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Ook dit jaar presenteert Märklin zomerfrisse modelnieuwtjes voor alle
spoorbreedten.
Zo verrast spoor Z met twee doordachte en voorbeeldgetrouwe sets
goederenwagens en brengt de koningsklasse, ons Spoor 1, een nieuwe
variant van de glazen trein op het panoramatraject. Maar ook op Spoor H0
komt een instituut met meer dan manshoge aandrijfwielen en geweldige
stoomdruk terug op de hoofdtrajecten – de legendarische 01 519.
Verzamelaars opgelet! De vijfjarige serie MHI wordt met dubbele dieselloc
V 188 meer dan waardig afgesloten. De liefdevol van gebruikssporen voorziene en expressieve modellen vormen nu werkelijk „De perfecte vijf”.
Wij wensen u veel plezier bij het ontdekken van onze nieuwtjes uit de
zomer van 2016.
Uw Märklin-team
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De aandrijfwielen van
de legendarische 01 519
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Technische tip
Märklin digitale locs bij analoog gebruik
Kunnen digitale locs van Märklin met een analoge wisselstroom-rijregelaar worden gebruikt?
Dit is goed om te weten voor de eigenaars van een modelspoorbaan van Märklin die hun modelspoorbaan analoog
met een of meerdere Märklin wisselstroom-rijregelaars
gebruiken: alle momenteel binnen het Märklin H0-assortiment aangeboden digitale locs en treinstellen kunnen
zonder beperkingen analoog worden gebruikt.
Alle actuele modellen zijn bovendien voorzien van automatische herkenning van de functie. Er hoeft dus niets
te worden ingesteld om deze modellen met een Märklin
wisselstroom-rijregelaar te kunnen gebruiken. Bij analoog gebruik is standaard doorgaans de frontverlichting
ingeschakeld.
Ook eventueel voorbereide contacten voor een rookgenerator zijn bij analoog gebruik doorgaans actief. Daarbij is
het niet belangrijk welke rookgenerator voor de betreffende functie nodig is. Bij alle H0-modellen waarbij de

rookgenerator bij digitaal gebruik een schakelbare functie is, is bij analoog gebruik hetzelfde type rookgenerator
nodig (afhankelijk van het model 7226 of 72270).
Andere lichtfuncties zijn doorgaans zo geprogrammeerd, dat ze alleen bij digitaal gebruik kunnen worden
ingeschakeld. Met de actuele mfx-decoders kan deze
instelling via een Central Station 2 of 3 echter worden
aangepast. Als u daarom voor uw analoge modelspoorbaan bijvoorbeeld een motorwagen met als extra functie
schakelbare binnenverlichting wilt aanschaffen, vraagt
u de verkoper om deze met een van deze twee Central
Stations voor u te programmeren. Dit is echter wel een
service die doorgaans alleen door verkopers ter plekke
kan worden geboden. Geluidsfuncties kunnen overigens
bij analoog gebruik niet worden geactiveerd.
Veel meer speelplezier krijgt u echter bij volledig digitaal rijden. Hebt u al eens nagedacht over ombouwen?
Uw vakhandel geeft u graag informatie over voordelige
overstapmogelijkheden.

Meer dan realiteit!
Met de nieuwe Märklin AR-app ontdekt u onze
modellen helemaal opnieuw.
Zo eenvoudig gaat het: De app downloaden en met
de camera van de smartphone de pagina bekijken.

„Vaak gestelde vragen” – FAQ’s
Meer praktische tips en veel informatie vindt u op onze website, onder Service op:
http://www.maerklin.de/de/service/kundenservice/haeufig-gestellte-fragen

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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De „Twaalf-Apostelenwagens” op sleeptouw
Treinset met goederenmotorwagen ET 194
Voor het goederenverkeer op het 5.206 km lange, met 550 V
gelijkspanning geëlektrificeerde traject Türkheim – Bad Wörishofen kocht de Lokalbahn Aktien-Gesellschaft (LAG) München in
1930 een kleine motorwagen. Deze LAG 895 werd door MAN/SSW
gebouwd uit een oud bagagerijtuig, waarvan beide wielstellen
door elk een geventileerde gelijkstroommotor met seriebekrachtiging werden aangedreven. Tussen de twee machinistencabines
bevond zich een groot bagagecompartiment, dat vanaf beide
zijden via een schuifdeur toegankelijk was. Startweerstanden en
de persluchtinstallatie konden in twee boxen in de bagageruimte
worden ondergebracht.
Het traject Türkheim – Bad Wörishofen werd op 15 augustus 1896
door de particuliere Localbahn Actiengesellschaft Wörishofen
geopend en behoorde tot de eerste geëlektrificeerde spoorwegen
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van Duitsland. Geïnitieerd en gestimuleerd werd de spoorweg
door de bekende priester en hydrotherapeut Sebastian Kneipp,
die hoopte dat zijn kuuroord, door de aansluiting van Wörishofen
op de spoorwegen, een extra impuls zou krijgen. Al in 1905 werd
de Localbahn Actiengesellschaft Wörishofen opgeheven en de
spoorweg kwam onder de vleugels van de Lokalbahn Aktien-
Gesellschaft (LAG) München. De financieel aangeslagen LAG
kwam op 1 augustus 1938 in handen van de overheid en zo werd
ook het Bad Wörishofer-traject met zijn voertuigen onderdeel
van de Deutsche Reichsbahn (DRG). In 1943 kwam de voormalige
LAG 895 (vanaf 1940/41: ET 194 11) naar het voormalige LAG-traject
Bad Aibling – Feilnbach, maar daar bleef hij ook uitgerangeerd.
In 1947 werd de machine verschroot.
Uiteraard diende de LAG 895 ook als sleepmotorwagen en zo
vormen de zuurwagens van de Kali-Chemie AG Berlin en een

gesloten goederenwagen type „Ghs Oppeln” absoluut voorbeeldgetrouwe aanhangwagens. De zuurwagens voor het transport van
(gevaarlijke) chemicaliën waren doorgaans beladen met twaalf
aardewerk potten met elk een inhoud van 1.000 liter, waardoor ze
al snel de bijnaam „twaalf-apostelenwagens” kregen. Het goederenwagentype „Oppeln” beantwoordde aan de vraag naar hogere
snelheden in het stukgoederenverkeer. Door de lange wielbasis
van 6.000 mm kon de toegestane topsnelheid van de „Oppeln” op
90 km/h worden vastgelegd. De nieuw toegepaste lastechniek
in combinatie met de daardoor behaalde gewichtsbesparing
resulteerde in een verhoging van het ladinggewicht. Kenmerkend
voor dit goederenwagentype, waarvan tot 1943 meer dan 28.000
exemplaren werden gebouwd, was het om reden van de lange
wielbasis noodzakelijke spitse schoorwerk.

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



MHI Exclusif
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Digitale functies
Frontsein
Cabineverlichting
Rijgeluid eloc
Locfluit
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Sluiten van deuren
Locfluit
Sluiten van deuren
Compressor
Perslucht afblazen
Bel
Bezanden
Bedrijfsgeluid 1
Bedrijfsgeluid 2
Stoten railvoeg

26194 Treinset met goederen-motorwagen ET 194
     

Voorbeeld: Elektrische motorwagen ET 194 (voorheen LAG 895) van de
Deutsche Reichsbahn (DRG). Glasgroene kleurstelling. Bedrijfsnummer
ET 194 11. Een zuurwagen met twaalf potten en remhokje van Kali-
Chemie AG Berlin, ingezet door de Deutsche Reichsbahn. Een gesloten
goederenwagen Ghs Oppeln, gelast type zonder handrem en zonder
remhokje.

