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Beste Märklin-vrienden,
Dit jaar bestaat Mini-Club 40 jaar en dat mag
gevierd worden! De kleinste elektrische
modelspoorbaan ter wereld trekt al decennialang mensen aan, die bijzondere dingen
op waarde weten te schatten. Daarom
produceren we dit jaar naast veel nieuwe
modellen voor bouwgrootte N ook een eenmalige jubileumset, waarmee we de begintijd
van de Mini-Club laten herleven!
Exclusief voor leden van de Märklin Insiderclub presenteren we een zeer gedetailleerde, nieuwe Mini-Club-constructie van
de sneltreinlocomotief met getrokken tender
van de serie 001, en in bouwgrootte H0 het
als „Donald Duck” bekendstaande elektrische treinstel van de serie 403. De vierdelige
trein met een indrukwekkende totale lengte
van 118 cm en veel digitale functies siert dit
jaar de titelpagina van deze catalogus en zal
ook op uw modelbaan thuis een prachtige
aanblik bieden. Meldt u zich vandaag nog
aan als lid van de Märklin Insider-club op
www.marklin.nl/clubs, zodat u dit exclusieve
model kunt bestellen. Op pagina 188 van
deze catalogus vindt u nog meer clubvoordelen.
De jongste spoorwegvrienden vanaf 3 jaar
kunnen zich dit jaar op onze nieuwe startset
verheugen. Het enorme succes van de in het

vorig jaar geïntroduceerde H0-productlijn
„Märklin my world” en de verkiezing tot
„Speelgoed van het jaar 2011” van de ICEstartset hebben ons in ons besluit gesterkt,
om juist voor de kleinsten robuuste producten te maken die op batterijen werken en
over veel functies voor eindeloos speelplezier beschikken. Vrolijk gekleurde wagens en
uitgebreide accessoires maken het gunstig
geprijsde instapprogramma tot een geliefde
speelwereld, die probleemloos met de
modelbaan van papa of opa gecombineerd
kan worden!
Liefhebbers van het koningsspoor
„Märklin 1” kunnen dit jaar uitkijken naar
indrukwekkende modellen rond het thema
„50 jaar moderne Rheingold”. Ook de eenheidslocomotieven van de series 110 en 140
spreken boekdelen en werden door onze
constructeurs met de legendarische liefde
voor het detail voor u ontwikkeld.
Laat nu uw persoonlijke modelspoorbouwen verzamelpassie spreken en ontdek uw
favorieten op de volgende pagina’s. Vervul
uw liefste wensen, uw vakhandelaar staat
voor u klaar!
Het Märklin-team
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Het MHI (Märklin-Händler-Initiative) is een

MHI-producten van de merken Märklin en

internationale vereniging van speelgoed- en

Trix worden in eenmalige series geprodu-

modelspoorvakhandelaars (MHI INTERNA-

ceerd en zijn slechts in beperkte aantallen

TIONAL).

beschikbaar.

Sinds 1990 produceert het MHI voor zijn

De handelaars van onze internationale

leden eenmalige speciale series, die uit-

vereniging onderscheiden zich door het

sluitend via de aangesloten vakhandelaars

gehele Märklin-/Trix-assortiment te voeren

verkrijgbaar zijn.

en een uitstekende advies- en service
verlening te bieden.

Speciale MHI-producten zijn innovatieve
producten met een bijzondere d ifferentiatie

MHI-handelaars bij u in de buurt vindt u

in kleurstelling, opdruk en technische

online op www.mhi-portal.eu.

uitrusting voor het Profi-segment, of ook wel
replica’s uit vervlogen Märklin-tijden.
Deze producten worden met het pictogram

! aangeduid.
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50 jaar „Rheingold”
Het hoogwaardige langeafstandsverkeer werd aan het
begin van de jaren 1960 beheerst door nieuwe normen.
De nieuwe Rheingold werd volledig uit nieuwe
gebouwde rijtuigen samengesteld. Als locs dienden
gewijzigde machines van de serie E 10 (die vervolgens
met E 10.12 werd aangeduid), waarvan de aandrijvingen waren aangepast voor een maximumsnelheid van
160 km per uur. Verder kocht de DB vier nieuwe rijtuig-

typen voor de prestigieuze trein. Naast de van normale
sneltreinen bekende coupérijtuigen met zijgang (type
Av4üm-62) waren er nu voor het eerst ook rijtuigen met
open afdelingen (type Ap4üm-62) in het langeafstandsverkeer te vinden. Heel bijzonder waren de panoramarijtuigen (type AD4üm-62) waarin de passagiers volop
van het prachtige landschap konden genieten dankzij
de verhoogde, volledig van glas voorziene uitzichtskoe-

!)cehNiT3
37106 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Serie E 10.12 van de Deutsche Bundesbahn
(DB). Sneltreinlocomotief als „Rheingold”-interimloc
met hoekige locbak, 5 frontseinen, regengoot rondom en
ventilatoren. Basiskleur kobaltblauw/beige. Bedrijfs
toestand voorjaar 1962.

pel. Hier en in de rijtuigen met open afdeling konden de
stoelen worden gedraaid, zodat de reizigers altijd in de
rijrichting konden kijken. In de bar van het panoramarijtuig waren drankjes en kleine snacks verkrijgbaar.
Zakenreizigers konden hun werk in de schrijfafdeling uitvoeren. De nieuwe restauratierijtuigen (type
WR4üm-62) bestonden uit twee verdiepingen, wat ze
al snel de bijnaam „Buckel-rijtuig” opleverde. Dankzij

die twee verdiepingen konden er meer gasten in de
restauratie plaatsnemen. De speciale getinte ruiten
en een klimaatinstallatie zorgden voor aangename
temperaturen in de rijtuigen. De locs en rijtuigen waren
van buiten gemakkelijk te herkennen aan hun elegante
kobaltblauwe kleur met beige raamband. Bovendien
was onder de uizichtskoepel het opschrift „Rheingold”
te lezen.

Digitale functies

Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving
met vliegwiel, centraal ingebouwd. 4 assen over cardan
aangedreven. Antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting en 2 rode sluitseinen traditioneel
in bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontseinen aan loczijde
2 en 1 afzonderlijk digitaal schakelbaar. Verlichting met
onderhoudsarme warmwitte en rode LED’s. Gemon-

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

teerde handrails van metaal. Cabine met interieur,
ingezet regelwiel. Gemonteerde dakloopbruggen.
Lengte over buffers 18,9 cm.
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50 jaar moderne „Rheingold”-trein 1962 – 2012.

