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Welkom in de wereld van
Märklin my world!
De spoorbaanwereld van Märklin my world biedt een instap in de wereld van de spoorwegen volgens de beproefde Märklin-kwaliteit, afgestemd op alle leeftijden. De op maat van
kinderen vormgegeven locomotieven en wagens zijn licht te hanteren en bieden vanaf het
eerste moment groot speelplezier.
Het omvangrijke assortiment van rails en toebehoren biedt oneindig veel creatieve mogelijkheden, waarmee u zich in de wereld rond de spoorbaan kunt onderdompelen en de werkelijkheid in het klein kunt beleven! Via de uitvoering in spoorbreedte H0 op maat 1:87 kunnen
de treinen van Märklin my world ook op de modelspoorbaaninstallaties van papa‘s en opa‘s
rondjes rijden..

HIGH lights
• Complete spoorbaanwereld met vele toebehoren.

• Fantastisch, uitbreidbaar railsysteem!

• Alle treinen worden met batterijen of accu‘s gevoed en zijn

• Uiterst stabiele, stevige rails!

met verlichting en geluidsfuncties uitgerust!
• Stabiele, kindveilige uitvoering en vormgeving van
de treinen!
• Onafhankelijk spelen met meerdere treinen tegelijk!
• Kindvriendelijke magneetkoppelingen aan alle locomotieven
en wagens.
• Batterijen inbegrepen.

• Kindvriendelijke montage en demontage van de rails!
• Gegarandeerde werking, ook op een tapijtvloer.
• Alle treinen in spoorbreedte H0/1:87 en bovendien ook
op alle H0-installaties bruikbaar!
• Geschikt voor kleuters.

Lichtfunctie

Alle treinen zijn met schakelbare
verlichting vooraan uitgerust.

Afneembaar dak

Bij deze rijtuigen kunt u het dak afnemen.

Magneetkoppelingen

Kindvriendelijke magneetkoppelingen aan alle locomotieven en wagens.

Nieuw!

Schaal H0/1:87

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

Voeding op batterijen
Waterspuitfunctie

Deze treinen zijn via batterijen gevoed.

Handbediende waterspuit.

Voeding op accu

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

Stomende schoorsteen

Stoomontwikkelaar op waterbasis.

Geluidsfunctie

Alle treinen zijn met geluidsfuncties uitgerust! Bijvoorbeeld: Seinhoorn, stationsmelding, knarsende remmen of het geluid van deuren die worden gesloten.
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Pas op! Hier komt de brandweer met water.

29340 Startset „“Brandweer““

Met een luid tatüüüü tataaaaaa komt de brandweer om de hoek gesuisd en met de waterspuit kun je meteen gaan blussen.
Goed dat jouw brandweertrein de watertank al aan boord heeft. Nu is het „water aan“Achter aan de trein is de helikopter al
klaar om te worden ingezet - hij kan meteen starten en op weg naar een reddingsactie.

Voor de
megabelevenis
- brandweer

• Brandweertrein met brandweeralarm en brandweersirene.
• Snel opladen met accu en USB-laadkabel.
• Uiterst eenvoudige bediening dankzij de Märklin Power Control Stick.
• Een wagen met tank en waterspuit.
• Containers voor laden en lossen.
• Extra helikopter als belading.
• Totale set in brandweerlook.
s:
Geluidsfunctie
• Robuust en accu-aangedreven.
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99,99 Euro*

Meer rails, meer plezier!
Als je met je brandweer op nog meer verschillende trajecten wilt rijden,
kun je de startset meteen uitbreiden met railuitbreidingsset 23300.
2

Brandweeralarm
Seinhoorn
ne
Brandweersire

Toelichting met leeftijdspecifieke waarschuwing: zie bladzijde 49. Artikel niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

Voor direct speelplezier bevat de set 28 kunststof rails, een wagen met
waterspuit, een belaadbare container en een helikopter.
Bovendien bevat de set een handregelaar met drie snelheidsstanden voor
vooruit- en achteruitrijden.

12x

5x

7x 2x

1x 1x
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72219 Brandweerkazerne
• Complete brandweerkazerne als bouwdoos.
• Verschillende opbouwmogelijkheden
• Brandweertoren met licht en geluid
• Helipad.
• Lift in de brandweertoren.
• Autogarage waaruit de brandweerauto‘s naar buiten kunnen worden geschoten.
• Veel andere speelfuncties.
• Met extra brandweerauto

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

39,99 Euro*

Voor de
megabelevenis
- brandweer

De batterijen zijn in de
levering inbegrepen.