Gesloten goederenwagen Oppeln zonder remhokje en handrem.
Totale lengte over de buffers ca. 31 cm.
Highlights:

Model: ET 194 met digitale decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties.
Geregelde hoogvermogenaandrijving. Twee aangedreven assen. Antislipbanden. Tweepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting, in conventioneel
bedrijf, digitaal schakelbaar. Cabineverlichting digitaal schakelbaar.
Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte lichtdiodes (ledlampen).
Zuurwagen met gedetailleerde vakwerksteunen, beladen met zuurpotten.

•• Voor het eerst met digitale mfx-decoder.
•• Voor het eerst met geluidsfuncties.
•• Voor het eerst met ledverlichting.
•• Voor het eerst met cabineverlichting.
Eenmalige serie
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€ 299,99 *
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Zowel optisch als technisch iets bijzonders: De in kleur
constrasterende spaakwielen
Geraffineerd tot in het kleinste detail en voorbeeldgetrouw

Dit model wordt als eenmalige serie alleen voor de Märklin-handelaars (MHI) gemaakt. 5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen (Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012. Zie pagina 35 voor garantiebepalingen.
Zie pagina 35 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Zware dubbele diesellocomotief V 188

!)c#hNU3Y
37285 Zware dubbele diesellocomotief V 188
     

Voorbeeld: Zware, dubbele dieselelektrische eenheid uit serie V 188 van
de Deutsche Bundesbahn (DB). Uitvoering in purperrode basiskleurstelling.
Bedrijfsnummer V 188 002 a/b. Zoals in gebruik rond 1964.
Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving. Beide locomotieven met motor. 4 aangedreven assen. Antislipbanden. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en 2 rode sluitseinen in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar.
Frontseinen aan loczijde 2 en 1 elk afzonderlijk digitaal uitschakelbaar.
Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode lichtdiodes (LED‘s).
Beide loc-eenheden vast aan elkaar gekoppeld.
Lengte over de buffers 25,8 cm.

Highlights:
•• Dubbele locomotief met 2 motoren.
•• Realistisch dieselloc-geluid.
•• Authentieke gebruikssporen.
•• Met presentatieplaat.
•• Machinistfiguur in machinistencabine 1.
•• Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide gebruiksen geluidsfuncties.
•• Voor nog meer speelplezier in de „Speelwereld”
van Märklin.

Digitale functies
Frontsein
Rijgeluid dieselloc
Locfluit
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Frontsein cabine 2
Rangeerfluit
Frontsein cabine 1
Stationsmededeling
Koppelgeluid
Bezanden
Luchtpers
Stoom/perslucht afblazen
Stoten railvoeg

€ 429,99 *
Een bijbehorende set goederenwagens wordt met artikelnummer 47367
eveneens exclusief voor het Märklin-dealerinitiatief in het Märklin-assortiment aangeboden.

Authentieke
gebruikssporen

Dit model wordt in een eenmalige serie exclusief voor het Märklin-
dealerinitiatief geproduceerd. 5e en laatste locomotief uit een serie van
5 locomotieven met authentieke gebruikssporen.

Machinistfiguur in
machinistencabine 1
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De perfecte vijf

MHI exclusief

De vijfdelige serie van de MHI krijgt dit jaar een waardige afsluiting. De liefdevol van gebruikssporen voorziene, karakteristieke dubbele diesellocomotief V 188 (37285) vormt het afsluitende 5e deel.
Uit de afgelopen jaren completeren de goederentrein-stoomlocomotief uit serie 41 (37922), de stoomlocomotief met sleeptender uit serie 44 (37895), het oude model van de elektrische locomotief uit
serie 191 (37294) en de goederentrein-stoomlocomotief uit serie 56.2-8 (37516) uw verzameling.

2012: BR 41 (37922)

2013: BR 44 (37895)

2014: BR 191 (37294)

2015: BR 56.2-8 (37516)

47367

37285

Dit model wordt als eenmalige serie alleen voor de Märklin-handelaars (MHI) gemaakt. 5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen (Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012. Zie pagina 35 voor garantiebepalingen.
Zie pagina 35 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Het
 transportsysteem van de jaren 60

MHI exclusief

!U3Y

47367 Set goederenwagens bij serie V 188
     
Voorbeeld: 7 verschillende types goederenwagens van de Deutsche
Bundesbahn (DB) en de Italiaanse spoorwegen (FS). 2 goederenwagens
Gms 30 „Oppeln”, zonder remplatform en zonder remhokje. 1 goederenwagen Gmhs 30 „Oppeln”, met remplatform en zonder remhokje. 1 goederenwagen Gl 22 „Dresden” en 1 goederenwagen Glt 23 „Dresden”.
2 goederenwagens type F met puntdak. Alle wagens zoals begin jaren 60
in gebruik.

De bijbehorende zware, dubbele dieselelektrische locomotief uit serie
V 188 wordt met artikelnummer 37285 eveneens exclusief voor het
Märklin-dealerinitiatief in het Märklin-assortiment aangeboden.

Model: Gesloten goederenwagen „Dresden”, eenmaal zonder gestileerde
kopschotdeur en eenmaal met lage kopschotdeur, telkens met schoorwerk
en extra treeplanken. Alle wagens met authentieke gebruikssporen.
Alle wagens met verschillende bedrijfsnummers, afzonderlijk verpakt en
gekenmerkt.
Totale lengte over de buffers 83,8 cm.
Gelijkstroomwielstel per goederenwagen E700580.

€ 199,99 * (7 wagens)

Eenmalige serie.
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Gesloten goederenwagen „Dresden”
met gestileerde kopschotdeur
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Dit model wordt als eenmalige serie alleen voor de Märklin-handelaars (MHI) gemaakt. 5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen (Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012. Zie pagina 35 voor garantiebepalingen.
Zie pagina 35 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

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

47367
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37285
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Op alle trajecten thuis
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37769 Diesellocomotief
     

Deze dubbele tractie herinnert aan de glorietijden van serie 217 in de
Beierse chemiedriehoek, met de zwaartepunten Burghausen, Trostberg,
Waldkraiburg en Burgkirchen. Twee innig met elkaar verbonden machines
symboliseren de inzet van zware goederentreinen in de chemische industrie vanaf 2000, toen de 217 Mühldorf als standplaats kreeg. Tot eind
2011 deden ze daar de harten van een enorm aantal diesellocfans sneller
kloppen.
Voorbeeld: Multifunctionele locomotief serie 217 van de Deutsche
Bahn AG (DB AG) in uitvoering met dubbele tractie. Dieselhydraulische
locomotief met elektrische treinverwarming. Verkeersrode kleurstelling.
Met gasafvoerkap. Zoals in gebruik rond 2003.
Model: Een locomotief met digitale decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving. Alle assen aangedreven.
Antislipbanden. Een locomotief zonder aandrijving. Beide locomotieven
vast aan elkaar gekoppeld. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte
lichtdiodes (LED‘s). Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en
2 rode sluitseinen traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Cabineverlichting digitaal schakelbaar. Met machinistfiguur in cabine 1. Gemon-

teerde gasafvoerkappen. Metalen handrelingen gemonteerd aan voor- en
zijkant. Gedetailleerde bufferbalk. Opsteekbare remslangen worden
meegeleverd.
Lengte over de buffers ca. 38,2 cm.
Highlights:

•• Deels nieuwe constructie.
•• Voorbeeldgetrouwe ruit- en ventilatorplaatsing.
•• Dak met gasafvoerkappen voor motor en verwarmingsdiesel.
•• Met digitale decoder mfx+.
•• Cabineverlichting.
•• Met machinistfiguur in cabine 1.
Eenmalige serie.

