEDs.  
Lengte over de buffers 60 mm.

•	 Fijn gedetailleerd.
•	 Warmwitte/rode frontverlichting.
•	 Gedetailleerde kleurstelling en belettering.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Huifwagens

86355 Wagenset huifwagens „VTG”.
Voorbeeld: goederenwagens tpe Shimmns van de 
VTG AG, Hamburg. Actuele bedrijfstoestand.
Model: 4 huifwagens in gedetailleerde kleurstelling, 
opschriften overeenkomstig het voorbeeld. 
De wagens zijn uitgerust met kortkoppelingshaken.  
Lengte over de buffers ca. 220 mm.

•	 Kortkoppeling.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Voorstadstrein

81444 Voorstadstrein van de Deutsche Bahn AG.
Voorbeeld: voorstadstrein van de Deutsche Bahn AG 
(DB Regio): elektrische locomotief BR 143 asindeling 
Bo’Bo’. 1 dubbeldekker 2e klasse DBza 751, 1 dub-
beldekker 1e//2e klasse DABza 756.0, 1 dubbeldekker-
stuurstandrijtuig DBbzfa 761.2.
Model: 1 elektrische locomotief BR 143. 2 dubbeldek-
kers en 1 dubbeldekker-stuurstandrijtuig in de juiste 
gedetailleerde kleurstelling en in de actuele vormgeving 
van de DB Regio AG. Alle assen van de locomotief zijn 
aangedreven. Omschakelbaar op boven- of benedenlei-
ding. Alle wielen ook van de wagens zwart vernikkeld. 
Bij duwende locomotief (stuurstandrijtuig voorop) licht 
op het stuurstandrijtuig een wit driepunts frontsein op. 
Bij trekkende locomotief (loc voorop) branden op het 
stuurstandrijtuig twee rode sluitseinen. 
Lengte over de buffers ca. 444 mm.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.



/gE7

/gE7

© Paul Greenfield

© Ian Jancoski

203

USA

88627 US dieselelektrische locomotief E8A.
Voorbeeld: 6-assige A-eenheid, type General Motors 
EMD E8A van het Amerikaanse spoorwegbedrijf Union 
Pacific.
Model: volledig nieuwe constructie. Nieuwe hoogver-
mogensmotor, telkens 2 assen in beide draaistellen 
aangedreven, antislipbanden, daardoor een grote 
trekkracht. Warmwitte LEDs voor frontsein. Fijn gedetail-

Dit model wordt gemaakt in samenwerking met de 
firma AZL.

88628 US dieselelektrische locomotief E9A.
Voorbeeld: 6-assige A-eenheid, type General Motors 
EMD E9A van het Amerikaanse spoorwegbedrijf Sou-
thern Pacific.
Model: volledig nieuwe constructie. Nieuwe hoogver-
mogensmotor, telkens 2 assen in beide draaistellen 
aangedreven, antislipbanden, daardoor een grote 
trekkracht. Warmwitte LEDs voor frontsein. Fijn gedetail-

Dit model wordt gemaakt in samenwerking met de 
firma AZL.

leerd, uitgebreide kleurstelling en belettering overeen-
komstig het voorbeeld. Märklin systeemkoppeing voor 
en achter. Nummer 938. 
Lengte over de buffers ca. 96 mm.

leerd, uitgebreide kleurstelling en belettering overeen-
komstig het voorbeeld. Märklin systeemkoppeing voor 
en achter. Nummer 6049. 
Lengte over de buffers ca. 96 mm.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Accessoires

85051 Rechte rail betonnen dwarsliggers.
Lengte 220 mm.  
Nieuw geconstrueerde rail met grijze betonnen dwars-
liggers. Daarmee is nu ook de huidige staat van de 
spoorrails na te maken.

•	 Nieuwe constructie.
•	 Voorbeeldgetrouwe dwarsligger-geometrie 

en  -kleuren.

85941 Flexirail.
Lengte 660 mm.  
Nieuwe rail in met het voorbeeld overeenkomende grijze 
betonnen dwarsliggers, zodat ook de actuele staat van 

89971 Uitbreidingsset voor draaischijf.
Randsegment met 8 railaansluitingen om op de rand van 
de draaischijf te steken. Met 2 uitbreidingssets kan de 
draaischijf worden uitgebreid tot 24 railaansluitingen. 
In kleur passend bij draaischijf 89982.

de spoorbaan kan worden nagebouwd. Flexibele rail 
door het opensnijden van de strook met dwarsliggers. 
Rails en dwarsliggerstroken inkorten en nieuwe verbin-
dingslipjes (8954) aanbrengen.

Uitbreiding voor draaischijf 89982  
tot 24 railaansluitingen.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Draaischijf met toebehoren

89982 Draaischijf met toebehoren.
Het model is voorbereid voor een verzonken inbouw 
in de bodemplaat van de baan. 8 railaansluitingen op 
de rand. Uitbreidbaar tot 24 railaansluitingen met het 
opsteekbare randsegment 89971. 
Uitgebreid gedetailleerde details en voorbeeldgetrouwe 
kleurstelling. Het model is ten opzichte van eerdere 
versies zowel technisch als op het gebied van de kleur-
stelling herzien. Afstandsbediening van de draaischijf 
met het bijbehorende bedieningsapparaat. Aandrijving 
door een vijfpolige elektrische motor. Automatisch 
uitschakelen van alle rails die niet met de draaischijf in 
contact staan.  
Tevens wordt met de draaischijf ene Z-rijregelaar mee-
geleverd om de locomotieven heel precies op en van de 
draaischijf te laten rijden, evenals over het gehele ter-
rein van het depot. Ook de benodigde stroomvoorziening 
wordt meegeleverd. 

Buitendiameter van de draaischijf 170 mm.  
Bordeslengte 132 mm.  
Diameter van de inbouwopening in de bodemplaat 
145 mm. 

Eveneens meegeleverd zijn 2 ringlocloodsen voor 
3 aansluitingen die kunnen worden omgebouwd tot 
een loods voor zes aansluitingen. Voorts een model 
van de depotleiding. De kartonnen bouwpakketten zijn 

nauwkeurig lasergesneden uit hoogwaardig architec-
tenkarton en kunnen met normale lijm worden geplakt. 
Tevens meegeleverd zijn 6 stoprails om de locomotieven 
automatisch te laten stoppen.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.



206206 © Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.



207

Märklin Spoor 1 – ware grootte

Hebt u de prachtige P8-locs al gevonden? De nieuw 
ontwikkelde locomotieven overtuigen door de zeer 
gedetailleerde metalen bouwwijze en de vele details 
zoals een rookgenerator met wielsynchrone stoom uit 
de schoorsteen, de cilinders en de stoomfluit. De P8 
verschijnt in uitvoeringen voor drie verschillende tijd-
perken en vormt zo een weerspiegeling van een stuk 
sneltreingeschiedenis.
De perfecte combinatie met de P8 wordt gevormd door 
de stoptreinrijtuigen „Silberlinge”. Door de natuurge-
trouwe nabootsing van het pauwenoogpatroon en de 
wagenopbouw in filigraine kunststofbouwwijze wordt 
deze set wagens een must voor elke verzamelaar.

Een ander stoomloc-hoogtepunt is de BR 24 in de 
originele uitvoering met kleine Wagner-windleiplaten. 
De met „steppenpaard” aangeduide locomtief was 
ontworpen als reizigersloc voor de vlakke en lange 
lokaalbanen in oost en west Pruisen, maar al snel werd 
hij als multifunctionele locomotief ingezet. Ons model 
bevat een geregelde hoogvermogensaandrijving en 
uitgebreide geluids- en bedrijfsfuncties.

Model of werkelijkheid? Vanaf welke kant u onze 
modellen Spoor 1 ook benadert: u zult enthousiast 
zijn over het uiterlijk. De grote schaal 1:32 maakt een 
perspectief mogelijk als bij het grote voorbeeld, de 
grenzen van de realiteit vervagen. Grote vormen, een 
perfecte afwerking, de talrijke details: alles is net als bij 
het grote voorbeeld.
Hier is een overzicht van de nieuwe droomnieuwtjes 
voor 2014 in Spoor 1:

We beginnen met de nieuwe constructie van de 
 panoramamotorwagens „Gläserne Zug”.
Aan het begin van de jaren 30 probeerde de Deutsche 
Reichsbahn om het treinrijden een aantrekkelijker vorm 
te geven, als tegengas voor de groeiende populariteit 
van de bus. Daartoe werden bijzondere panoramawa-
gens gebouwd, waarin de passagiers vanaf elke plek 
een goed uitzicht naar buiten hadden. Aanvankelijk 
werden ze alleen in zuid Duitsland en Oostenrijk inge-
zet, maar dat breidde zich allengs verder uit. Als model 
verschijnt de „glazen trein” als BR491 in de bedrijfs-
toestand rond 1977 en als ET91 in de bedrijfstoestand 
rond 1965.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Digitaal starterspakket „Goederentrein”

55045 Digitaal starterspakket „Goederentrein”.
Voorbeeld: lokaalspoor-goederentrein van de Duitse 
Bundesbahn (DB): tenderlocomotief serie 80, rongen-
wagen Rlmms 56, open goederenwagen Omm 55 en een-
heidsketelwagen met remmersbordes als particuliere 
wagen van de firmal Aral.
Model: locomotief met metalen frame. Digital-decoder 
mfx met geregelde hoogvermogensaandrijving en 
omvangrijke geluidsfuncties. Bedrijf met wisselstroom, 
gelijkstroom, Märklin Digital en DCC mogelijk. Alle assen 
aangedreven, antislipbanden. Frontverlichting conven-
tioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Deuren kunnen 
geopend worden.  
Lengte over de buffers 30,5 cm.  

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Generatorgeluid x x x x

Rijgeluid stoomloc x x x x

Locfluit x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Kolen scheppen  x x x

Bel  x x x

Rangeerfluit  x x x

Stoom afblazen   x x

Schudrooster   x x

Inhoud: 7 rechte rails 5903, 1 rechte rail 5916 en 
1 rechte rail 5917. 17 gebogen rails 5935, 1 wissel 
rechts 5977 (zonder extra vulstuk) en 1 stootblok. 
Schakelnetdeel 230 V/36 VA. Digitaal besturings-
apparaat Mobile Station 60653. Digitale aansluit-
box 60112. Aansluitmateriaal en railklemmen.  
Benodigde ruimte voor de baan ca. 310 x 240 cm.

