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Panoramamotorwagen

37582 Panoramamotorwagen.
Voorbeeld: elektrische panoramamotorwagen serie eIT 
1999 „Gläserner Zug” van de Deutsche Reichsbahn Ge-
sellschaft (DRG). Kleurstelling beige/bruingroen. Met en-
kele lampen aan de uiteinden, 2 dubbele Wendler-ven-
tilatoren voor de luchttoevoer en persluchtleidingen op 
het dak, zonder telerail en met 2 schaarstroomafnemers. 
Bedrijfstoestand rond 1935.
Model: met Digital-decoder mfx+ en uitgebreide ge-
luidsfuncties. Met de functietoetsen kan een eigentijdse 
begroeting en de melding van een tussenstation, een 
 fotostop en het eindstation klinken. Geregelde hoogver-
mogenaandrijving. 2 assen in een draaistel aangedre-

Eenmalige serie.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Interieurverlichting x x x x

Rijgeluid x x x x

Locfluit x x x x

Directe regeling x x x x

Meerdere fluittonen  x x x

Conducteursfluit  x x x

Persluchtfluit  x x x

Sluiten van deuren  x x x

Begroeting   x x

Weergave trajectdoel   x x

Weergave fotostop   x x

Weergave eindstation   x x

Interieurverlichting gedimd   x x

Stoten railvoeg   x x

• Voorbeeldgetrouwe vormveranderingen voor 
Tijdperk II.

• Speciale extra meldingen zoals begroeting 
en verschillende stationsmeldingen digitaal 
schakelbaar. 

• Interieurverlichting standaard ingebouwd.
• Machinist en talrijke reizigers standaard 

geplaatst.

ven. Antislipbanden. Interieur. De motorwagen bevat 
standaard een machinist en talrijke passagiers. Stan-
daard ingebouwde interieurverlichting. Met de rijrich-
ting wisselend tweepunts frontsein en 2 rode sluitseinen 
traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting 
met onderhoudsvrije warmwitte en rode lichtdioden 
(LED). Binnenverlichting kan als extra digitale functie 
worden gedimd. Draaistellen met voorbeeldgetrouwe 
verschillende wielbases. Ingezette panoramavensters. 
dubbele Wendler-ventilatoren en persluchtleiding op het 
dak. Uitvoering met twee schaar-stroomafnemers. 
Lengte over de buffers 23,7 cm.

Volledig geluid

Machinist stuurstand

rijtuig en 28 passagiers

Voorbeeldgetrouw 

 tweepunts frontsein

Zonder ventilatiegleuven

E 349,95 *

! Eenmalige series 2014.
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Set melkwagons

48815 Set melkwagons.
Voorbeeld: 2 gesloten goederenwagons Geh Hannover 
(Beiers type) van de Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft 
(DRG), met tondak, verwarmingskoppeling en zonder 
handrem. Ingezet als melkwagen voor het verzenden 
van „verse melk naar stations in München”. 1 vracht-
auto met laadbak voor het vervoer van melkbussen. 
Grijswitte basiskleur. Beide wagons en vrachtauto in de 
bedrijfstoestand rond 1930.

Eenmalige serie.

• Nieuwe constructie van de twee-assige Beierse 
melkwagon met tondak.

• Interessant wagontype voor het vervoer van „ver-
se melk naar stations in München”.

Voor het melkvervoer en met name voor het vervoer 
van melkbussen werden ook in Beieren speciale 
 goederenwagons aangeschaft. De spoorweg vervoerde 
op die manier de melkbussen van de Beierse zuivelboe
ren die hun product met een wagen of tractor naar het 
dichtstbijgelegen station brachten. De wagens reden 
in de gewone reizigerstreinen mee, wat voorheen de 
snelste manier was om de bederfelijke melk naar de 
melkfabrieken in de stad te brengen.  

Kenmerkend voor de wagens was de lichte beschil
dering die in de zomer de binenntemperatuur laag 
moest houden. Een ander typerend kenmerk waren de 
beide smalle tegen elkaar in lopende schuifdeuren aan 
weerszijden. Omdat de wagens niet met een heftruck 
of met steekwagens werden geladen, waren smalle 
deuren genoeg. Het laden van de 40 literbussen werd 
verzorgd door meereizende vrachtbegeleiders of 
personeel ter plaatse of zelfs de bezorgende boer zelf. 

Binnenin waren meerdere rekken aanwezig voor het 
bewaren van de melkbussen. Door de beide deuren aan 
weerskanten kon het laden tijdens het korte oponthoud 
van de personentrein tamelijk snel worden uitgevoerd. 
Verder was het mogelijk om de af te laden melkbussen 
tijdens de rit te sorteren en bij een van de beide deuren 
klaar te zetten om af te laden. Omdat de melktransport
wagons gewoonlijk meereden in personentreinen, be
schikten ze over een luchtdrukrem type Westinghouse, 

elektrische leidingen en stoomverwarmingsleidingen. 
Daardoor konden de achter de melkwagons gekoppel
de rijtuigen eveneens verwarmd worden. Om de melk 
tijdens de rit enigszins koel te houden, waren aan de 
kopse kanten spleten aangebracht in de houten plan
ken, zodat de wind tijdens de rit door het interieur van 
de wagon kon blazen. Een verblijf in een melk wagon 
was daarom een tochtige aangelegenheid.

Model: gesloten goederenwagons met elk 2 gemonteer-
de treden aan elke lange zijde onder de schuifdeuren. 
Vrachtauto beladen met melkbussen. Beide goede-
renwagons met verschillende bedrijfsnummers. Totale 
lengte over de buffers 22,2 cm. 
Geïsoleerde wielstellen per wagen 2 x 700580. 

E 79,95 *Nieuwe constructie

5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen 
(Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012. ! Eenmalige series 2014.
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Diesellocomotief serie 211

37002 Diesellocomotief.
Voorbeeld: diesellocomotief serie 211 van de Deutsche 
Bundesbahn (DB), bedrijfstoestand rond 1980.
Model: met Digital-decoder mfx+ en uitgebreide geluids-
functies. Geregelde hoogvermogenaandrijving. Met de 
rijrichting wisselend driepunts frontsein en 2 rode sluit-
lichten conventioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. 
Verlichting met warmwitte en rode lichtdiodes (LED). 
Gedetailleerde bufferbalk. Opsteekbare remslangen los 
meegeleverd. 
Lengte over de buffers 13,9 cm.