€ 499,99 *

Digitale functies
Frontsein
Cabineverlichting
Rijgeluid dieselloc
Seintoon
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Frontsein achter uit
Rangeerfluit
Frontsein voor uit
Conducteursfluit
Stationsmededeling
Koppelgeluid
Bezanden
Compressor
Stoten railvoeg
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Zie pagina 35 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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MHI exclusief

Serie 217 met dubbele tractie
Al tijdens de bouw van de V 160-serie werd voor het eerst
overwogen om, in het kader van de zich aftekenende structuurverandering, de stoomverwarming te vervangen door elektrische
treinverwarming. Krupp leverde in 1965 de V 162 001. Deze had,
naast de uit de V 160 bekende 1.900 pk motor, nog een 500 pk
MAN-dieselmotor voor verwarming, die via een tandwielaandrijving een BBC-dynamo aandreef. Het vermogen van de verwarmingsdiesel kon echter bij gebruik in de zomer of in het goede-

46544

renvervoer worden ingeschakeld voor extra tractievermogen. Kort
daarop volgde in februari 1966 de V 162 002 met een AEG-dynamo
en ten slotte in oktober 1966 de V 162 003. Deze was voorzien van
een Siemens-dynamo, die echter met een flensverbinding direct
op de verwarmingsdiesel was aangebracht. Alle drie de versies
van de V 162 (vanaf 1968: 217) verschilden uiterlijk alleen van de
V 160 door het 400 mm langere frame en door de veranderde volgorde van ruiten en ventilatieroosters. In 1968/69 volgden op deze

prototypes twaalf eveneens door Krupp gebouwde seriemachines,
de 217 011-022. Deze kregen, net zoals de V 162 003, een met een
flensverbinding direct op de verwarmingsdieselmotor bevestigde
dynamo en bovendien nieuwe hydraulische aandrijvingen, om
snelheden van 130 km/u (na een aanpassing van de remmen later
140 km/u) te bereiken.

46461

37769

Dit model wordt als eenmalige serie alleen voor de Märklin-handelaars (MHI) gemaakt. 5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen (Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012. Zie pagina 35 voor garantiebepalingen.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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E 50 – De 6-assige krachtpatser
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37854 Elektrische locomotief E 50
     

Voorbeeld: Zware goederentreinlocomotief serie E50 van de Deutsche
Bundesbahn (DB). Basiskleurstelling chroomoxidegroen. Het grootste type
universele elektrische locomotieven uit het nieuwbouwprogramma van
de jaren 50. Met dubbele lampen, ventilator met meerdere openingen en
regengoot rondom. Zoals in gebruik rond 1960.
Model: Met digitale mfx-decoder en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel, centraal ingebouwd. 4 via
cardan aangedreven assen. Antislipbanden. Met de rijrichting wisselend
driepuntsfrontsein en twee rode sluitseinen traditioneel in bedrijf, digitaal
schakelbaar. Frontseinen aan loczijde 2 en 1 elk afzonderlijk digitaal
uitschakelbaar. Wanneer het frontsein aan beide zijden van de loc is

uitgeschakeld, is aan weerszijden de dubbele A-verlichting ingeschakeld.
Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode lichtdiodes (LED‘s).
Metalen handrelingen gemonteerd aan voor- en zijkant. Cabines en machineruimte met reliëfinterieur. Opsteekbare remslangen en koppelingsslangen worden bijgeleverd.
Lengte over de buffers 22,4 cm.
Highlights:

•• Locomotief met uitgebreide licht- en geluidsfuncties.
•• Met mfx-decoder.
•• Verlichting met warmwitte en rode lichtdiodes (LED‘s).
•• Loc met metalen behuizing.

Digitale functies
Frontsein
Rijgeluid eloc
Locfluit
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Frontsein cabine 2
Rangeerfluit
Frontsein cabine 1
Compressor
Stoom/perslucht afblazen
Ventilator
Koppelgeluid
Bedrijfsgeluid 1
Bezanden

€ 299,99 *

48689
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Onder zware belasting

=U3Y

48680 Platte wagen voor zware lasten Ssym 46 met stalen dragers
     
Voorbeeld: Platte wagen voor zware lasten van de Deutsche Bundesbahn (DB),
voor het vervoer van zware goederen.
Model: Opbouw van metaal. Beladen met stalen I-profieldragers. Insteekbare
rongen worden meegeleverd.
Lengte over de buffers 15,2 cm.
Gelijkstroomwielstel E700580.
€ 44,99 *

=U3Y

48688 Platte wagen voor zware lasten Ssym 46 met strenggietwerk
     
Voorbeeld: Platte wagen voor zware lasten van de Deutsche Bundesbahn (DB),
voor het vervoer van zware goederen.

ekbare rongen

et inste
Alle wagens m

Model: Opbouw van metaal. Beladen met strenggietwerk. Insteekbare rongen
worden meegeleverd.
Lengte over de buffers 15,2 cm.
Gelijkstroomwielstel E700580.
€ 44,99 *

=U3Y

48689 Platte wagen voor zware lasten Ssym 46 met metaalblokken
     
Voorbeeld: Platte wagen voor zware lasten van de Deutsche Bundesbahn (DB),
voor het vervoer van zware goederen.
Model: Opbouw van metaal. Beladen met stalen blokken. Insteekbare rongen
worden meegeleverd.
Lengte over de buffers 15,2 cm.
Gelijkstroomwielstel E700580.
€ 44,99 *

Zie pagina 35 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Goederenwagens

U3Y

teenkool

Beladen met s

46057 Open goederenwagen Omm 52
     
Voorbeeld: Open goederenwagen type Omm 52 van de Deutsche Bundes
bahn (DB).
Model: Beladen met steenkool.
Lengte over de buffers 11,5 cm.
Gelijkstroomwielstel E700580.

€ 32,99 *

U3Y

chroot

Beladen met s

46059 Open goederenwagen Omm 37
     
Voorbeeld: Open goederenwagen type Omm 37 van de Deutsche Bundes
bahn (DB).
Model: Beladen met schroot.
Lengte over de buffers 11,5 cm.
Gelijkstroomwielstel E700580.

€ 32,99 *

U3Y

     
46070 Lageboordwagen X-05
Voorbeeld: Lageboordwagen type X-05 van de Deutsche Bundesbahn (DB).
Model: Lengte over de buffers 10,7 cm.
Gelijkstroomwielstel E700580.

14

€ 22,99 *

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

=T34Y
     
46145 Ruwijzerwagen

Voorbeeld: Speciale wagen voor het vervoer van vloeibaar ruwijzer.
Privé-wagen naar voorbeeld van de staalindustrie.
Model: Frame van spuitgietmetaal. Pan opzij kantelbaar en afneembaar.
Plaketiket voor verschillende bedrijfsnummers bijgevoegd. Kleurstelling
met authentieke gebruikssporen.
Lengte over de buffers 10,2 cm.

Highlights:

•• Mogelijke bedrijfsnummers: 40 – 59.
€ 39,99 *
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=T34Y
46144 Sintelwagen
     

Voorbeeld: Speciale wagen voor het vervoer van sintels. Privé-wagen
naar voorbeeld van de staalindustrie.
Model: Frame van spuitgietmetaal. Pan opzij kantelbaar en afneembaar.
Kleurstelling met authentieke gebruikssporen. Plaketiket voor verschillen
de bedrijfsnummers bijgevoegd.
Totale lengte over de buffers 10,8 cm.