Rongenwagen, twee-assig, op standaard geveerd 
onderstel, afneembare rongen.  
Lengte over de buffers 31,5 cm.  
Open goederenwagen, twee-assig, op standaard 
geveerd onderstel.  
Lengte over de buffers 31,5 cm.  
Ketelwagen, 4-assig, zelfdragende bouwwijze. Met 
 remmersbordes, ladders en looppad.  
Lengte over de buffers 38,5 cm.  
Minimaal berijdbare boog voor de trein 1020 mm.
 

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.



209© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.



)cehEkVW1

210

Stoomlocomotief serie P8

55381 Stoomlocomotief met getrokken tender.
Voorbeeld: Stoomlocomotief met getrokken tender serie 
P8 van de Königlich Preußische Eisenbahnverwaltung 
(KPEV). Latere serie 38.10-40.
Model: Onderstel, locbak, tender en gemonteerde 
onderdelen voornamelijk van metaal. Zeer gedetailleerd 
model met veel gemonteerde details en gedetailleerde 
cabine. Met Digital-decoder mfx, geregelde hoogvermo-
genaandrijving en geluidsgenerator met wielsynchroon 
rijgeluid en uitgebreide geluidsfuncties. Bedrijf met 
wisselstroom, gelijkstroom, Märklin Digital en DCC 
mogelijk. 3 assen aangedreven. Ingebouwde rookgene-
rator met wielsynchrone stoomuitstoot en cilinderstoom. 
Tweepuntsfrontsein met tijdperkgetrouwe lichtkleuren, 
met de rijrichting wisselend. Frontseinverlichting en 
rookgarnituur traditioneel in bedrijf, digitaal schakel-
baar. Verlichting met onderhoudsarme warmwitte LED’s. 
Met verlichting van cabine en vuurkist. Loc voor met 
schroefkoppeling, aan de tender met schroefkoppeling. 

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Rookgarnituur x x x x

Rijgeluid stoomloc x x x x

Locfluit x x x x

Directe regeling x x x x

Cabineverlichting  x x x

Kolen scheppen  x x x

Rangeerfluit  x x x

Piepen van remmen uit   x x

Stoom afblazen   x x

Luchtpomp   x x

Waterpomp   x x

Injecteur   x x

Schudrooster   x x

•	 Volledig nieuwe ontwikkeling.
•	 Zeer gedetailleerde metalen constructie.
•	 Rookgenerator met wielsynchrone stoomuitstoot en 

cilinderstoom.
•	 Belastingsgestuurd wielsynchroon rijgeluid.
•	 Rookkastdeur met veel originele details kan open.
•	 Frontsein met tijdperkgetrouwe lichtkleur en 

 warmwitte LED.
•	 Tweekleurige flikkeren in de vuurkist.
•	 Cabineverlichting.
•	 mfx-decoder voor bedrijf met wisselstroom, gelijk-

stroom, Märklin Digital en DCC.

Bij de loc wordt een uitrustingspakket met schroef- en 
klauwkoppeling en een figuur van machinist en stoker 
meegeleverd. 
Berijdbare minimumboogstraal 1.020 mm.  
Lengte over buffers 58,1 cm.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Gesloten goederenwagen

58681 Goederenwagen.
Voorbeeld: Gesloten goederenwagen Grhs „Oppeln” 
van de Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRG).
Model: Complete wagenopbouw in filigreine kunststof 
constructie met veel gemonteerde details. Frame van 
het onderstel van metaal. Schuifdeuren kunnen geopend 
worden. Railbogen berijdbaar vanaf minimumboogstraal 
600 mm.  
Lengte over buffers 30,6 cm.
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Stoomlocomotief serie 38.10-40

55383 Stoomlocomotief met getrokken tender.
Voorbeeld: Stoomlocomotief met getrokken tender 
serie 38.10-40 van de Deutsche Bundesbahn (DB) met 
Wagner-windleiplaten. Voormalige Pruisische P8.
Model: onderstel, locbak, tender en gemonteerde 
onderdelen voornamelijk van metaal. Zeer gedetailleerd 
model met veel gemonteerde details en gedetailleerde 
cabine. Met Digital-decoder mfx, geregelde hoogvermo-
genaandrijving en geluidsgenerator met wielsynchroon 
rijgeluid en uitgebreide geluidsfuncties. Bedrijf met 
wisselstroom, gelijkstroom, Märklin Digital en DCC 
mogelijk. 3 assen aangedreven. Ingebouwde rookgene-

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Rookgarnituur x x x x

Rijgeluid stoomloc x x x x

Locfluit x x x x

Directe regeling x x x x

Cabineverlichting  x x x

Kolen scheppen  x x x

Bel  x x x

Rangeerfluit  x x x

Piepen van remmen uit   x x

Stoom afblazen   x x

Drijfwerkverlichting   x x

Waterpomp   x x

Generatorgeluid   x x

Injecteur   x x

Schudrooster   x x

•	 Volledig nieuwe ontwikkeling.
•	 Zeer gedetailleerde metalen constructie.
•	 Rookgenerator met wielsynchrone stoomuit-

stoot en cilinderstoom.
•	 Belastingsgestuurd wielsynchroon rijgeluid.
•	 Rookkastdeur met veel originele details kan 

open.
•	 Frontsein met tijdperkgetrouwe lichtkleur en 

warmwitte LED.
•	 Tweekleurige flikkeren in de vuurkist.
•	 Verlichting van aandrijfmechanisme.
•	 Cabineverlichting.
•	 mfx-decoder voor bedrijf met wisselstroom, 

gelijkstroom, Märklin Digital en DCC.

rator met wielsynchrone stoomuitstoot en cilinderstoom. 
Tweepuntsfrontsein met tijdperkgetrouwe lichtkleuren, 
met de rijrichting wisselend. Frontseinverlichting en 
rookgarnituur traditioneel in bedrijf, digitaal schakel-
baar. Verlichting met onderhoudsarme warmwitte LED’s. 
Met verlichting van cabine en vuurkist. Loc voor met 
schroefkoppeling, aan de tender met schroefkoppeling. 
Bij de loc wordt een uitrustingspakket met schroef- en 
klauwkoppeling en een figuur van machinist en stoker 
meegeleverd. 
Berijdbare minimumboogstraal 1.020 mm.  
Lengte over buffers 58,1 cm.
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02421 Stoomolie (zonder figuur).
Grote navulfles met een inhoud van 250 ml speciaal 
voor spoor 1-modellen met cilinderstoom en voor alle 
rooksets.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Set stoptreinrijtuigen „Silberlinge”

58341 Set stoptreinrijtuigen „Silberlinge”.
Voorbeeld: 3 stoptreinrijtuigen „Bouwtype Silberling” 
van de Deutsche Bundesbahn (DB). 2 stoptreinrijtuigen 
2e klasse (B4nb-59) dienstnummer 41215 Stg resp. 
41221 Stg. Stoptreinrijtuig 1e/2e klasse (AB4nb-59) 
dienstnummer 31028 Stg.
Model: wagenbak van gedetailleerde kunststof met 
compleet gedetailleerd interieur en veel gemon-
teerde details. Originele weergave van het typerende 
pauwenoogpatroon. Gedetailleerde typenspecifieke Eenmalige serie.

•	 Nieuwe constructie.
•	 Wagenbakken van filigraine kunststof met 

veel gemonteerde details en originele 
weergave van het pauwenogenpatroon. 

•	 Wagen op schaallengte van 82,5 cm. 
•	 Digital-decoder voor het schakelen van de 

binnen- en sluitverlichting.

wagenbodem. Draaistellen bouwtype Minden-Deutz met 
blokremmen en gemonteerde generator. Elke wagen met 
ingebouwde binnen- en sluitverlichting, met standaard 
ingebouwde digitale decoder digitaal schakelbaar, 
binnenverlichting traditioneel in bedrijf. Onderhouds-
vrije warmwitte LED’s. Koppelingen in schaargeleiding 
opgenomen. Alle wagens op schaallengte van 82,5 cm. 
Berijdbare minimumboogstraal 1.020 mm (bij gebruik van 
parallelle bochten 1.550 mm). 
Totale lengte over de buffers 248 cm.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Interieurverlichting x x x x

Interieurverlichting 2e klasse x x x x

Verlichting toegang x x x x

Sluitsein x x x x

Sluitsein x x x x

Interieurverlichting 2e klasse x x x

Verlichting toegang x x x

Sluitsein  x x x

Sluitsein  x x x

Interieurverlichting x x

Interieurverlichting 2e klasse x x

Interieurverlichting 1e klasse x x

Verlichting toegang x x

Verlichting gang x x

Sluitsein  x x

Sluitsein  x x
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Silberlinge – een succesverhaal van de DB. 
 
De met Silberling aangeduide wagen van de Deutsche 
Bundesbahn is een met de UIC-X-normen overeen-
komend 26,4 m lang voertuig met 2 instapgebieden 
met dubbele deuren. De naam is afgeleid van de uit 
gepolijst roestvrij staal gemaakte wagenbak. De rij-
tuigreeks n, de officiële aanduiding voor de Silberling, 
werd tussen 1961 en 1980 in verschillende bouw typen 
5.000 maal aangeschaft en was lang het meest gebruik-

te rijtuig in het stoptreinverkeer van de DB. Afhankelijk 
van het bouwtype hebben ze een gewicht van 31 tot 
40 ton en zijn ze toegelaten voor een maximale snelheid 
van 120 to 140 km/u.  
In het pure 2e-klas rijtuig kunnen 96 personen plaatsne-
men, het gemengde rijtuig bevat 30 plaatsen 1e klasse 
en 46 2e klasse. Voor het trekduwverkeer heeft de 
Dutsche Bundesbahn verschillende stuurstandrijtuigen 
in dienst gesteld. De „Hasenkasten”, een stuurstand-
rijtuig met bijzonder weinig ruimte voor de bestuurder, 

is verdrongen door de latere „Karlsruher Kopf”. Dit 
stuurstandrijtuig bevatte tevens een bagageruimte 
maar ook een moderne en ruime cabine. De naam is 
afkomstig van de hoofdwerkplaats Karlsruhe waar de 
stuurstandrijtuigen werden omgebouwd.  
De Silberling was een universeel rijtuig voor stop- 
en sneltreinen, en zelfs als versterkende wagen bij 
interzonetreinen naar Berlijn. De n-rijtuigen werden 
zowel door stoom-, diesel- als E-locs getrokken en 
waren zoals zoveel andere rijtuigen van de DB in 

verschillende kleurstellingen onderweg, maar al zijn 
ze intussen al lang mintgroen, verkeersrood, of met 
graffiti beschilderd, in de volksmond heten ze nog altijd 
Silberlinge. Tot de dag van vandaag zijn de rijtuigen bij 
de DB AG in de verkeersrode kleurstelling in gebruik 
en gelijksoortige bouwtypen, die afgeleid zijn van de 
Silberlinge, zijn bijvoorbeeld te vinden in Luxemburg, 
Nederland en Polen.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Stuurstandrijtuig voor stoptreinverkeer „Silberling”