Eenmalige serie.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Rijgeluid dieselloc x x x x

Tyfoon hoog x x x x

Directe regeling  x x x

Frontsein achter uit  x x x

Tyfoon laag  x x x

Frontsein voor uit  x x x

Piepen van remmen uit   x x

• Rijbedrijf nu in beginners- gevorderde- en profi-mo-
dus mogelijk. 

• Gesimuleerd gebruik van bedrijfsmiddelen.
• Realistische rijeigenschappen zoals bijvoorbeeld 

vertraagd rijden.
• Gesimuleerde cabine op de display van de Central 

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

touchscreen van de Central Station 2.
• Deze nieuwe functies zijn alleen beschikbaar in 

combinatie met de Central Station 2 vanaf firmwa-
re-versie 3.0.

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

E 259,95 *

! Eenmalige series 2014.

Volledig geluid

Voor het eerst als serie 211
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Stoptreinrijtuigen

43829 Set stoptreinrijtuigen voor trekduwtreinen.
Voorbeeld: 3 verschillende stoptreinrijtuigen type 
„Silberling” van de Deutsche Bundesbahn (DB). Een 
2e klasse-rijtuig Bnb 719, een 1e/2e klasse rijtuig 
ABnb 70 en een stuurstandrijtuig 2e klasse met bagage-
afdeling BDnf 735 en „Karlsruher-kop”.

Eenmalige serie.

De bijpassende diesellocomotief van de serie 211 vindt 
u in het Märklin H0-assortiment onder het artikelnum-
mer 37002.

• Standaard ingebouwde LED-interieurverlichting.
• Stroomgeleidende scheidbare koppelingen.

Model: minimaal berijdbare straal 360 mm. Typespeci-
fiek vormgegeven ondervloer. Draaistellen met blokrem-
men. Standaard ingebouwde LED-interieurverlichting. 
Stroomgeleidende scheidbare koppelingen. Voorbereid 
op sluitseinverlichting 73409. Stuurstandrijtuig met in 
rijrichting wisselende verlichting van 3 x wit naar 2 x 
rood digitaal en analoog schakelbaar. Verlichting met 
onderhoudsvrije LEDs. Sleepschakelaar.  
Totale lengte over de buffers 84,6 cm.

! Eenmalige series 2014.

E 239,95 *

Lichtwisseling rood/wit

6
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43803 Stoptreinrijtuigen.
Voorbeeld: stoptreinrijtuig 2e klasse Bnb 719 van 
de Deutsche Bundesbahn (DB). Serie „Silberling”. 
 Bedrijfsnummer 50 80 22-12 339-4. Aanvullend rijtuig voor wagenset 43829.

Eenmalige serie.

De bijpassende wagenset en diesellocomotief vindt 
u in het Märklin H0-assortiment onder artikelnum-
mer 43829 en 37002.

• Standaard ingebouwde LED-interieurverlichting.
• Stroomgeleidende scheidbare koppelingen.

Model: minimaal bereidbare straal 360 mm. Typespeci-
fiek vormgegeven ondervloer. Draaistellen met blokrem-
men. Standaard ingebouwde LED-interieurverlichting. 
Stroomgeleidende scheidbare koppelingen. Voorbereid 
op sluitseinverlichting 73409 en sleper 73406.  
Lengte over de buffers 28,2 cm.  
Gelijkstroomwielset 4 x 700580.

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

E 69,95 *
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Elektrische locomotief serie 117

37062 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: oud type elektrische locomotief serie 117 van 
de Deutsche Bundesbahn (DB). Chroomoxide-groene 
grondkleur. Dienstnummer 117 107-3. Bedrijfstoestand 
rond 1975.
Model: met de nieuwe Digital-decoder mfx+ en 
uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermo-
genaandrijving met vliegwiel. 2 assen aangedreven. 
Antislipbanden. Cabines en machinekamer met 
binneninrichting. Grijpstangen en andere details los 
bijgevoegd. Gedetailleerde uitvoering van de dakop-
bouw, met dwarse ordening van de draagisolatoren van 

Eenmalige serie.

• Voorbeeldgetrouwe vormveranderingen.
• Gedetailleerde metalen constructie.

de stroomafnemers, evenals de liggende klokisolatoren 
en gleufisolatoren. In rijrichting wisselend driepunts-
frontsein en 2 rode sluitseinen traditioneel in bedrijf, 
digitaal schakelbaar. Frontsein op loczijde 1 en 2 elk 
apart digitaal uitschakelbaar. Als het frontsein op beide 
loczijden is uitgeschakeld, dan aan beide zijden werking 
van dubbel A-sein. Verlichting met onderhoudsvrije 
warmwitte en rode LEDs. Opsteekbare remslangen, 
verwarmingsleidingen en kappen voor voorloopas zijn 
los meegeleverd. 
Lengte over de buffers 18,3 cm.