Grote
speelset
inclusief
brandweerauto

1x

4

Toelichting met leeftijdspecifieke waarschuwing: zie bladzijde 49. Artikel niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

Mijn brandweer!
Samen met de startset „“brandweer““ (29340) ontstaat een indrukwekkende
speelwereld, die kinderen geweldig zullen vinden.
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De vakantie staat voor de deur

29307 Startset „Airport Express-viaductspoorweg“

Pak je koffer alvast in en vergeet je knuffeldier niet, want de vakantie staat voor de deur.
De Airport Express staat al te wachten en sluit zo meteen zijn deuren. Razendsnel rijdt de trein
bergop richting luchthaven, en als viaductspoorweg doorkruis je op de opgebouwde
pijlers van de viaductspoorweg de hele kinderkamer.

• Speelplezier op 2 niveaus
• Snel opladen via accu en USB-oplaadkabel
• Kindvriendelijke bediening dankzij Märklin Power Control Stick
• Afneembaar dak en interieurinrichting
• Met verschillende geluiden en licht
• Zeer realistische Airport Expess-optiek
89,99 Euro*

Co

tick - Ideaal vo

or
nd
erha

nden

rklin Po wer

lS

Mä

tro

Voor de
megabelevenis
– viaductspoorweg

ki

n

Van bij de aanvang zijn in de set 24 kunststoffen rails, 14 adapterbouwstenen en 72 bouwstenen inbegrepen voor het speelplezier.
Verder bevat de set een USB-oplaadkabel en de nodige batterijen.

72 bouwstenen

12x

6x

6x

2x

14 adapterbouwstenen

6

Toelichting met leeftijdspecifieke waarschuwing: zie bladzijde 49. Artikel niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
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Volgende halte: de luchthaven!
Voor de
megabelevenis
– viaductspoorweg

Op de luchthaven is het een drukte vanjewelste. Je Airport Express is net aangekomen aan de luchthaven en heel wat huisdieren en speelfiguren willen op
vakantie vertrekken. Daar weerklinkt de volgende aankondiging al - ding ding
dong! De volgende vlucht vertrekt over enkele minuten.

72216 Airport met licht- en geluidsfuncties
grote
speelset,
inclusief
vliegtuig

• Volledige luchthaven als bouwpakket
• Verkeerstoren met licht
• Vele speciale functies
• Aankomstterminal voor de Airport Express
• Op- en afrithellingen voor speelgoedauto’s
39,99 Euro*
Mijn luchthaven!
Samen met de startset “Airport Express-viaductspoorweg”
(art. 29307) ontstaat een indrukwekkende speelwereld die
kinderen in vervoering brengt.

Meer sporen, meer plezier!
Met het aanvullingspakket viaductspoorweg (art. 23302) kun je op twee
niveaus nog grotere circuits afleggen.
8

Toelichting met leeftijdspecifieke waarschuwing: zie bladzijde 49. Artikel niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

1x
9

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

44117 Set wagens Airport jettainers
• 8 jettainers voor laden en lossen.
• Optimale aanvulling voor de themaspeelwereld “Airport Express”.
• Ideaal voor verlading bij het my world airport-gebouw.
25,99 Euro*

Voor de
megabelevenis
- airport

Gecombineerd
met de startset
Goederentrein (29309)
volop speelplezier
rondom het thema
vrachtverkeer en
luchthaven.

Samen met de startset Airport Express - viaductspoorweg (29307) en het Airport-gebouw
(72216) ontstaat een indrukwekkende themaspeelwereld, die kinderen geweldig zullen vinden.
10

Toelichting met leeftijdspecifieke waarschuwing: zie bladzijde 49. Artikel niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
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Een echt grote spoorbrug!
Deze brug met zijn 4 stabiele pijlers is in een oogwenk opgebouwd en laat jouw viaductspoorweg ook over brede dalen lopen.
Bouw je eigen speelwereld met wegen, rivieren of meren, want met jouw nieuwe grote brug suist de Airport-Express er
overheen en beleef je eindeloos speelplezier.