58342 Stuurstandrijtuig voor stoptreinverkeer 
„ Silberling”.
Voorbeeld: Stuurstandrijtuig voor stoptreinverkeer 
2e klasse met bagageruimte (BD4nf-59) „Bouw-
type Silberling” van de Deutsche Bundesbahn (DB). 
„Hasenkasten”-kop met bagageruimte en rubberbalg.  
Dienstnummer 96426 Stg.
Model: Wagenbak van gedetailleerde kunststof met 
compleet gedetailleerd interieur en veel gemon-
teerde details. Originele weergave van het typerende 
pauwenoogpatroon. Gedetailleerde typenspecifieke 
wagenbodem. Draaistellen bouwtype Minden-Deutz met 
blokremmen en gemonteerde generator. Elke wagen met 
ingebouwde binnen- en sluitverlichting, met standaard 
ingebouwde digitale decoder digitaal schakelbaar, 

Eenmalige serie.

•	 Nieuwe constructie.
•	 Wagenbakken van filigraine kunststof met veel 

gemonteerde details en originele weergave van het 
pauwenogenpatroon. 

•	 Wagen op schaallengte van 82,5 cm. 
•	 mfx-Decoder voor het schakelen van geluids- en 

lichtfuncties.

binnenverlichting traditioneel in bedrijf. Onderhouds-
vrije warmwitte LED’s. Koppelingen in schaargeleiding 
opgenomen. Alle wagens op schaallengte van 82,5 cm. 
Berijdbare minimumboogstraal 1.020 mm (bij gebruik van 
parallelle bochten 1.550 mm). 
Totale lengte over buffers 82,5 cm.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Interieurverlichting x x x x

Interieurverlichting 2e klasse x x x x

Cabineverlichting x x x x

Verlichting toegang x x x x

Verlichting bagageruim x x x x

Frontsein 3 x wit  x x x

Sluitsein 2 x rood  x x x

Tyfoon  x x x

Bel x x x

Frontsein achter uit   x x

Conducteursfluit   x x

Stationsaankondiging   x x

Deuren sluiten   x x

Omgevingsgeluid/stationsgeluiden   x x

Omgevingsgeluid 1   x x

2e conducteursfluit x x
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Stoomlocomotief serie 24

55247 Stoomlocomotief met getrokken tender.
Voorbeeld: Reizigerstreinlocomotief serie 24 „Steppen-
pferd” van de Deutsche Bundesbahn (DB). Oorspronke-
lijke uitvoering met kleine Wagner-windleiplaten.
Model: Onderstel, voetplaat, ketel met cabinevloer van 
metaal. Andere onderdelen van hoogwaardig kunststof. 
Met Digital-decoder mfx, geregelde hoogvermogen-
aandrijving en uitgebreide geluidsfuncties. Bedrijf naar 
keuze met gelijkstroom, wisselstroom, Märklin Digital en 
DCC mogelijk. 3 assen aangedreven. Ingebouwd rook-
garnituur. Tweepuntsfrontsein met de rijrichting wisse-
lend. Frontseinverlichting en rookgarnituur traditioneel 

Eenmalige serie.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Rookgarnituur x x x x

Rijgeluid stoomloc x x x x

Locfluit x x x x

Directe regeling x x x x

Cabineverlichting  x x x

Waterpomp  x x x

Bel  x x x

Rangeerfluit   x x

Piepen van remmen uit   x x

Stoom afblazen   x x

Luchtpers   x x

Kolen scheppen   x x

Generatorgeluid   x x

Injecteur   x x

Schudrooster   x x

•	 Vormvariant met kleine Wagner-windleiplaten.
•	 Wielsynchroon rijgeluid.
•	 Flikkeringen in de vuurkist.

in bedrijf, digitaal schakelbaar. Cabine met interieur. 
Veel gemonteerde details. Loc voor met schroefkoppel, 
aan de tender met klauwkoppeling. Bij de loc wordt een 
uitrustingspakket met schroef- en klauwkoppeling en 
een figuur van machinist en stoker meegeleverd.  
Berijdbare minimumboogstraal 1.020 mm.  
Lengte over buffers 53 cm. 
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Elektrische locomotief serie E 10.1

55012 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Serie E 10.1 van de Deutsche Bundesbahn 
(DB). Sneltreinlocomotief met hoekige locbak, 5 front-
seinen, regengoot rondom en ventilatoren. Basiskleur 
kobaltblauw. Bedrijfstoestand ca. 1964.
Model: Chassis met hoofdframe en draaistelframe van 
metaal. Opbouw voornamelijk van metaal. Met Digital-
decoder mfx, geregelde hoogvermogenaandrijving en 
uitgebreide geluidsfuncties. Bedrijf met wisselstroom, 
gelijkstroom, Märklin Digital en DCC mogelijk. Centraal 

Eenmalige serie.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Cabineverlichting x x x x

Rijgeluid eloc x x x x

Locfluit x x x x

Directe regeling x x x x

Stationsmededeling  x x x

Pantograaf 1  x x x

Conducteursfluit  x x x

Pantograaf 2  x x x

Piepen van remmen uit   x x

Frontsein achter uit   x x

Frontsein voor uit   x x

Compressor   x x

Perslucht afblazen   x x

•	 In digitaal bedrijf kunnen de schaarstroom-
afnemers motorgestuurd worden geheven en 
neergelaten.

ingebouwde hoogvermogenmotor en aandrijving via 
cardanassen op alle assen in beide draaistellen. In 
digitaal bedrijf kunnen de schaarstroomafnemers motor-
gestuurd worden geheven en neergelaten. Wit frontsein 
en rode sluitseinen met LED’s traditioneel in bedrijf, 
digitaal schakelbaar. Witte LED-verlichting in de voorste 
cabine. Cabinedeuren kunnen open, interieurverlichting, 
cabine 1 met figuur van machinist. Handrails van metaal 
en veel gemonteerde details: DB-borden, antenne, 
ruitenwissers, typhoon enz. Bufferbalken met veerbuf-

fers en gemonteerde remleidingen. Standaard 
gemonteerde klauwkoppelingen uitwisselbaar 
tegen 2 meegeleverde schroefkoppelingen. 
Berijdbare minimumboogstraal 1.020 mm.  
Lengte over buffers 51,5 cm. 
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Elektrische locomotief serie E 40

55014 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: serie E 40 van de Deutsche Bundesbahn 
(DB). Goederentreinlocomotief met hoekige lockast, 
5 koplampen, rondomlopende dakgoot en hoogver-
mogen-ventilatoren. Basiskleur chroomoxidegroen. 
Bedrijfstoestand rond 1967.
Model: onderstel met hoofdframe en draaistelframe van 
metaal. Opbouw grotendeels van metaal. Met Digital-
decoder mfx, geregelde hoogvermogensaandrijving en 
uitgebreide geluidsfuncties. Bedrijf met wisselstroom, 

Eenmalige serie.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Cabineverlichting x x x x

Rijgeluid eloc x x x x

Locfluit x x x x

Directe regeling x x x x

Koppelgeluid  x x x

Pantograaf 1  x x x

Rangeerfluit  x x x

Pantograaf 2  x x x

Piepen van remmen uit   x x

Frontsein achter uit   x x

Frontsein voor uit   x x

Compressor   x x

Perslucht afblazen   x x

Bezanden   x x

•	 In digitaal bedrijf kunnen de schaarstroom-
afnemers motorisch omhoog en omlaag.

gelijkstroom, Märklin Digital en DCC mogelijk. Centraal 
ingebouwde hoogvermogensmotor en cardanaan-
drijving op alle assen in beide draaistellen. In digitaal 
bedrijf kunnen de schaarstroomafnemers motorisch 
omhoog en omlaag. Wit frontsein en rode sluitlichten 
met LED conventioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. 
Witte LED-verlichting in telkens de voorste cabine. Ca-
binedeuren kunnen geopend worden, interieur, cabine 1 
met machinist. Handgrepen van metaal en veel andere 
gemonteerde details: DB-borden, ruitenwissers, fluit 

enz. Veerbuffers en gemonteerde remleidingen. 
Standaard gemonteerde klauwkoppelingen, 
kunnen vervangen worden door 2 meegeleverde 
schroefkoppelingen.  
Minimaal bereidbare staal 1020 mm. 
Lengte over de buffers 51,5 cm.
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Goederenwagenset „Houtlading”

58228 Goederenwagenset „Houtlading”.
Voorbeeld: twee open goederenwagens van de 
 Deutsche Bundesbahn (DB). Een open goederenwagen 
Omn 52 met remmersbordes en een open goederen-
wagen Omn 52 zonder remmersbordes/-huis. Wagens 
beladen met op maat gezaagde en gestapelde boom-
stammen.
Model: onderstel en wagenopbouw van hoogwaardige 
kunststof met talrijke gemonteerde onderdelen (remin-
stallatie, rangeergrepen, rangeertreden enz.). Lading 
van echt hout. Elke wagen is individueel veilig verpakt. 
Minimaal berijdbare straal 600 mm.  
Totale lengte over de buffers 62,9 cm.

Andere wagens voor „Houtlading” vindt u onder het 
artikelnummer 58229.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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58229 Goederenwagenset „Houtlading”.
Voorbeeld: drie verschillende goederenwagens van de 
Deutsche Bundesbahn (DB). Een open goederenwagen 
Omn 52 met remmersbordes, een rongenwagen R 10 
met remmersbordes en een schuifdakwagen Kmmks 
51 zonder remmersbordes/-huis. Open goederenwagen 
en rongenwagen beladen met op maat gezaagde en 
gestapelde boomstammen.

Andere wagens voor „Houtlading” vindt u onder het 
artikelnummer 58228.