E 329,95 *

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Rijgeluid eloc x x x x

Locfluit x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Frontsein cabine 2  x x x

Rangeerfluit  x x x

Frontsein cabine 1  x x x

Stationsmededeling   x x

Conducteursfluit   x x

Ventilator krachtig   x x

Ventilator zwak   x x

Panto-geluid   x x

Rangeersnelheid   x x

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

Volledig geluid

Gewijzigde voorloopas

Kappen voor voorlopas

Railruimer
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Sets sneltreinrijtuigen

43990 Set sneltreinrijtuigen 1.
Voorbeeld: drie verschillende sneltreinrijtugen van 
verschillende series, in de uitvoering van de Deutsche 
Bundesbahn (DB), voor het traject Augsburg – Donau
wörth – Treuchtlingen – Neurenberg. 1 snelgoed
bagage wagen als hulpbagagewagen MDyge 986, 
met platen beklede wanden. 1 sneltreincoupérijtuig 
ABm 225, 1e/2e klasse. 1 sneltreincoupérijtuig Bm 234, 
2e klasse. Alle rijtuigen in chroomoxidegroene basis
kleur. Bedrijfstoestand rond 1975.
Model: minimaal berijdbare straal 360 mm. Hulpbagage
wagen met zwanenhalsdraaistellen. Sneltreinrijtuig 
met draaistellen van het type MindenDeutz zwaar. 
Alle wagens met standaard ingebouwde interieurver
lichting met warmwitte LEDs. Sneltreinrijtuig 2e klasse 
standaard met sleper uitgevoerd. Via de standaard inge
bouwde stroomgeleidende kortkoppelingskoppen kan de 
gehele rijtuigcombinatie van stroom worden voorzien. 
Daarvoor is een vaste rijtuigvolgorde aangegeven. 
Totale lengte over de buffers 83,2 cm.

Eenmalige serie.

• Nieuwe constructie van het hulpbagagerijtuig 
MDyge 986.

• Alle rijtuigen standaard uitgerust met LED-interieur-
verlichting.

• Stroomgeleidende kortkoppelingen tussen de 
 individuele rijtuigen.

• Traject: Augsburg – Donauwörth – Treuchtlingen – 
Neurenberg.

E 219,95 *

! Eenmalige series 2014.

Alle wagens met interieurverlichting
Nieuwe constructie
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41322 Set sneltreinrijtuigen.
Voorbeeld: drie verschillende sneltreinrijtugen van 
verschillende series, in de uitvoering van de Deutsche 
Bundesbahn (DB), voor het traject Augsburg – Donau
wörth – Treuchtlingen – Neurenberg. 2 vierassige om
bouwwagens Byg 514, 2e klasse. 1 vierassige personen
wagen Bnb 719 „Silberling”, 2e klasse.  Bedrijfstoestand 
rond 1975.
Model: minimaal berijdbare straal 360 mm. Elk een 
ombouwwagen met zwanenhalsdraaistel en draai
stellen van het gewone Pruisische type. „Silberling” 
met draaistellen van het type MindenDeutz licht. Alle 
wagens met standaard ingebouwde interieurverlich
ting met warmwitte LEDs. „Silberling” standaard met 
sleepcontacten en rode sluitseinen uitgerust. Via de 
standaard ingebouwde stroomgeleidende kortkoppe
lingskoppen kan de gehele rijtuigcombinatie van stroom 
worden voorzien. Daarvoor is een vaste rijtuigvolgorde 
aangegeven. 
Totale lengte over de buffers 73,4 cm.

Eenmalige serie.

• „Silberling” met standaard ingebouwde sluitsein-
verlichting.

• Alle rijtuigen standaard uitgerust met LED-interieur-
verlichting.

• Stroomgeleidende kortkoppelingen tussen de 
 individuele rijtuigen.

• Traject: Augsburg – Donauwörth – Treuchtlingen – 
Neurenberg.

E 219,95 *

! Eenmalige series 2014.5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen (Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012.

Alle wagens met interieurverlichting
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Insider-model H0 2014
Perfecte triologie

39053 De spectaculaire loc 05 003 met bestuurders-
cabine aan de voorzijde maakt als tweede clubmodel 
2014 een trio compleet: alleen voor Insiders zijn nu 
alle typen van de beroemde wereldrecordserie 05 
beschikbaar.

05 003 – Stoomloc met cabine voorop 
 
In 1933 gaf de Deutsche Reichsbahn (DRG) opdracht 
aan de Firma Borsig voor het ontwerp en de bouw van 

twee driecilinder gestroomlijnde stoomlocomotieven 
van de serie 05, waarmee voor het eerst hoge rijsnel-
heden van 175 km/u en meer bereikt moesten worden. 
Reeds bij de presentatie van het ontwerp voor deze 
locs werd betwijfeld of het locpersoneel bij 17 km/u nog 
wel voldoende zicht zou hebben op het spoor en op de 
seinen. Daarom wensten de besluitvormende  instanties 
de ontwikkeling van een derde locomotief met dezelfde 
prestaties waarbij het machinistenhuis zich net als 
bij een elektrische locomotief aan de voorzijde moest 
bevinden. Daarom bestelde de DRG in 1934 bij Borsig 
nog een derde sneltreinloc als 05 003 met een voorop 
geplaatst machinistenhuis. Om machinist en stoker niet 

! Eenmalige series 2014.

Tip:
op www.maerklin.com/gallery_05003  
vindt u voortdurend actuele foto‘s en informatie 
over de productie en montage van de legendarische 
 Cab-Forward-locomotief.
Of scan simpelweg de QR code.

van elkaar te scheiden, ontwierpen de constructeurs 
van Borsig een 2’C2’h3-machine die met een staande 
ketel vooraan achteruit reed, terwijl de tender achter de 
rookkamer was gekoppeld. Deze bouw maakte echter 
alleen oliestook of poederkoolverbranding toe. Omdat 
oliestook gezien de toenmalige staat van grondstoffen 
niet haalbaar was, werd besloten om de loc met een 
poederkoolstookinstallatie uit te rusten. 
In de herfst van 1937 vonden de eerste proefritten plaats 
op het traject Berlijn – Hamburg. Als gevolg van de 
tweede wereldoorlog waren ingrijpende aanpassingen 
niet mogelijk, zodat de loc gedurende langere tijd buiten 
dienst bleef. Omdat het gebrek aan locomotieven in de 

zomer van 1944 ernstig toenam, dacht iemand aan de 
05 003 en werd deze nog tot 14 februari 1945 in Bennigs-
dorf omgebouwd voor normaal gebruik met steenkolen. 
Op 15 februari 1945 werd de loc toegewezen aan het Bw 
Hamburg-Altona, waar hij nog beperkt werd ingezet en 
waar hij tot mei 1947 bleef opgesteld. Vervolgens werd 
hij op bevel van de Britse bezettingsmacht overgebracht 
naar het Bw Hamm vanwaar hij na een revisie in de 
sneltreindienstregeling tussen Hamm en Keulen reed, 
totdat hij in oktober 1947 als gevolg van schade opnieuw 
buiten dienst werd gesteld.
 
