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Welkom in de wereld van
Märklin my world!

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.

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
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lijkheid in het klein kunt beleven! Via de uitvoering in spoorbreedte H0 op maat 1:87 kunnen

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

• Kindvriendelijke montage en demontage van de rails!
• Gegarandeerde werking, ook op een tapijtvloer.
• Alle treinen in spoorbreedte H0/1:87 en bovendien ook

de treinen!
• Onafhankelijk spelen met meerdere treinen tegelijk!
• Kindvriendelijke magneetkoppelingen aan alle locomotieven

op alle H0-installaties bruikbaar!
• Geschikt voor kleuters.

en wagens.
• Batterijen inbegrepen.

Bladzijde

cat.nr.

Bladzijde

Ik wens het volgende:

* Alle prijsopgaven zijn niet verbindend a anbevolen verkoopsprijzen.
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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.

Schaal H0/1:87

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

Voeding op batterijen

Deze treinen zijn via batterijen gevoed.

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.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Wordt nu treinmachinist!
29100 startset „Stoptrein LINT“
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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)
69,99 Euro*

150 x 76 cm
59” x 30”

2x

2

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

Toelichting met leeftijdspecifieke waarschuwing: zie bladzijde 41. Artikel niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

Iedereen instappen, we gaan naar de stad!
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.

36100 Stoptrein LINT met accu
• De „LINT“-stoptrein is ook zonder rails
    verkrijgbaar!
59,99 Euro*

2x

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

2x

4
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72209 Sound-station
•
•
•
•

Spraakopname
4 verschillende aankondigingen
Kindvriendelijke montage
Stickers met stationsnamen

34,99 Euro*

Ding dong! Een belangrijke aankondiging
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.

3x

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

Toelichting met leeftijdspecifieke waarschuwing: zie bladzijde 41. Artikel niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
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29209 Startset „Regional Express“
•  Infrarood afstandsbediening
    met 3 snelheden
•  4-delige trein van ca. 48 cm lang
•  Met verschillende geluiden en
    verlichting
59,99 Euro*

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

150 x 76 cm
59” x 30”
4x

6

2x

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

Toelichting met leeftijdspecifieke waarschuwing: zie bladzijde 41. Artikel niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

Geen enkele hoek van de kinderkamer
blijft ongebruikt!
De „Regionalexpress“ stormt dwars door de hele kinderkamer. Of het nu een ridderburcht of een poppenhuis in de grote speelstad wordt... bouw alvast je eigen wereld
uit en geen enkele hoek blijft ongebruikt.

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

190 x 76 cm
90” x 30”
4x

8

2x

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

Aan topsnelheid door de kinderkamer!
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.

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

Toelichting met leeftijdspecifieke waarschuwing: zie bladzijde 41. Artikel niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

9

Als het in de kinderkamer nacht wordt!
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*

44114 „Bord Restaurant“
•  Afneembaar dak
•  Wagen met interieurinrichting
•  Ideale aanvulling bij de startset 3.
•  Wagen van ca. 11 cm lang
9,99 Euro*
10

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

Een veeeeeelll langere ICE!
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.

44108 Aanvullingswagenset voor de ICE 3
•  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*

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

Toelichting met leeftijdspecifieke waarschuwing: zie bladzijde 41. Artikel niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
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29302 Startset „Intercity“
•  Infrarood afstandsbediening met 3 snelheden
•  4-delige trein van ca. 48 cm lang
•  Met verschillende geluiden en verlichting
•  Inclusief perron, spoorwegovergang en sein
•  Extra veel sporen en wissels
99,99 Euro*

extra
veel inhoud
voor extra
veel plezier
165 x 155 cm
65” x 62”
4x

12

2x

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

Toelichting met leeftijdspecifieke waarschuwing: zie bladzijde 41. Artikel niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

Van de ene stad naar de andere met de Intercity!
Alle rijtuigen zijn vastgemaakt: nu vertrekken we, door de stad en over land!
Regel de wissels en stop aan het perron! Als het sein groen is, dan is de
spoorwegovergang gesloten en rijden we weer verder!