Model: onderstel en wagenopbouw van hoogwaardige 
kunststof met talrijke gemonteerde onderdelen (remin-
stallatie, rangeergrepen, rangeertreden enz.). Lading 
van echt hout. Elke wagen is individueel veilig verpakt. 
Minimaal berijdbare straal 1020 mm.  
Totale lengte over de buffers 102,9 cm.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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„Gläserner Zug”

55919 Panoramamotorwagen.
Voorbeeld: elektrische panoramamotorwagen serie 491 
„Gläserner Zug” van de Deutsche Bundesbahn (DB). 
Met enkele lampen op de kopse kanten, fluit op het dak 
en twee schaar-stroomafnemers. Kleurstelling purper-
rood/beige. Bedrijfstoestand rond 1965.
Model: onderstel van metaal, opbouw in gedetailleerde 
metaal/kunststofbouwwijze met veel gemonteerde 
details (handgrepen van metaal, ruitenwissers, fluit enz.) 
Draaistellen met verschillende wielbasis overeenkom-
stig het voorbeeld. Digital-decoder mfx met geregelde 
hoogvermogensaandrijving en omvangrijke geluids-
functies. Bedrijf met wisselstroom, gelijkstroom, Märklin 
Digital en DCC mogelijk. Alle assen aangedreven, 
antislipbanden. Frontverlichting conventioneel in bedrijf, 
digitaal schakelbaar. Deuren kunnen geopend worden. 
Wit frontsein en rood sluitsein met LED conventioneel 
in bedrijf, digitaal schakelbaar. Interieurverlichting 
standaard ingebouwd. Interieurverlichting kan als 
digitale extra functie gedempt worden. Gedetailleerd 
interieur. Meegeleverd set met 20 figuren. Op het dak 
twee schaar-stroomafnemers. Stroomafnemers kunnen 
bij digitaal bedrijf motorisch omhoog en omlaag.  
Minimaal berijdbare boogstraal 1.020 mm.  
Lengte over de buffers 64,4 cm.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Interieurverlichting x x x x

Rijgeluid eloc x x x x

Locfluit x x x x

Directe regeling x x x x

Begroeting  x x x

Pantograaf 1  x x x

Lichtfunctie 1  x x x

Pantograaf 2  x x x

Piepen van remmen uit   x x

Sluiten van deuren   x x

Conducteursfluit   x x

Bel   x x

Stationsmededeling   x x

Perslucht afblazen   x x

Stoten railvoeg   x x

•	 Geheel nieuwe constructie.
•	 Zeer gedetailleerd model.
•	 20 figuren meegeleverd.
•	 Uitvoering met 2 schaar-stroomafnemers.

•	 Stroomafnemers kunnen bij digitaal bedrijf 
motorisch omhoog en omlaag.

•	 mfx-decoder voor bedrijf met wisselstroom, 
gelijkstroom, Märklin Digital en DCC.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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55918 Panoramamotorwagen.
Voorbeeld: elektrische panoramamotorwagen serie 491 
„Gläserner Zug” van de Deutsche Bundesbahn (DB). 
Met dubbele lampen op de voorkant, macrofoon en 
antenne voor spoorradio evenals schaar- en Einholm-
stroomafnemer. Kleurstelling witaluminium/olympia-
blauw. Bedrijfstoestand rond 1977.
Model: onderstel van metaal, opbouw in gedetailleerde 
metaal/kunststofbouwwijze met veel gemonteerde details 
(handgrepen van metaal, ruitenwissers, macrofoon, 
antenne enz.) Draaistellen met verschillende wielbasis 
overeenkomstig het voorbeeld. Digital-decoder mfx met 
geregelde hoogvermogensaandrijving en omvangrijke 
geluidsfuncties. Bedrijf met wisselstroom, gelijkstroom, 
Märklin Digital en DCC mogelijk. Alle assen aangedreven, 
antislipbanden. Frontverlichting conventioneel in bedrijf, 
digitaal schakelbaar. Deuren kunnen geopend worden. 
Wit frontsein en rood sluitsein met LED conventioneel in 
bedrijf, digitaal schakelbaar. Interieurverlichting stan-
daard ingebouwd. Interieurverlichting kan als digitale 
extra functie gedempt worden. Gedetailleerd interieur. 
Meegeleverd set met 20 figuren. Op het dak zowel een 
schaar- als een Einholm-stroomafnemer. Stroomafne-
mers kunnen bij digitaal bedrijf motorisch omhoog en 
omlaag. Minimaal berijdbare boogstraal 1.020 mm.  
Lengte over de buffers 64,4 cm.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Interieurverlichting x x x x

Rijgeluid eloc x x x x

Seintoon x x x x

Directe regeling x x x x

Begroeting  x x x

Pantograaf 1  x x x

Lichtfunctie 1  x x x

Pantograaf 2  x x x

Piepen van remmen uit   x x

Sluiten van deuren   x x

Conducteursfluit   x x

Bel   x x

Stationsmededeling   x x

Perslucht afblazen   x x

Stoten railvoeg   x x

•	 Geheel nieuwe constructie.
•	 Zeer gedetailleerd model.
•	 20 figuren meegeleverd.
•	 Uitvoering met een schaar- en een Einholm-

 stroomafnemer. 

•	 Stroomafnemers kunnen bij digitaal bedrijf 
motorisch omhoog en omlaag.

•	 mfx-decoder voor bedrijf met wisselstroom, 
gelijkstroom, Märklin Digital en DCC.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Stoomlocomotief serie 038.10-40

55384 Stoomlocomotief met getrokken tender.
Voorbeeld: Stoomlocomotief met getrokken tender serie 
038.10-40 van de Deutsche Bundesbahn (DB) met Witte-
windleiplaten. Voormalige Pruisische P8.
Model: Onderstel, locbak, tender en gemonteerde 
onderdelen voornamelijk van metaal. Zeer gedetailleerd 
model met veel gemonteerde details en gedetailleerde 
cabine. Met Digital-decoder mfx, geregelde hoogvermo-
genaandrijving en geluidsgenerator met wielsynchroon 
rijgeluid en uitgebreide geluidsfuncties. Bedrijf met 
wisselstroom, gelijkstroom, Märklin Digital en DCC 
mogelijk. 3 assen aangedreven. Ingebouwde rookgene-
rator met wielsynchrone stoomuitstoot en cilinderstoom. 
Driepuntsfrontsein met tijdperkgetrouwe lichtkleuren, 
met de rijrichting wisselend. Frontseinverlichting en 
rookgarnituur traditioneel in bedrijf, digitaal schakel-
baar. Verlichting met onderhoudsarme warmwitte LED’s. 
Met verlichting van aandrijfmechanisme, cabine en 
vuurkist. Loc voor met schroefkoppeling, aan de tender 

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Rookgarnituur x x x x

Rijgeluid stoomloc x x x x

Locfluit x x x x

Directe regeling x x x x

Cabineverlichting  x x x

Kolen scheppen  x x x

Bel  x x x

Rangeerfluit  x x x

Piepen van remmen uit   x x

Stoom afblazen   x x

Drijfwerkverlichting   x x

Waterpomp   x x

Generatorgeluid   x x

Injecteur   x x

Schudrooster   x x

•	 Volledig nieuwe ontwikkeling.
•	 Zeer gedetailleerde metalen constructie.
•	 Rookgenerator met wielsynchrone stoomuitstoot en 

cilinderstoom.
•	 Belastingsgestuurd wielsynchroon rijgeluid.
•	 Rookkastdeur met veel originele details kan open.
•	 Frontsein met tijdperkgetrouwe lichtkleur en warm-

witte LED.
•	 Tweekleurige flikkeren in de vuurkist.
•	 Verlichting van aandrijfmechanisme.
•	 Cabineverlichting.
•	 mfx-decoder voor bedrijf met wisselstroom, 

 gelijkstroom, Märklin Digital en DCC.

met schroefkoppeling. Bij de loc wordt een uitrustings-
pakket met schroef- en klauwkoppeling en een figuur 
van machinist en stoker meegeleverd. 
Berijdbare minimumboogstraal 1.020 mm.  
Lengte over buffers 58,1 cm. 

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Stuurstandrijtuig voor stoptreinverkeer „Silberling”

58344 Stuurstandrijtuig voor stoptreinverkeer 
„ Silberling”.
Voorbeeld: Stuurstandrijtuig voor stoptreinverkeer 
2e klasse met bagageruimte (BDnf-735) „Bouw-
type Silberling” van de Deutsche Bundesbahn (DB). 
„Karlsruhe”-kop met bagageruimte en oranje waarschu-
wingsstrepen. Dienstnummer 508082–11530-6.
Model: Wagenbak van gedetailleerde kunststof met 
compleet gedetailleerd interieur en veel gemon-
teerde details. Originele weergave van het typerende 
pauwenoogpatroon. Gedetailleerde typenspecifieke 
wagenbodem. Draaistellen bouwtype Minden-Deutz met 
blokremmen en gemonteerde generator. Elke wagen met 
ingebouwde binnen- en sluitverlichting, met standaard 
ingebouwde digitale decoder digitaal schakelbaar, 

Eenmalige serie.

•	 Nieuwe constructie.
•	 Wagenbakken van filigraine kunststof met veel 

gemonteerde details en originele weergave van het 
pauwenogenpatroon. 