Begin 1950 werd de 05 003 evenals de 05 001 en de 
002 bij de firma Krauss-Maffei in München weer 
gereviseerd. Daarna belandde hij met de beide zuster-
machines in het Bw Hamm waarna hij volledig in bedrijf 
werd genomen. De locs werkten in een driedaags 
 rooster en reden vanaf 1951 het langste traject tussen 
Hamburg en Keulen van 478 km. Vanaf 1953 reden 
ze zelfs kort gedurende een jaar de 703 km tussen 
Hamburg en Frankfurt (Main). In die periode leverden 
de machines ook hun beste prestaties. De 05 003 
bereikte in augustus 1954 22.345 km. In de zomer van 
1955 blonken de machines uit in de F-treindienst met 
de F 1/2 „Hanseat” de F 13/14 „Dompfeil” en de F 16 
„Sachsenross”. Een lange levensduur was hen echter 
niet beschoren, want als miniserie stonden ze op de 
slooplijst. De 05 003 werd op 9 september bedrijfsklaar 
gestald en en volgens beschikking van 16 juni 1958 werd 
hij buiten dienst gesteld en in 1960 gesloopt. Gedurende 
een relatief korte inzetperiode heeft hij een aanzienlijke 
798.328 km gereden.
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Gestroomlijnde sneltreinstoomlocomotief serie 05 

39053 Gestroomlijnde stoomlocomotief met getrokken 
tender.
Voorbeeld: gestroomlijnde sneltreinstoomlocomotief 
serie 05 van de Deutsche Reichsbahn (DRB). Uitvoering 
met poederkoolstookinrichting en vooraan geplaatst 
 machinistenhuis. Wijnrode basiskleurstelling. Bedrijfs-
nummer loc 05 003. Bedrijfstoestand rond 1937.
Model: met de nieuwe Digital-decoder mfx+ en uitge-
breide geluidsfuncties. Met de functietoetsen kunnen 
verschillende geluiden van het poederkooltransport met 
aanblazer worden weergegeven. Geregelde hoogver-
mogenaandrijving met vliegwiel in de ketel. 3 assen 
aangedreven. Antislipbanden. Locomotief en tender 
grotendeels van metaal. Bochten mogelijk met een 
minimale straal van 360 mm. Speciale uitsparingen voor 
gebogen rail in de bekleding opzij kunnen met extra 
vulstukken worden opgevuld. Met de rijrichting wisse-
lend tweepunts frontsein, traditioneel in bedrijf, digitaal 

Een bijpassende set sneltreinrijtuigen 
wordt onder artikelnummer 43256 eveneens 
 exclusief aan Insider-leden aangeboden.

De gestroomlijnde stoomlocomotief 39053 
wordt in 2014 in een eenmalige serie 
 uitsluitend voor Insider-leden gemaakt.

De gelijkstroomuitvoering van dit model 
vindt u in het Trix H0-assortiment onder 
artikel nummer 22915 exclusief voor de leden 
van de Trix Club.

Digitale functies Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein x x x x

Contact rookgarnituur x x x x

Rijgeluid stoomloc x x x x

Locfluit x x x x

Directe regeling x x x x

Piepen van remmen uit  x x x

Cabineverlichting  x x x

Rangeerfluit  x x x

Treinpasseerlicht  x x x

Stoomturbine met aanjager   x x

Geluid van de steenkoolstoftoevoer   x x

Inblazen van het steenkoolstof   x x

Stoom afblazen   x x

Luchtpomp   x x

Schudrooster   x x

schakelbaar. Derde frontsein als naderingslicht apart 
digitaal schakelbaar. Verlichting cabine apart digitaal 
schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte 
LEDs. Talrijke opgestoken grijpstangen op loc en tender. 
Rookset 7226 en figuur van machinist standaard meege-
leverd. Vaste kortkoppeling tussen loc en tender.  
Lengte over de buffers 31 cm.

Rookinstallatie en figuur van machinist 
standaard meegeleverd.

E 499,95 *

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

Nieuwe ontwikkeling

Rondt de trilogie van de serie 05 af

Grotendeels van metaal

Uitsluitend voor Märklin Insider
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43256 Set sneltreinrijtuigen D 12 Berlijn – Stuttgart.
Voorbeeld: 6 verschillende sneltreinrijtuigen van ver-
schillende series van de Deutsche Reichsbahn (DRB). 
Uitvoering als D 12 voor het traject Berlijn – Stuttgart. 
1 sneltreinrijtuig C4ü-23, 3e klasse „Hechtwagen”. 
1 restauratierijtuig WR4ü(39) „Schürzenwagen” van 
de MITROPA. 1 sneltreinrijtuig AB4ü-38, 1e/2e klasse 
„Schürzenwagen”. 1 sneltreinrijtuig C4ü-39, 3e klasse 
„Schürzenwagen”. 1 sneltrein-bagagerijtuig Pw4ü- 23 
 „Hechtwagen”. 1 sneltrein-postrijtuig Post4ü-a 
 „Schürzenwagen” van de Deutsche Reichspost. 
Bedrijfs toestand einde jaren 1930.
Model: gedetailleerde uitvoering in volledige lengte-
schaal. Typespecifiek vormgegeven ondervloeren en 
draaistellen. Zitrijtuigen voorzien van volgnummers en 
bestemmingsborden. Alle rijtuigen zijn voorbereid op 
stroomgeleidende koppelingen 7319 of kortkoppelingen 
72020/72021. Alle wagens zijn voorbereid op inbouw 
van interieurverlichting. Postwagen standaard aan één 
wagenkant uitgevoerd met verlichte eindseinlantaarns. 
Totale lengte 149,2 cm.

De bijpassende gestroomlijnde stoomlocomotief van 
de serie 05 wordt onder artikelnummer 39053 eveneens 
exclusief aangeboden voor Märklin Insider-leden.