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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29308 Startset „Landbouw“
•  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

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

14

2x

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

Jouw dieren willen naar de weide!
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

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

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

Toelichting met leeftijdspecifieke waarschuwing: zie bladzijde 41. 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.

34,99 Euro*

16

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

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

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

Toelichting met leeftijdspecifieke waarschuwing: zie bladzijde 41. 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
99,99 Euro*

extra
veel inhoud
voor extra
veel plezier
2x

18

165 x 155 cm
65” x 62”

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

Toelichting met leeftijdspecifieke waarschuwing: zie bladzijde 41. Artikel niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

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.

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.

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

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*

20

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

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*

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

Toelichting met leeftijdspecifieke waarschuwing: zie bladzijde 41. Artikel niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
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Grote, rode locomotief!
Deze locomotief kan alles trekken, of het nu goederenwagens zijn of rijtuigen
van de ICE. Rij achterwaarts aan, koppel aan en vertrek dan aan de laagste
snelheid om steeds harder te gaan. Deze locomotief kan alles aan!

36101 Diesellocomotief met accu
•  Kindvriendelijke bediening dankzij de
    Märklin Power Control Stick
•  Snel opladen via de laadkabel
•  Locomotief van ca. 14 cm lang
•  Met verschillende geluiden en verlichting
49,99 Euro*

72205 Bouwpakket „Laadstation“

2x

•  Spelen op twee niveaus
• 3 verschillende laadmogelijkheden
•  Met bewegende kraan en haken
•  Overal monteerbaar
34,99 Euro*

22
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Toelichting met leeftijdspecifieke waarschuwing: zie bladzijde 41. Artikel niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

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

44100 Uitbreidingsset

44101 Kiepwagen

44102 Ketelwagen

• 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*

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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29212 Startset „TGV Duplex“
•  Infrarood afstandsbediening met 3 snelheden
•  5-delige trein van ca. 63 cm lang
•  Met verschillende geluiden en verlichting
•  Zeer realistisch treindesign
59,99 Euro*

150 x 76 cm
59” x 30”
4x

24

2x

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

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

Toelichting met leeftijdspecifieke waarschuwing: zie bladzijde 41. Artikel niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

In een dubbeldeksrijtuig aan hoge snelheid door
de kinderkamer!
Stap aan boord van de TGV Duplex. Als je in de bovenste verdieping een zitplaats kunt bemachtigen,
heb je een ruime blik op het landschap. Kijk, de Eurostar uit Engeland komt ook net in het station
aan. Deze trein reed een groot deel van het traject in de tunnel onder het Kanaal.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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29304 Startset „TGV Lyria“
•  Infrarood afstandsbediening met 3 snelheden
•  5-delige trein van ca. 63 cm lang
•  Met verschillende geluiden en verlichting
•  Zeer realistisch treindesign
59,99 Euro*

150 x 76 cm
59” x 30”
4x

26

2x

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

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

Toelichting met leeftijdspecifieke waarschuwing: zie bladzijde 41. Artikel niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

29303 Startset „ICN“

•  Infrarood afstandsbediening met 3 snelheden
•  5-delige trein van ca. 61 cm lang
•  Met verschillende geluiden en verlichting
•  Zeer realistisch treindesign
59,99 Euro*

150 x 76 cm
59” x 30”
4x

2x

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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29331 Startset „Santa Fe“
• Kindvriendelijke bediening dankzij de Märklin Power Control Stick
• 5-delige trein van ca. 60 cm lang
• Met verschillende geluiden en verlichting
• Stabiele, hoogwaardige magneetkoppelingen
• Robuust, gevoed met batterijen
79,99 Euro*
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Voor de speelruimte zijn van bij de aanvang in de
set robuuste, stevige kunststof rails inbegrepen.

Meer sporen, meer ruimte!
Je kunt de startset „Santa Fe“ meteen met het railaanvullingspakket 23300 uitbreiden als je
nog meer verschillende trajecten wilt rijden.
28

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

Toelichting met leeftijdspecifieke waarschuwing: zie bladzijde 41. Artikel niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

Om het hardst met de wilde paarden!
Reis met de grote „Santa Fe“ dwars door Amerika en beleef allerlei avonturen.