•	 Wagen op schaallengte van 82,5 cm. 
•	 mfx-Decoder voor het schakelen van geluids- en 

lichtfuncties.

binnenverlichting traditioneel in bedrijf. Onderhouds-
vrije warmwitte LED’s. Koppelingen in schaargeleiding 
opgenomen. Alle wagens op schaallengte van 82,5 cm. 
Berijdbare minimumboogstraal 1.020 mm (bij gebruik van 
parallelle bochten 1.550 mm). 
Totale lengte over buffers 82,5 cm.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Interieurverlichting x x x x

Interieurverlichting 2e klasse x x x x

Cabineverlichting x x x x

Verlichting toegang x x x x

Verlichting bagageruim x x x x

Frontsein 3 x wit  x x x

Verlichting treinbestemming x x x

Sluitsein 2 x rood  x x x

Tyfoon  x x x

Frontsein achter uit   x x

Conducteursfluit   x x

Stationsaankondiging   x x

Deuren sluiten   x x

Omgevingsgeluid/stationsgeluiden   x x

Omgevingsgeluid 1   x x

2e conducteursfluit x x

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Set stoptreinrijtuigen „Silberlinge”

58343 Set stoptreinrijtuigen „Silberlinge”.
Voorbeeld: 3 stoptreinrijtuigen „Bouwtype Silberling” 
van de Deutsche Bundesbahn (DB). 2 stoptreinrijtuigen 
2e klasse (B4nb 719 en Bnb 720) dienstnummer 508022-
12232-1 resp. 508022-11435-1. Stoptreinrijtuig 1e/2e klas-
se (ABnb-703) dienstnummer 508031-53259-1.
Model: wagenbak van gedetailleerde kunststof met 
compleet gedetailleerd interieur en veel gemon-
teerde details. Originele weergave van het typerende 
pauwenoogpatroon. Gedetailleerde typenspecifieke 

wagenbodem. Draaistellen bouwtype Minden-Deutz met 
blokremmen en gemonteerde generator. Elke wagen met 
ingebouwde binnen- en sluitverlichting, met standaard 
ingebouwde digitale decoder digitaal schakelbaar, 
binnenverlichting traditioneel in bedrijf. Onderhouds-
vrije warmwitte LED’s. Koppelingen in schaargeleiding 
opgenomen. Alle wagens op schaallengte van 82,5 cm. 
Berijdbare minimumboogstraal 1.020 mm (bij gebruik van 
parallelle bochten 1.550 mm). 
Totale lengte over de buffers 248 cm.

•	 Nieuwe constructie.
•	 Wagenbakken van filigraine kunststof met 

veel gemonteerde details en originele 
weergave van het pauwenogenpatroon. 

•	 Wagen op schaallengte van 82,5 cm. 
•	 Digital-decoder voor het schakelen van de 

binnen- en sluitverlichting.

Eenmalige serie.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Interieurverlichting x x x x

Interieurverlichting 2e klasse x x x x

Verlichting toegang x x x x

Sluitsein x x x x

Sluitsein x x x x

Interieurverlichting 2e klasse x x x

Verlichting toegang x x x

Sluitsein  x x x

Sluitsein  x x x

Interieurverlichting x x

Interieurverlichting 2e klasse x x

Interieurverlichting 1e klasse x x

Verlichting toegang x x

Verlichting gang x x

Sluitsein  x x

Sluitsein  x x

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.



227

Silberlinge – een succesverhaal van de DB. 
 
De met Silberling aangeduide wagen van de Deutsche 
Bundesbahn is een met de UIC-X-normen overeenko-
mend 26,4 m lang voertuig met 2 instapgebieden met 
dubbele deuren. De naam is afgeleid van de uit gepo-
lijst roestvrij staal gemaakte wagenbak. De rijtuigreeks 
n, de officiële aanduiding voor de Silberling, werd tus-
sen 1961 en 1980 in verschillende bouwtypen 5.000 maal 
aangeschaft en was lang het meest gebruikte rijtuig 

in het stoptreinverkeer van de DB. Afhankelijk van het 
bouwtype hebben ze een gewicht van 31 tot 40 ton en 
zijn ze toegelaten voor een maximale snelheid van 120 
to 140 km/u.  
In het pure 2e-klas rijtuig kunnen 96 personen plaatsne-
men, het gemengde rijtuig bevat 30 plaatsen 1e klasse 
en 46 2e klasse. Voor het trekduwverkeer heeft de 
Dutsche Bundesbahn verschillende stuurstandrijtuigen 
in dienst gesteld. De „Hasenkasten”, een stuurstand-
rijtuig met bijzonder weinig ruimte voor de bestuurder, 

is verdrongen door de latere „Karlsruher Kopf”. Dit 
stuurstandrijtuig bevatte tevens een bagageruimte 
maar ook een moderne en ruime cabine. De naam is 
afkomstig van de hoofdwerkplaats Karlsruhe waar de 
stuurstandrijtuigen werden omgebouwd.  
De Silberling was een universeel rijtuig voor stop- 
en sneltreinen, en zelfs als versterkende wagen bij 
interzonetreinen naar Berlijn. De n-rijtuigen werden 
zowel door stoom-, diesel- als E-locs getrokken en 
waren zoals zoveel andere rijtuigen van de DB in 

verschillende kleurstellingen onderweg, maar al zijn 
ze intussen al lang mintgroen, verkeersrood, of met 
graffiti beschilderd, in de volksmond heten ze nog altijd 
Silberlinge. Tot de dag van vandaag zijn de rijtuigen bij 
de DB AG in de verkeersrode kleurstelling in gebruik 
en gelijksoortige bouwtypen, die afgeleid zijn van de 
Silberlinge, zijn bijvoorbeeld te vinden in Luxemburg, 
Nederland en Polen.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Diesellocomotief serie 218

55716 Diesellocomotief.
Voorbeeld: Multifunctionele dieselhydraulische locomo-
tief serie 218 van de Deutsche Bundesbahn (DB).
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide ge-
luidsfuncties. Bedrijf met wisselstroom, gelijkstroom, 
Märklin Digital en DCC mogelijk. Centraal ingebouwde 
hoogvermogenmotor en aandrijving via cardanassen op 
differentieel in beide draaistellen, alle assen aange-
dreven, antislipbanden. Frontsein en rode sluitseinen Eenmalige serie.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Stationsmededeling x x x x

Rijgeluid dieselloc x x x x

Tyfoon hoog x x x x

Directe regeling  x x x

Conducteursfluit  x x x

Frontsein achter uit  x x x

Tyfoon laag  x x x

Frontsein voor uit   x x

Piepen van remmen uit   x x

Stoten railvoeg   x x

traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Cabines met 
interieur en voor met figuur van machinist. Machine-
kamer met reliëf-inrichting. Standaard gemonteerde 
klauwkoppelingen uitwisselbaar tegen 2 meegeleverde 
schroefkoppelingen. 
Berijdbare minimumboogstraal 1.020 mm.  
Lengte over buffers 51,5 cm. 

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Goederenwagens

58801 Open goederenwagen.
Voorbeeld: open goederenwagen Eaos 106 van de 
Deutsche Bundesbahn.
Model: onderstel en wagenopbouw van kunststof met 
veel gemonteerde details. Ladinginzet met een laagje 
echte kolen. Bovendeel van de wagen met authen-
tieke sporen van gebruik. Minimaal berijdbare straal 
1.020 mm.  
Lengte over de buffers 43,8 cm.

58802 Open goederenwagen.
Voorbeeld: open goederenwagen Eaos 106 van de 
Deutsche Bundesbahn (DB).
Model: onderstel en wagenopbouw van kunststof met 
veel gemonteerde details. Ladinginzet voor weergave 
van schroot. Bovendeel van de wagen met authen-
tieke sporen van gebruik. Minimaal berijdbare straal 
1.020 mm.  
Lengte over de buffers 43,8 cm.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Central Station

60215 Central Station.
Het Central Station combineert de veel gebruikte proto-
collen Motorola, mfx en DCC en beschikt over een groot 
kleuren-touchscreen met 2 stuurtafels voor het eenvou-
dig en comfortabel besturen van de locomotieven. De 
locomotieven kunnen met afbeeldingen in kleur worden 
weergegeven. Verder is het Central Station voorzien 
van een geïntegreerde Märklin Digital-locdatabank en 
twee ingebouwde kaartlezers (voor het opslaan van 
locgegevens op een lockaart en voor het snel oproepen 
van de locomotief door het plaatsen van de lockaart). 
mfx-locomotieven worden automatisch herkend en met 
al hun eigenschappen in de loclijst opgenomen. Daar-
naast zijn een krachtige booster voor de rij- en scha-
kelstroomvoorziening van de modelbaan, 20 (DCC: 128) 
keyboards voor de bediening van maximaal 320 (DCC: 
2048) magnetische accessoires, een seintableau en een 
rijwegregeling (incl. pendeltreinregeling) geïntegreerd. 
Het Central Station kan meerdere apparaten aansturen, 
d.w.z. met de optionele kabel (60123) kunnen verschil-
lende Central Stations (60214 of 60215) samen op een 
modelbaan worden gebruikt, waarbij de Central Stations 
gemeenschappelijke en afzonderlijke configuraties voor 
de te bedienen modelbaangebieden kunnen bevatten. 
Het Central Station beschikt over een ingebouwde 
USB-aansluiting (bijvoorbeeld voor muis, toetsenbord, 
USB-stick) en over een netwerkaansluiting voor de 
communicatie met een pc. Belastbaarheid bij aansluit-
rail: max. 5 A, belastbaarheid bij programmeerrail: max. 
1,2 A. Bij gebruik van schakelnetdeel 60061 ontstaat een 
maximaal uitgangsvermogen van 58 VA en een maxi-
male stroom van 3 A (bij 60215 met schakelnetdeel 60101 
ontstaat een maximale stroom van 5 A, die uitsluitend 
voor Spoor 1 wordt aanbevolen. Gebruik een kabel met 
een doorsnede van minimaal 0,5 mm²!).  
Afmetingen 320 x 190 x 80 mm.

•	 Märklin Digital-multiprotocol-regelapparaat 
 (Motorola, mfx, DCC).

•	 Groot kleuren-touchscreen en 2 schakelborden.
•	 2 geïntegreerde lockaartlezers.
•	 Netwerkaansluiting en USB-host.
•	 Geïntegreerde Märklin Digital-locdatabank.
•	 Maximaal 16 schakelbare locfuncties.
•	 Geïntegreerd keyboard en geheugen.
•	 Geïntegreerd seintableau. 

update 3.5.x
•	 Keuze uit verschillende achtergronden.
•	 Helderheidsinstelling voor dag/nacht.
•	 Snelle keuze locadressen. 

update 3.6.x
•	 Weergave modeltijd.
•	 Maken van eigen dienstregelingen.
•	 Weergave van geluid over externe luidsprekers.
•	 Geluiden kunnen individueel worden weergegeven 

op het Central Station.
•	 Verregaande automatiseringsmogelijkheden voor de 

modelbaan.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Metalen bouwdoos

10891 Metalen bouwdoos „Torenkraan”.
Model: metalen Märklin-bouwdoos „Torenkraan” met 
ca. 1050 onderdelen. Eenmalige bijzondere uitgave 
van het „waarmerk” van de serie metalen bouwdozen 
uit de eerste helft van de 20e eeuw. Deze bouwdoos 
wordt eenmalig uitgegeven als bijzondere uitgave voor 
het jubileum „100 jaar metalen Märklin-bouwdozen” 
Kleurstelling overwegend in zwartgrijs, overeenkomstig 
het begin van de serie metalen bouwdozen van Märklin. 
Alle onderdelen zijn in een houten kist verpakt.