De set sneltreinrijtuigen wordt in 2014 in een een-
malige serie uitsluitend voor Insider-leden gemaakt.

• Sneltrein D 12, traject Berlijn – Stuttgart.
• Postwagen met verlichte eindseinlantaarns.
• Alle rijtuigen in de volledige lengteschaal.

Postwagen met verlichte 

 eindseinlantaarns

Uitsluitend voor Märklin Insider
E 299,95 *

Insider-model H0 2014

! Eenmalige series 2014.
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5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen 
(Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012. ! Eenmalige series 2014.
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88507 Gestroomlijnde stoomlocomotief met getrokken 
tender BR 05 003 Cab Forward.
Voorbeeld: stoomlocomotief BR 05 003 van de DRG 
(Deutsche Reichsbahn Gesellschaft) met machinisten-
huis vooraan, zogenaamde Cab Forward.
Model: Zeer fijn en volledig uitgevoerd handgemaakt 
messingmodel in de elegante rode kleurstelling van 
de DRG tijdperk II. Perfect met de hand uit messing 
onderdelen samengesteld. Ondermeer uitgevoerd met 
hoogvermogen klokankermoter met overdracht naar een 
metalen aandrijving. Alle drijfassen zijn aangedreven. 
Driepunts frontsein met warmwitte LED-verlichting, 
wisselend met de rijrichting. De bovenste lampen zijn 
individueel uitschakelbaar met een schakelaar. Doorbro-
ken messing spaakwielen. Instelbare afstand tussen 
loc en tender. Van glas voorzien machinistenhuis met 
model van interieur. Meegeleverde opvulstukken voor 
de schortuitsparingen, zodat het model ook in de vitrine 
perfect in scène kan worden gezet. Extra bijgevoeg-
de onderdelen om de bufferbalk achter perfect af te 
werken. Geleverd met koppeling achter. Veel individueel 
gemonteerde leidingen en details. Aangeduide remimi-
taties evenals zandstraalleidingen en railruimer. Buffers 

Eenmalige productie uitsluitend voor Märklin Insider.

• Eenmalige oplage van een Fine-Art met de hand ge-
maakt model in gedetailleerde messing-uitvoering.

• Nauwkeurige detaillering.
• Elegante donkerrode kleurstelling.
• Doorbroken metalen spaakwielen.
• Hoogpresterende klokankermotor.
• Model van het machinistenhuis.
• Bovenste seinlicht apart uitschakelbaar.
• Veel gemonteerde details.
• Verpakt in een luxe houten kist.
• Meegeleverde metalen replica van de fabrieksplaat.

met rechte en ronde zijkanten.  Vanwege de gedetail-
leerdheid en de lengte van het model is de loc alleen 
inzetbaar vanaf boogstraal 195 mm (R2).  
Lengte over de buffers ca. 126 mm.  
Verpakt in een luxe houten doos, tevens bevat de set 
een metalen replica van de fabrieksplaat.

Insider-model Z 2014

E 999,95 *

! Eenmalige series 2014.

Inzicht in de ontwikkeling:
de afbeeldingen laten de messing-loc zien als eerste handmonster.

Tender met opgestoken details Open schort voor rijbedrijf
Opvulstukken voor vitrine meegeleverd

Doorbroken spaakwielen

Eerste oplage van een met de hand gemaakt Fine-Art 

model in een gedetailleerde uitvoering van messing

Uitsluitend voor Märklin Insider
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Goederenverkeer

88384 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: elektrische locomotief serie 139 van de 
 Lokomotion GmbH in de vormgeving van tijdperk VI.
Model: uitvoering tijdperk VI met individuele Klatte-ven-
tilatoren en rechthoekige buffers. Omschakelschroef 
voor bovenleidingbedrijf naar binnen verplaatst. Beide 
draaistellen aangedreven. Driepunts frontsein met 
warmwitte LEDs wisselend met de rijrichting. Donker 
vernikkelde wielranden.  
Lengte over de buffers 76 mm.

Eenmalige serie voor de MHI.

82286 Set draagwagens.
Voorbeeld: set wagens bestaande uit 3 draagwagens 
type Sdgkms 707 van de Deutschen Bahn AG (DB AG). 
Bedoeld voor het vervoer van containers, vrachtau-
to-wisselbakken of trailers.

Eenmalige serie voor de MHI.Model: onderstel van metaal. Elke wagen beladen met 
twee afneembare vrachtauto-wisselbakken van trans-
portbedrijf „Winner”. Gedetailleerde kleurstelling en 
opschriften. Alle wagens en wisselbakken met verschil-
lende bedrijfsnummers. Ingebouwde kortkoppelhaken. 
Totale lengte over de buffers 234 mm.

E 199,95 *

E 109,95 *

5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen 
(Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012. ! Eenmalige series 2014.
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Diesellocomotief serie 230

16771 Diesellocomotief.
Voorbeeld: zware dieselloc serie 230 van de Deutsche 
Bundesbahn (DB). Multifunctionele locomotief V 300 in 
de bedrijfstoestand van de jaren 70.
Model: ingebouwde Digital-decoder en geluidsgenera-
tor voor gebruik met DCC, Selectrix en Selectrix 2. Motor 
met vliegwiel, 4 assen aangedreven, antislipbanden. 
Frontsein en sluitseinen wisselend met de rijichting. 

Eenmalige serie.

Een passende sneltrein is mogelijk met de set rijtuigen 
art.nr. 15471.

V 300 – Een enkele machine met 6 assen. Op basis 
van de succesrijke V 200 van de Deutsche Bundes-
bahn bouwde de firma Krauss-Maffei drie zesassige 
locomotieven type ML 2200 voor de Joegoslavische 
staatsspoorwegen. Waarschijnlijk met de hoop op 
verdere opdrachten werd een volgende gelijksoortige 
machine met asindeling Co’Co’ voor eigen rekening als 

• Digital-decoder voor DCC, Selectrix en traditioneel 
bedrijf.