72221 Set bouwstenen viaductspoorwegbrug
stijging en daling

72218 Set bouwstenen viaductspoorwegbrug

• Grote set bouwstenen met in totaal 86 delen.
• Gemakkelijk en snel opbouwen van een viaductspoorweg.
• Optimale uitbreiding van de my world viaductspoorweg.

• Set voor grote brug met in totaal 39 delen.
• Optimale aanvulling voor de themaspeelwereld “Airport Express”.
• Gemakkelijk en snel op te bouwen.

29,99 Euro*

29,99 Euro*

Voor de
megabelevenis
– viaductspoorweg

4 adapterbouwstenen

32 blocks

1x

14 adapterbouwstenen

72 blocks

Samen met de startset “Airport Express - viaductspoorweg” (art. 29307)
en de Airport (art. 72216) ontstaat een indrukwekkende themaspeelwereld.
12

Toelichting met leeftijdspecifieke waarschuwing: zie bladzijde 49. Artikel niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
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Op twee niveaus door de stad!
Met deze extra sporen en pijlers is jouw Airport Express geruime tijd onderweg. In een
oogwenk zijn de bouwstenen opgebouwd en flits je in een grote bocht opnieuw op weg
naar de volgende halte.

23302 Aanvullingspakket viaductspoorweg
met kunststoffen sporen
• Groot aanvullingspakket met 24 sporen, 6 adapterbouwstenen
en 48 blocks
• Optimale aanvulling bij de startset Airport Express-viaductspoorweg (art. 29307)
• Eenvoudige opbouw
29,99 Euro*

Voor de
megabelevenis
– viaductspoorweg

Samen met de startset “Airport Express-viaductspoorweg”
(art. 29307) en de Airport (art. 72216) ontstaat een indrukwekkende speelwereld die kinderen in vervoering brengt.

6 adapterbouwstenen

24x

48 blocks

Spoor 29307 + 23302
14

Toelichting met leeftijdspecifieke waarschuwing: zie bladzijde 49. Artikel niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
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29308 Startset „Landbouw“

Jouw dieren willen naar de weide!

• Kindvriendelijke bediening dankzij de
Märklin Power Control Stick
• 3-delige trein van ca. 58 cm lang
• Locomotief met dampende schoorsteen
• Met verschillende geluiden en verlichting
• Extra veel toebehoren

Locomotief
met dampende
schoorsteen

De zon is al op en met volle stoom vliegen we erop uit naar de malse weilanden. Laat de stoom lustig opstijgen uit de schoorsteen van jouw locomotief en
stop met je dieren bij de mooiste weiden.

met
dierenfiguren,
tractor & laadhellingen

109,99 Euro*

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

165 x 155 cm
65” x 62”
4x

2x

Welkom op de boerderij!
Ga mee naar de boerderij en beleef een fantastische speelwereld met vele dieren en toebehoren.
16

Toelichting met leeftijdspecifieke waarschuwing: zie bladzijde 49. Artikel niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
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Welkom op de bonte boerderij...
72212 Boerderij
• 4 verschillende opbouwmogelijkheden
• Spelen met fantasie
• Boerderij met dierenfiguren, stallen, strobalen en een
voedersilo om de goederenwagens te laden

Op de boerderij valt er veel te ontdekken en te beleven. Open de staldeuren
en laat de koeien in de weide of rijd met je paard naar de velden. Straks komt
het stro aan voor de hooizolder. Gelukkig heb je een kabellier en stopt de trein
direct bij jou.

Mijn boerderij!
samen met de startset „Landbouw“ ontstaat een veelzijdige speelwereld,
die kinderen geweldig vinden.

34,99 Euro*
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Toelichting met leeftijdspecifieke waarschuwing: zie bladzijde 49. Artikel niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
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29309 Startset „Goederentrein“
• Kindvriendelijke bediening dankzij de
Märklin Power Control Stick
• Snel opladen met accu en USB-laadkabel
• 3-delige trein van ca. 48 cm lang
• Met verschillende geluiden en verlichting
• Extra veel sporen en wissels

Erop uit in de grote, wijde wereld!
Met volle kracht en zwaar beladen komt jouw goederentrein in de containerhaven
aan. Laat de remmen luid gieren, want jij bent stipt op tijd voor het uitladen van de
grote zeecontainers.