Eenmalige serie.

De serie E 10.12 is de ideale locomotief voor een voorbeeldgetrouwe trein met de twee sets „Rheingold”-rijtuigen 43873
en 43883.
Dit model is als gelijkstroomuitvoering opgenomen in het
Trix H0-assortiment onder artikelnummer 22266.
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43873 Set 2 sneltreinrijtuigen „Rheingold 1962”.
Voorbeeld: 3 verschillende sneltreinrijtuigen van
uiteenlopende types voor de F-trein F 10 „Rheingold”
van de Deutsche Bundesbahn (DB). 1 restauratierijtuig
WR4üm-62 van de DSG. 2 restaurants, keuken, spoelkeuken, buffet en personeelsafdeling. Uitvoering met
afgeronde dakranden en verhoogd dak boven de keuken
(„Buckel”-restauratierijtuig). 1 coupérijtuig Av4üm-62,
1e klas. Uitvoering met afgeronde dakranden. 1 rijtuig
met open afdeling Ap4üm-62, 1e klas. Uitvoering met
afgeronde dakranden. Basiskleur kobaltblauw/beige.
Bedrijfstoestand voorjaar 1962.
Model: Berijdbare minimumboogstraal 360 mm.
Typespecifiek gevormde daken, zijwanden, ondervloeren en schorten. Draaistellen van het type Minden-

43873

Deutz met blokkenremmen, magneetspoorremmen en
gemonteerde generatoren. Alle rijtuigen met standaard
ingebouwde interieurverlichting met warmwitte LED’s.
Een rijtuig standaard van een sleepcontact voorzien.
De andere rijtuigen worden via speciale stroomgeleidende koppeldissels van stroom voorzien. Alle rijtuigen

43883

voorbereid voor sluitseinverlichting 73407. Opgedrukte
bestemmingsborden.
Totale lengte over buffers 84,8 cm.
Geïsoleerd wielstel per wagen 4 x 700580.

•

50 jaar moderne „Rheingold”-trein 1962 – 2012.

37106

Eenmalige serie.
De elektrische locomotief E 10.12 „Rheingold”
met artikelnummer 37106 past uitstekend bij de
„Rheingold”-rijtuigensets 43873 en 43883.

!
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50 jaar „Rheingold”
!+jU3}

43883 Set 1 sneltreinrijtuigen „Rheingold 1962”
Voorbeeld: 3 verschillende sneltreinrijtuigen van
uiteenlopende types voor de F-trein F 10 „Rheingold”
van de Deutsche Bundesbahn (DB). 1 panoramarijtuig
AD4üm-62, 1e klas, met verhoogde panoramacoupé
met daaronder liggende dienstruimtes. Uitvoering met
afgeronde dakranden. Glazenkoepel met 8 zijramen.
2 coupérijtuig Av4üm-62, 1e klas. Uitvoering met
afgeronde dakranden. Basiskleur kobaltblauw/beige.
Bedrijfstoestand voorjaar 1962.
Model: Berijdbare minimumboogstraal 360 mm.
Typespecifiek gevormde daken, zijwanden, ondervloeren en schorten. Draaistellen van het type Minden-

Deutz met blokkenremmen, magneetspoorremmen en
gemonteerde generatoren. Alle rijtuigen met standaard
ingebouwde interieurverlichting met warmwitte LED’s.
Een rijtuig standaard van een sleepcontact voorzien.
De andere rijtuigen worden via speciale stroomgeleidende koppeldissels van stroom voorzien. Alle rijtuigen
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voorbereid voor sluitseinverlichting 73407. Opgedrukte
bestemmingsborden.
Totale lengte over buffers 84,8 cm.
Geïsoleerd wielstel per wagen 4 x 700580.

•

50 jaar moderne „Rheingold”-trein 1962 – 2012.

Eenmalige serie.
De elektrische locomotief E 10.12 „Rheingold”
met artikelnummer 37106 past uitstekend bij de
„Rheingold”-rijtuigensets 43873 en 43883.
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Goggomobil-transport
!U3

45098 Set autotransportwagens.
Voorbeeld: 4 platte wagens van het uitwisselingstype
Sm 24 van de Deutsche Bundesbahn (DB), als open
goederenwagen voor het transport van auto’s. Elke
platte wagen is geladen met 6 Goggomobil-voertuigen in
verschillende kleuren. Bedrijfstoestand ca. 1959.
Model: Platte wagen met lange wielbasis. Wagenopbouw met bevestigingsinrichtingen voor motorvoertuigen. Alle platte wagens met verschillende

bedrijfsnummers. Elke platte wagen is geladen met 6
Goggomobil-modellen van de firma Brekina, in verschillende kleuren. Wagens afzonderlijk verpakt.
Totale lengte over buffers 63 cm.
Geïsoleerd wielstel per wagen 2 x 700580.

•
•

Eenmalige serie.

Voorbeeldgetrouwe belading.
Authentieke voertuigkleuren.
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Hier komt de muis
!)cehNiT5
37012 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Serie 110.3 van de Deutsche Bahn AG
(DB AG). Sneltreinlocomotief met aerodynamische frontpartij, met zogenaamde „Bügelfalte” (strijkijzervouw).
Oriëntrode basiskleur met reclameopschrift. Ombouwversie met rechthoekige Klatte-ventilatorroosters,
rechthoekige machineruimteramen, zonder rondlopende
regengoot, zonder schort en bufferbekleding Bedrijfstoestand ca. 1996.