Highlights:

•• Mogelijke bedrijfsnummers: 80 – 99.
€ 39,99 *
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Zie pagina 35 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Schoonheid met geweldige stoomdruk

(c#hHU8Y

39207 Sneltrein-stoomlocomotief met sleeptender BR 01.5
     
Voorbeeld: Sneltrein-stoomlocomotief serie 01.5 met kolentender. Gereconstrueerde uitvoering van de voormalige Deutsche Reichsbahn van de
DDR (DR/DDR), in de actuele toestand als museumlocomotief van Eisenbahnfreunde Zollernbahn (EFZ), Rottweil. Met spaakwielen, kolentender
met universele bak 2´2´T34, Witte-windleiplaten in speciaal ontwerp voor
de BR 01.5, doorlopende dombekleding en inductieve treinzekering aan
beide zijden. Bedrijfsnummer 01 519. Zoals in gebruik rond 2016.

tioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Cabineverlichting eveneens digitaal
schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte lichtdiodes
(ledlampen). Door snelheid bekrachtigde kortkoppeling tussen loc en
tender. Aan de tender een door snelheid bekrachtigde kortkoppeling met
NEM-schacht. Kleinst berijdbare boogradius 360 mm. Zuigerstangafscherming en remslangen worden meegeleverd.
Lengte over de buffers 28,2 cm.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties.
Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel in ketel. 3 aangedreven assen. Antislipbanden. Locomotief en tender grotendeels van
metaal. Geschikt voor rookgarnituur 7226. Met de rijrichting wisselend
driepuntsfrontsein en naderhand in te bouwen rookgarnituur in conven-

Dit model is in gelijkstroomuitvoering leverbaar en heeft artikelnummer
22907 in het Trix H0-assortiment.

Digitale functies
Frontsein
Contact rookgarnituur
Rijgeluid stoomloc
Locfluit
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Cabineverlichting
Rangeerfluit
Bedrijfsgeluid
Stoom afblazen
Kolen scheppen
Schudrooster
Luchtpomp
Waterpomp
Gesprek

CU

MS

MS 2

CS

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 499,99 *

Meer dan realiteit!
Met de nieuwe Märklin AR-app ontdekt u onze
modellen helemaal opnieuw.
Zo eenvoudig gaat het: De app downloaden en met
de camera van de smartphone de pagina bekijken.

16
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Highlights:

•• Uitvoering als museumlocomotief van Eisenbahnfreunde Zol-

Geleverd met een kleine brochure over de geschiedenis en
herbouw van de 01 519.

lernbahn (EFZ), Rottweil.

•• Onderbroken dombekleding, onderbroken stavenframe en veel
gemonteerde details.

•• Met Speelwerelddecoder mfx+ en uitgebreide gebruiks- en
geluidsfuncties.

•• Voor nog meer speelplezier in de „Speelwereld” van Märklin.

Deze sneltrein-stoomlocomotief uit serie 01 519 wordt ter gelegenheid van zijn 80e verjaardag in samenwerking met Eisenbahn
freunden Zollernbahn (EFZ), Rottweil, in een eenmalige serie
gemaakt.

Zeer gedetailleerde en geraffineerde opbouw

Blij met de ondersteuning: Florian Sieber, bedrijfsleider van Märklin, en
Karl-Heinz Gräßle, productmanagement H0, overhandigen de cheque met
de bijdrage aan de restauratie van de 01 519.

paakwielen

ouwe s
Voorbeeldgetr

In de nieuwe lak: De 01 519 met zijn unieke
opschrift

Fascinerend zijn de hoge aandrijfwielen en de
zeer grote omloop

Zie pagina 35 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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In heel Duitsland onderweg

)c#hGNiT8Y
39375 Elektrische locomotief BR 101.
     

Voorbeeld: Sneltreinlocomotief serie 101 van de Deutsche Bahn AG
(DB AG). Basiskleurstelling verkeersrood. Bedrijfsnummer van de locomotief: 101 105-5. Zoals in gebruik rond 2013.
Model: Met nieuwe digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties.
Geregelde hoogvermogenaandrijving. 2 aangedreven assen. Antislipbanden. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en 2 rode sluitseinen
traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Rijlichten apart schakelbaar.
Frontseinen aan loczijde 2 en 1 elk afzonderlijk digitaal schakelbaar.
Wanneer het frontsein aan beide zijden van de loc is uitgeschakeld, is
aan weerszijden de dubbele A-verlichting ingeschakeld. Verlichting met
onderhoudsvrije warmwitte en rode lichtdiodes (LED‘s).
Lengte over de buffers 21,9 cm.

Highlights:

•• Met digitale speelwerelddecoder mfx+ en uitgebreide
g ebruiks- en geluidsfuncties.
•• Voor nog meer speelplezier in de „Speelwereld” van Märklin.

Eenmalige serie.

€ 299,99 *

Digitale functies
Frontsein
Schijnwerper
Rijgeluid eloc
Tyfoon laag
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Frontsein cabine 2
Tyfoon hoog
Frontsein cabine 1
Stationsmededeling
Conducteursfluit
Compressor
Perslucht afblazen
Koppelgeluid
Bedrijfsgeluid 1
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Zie pagina 35 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Materiaal voor het hoge-snelheidstraject

)behNT8

36430 Diesellocomotief BR 232
     
Een van de grote spoorwegbouwprojecten rondom Stuttgart 21 is het
hoge-snelheidstraject tussen Wendlingen en Ulm. Voor de verwerkelijking
van het traject met een totale lengte van 59,6 km, met 30,4 km tunneltraject en een trajecttopsnelheid van 250 km, is een enorme hoeveelheid
materiaal nodig.
De gigantische hoeveelheden zand komen hiervoor uit de Starkenberger
Quarzsandwerken in Sachsen-Anhalt. Op het deeltraject Kayna-Gößnitz
wordt deze krachttoer uitgevoerd door de diesellocomotieven uit serie
232 -– ook bekend als „Ludmilla”. De rest van het traject worden de
zandtreinen getrokken met de elektrische kracht van serie 185.4.
Voorbeeld: Serie 232 „Ludmilla” van Raildox GmbH & Co. KG, Erfurt.
Bedrijfsnummer: 232 103-2. Zoals in gebruik rond 2015.
Model: Met digitale mfx-decoder en uitgebreide geluidsfuncties. 4 aangedreven assen. Antislipwielen. Met de rijrichting wisselend driepunts-

47091

frontsein en 2 rode sluitseinen traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar.
Verlichting met warmwitte en rode lichtdiodes (LED‘s).
Lengte over de buffers 23,9 cm.
Highlights:

•• Locomotief met mfx-decoder en uitgebreide geluidsfuncties.
•• Gedetailleerde, voordelige diesellocomotief met uitgebreide
uitrusting.
Het bijbehorende treinstel vindt u in het Märklin H0-assortiment onder
artikelnummer 47090 en 47091.

Digitale functies
Frontsein
Rijgeluid dieselloc
Tyfoon
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Tyfoon hoog
Stationsmededeling
Tyfoon laag
Perslucht afblazen
Rangeersnelheid
Bezanden
Koppelgeluid
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Eenmalige serie.
€ 229,99 *
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36430
19
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Overweldigend is het gedonder langs de Geislinger Steige,
wanneer driemaal per week het verse zand voor het nieuwbouwtraject Wendlingen – Ulm in de richting van Amstetten davert. Met
volle trekkracht wordt dit voor Raildox GmbH & Co. KG. uitgevoerd
door de van veraf zichtbare 2-systeemlocotief 185 409-0 in zijn
opvallende blauw/oranje lak. Op het losstation, een voormalige
militaire tankinstallatie, is de lange rit voorbij en wordt het zand
door draaien van de containers gelost.
Bouw mee aan dit historische project!
Verzeker u van uw zandtrein.

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

/c#hNiU8Y
37857 Elektrische locomotief BR 185.4
     

Voorbeeld: Elektrische locomotief serie 185.4 van de firma Raildox
GmbH & Co. KG, Erfurt. 2-systeemlocomotief uit het TRAXX-programma.
Locnummer 185 409-0. Zoals in gebruik rond 2015.
Model: Digitale decoder mfx+ met uitgebreide geluidsfuncties. Geluid
buffer op buffer (werkingsgeluid 1) en geluid aankoppelen en afkoppelen
(werkingsgeluid 2). Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel,
centraal ingebouwd. 4 via cardan aangedreven assen. Antislipwielen.
Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en 2 rode sluitseinen
traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontseinen aan loczijde 2 en
1 elk afzonderlijk digitaal uitschakelbaar. Wanneer de rangeerfunctie is
ingeschakeld, werkt de dubbele A-verlichting aan beide uiteinden. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode lichtdiodes (LED‘s).
Lengte over de buffers 21,7 cm.