99,99 Euro*

extra
veel inhoud
voor extra
veel plezier

2x

20

165 x 155 cm
65” x 62”

Toelichting met leeftijdspecifieke waarschuwing: zie bladzijde 49. Artikel niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

Zeecontainers uit de hele wereld!
Samen met het goederenlaadstation 72211 kun je alles gaan vervoeren
wat je maar kunt bedenken. Laad je wagens in een oogwenk en stuur ze
opnieuw op reis.
21

Er valt heel wat te doen in
het laadstation!
Zet je helm op je hoofd en trek je verkeersvest aan, want
nu ben jij de bevrachter van dienst in de kinderkamer!
Met jouw laadterminal verloopt alles rimpelloos. Alles
wordt snel in- en uitgeladen, of het nu auto‘s of zeecontainers zijn. Zo kan de goederentrein snel weer wegrijden,
want het schip in de haven kan niet wachten!

44110 Autotransportwagen
• Incl. twee modelauto‘s
• Opklapbare laadvloer
• 3-delige set van ca. 19 cm lang
14,99 Euro*

44109 Set containerwagens
•
•
•
•

Twee goederenwagens
3 afneembare containers
Containers om te openen en te laden
De containers kunnen met het laadstation
magnetisch worden geladen
• 5-delige set van ca. 34 cm lang
24,99 Euro*

72211 Goederenemplacement
• Spelen op twee niveaus
• Draaibare kraan met goederenlift en
magneet voor het laden van containers
• Oprithelling met bomen voor auto‘s
• Silo voor het laden van goederen
• Incl. modellauto
34,99 Euro*
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Toelichting met leeftijdspecifieke waarschuwing: zie bladzijde 49. Artikel niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
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29330 Startset „ICE 3“
•
•
•
•
•
•

Kindvriendelijke bediening dankzij de Märklin Power Control Stick
5-delige trein van ca. 63 cm lang
Met verschillende geluiden en verlichting
Stabiele, hoogwaardige magneetkoppelingen
Zeer realistisch treindesign
Robuust, gevoed met batterijen
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Van bij de aanvang zijn in de set robuuste, stevige kunststof rails
inbegrepen voor de speelruimte.

e

79,99 Euro*

Aan topsnelheid door de kinderkamer!
190 x 76 cm
90” x 30”
4x

24

2x

Jij geeft het sein en de ICE vliegt uit de startblokken. Stipt op tijd dwars door de kinderkamer. Druk op de knop van je Märklin Power Control Stick en laat de seinhoorn
luid weerklinken: zo weet iedereen dat je eraan komt.
Meer sporen, meer ruimte!
Je kunt de startset ICE 3 meteen met het railaanvullingspakket 23300 uitbreiden als
je nog meer verschillende trajecten wilt rijden.
Toelichting met leeftijdspecifieke waarschuwing: zie bladzijde 49. Artikel niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
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Een veeeeeelll langere ICE!

Als het in de kinderkamer nacht wordt!

Nu komt jouw ICE pas goed op snelheid en laat de
seinhoorn lang weerklinken! Want met de drie
doorgaande coupés blijven de slagbomen van
de spoorwegovergang veel langer gesloten.

De reizigerstrein snelt dwars door de kinderkamer en
langzaam wordt het nacht. Naast het licht dat zich in
de treinraampjes weerspiegelt, geeft de slaapwagen
in alle richtingen licht dankzij de voorziene,
speciale opdruk!

44115 Slaaprijtuig „Night Line“
•
•
•
•
•

Afneembaar dak
Wagen met interieurinrichting
Ideale aanvulling bij de startset 3.
Kindvriendelijke opdruk die in het donker oplicht
Wagen van ca. 11 cm lang

9,99 Euro*

44108 Aanvullingswagenset voor de ICE 3

44114 „Bord Restaurant“
light up
in the dark

•
•
•
•

Afneembaar dak
Wagen met interieurinrichting
Ideale aanvulling bij de startset 3.
Wagen van ca. 11 cm lang

• Alle wagens met afneembaar dak.
• I CE doorgaande coupé met interieurinrichting
• 3-delige set van ca. 34 cm lang
• Stabiele, hoogwaardige magneetkoppelingen
• Ideale aanvulling bij de startset 3.
29,99 Euro*

Zonder tunnel is het toch
niet leuk!
72202 Tunnel
• Ideale aanvulling voor alle startsets
• Robuuste, kindvriendelijke opbouw
• Tunnel uit 2 insteekbare delen
19,99 Euro*