190 x 76 cm
90” x 30”
4x

2x

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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72210 Speelkleed „Spoorweg“
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.
24,99 Euro*

30
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Opgelet – Slagbomen dicht!
De trein stuift door de kinderkamer en alle spoorwegovergangen worden gesloten.
Komt hij van links of van rechts?

72203 Handbediende overweg
• Spoorwegovergang met twee Andreaskruisen
• Slagbomen met de hand te bedienen
• Robuust en stabiel
9,99 Euro*

2x

72201 Sein op batterijen
• Wisselend lichtsein
• Via een druk op de knop of automatisch na 7 seconden
9,99 Euro*

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Jouw dieren willen naar de weide!
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.

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*
4x

32

7x

2x

1x

1x

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

Toelichting met leeftijdspecifieke waarschuwing: zie bladzijde 41. Artikel niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

Opbouwmogelijkheden:

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Rails heb je nooit genoeg!

23130
Kunststof rails gebogen
(R1)
Inhoud:
R1 = 360 mm/30°.
Verpakkingseenheid: 6 stuks
5,99 Euro*

23172
Kunststof rails recht
Inhoud:
171,7 mm.
Verpakkingseenheid: 6 stuks
5,99 Euro*

34
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Toelichting met leeftijdspecifieke waarschuwing: zie bladzijde 41. Artikel niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

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*
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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 41. Artikel niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

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

72250 Beladungs-Set
Beladungs-Set bestehend aus 5 Fässern,
5 Paketen und 5 Säcken.
Alle Teile aus Kunststoff gefertigt.  
4,99 Euro*

9,99 Euro*

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

U vindt nog veel meer info over my
world op onze website onder:

http://www.maerklin.de/
my-world
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Voornaam

Achternaam

Straat, huisnummer

Märklin my world Club

Postcode, plaats

Word ook lid van de Märklin my world Club!

Geboortedatum

Telefoon

de club is voor jou volledig gratis
4 keer per kaar krijg je een leuk kleurboek over het

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!
Of meld je online aan bij
www. maerklin.de

■ Gebruik s.v.p. mijn gegevens uitsluitend voor deze speciale trans
actie 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.

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

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

Service en reparatie

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

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 Märklin Musem, 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
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
40

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

http://www.maerklin.de/de/
service/produktdatenbank/
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Welkom in de wereld van
Märklin my world!

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.

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

cat.nr.

eerste moment groot speelplezier.

23130

34

44103

23

Het omvangrijke assortiment van rails en toebehoren biedt oneindig veel creatieve mogelijk-

23172

34

44104

23

heden, waarmee u zich in de wereld rond de spoorbaan kunt onderdompelen en de werke-

23188

35

44107

23

23300

32

44108

11

23301

35

44109

21

de treinen van Märklin my world ook op de modelspoorbaaninstallaties van papa‘s en opa‘s

23977

37

44110

21

rondjes rijden..

29100

2

44114

10

29209

6

44115

10

29212

24

72201

31

29302

12

72202

11

29303

27

72203

31

29304

26

72205

22

29308

14

72209

5

29309

18

72210

30

29330

8

72211

20

29331

28

72212

16

36100

3

72213

4

36101

22

72240

36

44100

23

44101

23

44102

23

lijkheid in het klein kunt beleven! Via de uitvoering in spoorbreedte H0 op maat 1:87 kunnen

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.

Bladzijde

cat.nr.

Bladzijde

Ik wens het volgende:

* Alle prijsopgaven zijn niet verbindend a anbevolen verkoopsprijzen.
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Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55 – 57
73033 Göppingen
Germany
Service:
Telefoon: +31 (0) 74  - 2664044
E-mail: techniek@marklin.nl
Wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. Alle opgaven van
prijs, gegevens en maten onder voorbehoud. Vergissingen en druk-fouten onder voorbehoud.
Bij de afbeeldingen gaat het deels om handmonsters, retoucheringen en
renderings. De serieproductie kan in detail van de betreffende modellen
afwijken.
Alle rechten voorbehouden. Nadruk, ook gedeeltelijk, verboden.
In Duitsland geproduceerd.
© Copyright by Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Bezoek ons op:
www.facebook.com/maerklin
288323 - 01 2017

www.maerklin.com
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