Het bijbehorende treinstel vindt u in het Märklin H0-assortiment onder
artikelnummer 47090 en 47091.
Eenmalige serie.
€ 279,99 *

Digitale functies
Frontsein
Bedrijfsgeluid 1
Rijgeluid eloc
Tyfoon
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Frontsein cabine 2
Rangeerfluit
Frontsein cabine 1
Koppelgeluid
Bedrijfsgeluid 2
Perslucht afblazen
Ventilator
Stationsmededeling
Rangeersnelheid
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Meer dan realiteit!
Met de nieuwe Märklin AR-app ontdekt u onze
modellen helemaal opnieuw.
Zo eenvoudig gaat het: De app downloaden en met
de camera van de smartphone de pagina bekijken.

47091
22

Highlights:

•• Digitale decoder mfx+.

47090

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

37857

=U8Y

47090 Drie containerwagens Sngss met WoodTainer XXL-containers
     
Voorbeeld: Drie vierassige containerwagens type Sgnss van de Deutsche
Bahn AG (DB AG). Beladen met telkens 3 WoodTainers XXL-containers van
de Oostenrijkste firma Innofreight Speditions GmbH, A-8600 Bruck an der
Mur. Containers met groot volume, ingezet voor het transport van zand
voor de bouw van het hoge-snelheidstraject Wendlingen – Ulm.

Model: Draaistellen type Y 25. Voorbeeldgetrouwe, onderbroken metalen
containerwagenbodem met markante visbuiklangsdragers. Elke containerwagen is beladen met drie afneembare containers. Alle containerwagens
en containers hebben verschillende bedrijfsnummers en zijn afzonderlijk
verpakt. Extra verpakking.
Totale lengte over de buffers 68,5 cm.
Gelijkstroomwielstel E700580.

Highlights:
•• Alle wagens en containers met verschillende bedrijfsnummers.
•• Wagen ideaal voor complete treinen.

Eenmalige serie.
€ 179,99 *

=U8Y

     
47091 Drie containerwagens Sngss met WoodTainer XXL-containers
Voorbeeld: Drie vierassige containerwagens type Sgnss van de Deutsche
Bahn AG (DB AG). Beladen met telkens 3 WoodTainers XXL-containers van
de Oostenrijkste firma Innofreight Speditions GmbH, A-8600 Bruck an der
Mur. Containers met groot volume, ingezet voor het transport van zand
voor de bouw van het hoge-snelheidstraject Wendlingen – Ulm.

Model: Draaistellen type Y 25. Voorbeeldgetrouwe, onderbroken metalen
containerwagenbodem met markante visbuiklangsdragers. Elke containerwagen is beladen met drie afneembare containers. Alle containerwagens
en containers hebben verschillende bedrijfsnummers en zijn afzonderlijk
verpakt. Extra verpakking.
Totale lengte over de buffers 68,5 cm.
Gelijkstroomwielstel E700580.
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Eenmalige serie.
€ 179,99 *

Zie pagina 35 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Zwitserland
De Haverzak
Slechts weinig Zwitserse locomotieven waren zó populair dat ze
met een naam werden vereerd. De uiterst doelmatig vormgegeven
tenderlocomotief Eb 3/5 kreeg de bijnaam „Haverzak” naar aanleiding van de op de rug gedragen ransel, waarmee mannelijke Zwitsers bij hun militaire dienst nog kennismaakten. Van 1911 tot 1916
bouwde SLM in totaal 34 van deze krachtige machines die bijna

1000 pk (735 kW) vermogen genereerden. De in beide richtingen
75 km/h snelle machine was in eerste instantie voorzien voor
personentreinen. Deze locomotieven, met een dienstgewicht van
74 ton, waren na uitrusting met een extra remsysteem echter ook
uitermate geschikt voor het goederenverkeer, waaraan ze vanaf
de jaren 30 dan ook vooral werden toegewezen. Met de elek-

(c#hHT3Y
37195 Tenderlocomotief serie Eb 3/5
     

Voorbeeld: Tenderstoomlocomotief serie Eb 3/5 „Haverzak” van de
Schweizerische Bundesbahnen (SBB). Bedrijfsnummer 5807. Zoals eind
jaren ‚50 in gebruik.

Highlights:

•• Locomotief in metalen uitvoering.
•• Met digitale speelwerelddecoder mfx+ en uitgebreide
gebruiks- en geluidsfuncties.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving. 3 aangedreven assen. Antislipbanden.
Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein, traditioneel in bedrijf,
digitaal schakelbaar. Gemonteerde baanruimer. Gemonteerde handgrepen
en leidingen van metaal. Zuigerstangafscherming en remslangen worden
meegeleverd.
Lengte over de buffers 14,6 cm.

•• Voor nog meer speelplezier in de „Speelwereld” van Märklin.
€ 329,99 *

trificatie van het Zwitserse trajectnetwerk werden deze fraaie
vertegenwoordigers van het Zwiterse stoomspoorwegverkeer
steeds minder ingezet. Tussem 1950 en 1965 werden de machines
een voor een uitgerangeerd of verkocht.

Digitale functies
Frontsein
Rijgeluid stoomloc
Locfluit
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Luchtpomp
Rangeerfluit
Stoom afblazen
Kolen scheppen
Schudrooster
Waterpomp
Injecteur
Stoten railvoeg

Ongebruikelijk voor zijn tijd: de dubbel geleide kruiskop

Eenmalige serie.

24
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)ehNT8

36627 Elektrische locomotief serie 482
     
Voorbeeld: Elektrische locomotief Re 482 (1e serie) van de Schweizerische Bundesbahnen SBB (SBB), afdeling Cargo. Uitvoering als eerste serie
met 4 dakstroomafnemers.
Model: Met digitale mfx-decoder en uitgebreide geluidsfuncties. 4 via
cardan aangedreven assen. Antislipbanden. Met de rijrichting wisselend
driepuntsfrontsein en 2 rode sluitseinen in conventioneel bedrijf, digitaal
schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte lichtdiodes
(ledlampen). 4 mechanisch werkende dakstroomafnemers.
Lengte over de buffers 21,7 cm.

Highlights:

•• Reclamelocomotief „Alpäzähmer” voor de nieuwe
Gotthard-basistunnel.
Eenmalige serie.

€ 199,99 *

Voordelig

Digitale functies
Frontsein
Bedrijfsgeluid 1
Rijgeluid eloc
Tyfoon
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Rangeerfluit
Koppelgeluid
Bedrijfsgeluid 2
Stoom/perslucht afblazen
Ventilator
Conducteursfluit
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Zie pagina 35 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Thuis in alle kinderkamers

3

44420 Märklin Start up – Aardolieketelwagen
     
Voorbeeld: vormgeving particuliere wagen van de Deutsche Shell AG.

Eenmalige serie.

Model: rembordes, Relex-koppelingen.
Lengte over de buffers 11,5 cm.
Geïsoleerd wielstel E700580.

€ 16,99 *

Onder http://www.maerklin.de/startupvideo
vindt u meer informatie over onze nieuwe
productlijn Start up.

!

48616 Märklin Start up – Club jaarwagen 2016
     
Model: Open goederenwagen in speciale kleurstelling, met motieven uit
de wereld van de Märklin Start up Club. Met steenkoollading als uitneembare inzet. Relex-koppelingen.
Lengte over de buffers 11,5 cm.
Gelijkstroomwielstel E700580.

Eenmalige serie.

super club
magazine +
specials +
website +
events +

€ 13,99 *

Jaarmodel voor leden van de Märklin Start up Club en Märklin
Insider.