Digitale functies

Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving,
centraal ingebouwd. 4 assen over cardan aangedreven. Antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de
rijrichting en twee rode sluitseinen traditioneel in bedrijf,
digitaal schakelbaar. Frontseinen aan loczijde 2 en 1 elk
digitaal schakelbaar. Als frontsein aan beide loczijden is
uitgeschakeld, dan werkt aan beide zijden het dubbel-Asein. Verlichting met onderhoudsarme warmwitte LED’s.
Gemonteerde handrails van metaal. Cabine met interieur, ingezet regelwiel. Gemonteerde dakloopbruggen.
Lengte over buffers 18,9 cm.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Eenmalige serie.
De bijpassende set reizigersrijtuigen is in het
Märklin H0-assortiment opgenomen onder
artikelnummer 43869.
Deze locomotief is als gelijkstroomuitvoering
opgenomen in het Trix H0-assortiment onder
artikelnummer 22667.
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© I. Schmitt-Menzel / Friedrich Streich
WDR mediagroup licensing GmbH
Die Sendung mit der Maus® WDR
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43869 Set reizigersrijtuigen „Muis-showtrein”.
Voorbeeld: 3 sneltreinrijtuigen van verschillende typen
van de Deutsche Bahn AG (DB AG), in verschillende
reclame-uitvoeringen. 1 gezelschapsrijtuig WGmh 824
met afbeelding „Muis”. 1 coupérijtuig 235, 2e klas met
afbeelding „Olifant”. 1 bagagewagen Dms 905.1 met
afbeelding „Eend”. Bedrijfstoestand voorjaar 1996.
Model: Typespecifiek gevormde ondervloeren. Draaistellen van het type Minden-Deutz zwaar, overeenkomstig het voorbeeld met schijfremmen en afhankelijk van
het rijtuigtype met of zonder magneetspoorrem, met of
zonder slingerdemper en gemonteerde generatoren.
Alle rijtuigen voorbereid voor stroomgeleidende koppelingen 7319 of stroomgeleidende kortkoppelingen
72020/72021, interieurverlichting 73400/73401 (2x per
rijtuig), sleepcontact 73406 en sluitseinverlichting 73407.
Totale lengte over buffers 84,8 cm.
Geïsoleerde wielstellen per wagen 4 x 700580.
Eenmalige serie.
De bijpassende locomotief is de elektrische locomotief
serie 110.3, die onder artikelnummer 37012 verkrijgbaar
is.
Deze set reizigersrijtuigen is als gelijkstroomuitvoering
opgenomen in het Trix H0-assortiment onder artikelnummer 23486.

© I. Schmitt-Menzel / Friedrich Streich
WDR mediagroup licensing GmbH
Die Sendung mit der Maus® WDR
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01 150 – Als een feniks uit de as herrezen
!(cehHU8

39017 Sneltrein-stoomlocomotief met getrokken tender.
Voorbeeld: Sneltrein-stoomlocomotief serie 01 150 van
de Deutsche Bahn AG (DB AG). In de toestand van de
herbouwde museumlocomotief van het Verkehrsmuseum Nürnberg, met markante Wagner-windleiplaten en
messingkleurige ketelbanden. Uitvoering en bedrijfstoestand in september 2011.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenmotor met klokanker
en vliegwiel in de ketel. 3 assen aangedreven. Antislipbanden. Locomotief en tender voornamelijk van metaal.
Ingericht voor rookgarnituur 7226. Driepuntsfrontsein
wisselt met de rijrichting en naderhand in te bouwen
rookgarnituur traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme warmwitte LED’s.
Kortkoppeling tussen loc en tender verstelbaar op basis
van de railradius. Op de tender door mechaniek geleide
kortkoppeling met NEM-schacht. Berijdbare mini-

Digitale functies

mumboogstraal 360 mm. Zuigerstangbeschermhulzen
meegeleverd.
Lengte over buffers 27,5 cm.
Wordt in houten cassette geleverd.

•
•
•
•

01 150 – Legende uit de Duitse en internationale
spoorweggeschiedenis.
In herbouwde toestand van september 2011.
Levering in exclusieve houten cassette.
Documentatie van de wederopbouw van de op
17 oktober 2005 door brand verwoeste stoomloclegende.

Het model van de heropgebouwde sneltrein-stoomlocomotief serie 01 150 wordt in een eenmalige serie,
exclusief voor het MHI geproduceerd. De levering zal
in 2012 plaatsvinden.

EXCLUSIV
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Märklin levert een aanzienlijke financiële bijdrage
aan de herbouw van een van de grote stoomloclegenden uit de Duitse en internationale spoorweggeschiedenis. Samen met een aantal partners,
zoals de onvermoeibare Olaf Teubert, die vele
donateurs wist te werven, een voormalige machinist van de 01 150, de stichting Deutsche Eisenbahn
en de Deutsche Bahn AG werd de financiële basis
gelegd die het mogelijk maakt om de stoomloc
01 150 in stoomlocfabriek Meiningen bedrijfsklaar
te restaureren. De locomotief wordt door de in DB
Museum Halle/Saale gevestigde vereniging „Traditionsgemeinschaft Bw Halle P e.V.” geëxploiteerd.
In de toekomst zal de loc in het historische spoorwegverkeer in heel Duitsland worden ingezet.
Dit model is als gelijkstroomuitvoering opgenomen
in het Trix H0-assortiment onder artikelnummer
22250.
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Het is een heel bijzondere, de stoomloc met het nummer 01 150. Hij rolde in 1935 met fabrieksnummer 22698
uit de productiehal van Henschel in Kassel. Nog in
datzelfde jaar mocht hij meedoen aan de parade die in
Neurenberg ter gelegenheid van het jubileum „100 jaar
Duitse spoorwegen” werd gehouden. Hij opende op
8 december 1935 de jubileumparade op het rangeerstation van Neurenberg, gevolgd door negen andere
sneltrein-standaardstoomlocs (01 151 tot en met 155 en
03 209 tot en met 212). Belangrijke stations tijdens zijn
normale diensttijd waren Bebra, Frankfurt am Main en
Gießen. In 1965 kwam hij bij het spoorwegdepot Hof terecht, waar hij op 13 november 1973 buiten dienst werd
gesteld. De machine werd vervolgens gekocht door
Walter Seidensticker, een textielfabrikant uit Bielefeld,
die hem in het depot van zijn thuisstad onderbracht.
Seidensticker ging op zoek naar mensen die zijn loc

© Karl-Heinz Gräßle

weer bedrijfsklaar konden maken en kwam in 1980 in
contact met Olaf Teubert en zijn collega’s Jochen Pook
en Martin Hahlbohm van depot Bielefeld. Zij besteedden vele vrije uren aan de restauratie van de 01 150, die
vanaf 18 maart 1982 weer rijvaardig was. Er volgden
zes actieve jaren met speciale ritten en deelname aan
parades en tentoonstellingen. Hoogtepunt hierbij was
de voertuigparade ter gelegenheid van het jubileum
„150 jaar Duitse spoorwegen” in september 1985 in
Neurenberg, die de nu 50-jarige machine, toevallig voorzien van het jubileumnummer, met bravoure
volbracht. In 1988 eindigde de actieve periode van de
01 150, omdat er na opheffing en afbraak van depot
Bielefeld geen standplaats meer beschikbaar was. De
loc kwam weer in handen van de spoorwegen en ging
vervolgens naar Verkehrsmuseum Nürnberg, waar hij
in 2005 bij een brand zwaar beschadigd raakte.