•	 Bijzondere kleurstelling.
•	 Speciaal ontworpen jubileumsverpakking,

Bijzondere uitgave uitsluitend voor het jubileum 
„100 jaar metalen Märklin-bouwdozen”

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Instappen en als Märklin Insider sneller informatie krijgen. 

 Profiteer van de vele voordelen en extra’s, die wij alleen aan 

onze Clubleden garanderen. Op deze bladzijde zijn alle producten 

afgebeeld, die in het jaarcontirbutie van de Märklin- Insider-Club 

opgenomen zijn. Bovendien brengt Märklin  exclusieve modellen 

uit, die alleen voor Club-leden gereserveerd zijn.  

Lid worden van de Märklin Insider-Club is heel eenvoudig:

Slechts het aanmeldingsformulier (bijv. op onze website  

 www.maerklin.com) invullen en aan ons opsturen.

✘  Alle 6 uitgaven van het Märklin Magazin 
Het leidende tijdschrift voor modelspoorders. 
Bestaande Märklin Magazin-abonnementen 
kunnen overgenomen worden. De huidige 
aboprijs van Euro 33,– is in de ledencontributie 
opgenomen.

✘  6x per jaar Insider-Clubnews 
Op 24 pagina’s en zes keer per jaar leest u 
alles over „uw merk en uw club”. Achter-
grondartikelen, bijdragen vanuit de productie-
afdeling en reportages over de makers van uw 
modelspoorbaan bieden u een goed geïnfor-
meerde kijk op de wereld van Märklin.

✘   Exclusieve Clubmodellen 
Met uw lidmaatschap van de Insider-Club 
bent u gerechtigd, exclusieve, speciaal voor 
u als Clublid ontwikkelde en geproduceerde 
modellen te verwerven. De betekenis van 
deze Clubmodellen wordt met een certificaat 
onderstreept.  

✘   Gratis Club-jaarwagen 
De attractieve jaarwagen, naar keuze in spoor 
H0 of Z, is alleen voor u Sie als Clublid verkrijg-
baar. Verheug u op die jaarlijks wisselende 
modellen.

✘  2x per jaar de Jaarkroniek 
Beleef met de dvd‘s alle hoogtepunten van het 
Märklin-modelbaanjaar thuis nog een keer.

✘  Catalogus/noviteitenprospectussen 
De jaarlijks beschikbare hoofdcatalogus 
 ontvangen de clubleden via de vakhandel 
gratis. Bovendien worden onze noviteiten-
prospectussen naar u verzonden.

✘   Insider-Clubkaart 
De jaarlijks nieuw uitgevoerde en persoon-
lijke Clubkaart legitimeert u  als Clublid en 
garandeert u vele voordelen. Onder andere 
krijgt korting op toegangsprijzen in veel musea, 
beurzen en musicals.

✘   Kortingen bij seminars 
Clubleden profiteren van gereduceerde prijzen 
bij de boeking van onze aangeboden seminars.

✘   Gunstige verzendkosten in de  
Online Shop 
Onze Online Shop biedt u gunstigere 
 voorwaarden bij de verzendkosten binnen 
 Duitsland.

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

Het Jaarlidmaatschap kost Euro 79,95, CHF 129,90  
US $ 109,– (stand 2014), inclusief jaarwagen, jaarkroniek, 
jaar abonnement Märklin Magazin, catalogus, Clubnews, etc.

De producten op een rij:

Met de jaarlijks nieuw uitgevoerde lidmaatschaps-
kaart legitimeert u zich als Insider.

De hier genoemde producten  hebben betrekking op 2014,  
veranderingen voorbehouden. 

Märklin Insider-Club
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Voorwaarden lidmaatschap
Meld u nu aan en word lid. Uw persoonlijke clubjaar begint met de datum van uw 
betaling. U krijgt alle  toekomstige clubprestaties voor de duur van 12 maanden. 
Terugwerkend worden geen prestaties geleverd.

Na inlevering van het bestelformulier bij uw Märklin-MHI-handelaar kunt u het 
clubmodel en de catalogus bij deze handelaar ophalen.

Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt automatisch met een jaar verlengd, mits u binnen zes weken 
voor het eind van uw persoonlijke clubjaar schriftelijk opzegt. In de USA gelden de 
wettelijke voorschriften. 

Veranderingen voorbehouden.

Beëindiging lidmaatschap:
U kunt de lidmaatschapsaanvrage binnen twee weken zonder opgave van redenen
schriftelijk herroepen. Wend u zich hiervoor a.u.b. tot het volgende adres.

Märklin-Insider-Club – Postfach 9 60 – 73009 Göppingen, Duitsland.

De termijn vangt aan met de verzending van deze aanvraag. Voor de bekrachtiging 
is de tijdige verzending van de herroeping. Van mijn herroeprecht heb ik kennis 
genomen.

Informatie over de bescherming van persoonsgegevens:

Datum Handtekening

 Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden opgeslagen en door Märklin-
maatschappijen mogen worden gebruikt om mij over producten, evenementen en 
andere activiteiten te informeren. Ik kan de toestemming volgens § 28 lid 4 BDSG 
op elk moment herroepen.

Gebruik mijn gegevens uitsluitend voor deze speciale transactie van de Märklin-
Insider-Club. Ik wil niet dat er verder contact met mij wordt opgenomen voor 
marketing- of promotiedoeleinden.

N
H

 2
01

4

*Naam, Voornaam (a.u.b. in blokletters) 

*Straat, Huisnummer  

 *PC *Ort

Titel

Heer Mevr.

**Toevoeging adres

Telefoon   *Geboortedatum (DD/MM/JJJJ)  
  

@ E-mail-adres 

*Land

Duits Engels

Frans Nederlands

Gewenste communicatietaal

Ik ontvang Märklin Magazin rechtstreeks van de uitgeverij van Märklin

ja, mijn abo-nr.  neen 

De met * gekenmerkte velden a.u.b. invullen.

Datum DatumHandtekening Handtekening

Mijn jaarwagen ontvang ik in

Spoor H0 Spoor Zof

(beide is – ook tegen meerprijs – niet mogelijk)

Ja, ik wil lid van de Märklin-Insider-Club worden 

Vooral ben ik geïnteresseerd in

Spoor H0Spoor 1 Spoor Z

Live Steam

✘

Replicas

Märklin-Insider-Club · Aanmeldformulier

Uw toestemming kunt u elke moment per e-mail insider-club@maerklin.com of per 
brief aan het aan ommezijde genoemde clubadres ook voor de toekomst herroepen.

via  volgende incassomachtiging (mogelijk in alle Euro-landen en Zwitserland):

Hiermee machtig ik u met recht van herroepen, de steeds door mij te betalen clubbijdrage per
vervaldatum ten laste van mijn girorekening door automatische afschrijving over te schrijven.

Naam en opschrift van de rekeninghouder (indien van bovenstaand adres afwijkend)

Mijn jaarbijdrage van EUR 79,95/CHF 129,90 /US $ 109.00 (stand 2014)  
betaal ik:

Overschrijving (na ontvangst rekening) 

CH

per stortingskaart, die ik met de rekening ontvang.
 

per creditcard: Mastercard Visa 

Naam van de rekeninghouder

Creditcard-nr.

geldig tot 

Als mijn banktegoed niet toereikend is, bestaat er voor de bank geen verplichting.

alle landen

 *PC  *Plaats

*Straat, Huisnummer  

*Naam, Voornaam (a.u.b. in blokletters) 

/

bij bank

IBAN

BIC

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Overzicht van uw voordelen* op dit moment:
 Alle 6 nummers van Märklin Magazin

Het belangrijkste tijdschrift voor modelspoorders! U vindt daarin alles 
over uw hobby: uitvoerige handleidingen voor modelbaanbouw, product- 
en technische informatie uit de eerste hand, spannende verslagen over 
voorbeelden, actuele evenemententips en nog veel meer. Bestaande 
abonnementen van Märklin Magazin kunnen worden overgenomen. 

 6 x per jaar Insider-Clubnews
Op 24 pagina‘s en zes keer per jaar leest u alles over „uw merk en uw club”. 
Achtergrondartikelen waarin u kunt meekijken met de makers van uw 
spoorbaan, voor een diep inzicht in de wereld van Märklin.

 Exclusieve clubmodellen:
Clubmodellen die exclusief ontwikkeld en vervaardigd worden, kunnen 
alleen door u als clublid aangeschaft worden. Een op naam gesteld en 
waardevol certificaat wordt voor alle modellen na de levering naar u toe 
gestuurd.

 Gratis Club-jaarwagen
Verheug u op de aantrekkelijke en alleen voor clubleden verkrijgbare 
jaarwagen, naar keuze in Spoor H0 of N. Verzamel de jaarlijks wisselende 
modellen.

 2 x per jaar de jaarkroniek
Beleef met de dvd‘s alle hoogtepunten van het Märklin-modelbaanjaar 
thuis nog een keer.

 Catalogus/noviteitenprospectussen
De jaarlijks beschikbare hoofdcatalogus ontvangen de clubleden via de 
vakhandel gratis. Bovendien worden onze noviteitenprospectussen naar u 
verzonden.

 Insider-clubkaart 
Uw persoonlijke, jaarlijks opnieuw vormgegeven clubkaart opent voor u de 
wereld van de modelspoorhobby op een zeer bijzondere wijze. Want als lid 
bent u niet alleen onze premium-klant, maar krijgt u ook bij onze momenteel 
meer dan 90 samenwerkingspartners flinke voordelen. Bovendien heeft  
uw persoonlijke lidmaatschapskaart bestelfunctionaliteit voor alle in de  
club aangeboden exclusieve producten.

 Kortingen bij seminars
Clubleden profiteren van gereduceerde prijzen bij de boeking van onze 
 aangeboden seminars.

 Gunstige verzendkosten in de Online Shop
Onze Online Shop biedt u gunstigere voorwaarden bij de verzendkosten 
binnen Duitsland.

 Clubreizen**
Ervaar uw hobby op bijzondere wijze en verbind de modelspoorbaan met 
het voorbeeld. Tijdens onze clubreizen door fantastische landschappen en 
naar buitengewone bestemmingen kunt u bovendien met gelijkgestemden 
over uw hobby praten. En bovendien zijn er kortingen op de reissom.
Daarnaast krijgen clubleden op modelspoorbeurzen waaraan Märklin 
deelneemt korting op de toegangsprijs en een klein welkomstgeschenk.