Meer dan realiteit!
Met de nieuwe Märklin AR-app ontdekt u onze
modellen helemaal opnieuw.
Zo eenvoudig gaat het: De app downloaden en met
de camera van de smartphone de pagina bekijken.

26

Dit model wordt als eenmalige serie alleen voor de Märklin-handelaars (MHI) gemaakt. 5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen (Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012. Zie pagina 35 voor garantiebepalingen.
Zie pagina 35 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Märklin Magazin jaarwagen

5Y

U4Y

80826
      Märklin Magazin jaarwagen spoor Z 2016

48516 Märklin Magazin jaarwagen H0 2016
     
Voorbeeld: 2-assige ketelwagen met handrembordes en trapje aan de
kopse kant, voor transport van drukinkt. Privé-wagen van Märklin Magazin
Göppingen, gebruikt door de Märklin Bahn (MB). Zoals in gebruik
rond 1989.

Eenmalige serie.

€ 32,99 *

Voorbeeld: Hogeboordwagen Eanos, Europese
standaarduitvoering. Ingezet voor het vervoer van
houtsnippers.

Eenmalige serie 2016.

€ 35,99 *
Model: Compleet nieuwe constructie. Bovenbouw
van de wagen van kunststof, uiterst gedetailleerd en
bedrukt, met voorbeeldgetrouw opschrift. Voorzien
van lichte gebruikssporen. Y25-draaistellen met kortkoppelingshaak. Uitgerust met ladinginzetstuk
„houtsnippers”
Lengte over de buffers ca. 84 mm.

Model: Gemonteerd remplatform met ladder en vulplatform.
Imitatie van de onderbroken wagenbodem.
Lengte over de buffers 10 cm.
Gelijkstroomwielstel E32376004.

uctie

Nieuwe constr

Accessoires

Y

bY

60175 Booster
     

24802
      Uitbreidingspakket D2 voor digitale C-rails
Inhoud: 3 rechte rails 24188, 5 rechte rails 24172, 2 gebogen rails 24224,
1 wissel links 24611 en 1 wissel rechts 24612, telkens met ingebouwde
decoder en aandrijving. Opbouw- en aansluithandleiding meegeleverd.

Voor digitale aansturing van de wissels is een
Mobile Station (Art. 60653, 60657) met een aansluitbox (Art. 60113, 60116) of een Central Station
(Art. 60213, 60214, 60215, 60216, 60226) nodig.

Het digitale uitbreidingspakket voor C-rail is ideaal voor uitbreiding van
startsets 29060, 29074 en 29020.
Highlights:
•• Mogelijkheid voor digitale uitbreiding van het railsysteem.
•• Gemakkelijke ingebruikname, omdat de wissels met voorgemonteerde elektronicacomponenten worden geleverd.

€ 149,99 *

€ 199,99 *

Vermogensversterker voor digitaal gestuurde grote
installaties. Geschikt voor multiprotocol in combinatie
met Central Station 60216, 60226 en 60213-60215.
Aansluiting via 7-polige databuskabel direct op Central
Station 60216, 60226 en 60213-60215. Via terminals
60125 meerdere boosters in een systeem te gebruiken.
Automatische aanmelding op Central Station 60216,
60226 en 60213-60215. Statusaanduiding door ledlampjes op de booster en grafisch op het display van
Central Station. Bij gebruik van voeding 60061 wordt
het maximale uitgangsvermogen van 58 VA en een
maximale stroom van 3 A bereikt (bij 60216, 60226
en 60215 met voeding 60101 wordt een maximale
stroom van 5 A bereikt, uitsluitend aanbevolen voor
spoor 1. Let beslist op dat de kabeldiameter groter is
dan 0,5 mm2!).
Afmeting 150 x 110 x 80 mm.

Booster 60175 is alleen voor gebruik in combinatie met Central Station 60216, 60226 en
60213-60215 voorzien.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Onderweg in het goederenverkeer

MHI exclusief

!/gN5Y

88216 Diesellocomotief
     

Voorbeeld: Lichte multifunctionele locomotief uit serie 212
van de Deutsche Bahn AG (DB AG) in oriëntrode kleurstelling.
In gebruik rond 1994/1995.

Highlights:
•• Uiterst gedetailleerd.
•• Warmwitte/rode frontverlichting.
•• Gedetailleerde kleurstelling en opschriften.

Eenmalige productie voor het Märklin-dealerinitiatief.

€ 179,99 *
Model: Met 5-polige motor. Beide draaistellen op alle assen aangedreven. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte/rode ledlampjes.
Lengte over de buffers 60 mm.

!=5Y

     
82289 Set diepladers
Voorbeeld: Set wagens bestaande uit 3 containerwagens type
Sdgkms 707 van de DB Schenker Rail. Bedoeld voor het transport van
vrachtwagenopleggers.

Eenmalige serie voor het Märklin-dealerinitiatief.

€ 109,99 *
Model: Onderstel van de dieplader van metaal. Alle wagens beladen met
een oplegger van Spedition „Willi Betz”. Subtiele kleuren en opschriften.
Alle wagens en opleggers met verschillende bedrijfsnummers. Ingebouwde kortkoppelingshaken.
Totale lengte over de buffers 234 mm.

82289
28

88216

Dit model wordt als eenmalige serie alleen voor de Märklin-handelaars (MHI) gemaakt. 5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen (Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012. Zie pagina 35 voor garantiebepalingen.
Zie pagina 35 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

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

Bevoorrading voor de smelterij
Staal is tegenwoordig nog steeds een van de belangrijkste
bouwmaterialen. Niet verwonderlijk als je kijkt naar de bijzondere eigenschappen ervan: In verwarmde toestand kan het
door smeden, walsen, persen en trekken in nagenoeg elke vorm
worden gebracht. En met bepaalde legeringen kan het zeer taai en
scheurvast of elastisch, harder of zachter, roestvrij of hittebestendig worden gemaakt. In totaal zijn er meer dan 2.000 verschillende
staalsoorten. De basis van de staalproductie vormt het ruwijzer,

dat uit ijzererts wordt gewonnen. Ijzererts bestaat voor het grootste deel uit ijzer en andere metalen, maar bevat ook onbruikbaar
zogenoemd ganggesteente. De belangrijkste ijzerertsmineralen
zijn magnetiet, hematiet en sideriet. Voor de staalproductie zijn
de Duitse hoogovens en staalfabrieken vooral aangewezen op
de import van ijzererts, waarbij het transport ervan in zo groot
mogelijke hoeveelheden ineens moet plaatsvinden.
Meer informatie via internet

3Y

82801 Set goederenwagens „Ertstransport”
     
Voorbeeld: Open zelflosser OOtz 43 van de Deutsche Bundesbahn (DB)
met gebruikssporen.

Authentieke
gebruikssporen

Model: Nieuwe constructie van zelflosser OOtz. Bovenbouw van de
wagen van kunststof, met voorbeeldgetrouw opschrift en gebruikssporen.
De wagens zijn uitgerust met kortkoppelingshaken.
Lengte over de buffers ca. 235 mm.

€ 149,99 * (5 wagens)

Onder http://www.maerklin.de/de/products/details/
article/82801/ vindt u een handig overzicht van het
ertstransport tot op de dag van vandaag.