9,99 Euro*
26

Toelichting met leeftijdspecifieke waarschuwing: zie bladzijde 49. Artikel niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
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72213 perron met lichtfunctie
• De lichtfunctie op het perron zorgt voor
maximaal speelplezier
• Zeer geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar
• Bouwpakket bestaande uit een klein aantal monteerbare delen
14,99 Euro*

72209 Sound-station
•
•
•
•

Spraakopname
4 verschillende aankondigingen
Kindvriendelijke montage
Stickers met stationsnamen

34,99 Euro*

Ding dong! Een belangrijke aankondiging

2x

In jouw groot station van de stad wordt de dienstregeling gewijzigd. Meteen
weerklinkt de aankondiging uit de luidspreker.
Stipt op tijd rijden de treinen het station in en iedereen hoort de aankondigingen van
de conducteurs.
Alle aankondigingen naar keuze in het Duits, Engels, Frans of Nederlands.
Incl. geïntegreerde opnamefunctie voor eigen aankondigingen.

28

3x

Toelichting met leeftijdspecifieke waarschuwing: zie bladzijde 49. Artikel niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
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Wordt nu treinmachinist!
29100 startset „Stoptrein LINT“
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36100 Stoptrein LINT met accu
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Kindvriendelijke bediening dankzij de Märklin Power Control Stick ontro
rC
Snel opladen met accu en USB-laadkabel
Verwijderbaar dak voor nog meer speelplezier
Zeer realistisch treindesign
Met verschillende geluiden en verlichting
Bekroond met het „Goldene Schaukelpferd 2016“
(het gouden schommelpaard)

Dat kan nu zoveel je maar wilt, want nu kun je elke dag met de „LINT“-stoptrein
onderweg zijn.
In een oogwenk ben je zelf de treinmachinist of ben je gezellig met je vrienden onderweg, aan jou de keuze. En dankzij de nieuwe accu hoef je jou geen zorgen meer
te maken om de verlichting en de signaalhoorn.
De trein kan eenvoudig via de meegeleverde laadkabel weer worden opgeladen.

rk

•
•
•
•
•
•

Iedereen instappen, we gaan naar de stad!

• De „LINT“-stoptrein is ook zonder rails
verkrijgbaar!
59,99 Euro*

69,99 Euro*

150 x 76 cm
59” x 30”

2x

2x

30

Toelichting met leeftijdspecifieke waarschuwing: zie bladzijde 49. Artikel niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
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extra
veel inhoud
voor extra
veel plezier

Volgende halte Eiffeltoren
Met hoge snelheid voert de TGV jou dwars door je kinderkamer en bereikt Parijs in
een oogwenk. Alle slagbomen naar beneden en baan vrij voor jouw sneltrein richting
Eiffeltoren.

29306 Startset „TGV“
• Kindvriendelijke bediening dankzij Märklin Power Control Stick
• 5-delige trein met een lengte van ca. 63 cm
• Met verschillende geluiden en licht
• Stabiele, hoogwaardige magneetkoppelingen
• Zeer realistisch treinontwerp
• Robuust en via batterijen aangedreven
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79,99 Euro*

Meer sporen, meer ruimte!
Je kunt de startset TGV meteen met het railaanvullingspakket 23300 uitbreiden als je nog
meer verschillende trajecten wilt rijden.
32

Toelichting met leeftijdspecifieke waarschuwing: zie bladzijde 49. Artikel niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

190 x 76 cm / 75" x 30"

11x
TGV is een gedeponeerd handelsmerk van SNCF. TGV® is
eigendom van SNCF.
Alle reproductierechten zijn voorbehouden..

5x

7x 2x

1x 1x

4x 2x

33

29334 Startset „Italiaanse sneltrein“

Even ertussenuit aan het strand

• Kindvriendelijke bediening dankzij Märklin Power Control Stick
• 5-delige trein met een lengte van ca. 63 cm
• Met verschillende geluiden en licht
• Stabiele, hoogwaardige magneetkoppelingen
• Zeer realistisch treinontwerp
• Robuust en via batterijen aangedreven

Op naar de vakantie! Met je badhanddoek en zonnepetje op wacht je vol
spanning op de sneltrein naar Italië. Als een pijl uit een boog brengt de trein
jou naar het strand, en morgenvroeg kun je al in de zee baden.