Tot gauw in de Märklin-Insider-Club!

Postadress   Märklin Insider-Club, Postfach 9 60,  
73009 Göppingen, Duitsland

Telefoon  + 49 / (0) 71 61 / 608-213
Fax  + 49 / (0) 71 61 / 608-308
E-mail  insider-club@maerklin.com
Internet  www.maerklin.com

Het Club-team is voor leden telefonisch bereikbaar op 
maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 18:30 uur.

* Aanbiedingen zijn vrijblijvend, wijzigingen voorbehouden
** Afhankelijk van de beschikbaarheid

Club-jaarwages 2014 H0 en Z

HO  Z

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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48164 Insider-jaarwagen H0 2014. 
Voorbeeld: tweeassige oldtimer-ketelwagen van Beiers 
type, met remmershuis. Particuliere wagen van de 
firma Bolte & Co. KG, Hannover, ingezet bij de Deutsche 
 Bundesbahn (DB). Bedrijfstoestand ca. einde jaren 50.

Eenmalige serie 2014 uitsluitend voor Märklin Insider-
leden.

80324 Insider-jaarwagen spoor Z 2014.
Voorbeeld: twee-assige schuifdakwagen type Kmmks 51 
van de Deutsche Bundesbahn (DB).

Eenmalige serie 2014 uitsluitend voor Märklin Insider-
leden.

•	 Nieuwe constructie.
•	 Nieuw type als schuifdakwagen.

Model: geheel nieuwe constructie. Wagenopbouw van 
kunststof, nauwkeurig gedetailleerd en bedrukt, met 
voorbeeldgetrouwe teksten. 
Lengte over de buffers ca. 46 mm.

Model: uitvoering met remmershuis. Talrijke gemon-
teerde details.  
Lengte over de buffers 10,4 cm.  
Wielset voor gelijkstroom 2 x 32376004.

5 jaar
garantie**

5 jaar
garantie**

Insider jaarwagen 2014

**  5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen  
(Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Museumwagen

48114 H0-museumwagenset 2014.
Voorbeeld: twee-assige bierkoelwagen met remmers-
huis, Württembergs type. Particuliere wagen van de 
Brauerei zum Rad, Göppingen. Ingezet bij de Deutsche 
Bundesbahn (DB). LKW Krupp Mustang als bierwagen, 
met laadbak van Brauerei zum Rad, Göppingen. Bedrijfs-
toestand rond 1959.
Model: bierwagen in de vormgeving „Staufen Bräu” van 
brouwerij Rad, Göppingen.  
Lengte over de buffers 11 cm.  
Vrachtautomodel in een combinatie van metaal en 
kunststof. Weergegeven als bierauto van brouwerij Rad. 

Eenmalige serie.  
Uitsluitend verkrijgbaar in het Märklin-museum in 
Göppingen.

•	 60 bierkratten en 60 flessenladingen meegeleverd.

Op de laadbak kunnen in totaal 60 bierkisten worden 
geladen. Zestig bierkratten en 60 flessenladingen voor 
de laadbak zijn meegeleverd in een platte zak. Lengte 
van de vrachtauto 10 cm.  
Wielset voor gelijkstroom voor de bierwagen 2 x 700270.

80025 Museumswagenset Z 2014.
Voorbeeld: particuliere koelwagen ingezet bij de DB, 
met reclameopschrift „Staufen Bräu” van de Brauerei 
zum Rad, Göppingen. Büssing vrachtauto met laadbak, 
schot en reclamebord.
Model: uitgebreide kleurstelling en opschriften.  
Lengte over de buffers 40 mm.  
Vrachtauto van metaal met realistische kleurstelling.

Verpakt in een uitwendig vormge-
geven blik.

Eenmalige serie. 
Uitsluitend verkrijgbaar in het 
Märkklin-museum Göppingen.

58958 Museumswagen spoor 1 2014.
Voorbeeld: twee-assige bierwagen met remmershuis, 
verbandstype. Particuliere wagen van de Brauerei zum 
Rad, Göppingen. Ingezet bij de Deutsche Bundesbahn 
(DB). Bedrijfstoestand rond 1959.
Model: bierwagen in de vormgeving „Staufen Bräu” van 
de brouwerij zum Rad, Göppingen. Deuren kunnen ge-
opend worden. Minimaal berijdbare boogstraal 600 mm.  
Lengte over de buffers 30 cm.

Eenmalige serie. 
Uitsluitend verkrijgbaar in het Märklin-museum 
 Göppingen.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Reparatie-Service/Garantie Algemene opmerkingen

Belangrijke Service-data

Algemene opmerkingen.
Märklin-producten voldoen aan de Europese vei-
ligheidsvoorschriften (EU-normen) voor speelgoed. 
Voorwaarde voor een zo groot mogelijke veiligheid bij 
werkelijk gebruik van onze producten is echter dat de 
voorschriften bij gebruik van de afzonderlijke producten 
in acht worden genomen. In de bedieningshandleiding, 
die bij alle producten bijgesloten is, vindt u daarom 
aanwijzingen voor een correcte aansluiting en voor een 
juist gebruik van uw product; deze aanwijzingen moeten 
in ieder geval in acht genomen worden. Het is raadzaam 
dat ouders samen met hun kinderen de bedienings-
handleiding van elk product bespreken. Dat zorgt voor 
veiligheid en garandeert jarenlang plezier in de omgang 
met uw modelbaan. 
Enkele algemeen belangrijke  punten zijn hierna 
samengevat.  

Aansluiting van spoorbanen. 

Gebruik voor het bedrijf uitsluitend schakelnetdelen van 
Märklin. We verzoeken u om alleen gebruik te maken 
van schakelnetdelen uit het actuele productprogramma, 

omdat deze schakelnetdelen voldoen aan de actuele 
veiligheidsnormen en toelatingsrichtlijnen. Volg hierbij 
de aan wijzingen in de handleidingen op.
Schakelnetdelen zijn geen speelgoed. Ze dienen voor de 
stroomvoorziening van de modelspoorbaan.

Naast deze aanwijzingen dienen ten behoeve van de 
bedrijfsveiligheid ook de aanwijzingen in de hand-
leidingen van de betreffende Märklin-producten te 
worden opgevolgd.

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 particuliere klanten nemen wij de verbouwingen via 
onze reparatie-afdeling in Göppingen over. U krijgt een 
kostencalculatie 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 het Märklin-museum.

Openingstijden van het Service-Point  
in het Märklin-museum, Reutlinger Strasse 2:
Maandag tot zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparaturservice
Stuttgarter Strasse 55-57 
D-73033 Göppingen
Telefoon +49 (0) 7161/608-222
Fax +49 (0) 7161/608-225
E-mail service@maerklin.de

Fabrieksgarantie.
Bovenop de wettelijke garantie die door uw Märklin-
vakhandelaar als uw contractpartner wordt verleend, 
biedt de firma Gebr. Märklin & Cie GmbH bij verschil-
lende producten een extra fabrieksgarantie. Voor de 
inhoud en voorwaarden van deze garantie verwijzen 
we u naar de bijbehorende handleiding en/of de 
bijgevoegde garantiedocumenten. Op onze regionale 
internetsites verneemt u hoe aanspraak op garantie 
kunt maken.

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.

Leeftijdsaanduidingen en  waarschuwingen.

Deutschland

Service Center
Ersatzteilberatung, Fragen zu Technik, 
Produkten und Reparaturaufträgen
(Montag bis Freitag 10.00 – 18.30 Uhr)
Telefon 0 90 01/ 608 -222  
 (nur aus dem Inland*) 
 +49 (0) 7161/608-222  
 (nur aus dem Ausland)
Fax +49 (0) 7161/608-225
E-Mail service@maerklin.de

USA

Technical Hotline 
Contact Person: Dr. Tom Catherall
Telephone 801-367-1042
E-mail tom@marklin.com

Warranty
Wm. K Walthers, Inc.
5601 W. Florist Ave.
Milwaukee, WI  53218, USA
Toll Free Phone (866) 833-1468 
Phone  (414) 527-0770
Fax  (414) 527-4423  
 (ATTENTION MARKLIN WARRANTY)
E-mail custserv@walthers.com
Hours of operation
Mondays through Fridays 8:00 AM – 5:00 PM CST

Niederlande

Technische hotline
Maandag t/m donderdag: 09.00 – 13.00 uur  
en 13.30 – 17.00 uur
Aanspreekpartner: G. Keuterman
Telefoon +31 (0) 74 - 2664044
E-mail techniek@marklin.nl

België / Belgique

Technische hotline
Maandag van 20.00 – 22.00 uur
Zondag van 10.00 – 12.00 uur
Aanspreekpartner: Hans Van Den Berge
Telefoon +32 (0) 9 245 47 56
E-mail   customerservice@marklin.be

Hotline technique
le lundi de 20h00 à 22h00
le dimanche de 10h00 à 12h00
Contact : Hans Van Den Berge
Téléphone +32 (0) 9 245 47 56
E-mail customerservice@marklin.be

Schweiz / Frankreich / Italien

Technische Hotline
Dienstag, Donnerstag und Samstag von  
14.00 – 18.00 Uhr
Ansprechpartner: Alexander Stelzer
Telefon +41 (0) 56/667 3663
Fax +41 (0) 56/667 4664
E-Mail service@marklin.ch

Hotline technique 
les mardi et jeudi de 14h00 à 18h00
Contact : Alexander Stelzer
Téléphone +41 (0) 56/667 3663
Fax +41 (0) 56/667 4664
E-mail service@marklin.ch

Linea diretta tecnica
Martedì e giovedì dalle  
ore 14.00 alle 18.00
Interlocutore: Alexander Stelzer
Telefono +41 (0) 56/667 3663
Fax +41 (0) 56/667 4664
E-Mail service@marklin.ch

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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art. nr. E* Blz. art. nr. E* Blz. art. nr. E* Blz. art. nr. E* Blz. art. nr. E* Blz. art. nr. E* Blz.