• Sound-elektronica met realistische geluiden.

demonstratieloc gemaakt. De loc werd in een opvallen-
de fabrieksbeschildering onder andere voorgesteld en 
aangeboden aan de Deutsche Bundesbahn. Na meer-
dere tests kon het motorvermogen van de loc worden 
verhoogd en werd deze binnen het bedrijf aangeduid 
met ML 3000 C’C’. Pas na lange onderhandelingen ging 
de Deutsche Bundesbahn over tot aanschaf van de en-

kele machine en werd deze als V 300 001 in het bestand 
opgenomen. Ze kreeg de elegante paarsrode/grijze 
beschildering van de tweeassige zusters en was voor-
namelijk te vinden in de hoogwaardige sneltreindienst. 
In 1968 kreeg ze het computernummer 230 001-0 en in 
de laatste jaren van inzet was de imposante machine 
te vinden tussen Hamburg en Westerland op Sylt waar 

ze ook de geliefde autotreinen had getrokken tussen 
Niebülll en Westerland. In 1975 werd de 230 001-0 buiten 
dienst gesteld en in 1977 probeerde de Deutsche Bun-
desbahn om haar aan Italië te verkopen, wat echter niet 
doorging. Reeds in 1978 kwam ze terug naar Duitsland 
en twee jaar later werd ze gesloopt.

 Cabine met reliëf-interieur. Mechaniek voor kort-
koppeling.  
Lengte over de buffers 127 mm.

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

Volledig geluid

Twee luidsprekers

Verbeterde aandrijving

E 269,95 *

 Eenmalige series 2014 q
19
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Set sneltreinrijtuigen

15471 Set sneltreinrijtuigen.
Voorbeeld: 4 sneltreinrijtuigen op Hamburg-Altona – 
Westerland in de staat rond 1971. Twee 2e-klasse rijtui-
gen „Silberling” Bnb 719, een 2e-klasse rijtuig Bye 655 
en een 1e/2e-klasse rijtuig ABüm 225 van de Deutsche 
Bundesbahn (DB)
Model: alle wagens met mechaniek voor kortkoppeling. 
Voorbereid op interieurverlichting. Het 1e/2e-klasserij-

66656 interieurverlichting. 
66616 LED-interieurverlichting.

Eenmalige serie.

Een bijpassende sneltrein is samen te stellen met 
diesellocomotief art.nr. 16771.• LED-treinsluitverlichting.

tuig beschikt over een LED-treinsluitsein dat met een 
microschakelaar uitschakelbaar is. 
Totale lengte over de buffers 660 mm.

LED-treinsluitverlichting

Eenmalige series 2014 q

E 159,95 *
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Elektrische locomotief serie 151

16492 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: zware goederentreinlocomotief serie 151 van 
de Deutsche Bahn AG (DB A). Basiskleur verkeersrood. 
Bedrijfstoestand rond 2013.
Inzet: goederentreinen.
Model: ingebouwde Digital-decoder en geluidgenerator 
voor gebruik met DCC, Selectrix en Selectrix 2. Motor 
met vliegwiel, 4 assen aangedreven, antislipbanden. 
Met de rijrichting wisselend driepunts frontsein en 

Eenmalige serie.

• Veel geluidsfuncties.
• Verlichting met warmwitte LEDs.
• Cabineverlichting.
• Frontsein naar keuze schakelbaar.

2 rode sluitseinen, schakelbaar. Mechaniek voor kort-
koppeling.  
Lengte over de buffers 122 mm.

Serie 151 
 
Vanwege de toegenomen eisen aan de prestaties bij 
het zware en snelle goederenverkeer verscheen in 1972 
als verdere ontwikkeling van de 150 (tot 1968: E 50) de 
serie 151. De constructie was gebaseerd op de nieuwe 
hoekgegevens van de Eisenbahn-Bau- und Betriebs-
ordnung (EBO) van 1967, die voor het goederenverkeer 
voorzag in snelheden tot 120 km/u en treinlasten tot 
2.000 ton. Deze waarden waren alleen haalbaar met een 
loc met meer dan 5.000 kW vermogen, zodat een aan-
passing van de serie 150 bij voorbaat niet mogelijk was. 
Voor de bouw van de 151 waren Krupp en AEG ver-
antwoordelijk. Ten behoeve van de standaardisering 
werd gebruikgemaakt van de bewezen rijmotoren van 
de series 110 en 140, maar om het nieuwe vermogen te 
bereiken, moesten de isolatie en warmte-afvoer geheel 
opnieuw worden ontwikkeld. Toch werd de loc door 
de omvermijdelijke nieuwe en krachtiger hoofdtrans-
formator en de versterkte elektrische weerstandsrem 
zo zwaar dat de gewenste wielbelasting alleen door 
een verregaande toepassing van lichtmetaal binnen de 
grenzen kon worden gehouden. De cabine verkreeg op 
het lichaam aangepaste stoelen en een airco volgens 
de nieuwste ontwikkelingen. Verplicht was de uitvoering 
met slijtbuffers waardoor een montage van midden-
bufferkoppelingen zonder problemen mogelijk was. De 
bewezen draaistellen van de 150 vervielen en nieuwe 
gelaste lichte stalen draaistellen werden ontwikkeld. 

Wat kon worden overgenomen van de serie 103 was de 
carosseriesteun en de wielgeleiding via de lemniscaat-
besturing. Behouden bleven de bewezen rubberring-
veeraandrijving. De regeling van de rijmotorspanning 
vond nu plaats via een 29-traps hoogspanningsschake-
ling met thyristor-belastingsschakelaars. 
Als eerste werd op 21 november 1972 de 151 001 afgele-
verd. Tot 197 werden bij Krupp, Henschel, Krauss-Maffei, 
AEG, Siemens en BBC 170 machines gebouwd die eerst 
in het gehele gebied van de Bondsrepubliek en zelfs 
voor reizigerstreinen werden ingezet. De 151 089-122 
beschikten en beschikken voor een deel nog altijd ove 
een automatische koppeling („Unicupler”) en ze reden 
jarenlang in dubbeltractie voor zware ertstreinen op de 
trajecten Hamburg-Beddingen (5.700 t), Venlo-Dillingen 
(5.130 t) en Moers-Linz (3.220 t). Nadat tot 2009 alleen 
locs met pech buiten dienst werden gesteld, werden 
als gevolg van de economische en financiële crisis veel 
meer locs buiten dienst gesteld, zodat het bestand van 
de zesassers in de afgelopen vier jaar tot de helft is 
gekrompen. Maar een nieuw toepassingsgebied vond 
de 151 bij particuliere verkeersbedrijven. De DB-dochter 
RBH Logistics GmbH heeft intussen 16 machines in het 
bestand en vijf andere machines hebben bij andere 
particuliere bedrijven eveneens een nieuw onderkomen 
gevonden. Maar ook de DB kan nog jarenlang niet 
 buiten de elegante goederentreinlocs en zo zijn voor 
2014 opnieuw hoofdrevisies gepland.