79,99 Euro*

Co

tick - Ideaal vo

or
nd
erha

nden

rklin Po wer

lS

190 x 76 cm / 75" x 30"

Mä

tro

ki

n

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

12x

5x

7x 2x

1x 1x

4x 2x

Meer sporen, meer ruimte!
Je kunt de startset meteen met het railaanvullingspakket 23300 uitbreiden
als je nog meer verschillende trajecten wilt rijden.
34

Toelichting met leeftijdspecifieke waarschuwing: zie bladzijde 49. Artikel niet geschikt voor kinderen
jonger dan 3 jaar.
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29335 Startset „Zwitserse sneltrein“

Daar zijn marmotten!

• Kindvriendelijke bediening dankzij Märklin Power Control Stick
• 5-delige trein met een lengte van ca. 63 cm
• Met verschillende geluiden en licht
• Stabiele, hoogwaardige magneetkoppelingen
• Zeer realistisch treinontwerp
• Robuust en via batterijen aangedreven

De rit voert jou vandaag zonder stoppen dwars door de kinderkamer de bergen in.
Bouw tunnels, dalen en bergen met jouw speelgoed. De sneltrein flitst langs groene
weiden steeds verder de bergen in. Waren dat daar geen marmotten?

79,99 Euro*

Co
4x 2x

Meer sporen, meer ruimte!
Je kunt de startset meteen met het railaanvullingspakket 23300 uitbreiden
als je nog meer verschillende trajecten wilt rijden.
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Toelichting met leeftijdspecifieke waarschuwing: zie bladzijde 49. Artikel niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
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Van bij de aanvang zijn in de set kunststoffen rails voor
een groot railovaal met wissels en secundaire lijn
inbegrepen voor het speelplezier.
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Zowel binnen als buiten!

72215 Handmatige spoorwegovergang met licht en geluiden

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

• Spoorwegovergang met licht en geluiden
• Met stoplichten en Andreaskruisen
• Slagbomen met de hand te bedienen
• Robuust en stabiel

44100 Uitbreidingsset

44101 Kiepwagen

44102 Ketelwagen

19,99 Euro*

• Ideale aanvulling voor alle treinen
• Met pakken en zakken als lading

• Ongeacht welke lading - Niets valt erdoor
• Uitladen aan beide zijden

• Brengt water naar elke bouwplaats
• Eenvoudig ingebouwde waterketel

24,99 Euro*

9,99 Euro*

9,99 Euro*

44103 Open goederenwagen

44104 Rongenwagen

44107 Adapterwagen

• Goederenwagen met hoge zijwanden
• Ook jouw teddybeer kan meerijden

• Ideale wagen om alles te stapelen
• Er gaat niets verloren

• Adapterwagen voor alle andere modelspoorbaanlocomotieven en -wagens van Märklin H0

9,99 Euro*

9,99 Euro*

9,99 Euro*

2x

72201 Sein op batterijen
• Wisselend lichtsein
• Via een druk op de knop of automatisch na 7 seconden
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Toelichting met leeftijdspecifieke waarschuwing: zie bladzijde 49. Artikel niet geschikt voor kinderen
jonger dan 3 jaar.

9,99 Euro*
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72210 Speelkleed „Spoorweg“

Jouw dieren willen naar de weide!

Met het duurzame speeltapijt van vilt wordt aan
de fantasie van de kinderen geen grenzen gesteld
en wordt het naspelen van taferelen met de
spoorbaan nog plezieriger.
Afmetingen: 170 x 150 cm.

De zon is al op en met volle stoom vliegen we erop uit naar de
malse weilanden.
Laat de stoom lustig opstijgen uit de schoorsteen van jouw locomotief en stop met je dieren bij de mooiste weiden.

24,99 Euro*

Opbouwmogelijkheden:

4x

7x

2x

1x

1x

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
15,99 Euro*
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Toelichting met leeftijdspecifieke waarschuwing: zie bladzijde 49. Artikel niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
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Rails heb je nooit genoeg!
23130
Kunststof rails gebogen
(R1)
Inhoud:
R1 = 360 mm/30°.
Verpakkingseenheid: 6 stuks

23172
Kunststof rails recht

23303
2 KRailkruising in kunststof

Inhoud:
171,7 mm.
Verpakkingseenheid: 6 stuks

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

5,99 Euro*

23977
Stootblok voor kunststof rails
Inhoud:
77,5 mm + 5 mm.
Verpakkingseenheid: 3 stuks

5,99 Euro*

5,99 Euro*

9,99 Euro*

23188
Kunststof rails recht

23301
Set wissels

Inhoud:
188,3 mm.
Verpakkingseenheid: 6 stuks

Inhoud:
1 wissel links en 1 wissel rechts, evenals
de 2 bijbehorende rails (wisselbocht),
vervaardigd van stabiel, kindvriendelijk
kunststof

5,99 Euro*

8,99 Euro*

2x

Met het sein (art. 72201) het perfecte duo voor elke
spoorbaan!