© D. Stroner

Daar kon Olaf Teubert zich echter niet bij neerleggen.
Hij vroeg in de jaren daarna bedrijven en particulieren
om donaties voor de restauratie van „zijn” loc. In oktober 2010 was het eindelijk zover. Alle betrokkenen werden het eens over een restauratie- en exploitatieconcept, dat door Märklin financieel werd ondersteund. De
stoomlocfabriek Meiningen kreeg de opdracht voor de
herbouw van de loc. Vanaf het najaar 2011 zal de 01 150
weer onder stoom staan. Het uiterlijk van de machine
zal dan gewijzigd zijn, want er worden Wagner-windleiplaten aangebracht om de afleveringsstaat van 1935
weer te geven. De ombouwwerkzaamheden die door de
DB werden uitgevoerd, blijven echter gehandhaafd, dus
geen centrale vergrendeling aan de rookkastdeur en de
pompen worden weer in het midden van de loc op de
voetplaat aangebracht.

Volgens informatie van de Duitse spoorwegen wordt
de 01 150 in de toekomst in het DB-Museum Halle/Salle
ondergebracht en door de daar gevestigde vereniging
„Traditionsgemeinschaft Bw Halle P” geëxploiteerd.
De vereniging heeft in de afgelopen jaren al naam
gemaakt met de exploitatie van de eveneens kolengestookte stoomloc 03 1010.

© Dr. Räntzsch
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Sneeuwruimtrein
)=gF3

81362 Sneeuwruimtrein.
Voorbeeld: Stoomlocomotief met getrokken tender
serie 39 en Henschel stoomsneeuwfrees met kolentender van de Deutsche Bundesbahn (DB).

Model: Locomotief met 5-polige motor. Locbak van
metaal, fijn gedetailleerd. Verbeterde bufferuitrusting.
Alle koppelassen aangedreven. Sneeuwfrees met afzonderlijke motor en aangedreven freeswiel. Voorbouw
en draaistellen gedetailleerd uitgevoerd. Leiplaten en
tenderkleppen beweegbaar. Alle voertuigen gedetailleerd bedrukt.
Totale lengte 220 mm.
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Hier komt de muis
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81442 Reizigerstrein „Muis-showtrein”.
Voorbeeld: Elektrische locomotief serie 110.3 DB AG,
3 sneltreinrijtuigen van verschillende typen van de
Deutsche Bahn AG (DB AG), in verschillende reclameuitvoeringen. 1 gezelschapsrijtuig WGmh 824 met
afbeelding „Muis”. 1 coupérijtuig 235, 2e klas met
afbeelding „Olifant”. 1 bagagewagen Dms 905.1 met
afbeelding „Eend”. Bedrijfstoestand voorjaar 1996.
Model: Locomotief uitgevoerd met Klatte-ventilators,
afgeronde vensters, zonder bufferbekleding en schort.
5-polige motor, LED-frontsein wisselend met de rijrichting. Beide draaistellen aangedreven. Donkere wielkransen op loc en rijtuigen. Alle voertuigen in speciale
uitvoering, niet afzonderlijk verkrijgbaar.
Lengte over buffers 436 mm.

•
•

Vormwijziging.
Bijzondere kleurstelling en bedrukking met bedrukte
daken en vensters.

Eenmalige serie.

EXCLUSIV
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Eenmalige series 2012.

Brandweer-gereedschappenwagen Magirus-Deutz
!?3

18038 Brandweer-gereedschappenwagen.
Voorbeeld: Magirus-Deutz met ronde motorkap en
gereedschappenopbouw.
Model: Opbouw en cabine van metaalspuitgietwerk,
bodem van staalplaat. Ladder van metaal, afneembaar,
metalen wielen als draaiende delen met rubberbanden.
Treeplanken, bumpers en blauwe lichten afstekend qua
kleur.
Certificaat van echtheid.
Lengte 15,5 cm.

•
•
•
•
•

Late realisatie van een eerder gepland maar tot
nog toe niet vervaardigd voertuig.
Opbouw van metaal.
Vormt een prachtige aanvulling op de vijfdelige
serie replicavoertuigen (18023, 18032, 18031,
18034 en 18029).
Certificaat van echtheid.
Kartonnen verpakking in historische uitvoering.

!

Eenmalige series 2012.
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Märklin my world

Laat uw fantasie de vrije loop. Met Märklin

ben licht en geluid, 3 snelheidsniveaus en

banen. Dat betekent er altijd een reusachtige

my world schept u heel eenvoudig uw eigen

worden draadloos met een infraroodrijrege

keuze aan accessoires en uitbreidingsmoge

wereld: een veelzijdige modelspoorwereld

laar bestuurd. De vrolijk gekleurde wagens

lijkheden tot uw beschikking staat, ongeacht

waarin alles precies zo verloopt als u dat

worden eenvoudig met magneten aan elkaar

of u nu net begint of al een echte Märklin-

wilt. En u deelt het plezier met het hele gezin! gekoppeld. Bijpassende accessoires zoals

veteraan bent.

Iedereen kan meedoen en meespelen, vanaf

een perron, tunnel of sein op batterijen zijn

Digitaal of analoog? De keuze is aan u.

de bouw en inrichting van de modelbaan tot

uiteraard ook verkrijgbaar. Het speelplezier

De besturing van Märklin-modelbanen is van

het eigenlijke rijbedrijf. Alles past, alles zit

staat hierbij altijd op de voorgrond!

oudsher eenvoudig en comfortabel. Naast de

goed vast en alles werkt. Heel eenvoudig!

traditionele analoge besturing is het digi
tale rijden in de afgelopen decennia steeds
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Speciaal voor kinderen vanaf 3 jaar biedt

H0 – De schaal der schalen.

belangrijker geworden. Tegenwoordig bezit

Märklin my world in 2012 nieuwe startsets,

Märklin heeft vanaf het begin de norm

elke loc een ingebouwde decoder. Daarmee

die alles bevatten wat voor een speelse

bepaald. Zo ook in 1935 met de bouwgrootte

kunt u verschillende treinen tegelijkertijd

instap in de wereld van de modelspoorbaan

H0. De schaal 1:87 is tegenwoordig de meest

aansturen, maar ook andere functies zoals

nodig is. De locs rijden op batterijen, heb

verbreide bouwgrootte onder de model

licht en geluid gebruiken.