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

(cehN+jV3Y
55916 Panoramische motorwagen ET 91
     

Voorbeeld: Elektrische panoramische motorwagen serie ET 91 01
„Glazen trein” van de Deutsche Bundesbahn (DB). Met gecombineerd
frontsein en sluitsein aan de voorzijde en twee schaarstroomafnemers.
Kleurstelling purperrood/beige met rood lijstwerk
en koersbord „Glazen trein”.
Model: Onderstel van metaal, opbouw in gedetailleerde metaal-/kunststofconstructie, met veel gemonteerde details (metalen handgrepen,
ruitenwissers, luchtclaxon, enz.). Draaistellen met voorbeeldgetrouw
verschillend lange wielbasis. Met digitale decoder mfx, geregelde

hoogvermogenaandrijving en uitgebreide geluidsfuncties. Gebruik naar
keuze met wisselstroom, gelijkstroom, Märklin Digital en DCC mogelijk.
Wit frontsein en rode sluitseinen met ledlampjes in conventioneel bedrijf,
digitaal schakelbaar. Standaard ingebouwde binnenverlichting. Binnenverlichting kan als digitale extra functie worden gedempt. Gedetailleerd
interieur. Bijgevoegd set van 20 figuren en 2 zelfklevende trajectborden
„Speciale rit”. Op het dak twee schaarstroomafnemers. Bij digitaal bedrijf
motorisch op en neer beweegbare stroomafnemer.
Kleinst berijdbare boogradius 1.020 mm.
Lengte over de buffers 64,4 cm.

Highlights:

•• Uiterst gedetailleerd model.
•• 20 figuren en extra set trajectborden bijgeleverd.
•• Met 2 schaarstroomafnemers.
•• Bij digitaal bedrijf motorisch op en neer beweegbare stroomafnemer.

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

€ 2.299,99 *

eurverlichting

Dimbare interi

Zie pagina 35 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Digitale functies
Frontsein
Interieurverlichting
Rijgeluid eloc
Locfluit
Directe regeling
Begroeting
Pantograaf 1
Lichtfunctie 1
Pantograaf 2
Piepen van remmen uit
Sluiten van deuren
Conducteursfluit
Bel
Stationsmededeling
Perslucht afblazen
Stoten railvoeg
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MS

MS 2

CS
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Via de motor op en neer beweegbare
stroomafnemer

De meegeleverde set omvat ook een trajectbord „Speciale rit”
Sfeervolle avondrit met gedimde binnenverlichting

Gedetailleerde interieurinrichting

Meer dan realiteit!
Met de nieuwe Märklin AR-app ontdekt u onze
modellen helemaal opnieuw.
Zo eenvoudig gaat het: De app downloaden en met
de camera van de smartphone de pagina bekijken.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Houtlading
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58307 Open goederenwagen Omm 52
     
Voorbeeld: Open goederenwagen Omm 52 zonder remplatform/remhokje
(864739). Wagen beladen met gezaagde en gestapelde boomstammen.
Model: Onderstel en bovenbouw van de wagen van hoogwaardige
kunststof met veel gemonteerde delen (reminstallatie, rangeergrepen,
rangeertredes, enz.) Gedetailleerd met reparatiesporen bedrukt en van
gebruikssporen voorzien, nieuw bedrijfsnummer. Ladinginzet van echt
hout. Kleinst berijdbare boogradius 600 mm.
Totale lengte over de buffers ca. 30 cm.

e
et gedetailleerd
Alle wagens m
n en met nieuw
gebruiksspore
r
b edrijfsnumme
€ 239,99 *

VW3Y

     
58308 Open goederenwagen Omm 52
Voorbeeld: Open goederenwagen Omm 52 met remplatform (866037).
Wagen beladen met gezaagde en gestapelde boomstammen.
Model: Onderstel en bovenbouw van de wagen van hoogwaardige
kunststof met veel gemonteerde delen (reminstallatie, rangeergrepen,
rangeertredes, enz.) Gedetailleerd met reparatiesporen bedrukt en van
gebruikssporen voorzien, nieuw bedrijfsnummer. Ladinginzet van echt
hout. Kleinst berijdbare boogradius 600 mm.
Totale lengte over de buffers ca. 31 cm.

€ 239,99 *

VW3Y

     
58309 Open goederenwagen Omm 52
Voorbeeld: Open goederenwagen Omm 52 met remplatform en remhokje
(863452). Wagen beladen met gezaagde en gestapelde boomstammen.
Model: Onderstel en bovenbouw van de wagen van hoogwaardige
kunststof met veel gemonteerde delen (reminstallatie, rangeergrepen,
rangeertredes, enz.) Gedetailleerd met reparatiesporen bedrukt en van
gebruikssporen voorzien, nieuw bedrijfsnummer. Ladinginzet van echt
hout. Kleinst berijdbare boogradius 600 mm.
Totale lengte over de buffers ca. 31 cm.

32

€ 239,99 *

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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58375 Schuifdakwagen Kmmks 51
     
Voorbeeld: Schuifdakwagen Kmmks 51 zonder remplatform/remhokje.

€ 229,99 *

Model: Onderstel en bovenbouw van de wagen van hoogwaardige
kunststof met veel gemonteerde delen (reminstallatie enz.). Gedetailleerd
bedrukt met reparatiesporen en met gebruikssporen, nieuw bedrijfsnummer. Kleinst berijdbare boogradius 1.020 mm.
Totale lengte over de buffers ca. 31 cm.
Andere wagens voor „houttransport” vindt u onder artikelnummer 58228.

VW3Y

58385
      Rongenwagen R 10
Voorbeeld: Rongenwagen R 10 met remplatform (409 357). Beladen met
gezaagde boomstammen.

€ 219,99 *

et echt hout

ouw geladen m
Voorbeeldgetr

Model: Onderstel en bovenbouw van de wagen van hoogwaardige
kunststof met veel gemonteerde delen. Gedetailleerd met reparatiesporen
bedrukt en van gebruikssporen voorzien. Nieuw bedrijfsnummer. Ladinginzet van echt hout. Kleinst berijdbare boogradius 1.020 mm.
Totale lengte over de buffers 37,5 cm.

Zie pagina 35 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.

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

VW4Y

     
58252 Schuifdakwagen
Voorbeeld: Schuifdakwagen Tms 851 met remplatform van de Deutsche
Bundesbahn (DB), met gebruikssporen.
Bedrijfsnummer 01 80 575 8 246-4.
Model: Onderstel en bovenbouw van de wagen van hoogwaardige
kunststof met veel gemonteerde delen (reminstallatie, ladders, relingen,
rangeergrepen, rangeertredes, enz.)
Kleinst berijdbare boogradius 600 mm.
Lengte over de buffers 33,5 cm.
€ 199,99 *

n

e gebruiksspore

thentiek
Wagen met au

=VW4Y

      Stofsilowagen
58615

Voorbeeld: Stofsilowagen Ucs 909 van de Deutsche Bundesbahn (DB)
met gebruikssporen. Bedrijfsnummer 41 80 910 8 289-5, Bf Schelklingen.

€ 199,99 *

Model: Hoofdframe van metaal. Bufferhulzen, handgrepen en relingen
van messing. Bovenbouw van de wagen en talrijke gemonteerde details
van hoogwaardige kunststof. Voorbeeldgetrouw gebruikssporen.
Kleinst berijdbare boogradius 600 mm.
Lengte over de buffers 26,5 cm.
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Chassis van de locomotief van metaal.
Chassis en opbouw van de loc h oofdzakelijk van metaal.
Chassis en opbouw van de loc van metaal.
Chassis van de wagen van metaal.
Märklin-kortkoppelingen in g enormeerde schacht met draaipunt.
Märklin-kortkoppelingen in genormeerde schacht met schaargeleiding.
Voertuig is met verende buffers uitgevoerd.
Automatische klauwkoppelingen k unnen vervangen worden door
schroefkoppelingen.
Interieur ingebouwd.
Stroomvoorziening omschakelbaar naar bovenleiding.

e

Digitale decoder met mex. 32 digitaal schakelbare functies.
Het betreffende aantal is afhankelijk van het gebruikte
regelapparaat.

#
g
h
E
G
H
N
+

Digital-decoder mfx+ (Märklin speelwereld).
Z-Locomotief met 5-polige motor.
Geluidselektronica ingebouwd.
Tweepuntsfrontsein wisselend met de rijrichting.
Driepuntfrontsein voor en achter.