72240
Herspoorhulp
De herspoorhulp bestaat uit een speciaal, gebogen rail in kunststof met geleidingsnokken in het railbed, die de wielen bij het voortduwen maar ook in volle vaart
netjes op het spoor houden. De rails worden duurzaam in de railopstelling geïntegreerd. Voor een harmonieuze integratie in de speelwereld is het product voorzien
van landschapselementen, die u op de rails kunt aankoppelen.
9,99 Euro*
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Toelichting met leeftijdspecifieke waarschuwing: zie bladzijde 49. Artikel niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
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FAQ

Vragen over Märklin my world

1) Welke batterijen zijn er voor de
treinen op batterijen nodig en zijn die
bij de levering inbegrepen?
Voor de startsets met voeding op batterijen zijn telkens 4 AA-batterijen van 1,5
V en 2 AAA-batterijen van 1,5 V nodig
voor de besturing van de trein en voor
de trein zelf. Deze zijn in de levering
inbegrepen.
Bij de startsets met voeding op accu
zijn 2 AAA-batterijen van 1,5 V voor de
besturing van de trein (Märklin Power
Control Stick) en een mini-USB-kabel
nodig. Deze zijn in de levering inbegrepen. De meegeleverde batterijen zijn
geen accu‘s.

2) Mogen er ook herlaadbare batterijen
worden gebruikt?
In het batterijcompartiment kunt u naast
batterijen ook herlaadbare batterijen
(accu‘s) gebruiken. Raadpleeg hiervoor
de gebruikshandleiding van de betreffende acculader.
Bij treinen met voeding op accu is
telkens een mini-USB-laadkabel in het
betreffende pakket voorzien om de trein
op te laden.
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3) Hoe kan ik een batterijstartset zinvol
aanvullen?
Het voorverpakte aanvullingspakket
met rails in kunststof (Art. 23300) biedt
een eenvoudige mogelijkheid: dit pakket
biedt verschillende uitbreidings- en opbouwmogelijkheden. Verder zijn er ook
nog verschillende afzonderlijke rails,
wissels en stootblokken. Bovendien kan
de rail in kunststof met het C-spoor van
Märklin worden gecombineerd. Op die
manier kunnen railinstallaties vrij worden gepland en uitgebreid. Wagensets,
afzonderlijke wagens en toebehoren
rond het thema van de spoorwegen
vervolledigen het aanbod voor de
aanvulling.

4) Kunnen de treinen op batterijen ook
op grote, digitale installaties, bijvoorbeeld van vader of grootvader, worden
gebruikt?
Omdat de treinen op batterijen en
accu‘s over een onafhankelijke voeding
in de trein beschikken, kunnen ze ook
zonder problemen op grotere installaties worden gebruikt, ongeacht of de
installatie analoog of digitaal is aangestuurd. Om botsingen te vermijden, moet
men er evenwel op letten dat er niet
meerdere treinen tegelijk op hetzelfde
spoor rijden.

5) Hoe werkt de viaductspoorweg van
Märklin my world?
De nieuwe viaductspoorweg van
Märklin my world in de beproefde
Märklin-kwaliteit biedt fantastisch
speelplezier omdat men op twee
niveaus kan spelen. Met de bouwstenen
kan men de pijlers van de viaductspoorweg in verschillende hoogten
bouwen, waardoor een stijgende baan
ontstaat om het spoor naar het hogere
niveau 1 te kunnen brengen. De rails
lopen van niveau 1 via een helling terug
naar niveau 0. De rails en bouwstenen
zijn vervaardigd uit stabiele kunststof,
geschikt voor kinderen.