Veel grote carrières zijn klein begonnen

De elektrische modelspoorbaan hoort

Met de startsets van Märklin komt de

nog net als vroeger op elk verlanglijstje te

modelbaan echt tot leven. Ze zijn ontwik

staan. In tegenstelling tot bij elektronische

keld voor alle modelspoorliefhebbers die op

media vervluchtigen fantasie en initiatief

een spontane manier met hun Märklin-baan

niet in een virtuele wereld, maar kunnen

bezig zijn en gewoon lekker willen rijden. De

ze zich concreet ontwikkelen. Wat mana

voordelige modellen uit de startsets onder

gers tegenwoordig in dure seminars moet

scheiden zich door een verregaand realisti

worden bijgebracht, krijgt de modelbaan

sche weergave van alle belangrijke details.

spelenderwijs voor elkaar: hij ontwikkelt de

De allerkleinste onderdelen zijn hierbij

sociale vaardigheden en maakt verbanden

bewust achterwege gelaten om de

en wisselwerkingen zichtbaar. Het samen

modellen extra robuust te maken.

spelen gaat over hierarchieën en leeftijds

Bovendien biedt het assortiment veel

grenzen heen en bevordert de communica

uitbreidingsmodelijkheden om

tie. Na zoveel diepgaande argumenten valt

gewoon lekker te rijden en plezier

er nog maar een ding te zeggen: zelfs de

te hebben!

kleinste Märklin-startset bezit het potentieel
van samen plezier maken.
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Startset „Goederentrein”
bhF

29210 Startset „Goederentrein”.
Voorbeeld: Goederentrein bestaande uit een diesellocomotief serie 218, een gesloten goederenwagen,
een kiepwagen en een open goederenwagen in vrolijke
kleurstelling.
Model: Trein met batterijaandrijving en magneetkoppelingen tussen de afzonderlijke rijtuigen. Vastgekoppelde
eenheid bestaande uit een diesellocomotief en een gesloten goederenwagen met geïntegreerd batterijvak. De
trein heeft 3 snelheidsniveaus voor vooruit en a chteruit
rijden, 3 geluidsfuncties en een driepuntsfrontsein.
Vaten en kunststof kralen voor het laden van de wagens
meegeleverd.
Lengte van de trein 47,5 cm.

Afbeelding in originele grootte
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Inhoud: 12 gebogen rails 24130, 2 rechte rails 24172,
2 rechte rails 24188 en een handzame, draadloze infraroodrijregelaar. Inclusief 4x AA en 2x AAA batterijen.
De trein kan met 2 verschillende frequenties worden
bestuurd, zodat uitbreiding met een tweede batterijtrein
mogelijk is. Uitbreidingsmogelijkheden met de C-railuitbreidingssets en het volledige C-rail-programma.

•
•
•
•
•

Trein op batterijen met licht en geluidsfuncties.
Laadgoed voor het laden en lossen van de wagens
meegeleverd.
Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.
Duurzame C-rails met kliksysteem voor snel
opbouwen en afbreken – ook op de vloer.
Inclusief batterijen.

De goederentrein kan met extra wagens, die onder
de artikelnummers 44100, 44101, 44102, 44103 en 44104
verkrijgbaar zijn, worden uitgebreid.

112 x 76 cm
45“ x 30“
29210

12x

44104

2x

44103

2x

44102

44101

44100

Functies

Batterijtrein

Frontsein

x

Bedrijfsgeluiden

x

Tyfoon

x

Remmen piepen

x

29210
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Goederenwagens
44100 Uitbreidingsset voor de goederentrein.
Voorbeeld: Uitbreidingsset bestaande uit 1 open goederenwagen, 1 kiepwagen en 1 rongenwagen in vrolijke
kleurstelling.

Model: Alle wagens met magneetkoppelingen. Bak van
de kiepwagen naar beide zijden kantelbaar. Pakketten en kunststof kralen voor het laden van de wagens
meegeleverd.
Totale lengte over buffers 33,6 cm.

•
•

De meegeleverde pakketten en kunststof kralen
bieden veel laad- en losmogelijkheden.
Eenvoudig koppelen door toepassing van magneetkoppelingen.

72250 Ladingset.
Model: Ladingset bestaande uit vaten, pakketten en
zakken. Alle onderdelen van kunststof vervaardigd.
De ladingset is de ideale uitbreiding voor de startset
„Goederentrein” 29210 en voor de wagens met magneet
koppelingen (art. nr. 44100, 44101, 44103 en 44104).

5x
2x
3x
5x
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Uitbreidingsset passend bij de startset „Goederentrein”
29210. Extra wagens zijn onder de artikelnummers
44101, 44102, 44103 en 44104 verkrijgbaar.

44101 Kiepwagen.
Voorbeeld: Kiepwagen in vrolijke kleurstelling.
Model: Bak van de kiepwagen naar beide zijden kantelbaar. Magneetkoppelingen. Laadgoed voor de wagen
wordt als aparte ladingset onder het artikelnummer
72250 aangeboden.
Lengte van de wagen 11,2 cm.

•

44103 Open goederenwagen.
Voorbeeld: Open goederenwagen in vrolijke kleurstelling.
Model: Wagen met magneetkoppelingen. Laadgoed
voor de wagen wordt als aparte ladingset onder het
artikelnummer 72250 aangeboden.
Lengte van de wagen 11,2 cm.

•

Eenvoudig koppelen door de toepassing van
 agneetkoppelingen.
m

Kiepwagen passend bij de startset „Goederentrein”
29210. Extra wagens zijn onder de artikelnummers
44100, 44102, 44103 en 44104 verkrijgbaar.

Eenvoudig koppelen door de toepassing van
 agneetkoppelingen.
m

Open goederenwagen passend bij de startset „Goederentrein” 29210. Extra wagens zijn onder de artikel
nummers 44100, 44101, 44102 en 44104 verkrijgbaar.

44102 Ketelwagen.
Voorbeeld: Ketelwagen voor het transport van water, in
vrolijke kleurstelling.
Model: Wagen met magneetkoppelingen. De meegeleverde slang kan op de ketelwagen worden gestoken.
Lengte van de wagen 11,2 cm.