Register artikelnummers

00797 34,95** 106
02421 19,99 213
10891 699,95 232
18970 199,95 20
23300 19,95 43
24900 33,99 48
26496 1.199,95 169
26593 679,95 104
29043 1.599,95 54
29183 179,95 46
29208 49,95 42
29209 59,95 38
29212 59,95 40
29255 439,95 142
29300 49,95 38
29303 49,95 40
29370 59,95 30
29463 1.599,95 126
29711 359,95 52
36270 34,95 32
36334 229,95 162
36342 219,95 108
36428 229,95 108
36619 199,95 144
36712 229,95 48
36795 179,95 8
36819 219,95 82
36863 229,95 72
37013 299,95 98
37028 369,95 60
37046 259,95 73
37048 549,95 56
37105 399,95 75
37126 329,95 146
37127 329,95 145
37128 329,95 145
37138 269,95 65
37143 269,95 72

37150 399,95 80
37163 349,95 150
37166 349,95 4
37167 349,95 143
37175 449,95 81
37245 329,95 150
37287 399,95 64
37319 279,95 110
37348 299,95 130
37406 299,95 94
37419 279,95 167
37423 469,95 12
37442 329,95 85
37446 279,95 132
37465 279,95 113
37506 379,95 116
37545 479,95 58
37547 899,95 128
37548 369,95 78
37568 459,95 129
37576 299,95 102
37600 269,95 83
37684 319,95 138
37697 479,95 148
37703 599,95 118
37738 399,95 122
37756 499,95 163
37766 279,95 84
37792 499,95 134
37819 429,95 91
37853 299,95 92
37863 269,95 112
37870 349,95 14
37923 429,95 69
37924 369,95 68
37939 429,95 61
37942 329,95 167
37943 329,95 166

37958 429,95 88
37988 399,95 86
39008 499,95 6
39162 399,95 73
39234 399,95 87
39414 299,95 90
39620 599,95 171
39670 299,95 158
39671 299,95 161
39672 299,95 152
39673 299,95 155
39674 299,95 160
39730 549,95 114
39841 299,95 140
39950 379,95 70
42615 349,95 76
42728 249,95 141
42742 129,95 154
42767 299,95 62
42768 169,95 159
43422 159,95 136
43432 159,95 136
43442 159,95 136
43543 229,95 147
43544 229,95 153
43672 249,95 131
43705 229,95 120
43806 49,95 110
43813 139,95 157
43816 49,95 111
43831 79,95 111
43871 54,95 100
43912 49,95 99
43915 249,95 89
43923 49,95 100
43924 49,95 101
43932 49,95 99
43960 54,95 101

43961 54,95 112
44107 9,95 42
44209 14,95 124
44210 14,95 49
44270 21,95 36
44271 7,95 34
44272 7,95 34
44273 7,95 35
44274 7,95 36
44275 9,95 35
45099 209,95 7
45645 199,95 173
45657 199,95 174
45658 199,95 174
46083 119,95 156
46084 199,95 5
46086 229,95 57
46089 169,95 79
46199 199,95 16
46353 169,95 93
46372 189,95 165
46779 42,95 124
46900 129,95 95
47039 119,95 144
47212 99,95 149
47321 179,95 18
47566 37,95 125
47733 199,95 164
48114 42,95 238
48164 – 237
48816 159,95 74
55012 1.699,95 218
55014 1.699,95 219
55045 999,95 208
55247 2.299,95 217
55381 2.999,95 210
55383 2.999,95 212
55384 2.999,95 224

55716 899,95 229
55918 2.299,95 223
55919 2.299,95 222
58228 459,95 220
58229 659,95 221
58341 2.199,95 214
58342 849,95 216
58343 2.199,95 226
58344 899,95 225
58681 199,95 211
58801 249,95 230
58802 249,95 230
58958 199,95 238
60215 849,95 231
72205 34,95 37
72760 25,99 179
76471 64,99 178
76472 64,99 179
76480 36,99 176
76481 36,99 176
76491 69,99 176
76493 74,99 177
76494 79,99 177
76495 94,99 177
76496 99,99 178
76497 99,99 178
78083 89,95 47
80025 32,95 238
80324 – 237
81379 269,95 22
81444 329,95 202
82349 109,95 193
82370 109,95 188
82379 149,95 23
82434 169,95 199
82559 29,95** 190
85051 3,69 204
85941 9,99 204

86355 99,95 201
86395 89,95 192
87301 134,95 186
87509 129,95 25
87755 99,95 196
87809 99,95 195
88011 259,95 188
88086 199,95 189
88087 199,95 187
88132 199,95 198
88219 179,95 200
88224 229,95 187
88385 199,95 194
88578 229,95 200
88627 219,95 203
88628 219,95 203
88740 199,95 24
88786 199,95 192
88910 239,95 186
89971 59,95 204
89982 499,95 205
  

*  Alle prijsopgaven zijn niet verbindend 
aanbevolen verkoopsprijzen. 

** Prijs per wagen.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Chassis van de locomotief van metaal.

Chassis en opbouw van de loc  hoofdzakelijk 
van metaal.

Overwegend deel van de locomotief opbouw 
van metaal.

Chassis en opbouw van de loc van metaal.

Chassis van de wagen van metaal.

Chassis en opbouw van de wagen van metaal.

Overwegend deel van de wagen opbouw van 
metaal.

Märklin-kortkoppeling met draaipunt.

Märklin-kortkoppelingen in  genormeerde 
schacht met draaipunt.

Märklin-kortkoppelingen in genormeerde 
schacht met schaargeleiding.

Märklin-magneetkoppeling.

Voertuig is met verende buffers  uitgevoerd.

Automatische klauwkoppelingen  kunnen 
vervangen worden door schroefkoppelingen.

Insteekbare sokkel om eenvoudig te plaatsen 
en weg te halen.

Interieur ingebouwd.

Stroomvoorziening omschakelbaar naar 
 bovenleiding.

a

b

c

d

e

§

f

X

g

Locomotief met geregelde, instelbare Softdrive Sinus-
aandrijving. Rijbedrijf met Märklin-transformatoren, in het 
Märklin-Delta-systeem, in het Märklin-Digital-systeem 
(Motorola-formaat) en Märklin Systems.

Digitale locomotief of digitaal apparaat voor het Märklin-
Digital-systeem (Motorola-formaat).

Digital-locomotief met hoogvermogenaandrijving. Maxi-
mumsnelheid en versnelling/vertraging instelbaar. Speciale 
motor met elektronisch ondersteunde lastcompensatie of 
in compact  klokankertype. Rijbedrijf met Märklin-transfor-
mator, in het Märklin-Delta-systeem, in het Märklin-Digital-
systeem (Motorola-formaat) en Märklin Systems.
1 schakelbare extra functie (function) bij Digital-bedrijf.

Digitale decoder met meer digitaal schakelbare functies 
(f1, f2, f3 of f4) bij bedrijf met Control Unit 6021. Toe-
gewezen functies afhankelijk van de uitrusting van de 
locomotief. Standaardfunctie (function) bij conventioneel 
bedrijf actief.

Digital-decoder met maximaal 16 digitaal schakelbare  
functies in combinatie met het Central Station 60212/ 
60213/60214/60215. Met maximaal 9 functies in combina-
tie met het Mobile Station 60652/60653. Met maximaal 
5 functies in combinatie met de Control Unit 6021. De 
gebruikte functies zijn afhankelijk van de uitvoering van 
de locomotief.

Digital-decoder mfx+ (Märklin speelwereld).

DCC-decoder. 

Locomotief met geregelde, instelbare C-Sinus-aandrijving. 
Rijbedrijf met Märklin-transformatoren, in het Märklin-
Delta-systeem, in het Märklin-Digital-systeem (Motorola-
formaat) en Märklin Systems.

Locomotief met geregelde, instelbare Softdrive Sinus-
aandrijving. Rijbedrijf met Märklin-transformatoren, in het 
Märklin-Delta-systeem, in het Märklin-Digital-systeem 
(Motorola-formaat) en Märklin Systems.

Locomotief met 5-polige motor.

h

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K
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Geluidselektronica ingebouwd.

Enkel frontsein voor.

Enkel frontsein met de rijrichting wisselend.

Tweepuntfrontsein voor.

Tweepuntsfrontsein voor en achter.

Tweepuntsfrontsein wisselend met de   
rijrichting.

Driepuntfrontsein voor.

Driepuntfrontsein voor en achter.

Driepuntsfrontsein wisselend met de  
rijrichting.

Driepuntsfrontsein voor, tweepuntssein achter,  
elk met de rijrichting wisselend.

Vierpuntsfrontsein wisselend met de  
rijrichting.

Eén rood sluitsein.

Twee rode sluitseinen.

Tweepuntfrontsein en twee rode sluitseinen 
 wisselend met de rijrichting.

Driepuntfrontsein en twee rode sluitseinen 
 wisselend met de rijrichting.

O

P

k

p

+

,

!

1

2

3

4

5

8

Driepuntsfrontsein en één rood sluitsein met de 
rijrichting wisselend.

Driepuntfrontsein en een wit sluitsein  wisselend 
met de rijrichting.

Interieurverlichting ingebouwd.

Interieurverlichting naderhand in te bouwen 
(bijv. met 7330).

LED-interieurverlichting ingebouwd.

LED-interieurverlichting naderhand in te bouwen.

Exclusieve speciale modellen van Märklin – 
in eenmalige serie geproduceerd. 
De Märklin-Händler-Initiative is een internationale 
vereniging van middenstanders voor speelgoed- 
en modelspoorvakhandel (MHI INTERNATIONAL).

Tijdperk I (1835 tot 1925)

Tijdperk II (1925 tot 1945)

Tijdperk III (1945 tot 1970)

Tijdperk IV (1970 tot 1990)

Tijdperk V (1990 tot 2006)

Tijdperk VI (2006 tot heden)
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Wijzigingen en leveringsmogelijk-
heden voorbehouden. Alle opgaven 
van prijs, gegevens en maten onder 
voorbehoud. Vergissingen en druk-
fouten onder voorbehoud. 
De afbeeldingen van de modellen 
zijn in sommige gevallen van hand-
monsters gemaakt.  
De serieproductie kan in detail van 
de betreffende modellen afwijken. 

Union Pacific, Rio Grande en 
Southern Pacific zijn geregistreerde 
merknamen van de Union Pacific 
Railroad Company. Andere merken 
zijn eveneens beschermd. 

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.

243495 – 01 2014

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55-57
73033 Göppingen
Germany

www.maerklin.com

NL

Open dag 
19 t/m 20 sept. 2014

Nu al in de agenda schrijven!

www.maerklin.com
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