Volledig geluid

Cabineverlichting

Lichtwisseling rood/wit

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

E 249,95 *
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Wagendisplay „Chloorgas-ketelwagens”

15414 Wagendisplay „Chloorgas-ketelwagens”.
Voorbeeld: verschillende 4-assige ketelwagens als 
particuliere wagens, ingezet bij de Deutsche Bahn AG 
(DB AG). Chloorgas-ketelwagens van de firma’s On Rail 
en VTG.
Model: de wagens zijn opgenomen in een aantrekkelijke 
display met 6 chloorgas-ketelwagens van de firma On 

Eenmalige serie.

• Nieuwe constructie.
• Type-verschillen.

Rail en 4 van de firma VTG. Alle wagens met verschil-
lende dienstnummers. Gedetailleerde onderstellen met 
open frames. Draaistellen van het type Minden-Dorst-
feld. Gemonteerde remmersbordessen en typespecifiek 
gemonteerde ladders opzij met platform. Elke wagen is 
individueel verpakt.  
Lengte over de buffers van elke wagen 80 mm.

Nieuwe constructie

Wagens individueel verpakt

Eenmalige series 2014 q

E  29,95 * Prijs per wagen
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Perfecte trilogie

22915 De spectaculaire loc 05 003 met bestuurders
cabine aan de voorzijde maakt als tweede clubmodel 
2014 een trio compleet: alleen voor Trix Clubleden zijn 
nu alle typen van de beroemde wereldrecordserie 05 
beschikbaar.

05 003 – Stoomloc met cabine voorop 
 
In 1933 gaf de Deutsche Reichsbahn (DRG) opdracht 
aan de Firma Borsig voor het ontwerp en de bouw van 
twee driecilinder gestroomlijnde stoomlocomotieven 
van de serie 05, waarmee voor het eerst hoge rijsnel-
heden van 175 km/u en meer bereikt moesten worden. 
Reeds bij de presentatie van het ontwerp voor deze locs 
werd betwijfeld of het locpersoneel bij 17 km/u nog wel 

voldoende zicht zou hebben op het spoor en op de 
seinen. Daarom wensten de besluitvormende  instanties 
de ontwikkeling van een derde locomotief met dezelfde 
prestaties waarbij het machinistenhuis zich net als 
bij een elektrische locomotief aan de voorzijde moest 
bevinden. Daarom bestelde de DRG in 1934 bij Borsig 
nog een derde sneltreinloc als 05 003 met een voorop 
geplaatst machinistenhuis. Om machinist en stoker niet 
van elkaar te scheiden, ontwierpen de constructeurs 
van Borsig een 2’C2’h3-machine die met een staande 
ketel vooraan achteruit reed, terwijl de tender achter de 
rookkamer was gekoppeld. Deze bouw maakte echter 
alleen oliestook of poederkoolverbranding toe. Omdat 
oliestook gezien de toenmalige staat van grondstoffen 
niet haalbaar was, werd besloten om de loc met een 
poederkoolstookinstallatie uit te rusten. 
In de herfst van 1937 vonden de eerste proefritten plaats 
op het traject Berlijn – Hamburg. Als gevolg van de 

tweede wereldoorlog waren ingrijpende aanpassingen 
niet mogelijk, zodat de loc gedurende langere tijd buiten 
dienst bleef. Omdat het gebrek aan locomotieven in de 
zomer van 1944 ernstig toenam, dacht iemand aan de 
05 003 en werd deze nog tot 14 februari 1945 in Bennigs-
dorf omgebouwd voor normaal gebruik met steenkolen. 
Op 15 februari 1945 werd de loc toegewezen aan het Bw 
Hamburg-Altona, waar hij nog beperkt werd ingezet en 
waar hij tot mei 1947 bleef opgesteld. Vervolgens werd 
hij op bevel van de Britse bezettingsmacht overgebracht 
naar het Bw Hamm vanwaar hij na een revisie in de 
sneltreindienstregeling tussen Hamm en Keulen reed, 
totdat hij in oktober 1947 als gevolg van schade opnieuw 
buiten dienst werd gesteld. 
Begin 1950 werd de 05 003 evenals de 05 001 en de 
002 bij de firma Krauss-Maffei in München weer 
gereviseerd. Daarna belandde hij met de beide zuster-
machines in het Bw Hamm waarna hij volledig in bedrijf 

werd genomen. De locs werkten in een driedaags 
 rooster en reden vanaf 1951 het langste traject tussen 
Hamburg en Keulen van 478 km. Vanaf 1953 reden 
ze zelfs kort gedurende een jaar de 703 km tussen 
Hamburg en Frankfurt (Main). In die periode leverden 
de machines ook hun beste prestaties. De 05 003 
bereikte in augustus 1954 22.345 km. In de zomer van 
1955 blonken de machines uit in de F-treindienst met 
de F 1/2 „Hanseat” de F 13/14 „Dompfeil” en de F 16 
„Sachsenross”. Een lange levensduur was hen echter 
niet beschoren, want als miniserie stonden ze op de 
slooplijst. De 05 003 werd op 9 september bedrijfsklaar 
gestald en en volgens beschikking van 16 juni 1958 werd 
hij buiten dienst gesteld en in 1960 gesloopt. Gedurende 
een relatief korte inzetperiode heeft hij een aanzienlijke 
798.328 km gereden.