44104 Rongenwagen.
Voorbeeld: Rongenwagen in vrolijke kleurstelling.
Model: Wagen met magneetkoppelingen. Laadgoed
voor de wagen wordt als aparte ladingset onder het
artikelnummer 72250 aangeboden.
Lengte van de wagen 11,2 cm.

•

Eenvoudig koppelen door de toepassing van
 agneetkoppelingen.
m

Ketelwagen passend bij de startset „Goederentrein”
29210. Extra wagens zijn onder de artikelnummers
44100, 44101, 44103 en 44104 verkrijgbaar.

•

Eenvoudig koppelen door de toepassing van
 agneetkoppelingen.
m

Rongenwagen passend bij de startset „Goederentrein”
29210. Extra wagens zijn onder de artikelnummers
44100, 44101, 44102 en 44103 verkrijgbaar.
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Accessoires
72201 Sein op batterijen.
Sein van stevig kunststof met batterijvoeding. Geschikt
voor kinderen. Verlichting met een groene en een
rode LED. Het signaal kan met een druk op de knop of
automatisch na 7 seconden worden omgeschakeld. Het
batterijvak is in de sokkel van het sein geïntegreerd. Inclusief 2 AAA batterijen. Hoogte van het sein ca. 12 cm.
Aangezien dit product als speelgoed voor kinderen
vanaf 3 jaar is bedoeld, beïnvloedt het sein de treinen op
de modelbaan niet!

•
•
•

De automatische omschakelfunctie zorgt voor veel
speelplezier.
Het sein kan ook met een druk op de knop worden
omgeschakeld.
Inclusief batterijen.

Het sein op batterijen is een ideale uitbreiding voor de
treinen op batterijen 29200, 29201, 29202, 29203, 29204
en 29210.

24

72200 Bouwpakket „Perron”.
Bouwpakket met onderdelen van stevig kunststof die
in elkaar gestoken kunnen worden. Het perron bestaat
uit een klein aantal onderdelen die zeer eenvoudig te
monteren zijn en is daarom geschikt voor kinderen vanaf
3 jaar. Stickervel met verschillende plaatsnamen en
blanco borden meegeleverd. Montagehandleiding.

•
•

Met het meegeleverde stickervel met verschillende
plaatsnamen en blanco borden kan het perron eenvoudig naar wens worden aangepast.
Bouwpakket met weinig onderdelen die in elkaar
kunnen worden gestoken. Heel geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.

Het perron is een ideale uitbreiding voor de treinen op
batterijen 29200, 29201, 29202, 29203, 29204 en 29210.
zonder figuur
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Startsets
bhF

29201 Startset „Franse hogesnelheidstrein”.
Voorbeeld: Vijfdelige wagengroep.
Model: Trein met batterijaandrijving en magneetkoppelingen tussen de afzonderlijke rijtuigen. Vastgekoppelde
eenheid bestaande uit gemotoriseerde motorwagen
en een reizigersrijtuig met geïntegreerd batterijvak. De
trein heeft 3 snelheidsniveaus voor vooruit en achteruit
rijden, 3 geluidsfuncties en een driepuntsfrontsein.
Lengte van de trein 61 cm.

bhF

29202 Startset „Belgische hogesnelheidstrein”.
Voorbeeld: Vijfdelige wagengroep.
Model: Trein met batterijaandrijving en magneetkoppelingen tussen de afzonderlijke rijtuigen. Vastgekoppelde
eenheid bestaande uit gemotoriseerde motorwagen
en een reizigersrijtuig met geïntegreerd batterijvak. De
trein heeft 3 snelheidsniveaus voor vooruit en achteruit
rijden, 3 geluidsfuncties en een driepuntsfrontsein.
Lengte van de trein 61 cm.
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Inhoud: 12 gebogen rails 24130, 2 rechte rails 24172,
2 rechte rails 24188 en een handzame, draadloze infraroodrijregelaar. Inclusief 4x AA en 2x AAA batterijen.
De trein kan met 2 verschillende frequenties worden
bestuurd, zodat uitbreiding met een tweede batterijtrein
mogelijk is. Uitbreidingsmogelijkheden met de C-railuitbreidingssets en het volledige C-rail-programma.

•
•

Inhoud: 12 gebogen rails 24130, 2 rechte rails 24172,
2 rechte rails 24188 en een handzame, draadloze infraroodrijregelaar. Inclusief 4x AA en 2x AAA batterijen.
De trein kan met 2 verschillende frequenties worden
bestuurd, zodat uitbreiding met een tweede batterijtrein
mogelijk is. Uitbreidingsmogelijkheden met de C-railuitbreidingssets en het volledige C-rail-programma.

•
•

•
•
•

•
•
•

Trein op batterijen met licht en geluidsfuncties.
Eenvoudig koppelen door toepassing van magneetkoppelingen.
Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.
Duurzame C-rails met kliksysteem voor snel
opbouwen en afbreken – ook op de vloer.
Inclusief batterijen.

Eenmalige serie.

Trein op batterijen met licht en geluidsfuncties.
Eenvoudig koppelen door toepassing van magneetkoppelingen.
Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.
Duurzame C-rails met kliksysteem voor snel
opbouwen en afbreken – ook op de vloer.
Inclusief batterijen.

Eenmalige serie.

112 x 76 cm
45“ x 30“
29201

12x

2x

2x

112 x 76 cm
45“ x 30“
29202

12x

2x

2x

Functies

Batterijtrein

Frontsein

x

Stationsmededeling

x

Tyfoon

x

Deuren sluiten

x

Functies

Batterijtrein

Frontsein

x

Stationsmededeling

x

Tyfoon

x

Deuren sluiten

x
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Startsets
bhF

29203 Startset „ICN”.
Voorbeeld: Een op de ICN gebaseerde hogesnelheidstrein. Vijfdelige wagengroep.
Model: Trein met batterijaandrijving en magneetkoppelingen tussen de afzonderlijke rijtuigen. Vastgekoppelde
eenheid bestaande uit gemotoriseerde motorwagen
en een reizigersrijtuig met geïntegreerd batterijvak. De
trein heeft 3 snelheidsniveaus voor vooruit en achteruit
rijden, 3 geluidsfuncties en een driepuntsfrontsein.
Lengte van de trein 61 cm.