6) Hoe worden de treinen van Märklin
my world aangestuurd?
Er zijn twee verschillende soorten
afstandsbediening. De handige,
draadloze infrarood afstandsbediening
met 3 snelheden, waarmee men de
lichtfunctie en geluiden kan aansturen.
Deze is eveneens met twee frequenties uitgerust, zodat men twee treinen
kan aansturen. Deze moeten echter
dezelfde frequenties hebben. Door de
speciale vorm ligt het bijzonder goed in
kinderhanden.
De tweede stuureenheid is de draadloze, kindvriendelijke Märklin Power
Control Stick. Ook met deze infrarode
rijregelaar kan men telkens 3 snelheden vooruit en achteruit aansturen,
evenals 3 geluidsfuncties (en bij de
stoomlocomotief de stoomfunctie) en
een tweepuntsfrontsein.

U vindt nog veel meer info over my
world op onze website onder:
www.maerklin.de/myworld
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Voornaam

Jouw voordeel in de Märklin my world Club!

Achternaam

Straat, huisnummer

Märklin my world Club

Postcode, plaats

Word ook lid van de Märklin my world Club!
de club is voor jou volledig gratis
4 keer per kaar krijg je een leuk kleurboek over het

Geboortedatum

Telefoon

Email

thema van de spoorbaanwereld Märklin my world
Datum, handtekening van de ouders

Knutseltips en -trucjes
voor alle kinderen tussen 3 en 6 jaar

Recht op annulering: Ik kan het lidmaatschap binnen 14 dagen na
verzending van de aanmelding schriftelijk en zonder opgaaf van redenen bij
het volgende adres annuleren: Gebr. Märklin & Cie. GmbH,
Märklin my world Club, Postfach 960, 73009 Göppingen, Duitsland,
Fax +49 7161 608-308. De datum van het poststempel is bepalend vor deze
termijn. Ik ben op de hoogte van dit recht op annulering:
■ Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens door Märklin-maatschappijen
opgeslagen en benut worden om mij op de hoogte te stellen van producten,
events en andere activiteiten.

Ik verlang tot jij er ook bij bent

Jouw Märklino

Stuur het
ingevulde aanmeldingsformulier per post naar:
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Märklin my world Club
Postbus 960
D-73009 Göppingen

Let op: Alleen volledig ingevulde aanmeldingsformulieren kunnen worden verwerkt!
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Of meld je online aan bij
www. maerklin.de

■ Gebruik s.v.p. mijn gegevens uitsluitend voor deze speciale transactie van de Märklin Kids Club. Ik wil geen andere contactopname voor
marketing- of promotiedoeleinden.

Datum, handtekening van de ouders
ATTENTIE: Beide handtekeningen zijn vereist, zodat jouw lidmaatschap tot
stand kan komen.

OPGEPAST! Jouw lidmaatschap geldt voor een jaar vanaf de
aanmelding in ons computersysteem (persoonlijk lidmaatschapsjaar). Jouw gegevens worden natuurlijk met behoud
van de gegevensbescherming opgeslagen. Jouw lidmaatschap
wordt automatisch met een jaar verlengd, wanneer je niet
schriftelijk tenminste zes weken voor het einde van je persoon39
lijk lidmaatschap.

Stuur het
ingevulde aanmeldingsformulier per post naar:
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Märklin my world Club
Postbus 960
D-73009 Göppingen
Let op: Alleen volledig ingevulde aanmeldingsformulieren kunnen worden verwerkt!
Of meld je online aan bij
www. maerklin.de

Service en reparatie
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 Göppingen persoonlijk wilt
afgeven en afhalen, wend u zich a.u.b. tot
ons Service-Point in de Märklin Museum.

Openingstijden van het Service-Point
in de Märklineum, Reuschstraße 6,
73033 Göppingen:
Maandag tot zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparaturservice
Stuttgarter Straße 55-57
D-73033 Göppingen
Telefon
+49 (0) 71 61 / 608 -222
Fax
+49 (0) 71 61 / 608 -225
E-Mail
service@maerklin.de

Belangrijke Service-data
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
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U vindt een Service Center en nuttige info
op onze website onder:

www.maerklin.de/de/
service/produktdatenbank/

Register artikelnummers / Verwijzing
Leeftijdsaanduidingen en waarschuwingen
OPGEPAST! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
Functionele scherpe kanten en punten. Gevaar op verstikking door
kleine delen die kunnen afbreken of worden ingeslikt.
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* Alle prijsopgaven zijn niet verbindend aanbevolen verkoopsprijzen.

Ik wens het volgende:
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