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)

Driepuntsfrontsein wisselend met de rijrichting.
Driepuntfrontsein en twee rode sluitseinen wisselend met
de rijrichting.
LED-interieurverlichting ingebouwd.

Digitale locomotief of digitaal apparaat voor het Märklin-Digitalsysteem (Motorola-formaat).
Digital-locomotief met hoogvermogenaandrijving. Maximum
snelheid en versnelling/vertraging instelbaar. Speciale
motor met elektronisch ondersteunde lastcompensatie of in
compact klokankertype. Rijbedrijf met Märklin-transformator,
in het Märklin-Delta-systeem, in het Märklin-Digital-systeem
(Motorola-formaat) en Märklin Systems.
1 schakelbare extra functie (function) bij Digital-bedrijf.

1
2
3
4
5
8

*A
 lle prijsopgaven zijn niet verbindend aanbevolen verkoopsprijzen.

!

Exclusieve bijzondere modellen van het Märklin Händler-
Intiative – als eenmalige serie gemaakt. Het Märklin Händler-
Intiative is een internationale vereniging van speelgoed- en
modelbaanvakhandels (MHI International).
Deze modellen worden als eenmalige serie alleen voor het
Märklin Händler-Intiative (MHI) gemaakt. 5 jaar garantie
op alle MHI-artikelen en Club-artikelen (Märklin Insider en
Trix Club) vanaf 2012.

Leeftijdsaanduidingen en waarschuwingen.
OPGEPAST! Niet geschikt voor kinderen
jonger dan 3 jaar. Functionele scherpe
kanten en punten. Gevaar op verstikking
door kleine delen die k unnen afbreken of
worden ingeslikt.

G

Märklin MHI garantievoorwaarden
Onafhankelijk van de u wettelijk ter beschikking staande nationale garanties jegens
uw Märklin MHI-vakhandelaar als uw verdragspartner of uw rechten op productgarantie garandeert de firma Gebr. Märklin & Cie. GmbH u bij aankoop van dit Märklin
MHI-product (deze producten zijn voorzien van het pictogram) tevens een fabrieksgarantie van 60 maanden vanaf de datum van aankoop onder de volgende condities.
Daarmee hebt u onafhankelijk van de plaats van aankoop de mogelijkheid om ook
rechtstreeks bij de firma Märklin als fabrikant van het product opgetreden defecten
of storingen te reclameren. De Märklin fabrieksgarantie geldt uitsluitend voor de
techniek van de modellen. Optische gebruiken of onvolledige producten kunnen in
het kader van de garantieverplichting bij de verkoper worden gereclameerd.

Garantievoorwaarden
Deze garantie geldt voor producten en onderdelen uit het sortiment van Märklin
die wereldwijd zijn aangeschaft bij een Märklin vakhandelaar. Als aankoopbewijs
geldt het door de Märklin vakhandelaar volledig ingevolde garantiebewijs of de
koopbon. Daarom raden we dringend aan om dit garantiebewijs met de koopbon te
bewaren. Dekking van de garantie / uitzonderingen: Deze garantie omvat naar keuze
van de fabrikant het gratis oplossen van eventuele storingen of het gratis vervangen
van defecte delen die aantoonbaar berusten op constructie-, materiaal- of fabrica
gefouten, met inbegrip van de daarmee samenhangende onderhoudsprestaties.
Verdere aanspraken op deze fabrikantgarantie zijn uitgesloten.

Alleen voor volwassenen.

De aanspraak op garantie vervalt
• De garantieperiode wordt niet verlengd door onderhoud of vervanging. Aan• ij storingen als gevolg van slijtage of bij gebruik van versleten onderdelen.
spraken op garantie kunnen zowel rechtstreeks bij de verkoper of door opsturen
• Als het inbouwen van bepaalde elektronische onderdelen tegen de aanwijzingen
van het betreffende onderdeel met het garantiebewijs of de koopbon en een
van de fabrikant in door niet daarvoor geautoriseerde personen is uitgevoerd.
schaderapport rechtstreeks naar de firma Märklin worden gezonden. Märklin en
• Bij gebruik van een andere dan door de fabrikant bedoelde toepassing.
de verkoper nemen bij reparaties geen verantwoordelijkheid voor eventueel door
• Als de in de gebruiksaanwijzing door de fabrikant aangegeven aanwijzingen niet
de klant op het product opgeslagen gegevens of instellingen. Ongefrankeerd
zijn opgevolgd.
opgestuurde garantieaanspraken kunnen niet worden aangenomen.
• Elke aanspraak op garantie, onderhoud of vervanging wegens schade is uitgesloten als in producten van Märklin vreemde onderdelen zijn ingebouwd die niet
Het adres is: Gebr. Märklin & Cie. GmbH · Reparatur-Service
door Märklin zijn vrijgegeven en waardoor het gebrek of de schade is veroorzaakt.
Stuttgarter Straße 55 - 57 · 73033 Göppingen · Deutschland
Dit geldt tevens voor verbouwingen die noch door Märklin noch door werkplaatE-Mail: service@maerklin.de · Internet: www.maerklin.de
sen zijn uitgevoerd welke door Märklin hiertoe geautoriseerd zijn. Principieel
geldt ten gunste van Märklin het aantoonbare vermoeden dat oorzaken voor het
gebrek of schade de genoemde vreemde onderdelen of verbouwingen zijn.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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De Märklin Store-loc 2016
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39555
      Goederentrein-stoomlocomotief met sleeptender BR 57.5
Voorbeeld: Zware goederentrein-stoomlocomotief serie 57.5 (voorheen
Beierse serie G 5/5), met sleeptender 2´2 T21,8. Type-uitvoering uit de
vierde leveringsserie. Zwart/rode basiskleurstelling van de Deutsche
Bundesbahn (DB). Bedrijfsnummer 57 577. Zoals in gebruik rond 1949.
Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties.
Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel in ketel. 5 aangedreven assen. Antislipbanden. Locomotief en tender grotendeels van metaal.
Rookgarnituur uit 72270 is standaard ingebouwd. Met de rijrichting
wisselend tweepuntsfrontsein en ingebouwde rookgarnituur in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte lichtdiodes (ledlampen). Kortkoppelingsmechanisme met schaarge-

leiding tussen loc en tender. Voor op de loc en achter op de t ender door
snelheid bekrachtigde kortkoppeling met NEM-schacht. Kleinst berijdbare
boogradius 360 mm. Zuigerstangafscherming en remslangen worden
meegeleverd.
Lengte over de buffers 23,5 cm.
Highlights:

•• Authentieke gebruikssporen.
•• Levering met verzamelvitrine en certificaat van echtheid.
€ 499,99 *

Digitale functies
Frontsein
Rookgarnituur
Rijgeluid stoomloc
Locfluit
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Rangeerfluit
Stoom afblazen
Kolen scheppen
Schudrooster
Luchtpomp
Waterpomp
Injecteur
Rangeersnelheid
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Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55 – 57
73033 Göppingen
Germany
www.maerklin.com
Wijzigingen en leveringsmogelijk-heden
voorbehouden. Alle opgaven van prijs, gegevens
en maten onder voorbehoud. Vergissingen en
druk-fouten onder voorbehoud.
Prijzen naar de actuele prijsstand op het
moment van ter perse gaan – Prijswijzigingen
in de loop van het jaar voorbehouden – P rijzen

maximaal geldig tot het verschijnen van een
volgende prijslijst/catalogus.
De afbeeldingen van de modellen zijn in
sommige gevallen van hand-monsters gemaakt.
De serieproductie kan in detail van de betreffende modellen afwijken.
Mocht deze informatie geen prijsopgaven
bevatten, vraag a.u.b. uw vakhandelaar
naar de actuele prijslijst.
Alle rechten voorbehouden. Nadruk,
ook gedeeltelijk, verboden.
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