bhF

29204 Startset „Amtrak Acela”.
Voorbeeld: Een op de Amtrak Acela gebaseerde hogesnelheidstrein. Vijfdelige wagengroep.
Model: Trein met batterijaandrijving en magneetkoppelingen tussen de afzonderlijke rijtuigen. Vastgekoppelde
eenheid bestaande uit gemotoriseerde motorwagen
en een reizigersrijtuig met geïntegreerd batterijvak. De
trein heeft 3 snelheidsniveaus voor vooruit en achteruit
rijden, 3 geluidsfuncties en een driepuntsfrontsein.
Lengte van de trein 61 cm.
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Inhoud: 12 gebogen rails 24130, 2 rechte rails 24172,
2 rechte rails 24188 en een handzame, draadloze infraroodrijregelaar. Inclusief 4x AA en 2x AAA batterijen.
De trein kan met 2 verschillende frequenties worden
bestuurd, zodat uitbreiding met een tweede batterijtrein
mogelijk is. Uitbreidingsmogelijkheden met de C-railuitbreidingssets en het volledige C-rail-programma.

•
•

Inhoud: 12 gebogen rails 24130, 2 rechte rails 24172,
2 rechte rails 24188 en een handzame, draadloze infraroodrijregelaar. Inclusief 4x AA en 2x AAA batterijen.
De trein kan met 2 verschillende frequenties worden
bestuurd, zodat uitbreiding met een tweede batterijtrein
mogelijk is. Uitbreidingsmogelijkheden met de C-railuitbreidingssets en het volledige C-rail-programma.

•
•

•
•
•

•
•
•

Trein op batterijen met licht en geluidsfuncties.
Eenvoudig koppelen door toepassing van magneetkoppelingen.
Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.
Duurzame C-rails met kliksysteem voor snel
opbouwen en afbreken – ook op de vloer.
Inclusief batterijen.

Eenmalige serie.

Trein op batterijen met licht en geluidsfuncties.
Eenvoudig koppelen door toepassing van magneetkoppelingen.
Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.
Duurzame C-rails met kliksysteem voor snel
opbouwen en afbreken – ook op de vloer.
Inclusief batterijen.

Eenmalige serie.

112 x 76 cm
45“ x 30“
29203

12x

2x

2x

112 x 76 cm
45“ x 30“
29204

12x

2x

2x

Functies

Batterijtrein

Frontsein

x

Stationsmededeling

x

Tyfoon

x

Deuren sluiten

x

Functies

Batterijtrein

Frontsein

x

Stationsmededeling

x

Tyfoon

x

Deuren sluiten

x
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Startset „Mijn ICE – Start”
/dbhH5

29320 Startset „Mijn ICE – Start” 230 volt.
Voorbeeld: InterCity Express serie 402 van de Deutsche
Bahn AG (DB AG). Driedelige wagengroep: motorwagen,
rijtuigen met open afdeling 1e klas en stuurstandrijtuig
2e klas.
Model: Motorwagen met Digital-decoder en in serie
schakelbare geluidsfuncties. Speciale motor. 2 assen
aangedreven. Antislipbanden. Frontsein traditioneel in
bedrijf, digitaal schakelbaar voor de motorwagen (stuurstandrijtuig altijd aan). Dakstroomafnemers mechanisch
functioneel.
Treinlengte 76,5 cm.

j5

44320 ICE 2 – Boordrestaurant.
Voorbeeld: Restauratierijtuig „Boordrestaurant”
(WR 807.0) voor de hogesnelheidstrein ICE 2.
Model: Rijtuig met interieur en getinte zijruiten.
Lengte over buffers 26,4 cm.
Geïsoleerd wielstel 4 x 700580.
Het boordrestaurant is geschikt voor uitbreiding
van de startset 29320.
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Inhoud: 12 gebogen rails 24130, 5 rechte rails 24188,
6 rechte rails 24172, 1 basisstation. 1 schakelnetdeel
230 V/36 VA en een draadloze infraroodrijregelaar. Uitbreidingsmogelijkheden met de C-rail-uitbreidingssets
en met het volledige C-rail-programma. De wissels
kunnen achteraf worden uitgerust met de elektrische
wisselaandrijving 74492.

•
•
•
•

Nieuwe, digitale IR-rijregelaar voor de besturing van
maximaal 4 treinen.
Vrij bewegen rondom de modelbaan dankzij de
draadloze IR-rijregelaar.
Tyfoon en stationsmededelingen digitaal schakelbaar.
Gemakkelijk op te bouwen C-rail-modelbaan.

De trein kan worden uitgebreid met de rijtuigen 44320
en 44322.

Digitale functies

12x

6x

5x

1x

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Frontsein

x

x

x

x

Tyfoon

x

x

x

x

Stationsmededeling

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

j5

44322 ICE – Rijtuig met open afdeling.
Voorbeeld: Rijtuig met open afdeling 2e klas (serie 806.3)
voor de hogesnelheidstrein ICE 2.
Model: Rijtuig met interieur en getinte zijruiten.
Lengte over buffers 26,4 cm.
Geïsoleerd wielstel 4 x 700580.
Het rijtuig met open afdeling is geschikt voor
uitbreiding van de startset 29320.
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Startset „Mijn start met Märklin”
/dbH34

29162 Startset „Mijn start met Märklin”. 230 volt.
Voorbeeld: Dieselrangeerlocomotief van het type
Henschel DHG 500, lageboordwagen Kklm 505 van de
Deutsche Bundesbahn (DB) en een kiepwagen.
Model: Locomotief met Digital-decoder en speciale
motor. 1 as aangedreven, antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting, traditioneel in bedrijf,
digitaal schakelbaar. Trekhaak. 1 lageboordwagen en
1 kiepwagen, elk met Relex-kortkoppelingen.
Lengte van de trein 34,2 cm.

Digitale functies

Inhoud: 12 gebogen rails 24130, 2 rechte rails 24172,
1 rechte rails 24188, 1 basisstation, 1 schakelnetdeel
230V/18 VA en draadloze infraroodrijregelaar. Uitbreidingsmogelijkheden met de C-rail-uitbreidingssets en
het volledige C-rail-programma.

•
•
•

Nieuw, digitale IR-rijregelaar voor de besturing van
maximaal 4 treinen.
Vrij bewegen rondom de modelbaan dankzij de
draadloze IR-rijregelaar.
Gemakkelijk op te bouwen C-rail-modelbaan.