5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen 
(Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012.  Eenmalige series 2014 q
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Trix Club-model H0 2014

22915 Gestroomlijnde stoomlocomotief met getrokken 
tender.
Voorbeeld: gestroomlijnde sneltreinstoomlocomotief 
serie 05 van de Deutsche Reichsbahn (DRB). Uitvoering 
met poederkoolstookinrichting en vooraan geplaatst 
 machinistenhuis. Wijnrode basiskleurstelling. Bedrijfs-
nummer loc 05 003. Bedrijfstoestand rond 1937.
Model: Digital-decoder met uitgebreide geluidsfuncties. 
Met de functietoetsen kunnen verschillende geluiden 
van het poederkooltransport met aanblazer worden 
weergegeven. Geregelde hoogvermogenaandrijving met 
vliegwiel in de ketel. 3 assen aangedreven. Antislip-
banden. Locomotief en tender grotendeels van metaal. 
Bochten mogelijk met een minimale straal van 360 mm. 
Speciale uitsparingen voor gebogen rail in de bekleding 

De gestroomlijnde stoomlocomotief 22915 wordt in 2014 
in een eenmalige serie uitsluitend voor Trix Club-leden 
gemaakt.

De wisselstroomuitvoering van dit model vindt u in het 
Märklin H0-assortiment onder artikelnummer 39053 
exclusief voor Insider-leden.

Digitale functies DCC

Frontsein x

Contact rookgarnituur x

Rijgeluid stoomloc x

Locfluit x

Directe regeling x

Piepen van remmen uit x

Cabineverlichting x

Rangeerfluit x

Treinpasseerlicht x

Stoomturbine met aanjager x

Geluid van de steenkoolstoftoevoer x

Inblazen van het steenkoolstof x

Stoom afblazen x

Luchtpomp x

Schudrooster x

• Met Digital-decoder en uitgebreide geluids- en 
lichtfuncties.

• Rookinstallatie en figuur van machinist standaard 
meegeleverd.

opzij kunnen met extra vulstukken worden opgevuld. 
Met de rijrichting wisselend tweepunts frontsein, tradi-
tioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Derde frontsein 
als naderingslicht apart digitaal schakelbaar. Verlich-
ting cabine apart digitaal schakelbaar. Verlichting met 
onderhoudsvrije warmwitte LEDs. Talrijke opgestoken 
grijpstangen op loc en tender. Rookset 7226 en figuur 
van machinist standaard meegeleverd. Vaste kortkoppe-
ling tussen loc en tender.  
Lengte over de buffers 31 cm.

Nieuwe ontwikkeling

Rondt de trilogie van de serie 05 af

Grotendeels van metaal

Uitsluitend voor Trix Club-leden

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

E 499,95 *
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Eenmalige serie voor de MHI.

De set goederenwagens is uitstekend geschikt 
als aanvulling voor locomotief 22930 of andere 
voertuigen uit hetzelfde tijdperk.

43230 Set goederenwagens DRG
De set goederenwagens bestaat uit in totaal 
3 goederenwagens, waarvan 1 ketelwagen 
Köln met reclame-opschriften van de ABC 
Brennstoffhandel GmbH die voorbeeldgetrouw 
kan worden gevuld en geleegd. 1 lageboord-
wagen Xt en een gesloten goederenwagen G. 
Bij de gesloten goederenwagen kunnen de 
deuren op de opbouw en het remmershuis 
voorbeeld getrouw worden geopend. Alle 
voertuigen met een voorbeeldgetrouwe kleur-
stelling en opschriften voor de bedrijfstoestand 
tijdperk II.
De modellen hebben metalen schijfwielen en 
zijn individueel verpakt.  
Lengte over de buffers van elk 30 cm.

 5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen met ingang van 2012.

Set goederenwagens DRG

E 279,95 *

Eenmalige series 2014 q
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E 429,95 *

Diverse functies:
– Licht voor/achter
– Cabineverlichting
– Licht voor/achter uitschakelen
– Rangeertempo
– Dubbel rood A-licht
– Diesel- en rijgeluiden
–  Omschakelen rijrichting 

22930 DRG Köf II
Rangeerdieselloc Köf II van de Deutsche Reichsbahn-
Gesellschaft (DRG) in de kenmerkende uitvoering van 
tijdperk II. Locomotors van het type Köf voerden vele 
taken op stations en depots uit. Voorbeeldgetrouwe 
kleurstelling en bedrukking, lichtwisseling in de 
rijrichting. Ingebouwde Digital-decoder.  

– Tyfoon kort
– Tyfoon lang (lus)
– Parkeerrem (mechanische voetrem)
– Dodemansknop
– Extra rem
– Sound Mute
– Piepen van remmen uit
 Lengte over buffers 26 cm.

Het model wordt eenmalig exclusief voor de MHI 
gemaakt.

DRG Köf II

Volledig geluid

Cabineverlichting



Wijzigingen en leveringsmogelijkheden 
voorbehouden. Alle opgaven van prijs, 
gegevens en maten onder voorbehoud. 
Vergissingen en drukfouten onder 
voorbehoud. De afbeeldingen van de 
modellen zijn in sommige gevallen van 
handmonsters gemaakt. De seriepro-
ductie kan in detail van de betreffende 
modellen afwijken.  

*  Alle prijsopgaven zijn adviesprijzen 
van het MHI. 

Alle rechten voorbehouden. Nadruk, 
ook gedeeltelijk, verboden.

In Duitsland geproduceerd.
247047 – 05 2014

© Copyright by MHI

Een teken verklaring kan worden 
gevonden in de huidige catalogi en 
op het internet.
Bezoek ons op:
www.facebook.com/maerklin

Stuttgarter Straße 55 - 57
73033 Göppingen
Germany

www.mhi-portal.eu 
www.maerklin.com
www.trix.de 
www.lgb.de

• Met digitale decoder mfx+ voor nog meer 
speelplezier in de Märklin „speelwereld“. 

• Deze nieuwe functies zijn alleen beschik-
baar in combinatie met de Central Station 2 
met Firmware hoger dan versie 3.5.
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