112 x 76 cm
45“ x 30“
29162
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12x

2x

1x

1x

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Frontsein

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Startset „goederentrein met serie 74”
/dbHT3

Digitale functies

29166 Startset „goederentrein met serie 74”. 230 volt.
Voorbeeld: Tenderlocomotief 74, een lageboordwagen
X-05 en een ketelwagen „Shell” van de Deutsche
Bundesbahn (DB).
Model: Locomotief met Digital-decoder en speciale
motor met vliegwiel. 3 assen aangedreven, antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting,
traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Veel gemonteerde details. Lageboordwagen en ketelwagen elk met
Relex-kortkoppelingen.
Lengte van de trein 34,9 cm.

Inhoud: 12 gebogen rails 24130, 3 rechte rails 24172,
1 rechte rail 24188, 1 wissel rechts 24612, 1 stootblok
24977, 1 basisstation, 1 schakelnetdeel 230V/18 VA en
draadloze infraroodrijregelaar. Uitbreidingsmogelijkheden met de C-rail-uitbreidingssets en het volledige
C-rail-programma.

•
•
•

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Frontsein

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Nieuwe, digitale IR-rijregelaar voor de besturing
van maximaal 4 treinen.
Vrij bewegen rondom de modelbaan dankzij de
draadloze IR-rijregelaar.
Gemakkelijk op te bouwen C-rail-modelbaan.

112 x 76 cm
45“ x 30“
29166

12x

3x

1x

1x

1x

1x
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Elektrische locomotief
)dbHT8

36614 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Reizigerstreinlocomotief van de serie 146.2 in
fictiever Märklin my world-uitvoering. Door Bombardier
gebouwd als standaardlocomotief in het TRAXX-programma. Tweestroomlocomotief.
Model: Metalen uitvoering met veel geïntegreerde
details. Met Digital-decoder en speciale motor. 4 assen
over cardan aangedreven. Antislipbanden. Driepunts-

34

Digitale functies

frontsein wisselt met de rijrichting, traditioneel in bedrijf,
digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme
LED’s. 2 mechanisch functionele dakstroomafnemers.
Lengte over buffers 21,7 cm.

•

Een echte eyecatcher op elke modelbaan – de kleurrijke Märklin my world-uitvoering trekt veel bekijks.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Frontsein

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Goederenwagens
1

44140 Set goederenwagens.
Voorbeeld: 3 goederenwagens van verschillende typen
van de Königlich Württembergische Staatseisenbahnen
(K.W.St.E.). 1 open goederenwagen met schotten type
Sml, 1 wijnvatenwagen met open remhuisje en 1 bierwagen type Litera H. Bedrijfstoestand ca. 1909.

8

44205 Bierwagen.
Voorbeeld: Uitvoering als particuliere wagen van Hövels
Hausbrauerei GmbH, Dortmund.

Model: Lageboordwagen geladen met bezaagd hout.
Bierwagen met open bordessen en 2 ijsluiken op het
dak. Alle wagens met Relex-koppelingen.
Totale lengte over buffers 33,6 cm.
Geïsoleerd wielstel per wagen 2 x 700580.

•

De tenderlocomotief 36140 is geschikt voor de
uitbreiding.

Bezaagd hout van echt hout gemaakt.

Model: Relex-koppelingen.
Lengte over buffers 11,5 cm.
Geïsoleerd wielstel 2 x 700580.

8

44206 Koelwagen
Voorbeeld: Uitvoering als particuliere wagen van CFP
Brands Süßwarenhandels GmbH & Co. KG, Bonn.

Model: Relex-koppelingen.
Lengte over buffers 11,5 cm.
Geïsoleerd wielstel 2 x 700580.
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Märklin H0 – het origineel
Märklin-model is ook in de verschijningsvorm van deze jaren uitgevoerd.
Het MHI presenteert onder het motto
„50 jaar moderne Rheingold” een exclusieve
en zeer interessante treinset. Een E 10.12
in de Rheingold-kleuren blauw/beige trekt
de speciaal voor deze „nieuwe” Rheingold
ontwikkelde rijtuigen, waaronder ook het
Het betrouwbaarste en alom tegenwoordige beroemde Buckel-restauratierijtuig of de
werkpaard onder de Duitse stoomlocs in het van een glazen koepel voorziene panoramawagen.
Bundesbahn-tijdperk, de serie 50, is nu in
model vereeuwigd. Deze zeer gedetailleerde Een bijzonder „high light” is het Insidermodel van dit jaar, dat volgens onze enquête
machine in de bedrijfstoestand van het
de verlanglijstjes van onze leden aanvoert.
midden van de jaren 1960 met Witte-windOudere spoorwegliefhebbers herinneren
leiplaten en de obligatoire „DB-Keks” (het
toenmalige logo dat wel wat van een koekje zich ongetwijfeld het elegante motortreinstel
van de serie 403, dat al halverwege de jaren
weghad), doet de harten van alle Märklin1970 als „Donald Duck” veel bekijks trok.
liefhebbers sneller slaan.
Onze clubleden zullen veel plezier beleven
Een tweede werkbeest, dit keer in de ranaan de voltooide uitvoering in spuitgietwerk
geerdienst, wordt herdacht met een model
met uitgebreide geluidsfuncties en interieurvan de tenderloc van de serie 94.5-16. Deze
verlichting.
vijfvoudig gekoppelde loc maakte al furore
als Pruisische T 16.1. Hij was tot aan het eind Met de serie 212 in de uitvoering van de
van de jaren 1960 onmisbaar op de rangeer- jaren 1970 komen alle dieselloc-fans aan
hun trekken. De sterke V 100 in metalen
stations van de Deutsche Bundesbahn. Het
De nieuwe H0-modellen van 2012 vormen
een bont geheel. Grote en kleine modelspoorbouwers kunnen zich weer verheugen
op stoom-, diesel en elektrische tractie,
locomotieven en treinstellen. We zijn trots op
onze nieuwe constructies en willen u er een
aantal daarvan op deze pagina tonen:

Bouwgrootte H0
Spoorbreedte 16,5 mm
Schaal 1: 87
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uitvoering met uitgebreide geluidsfuncties en
Telex-koppeling zal ook op de modelspoorbaan probleemloos de rol van „manusje van
alles” op zich nemen.
Het als DB-serie VT 75.9 aangeduide dieseltreinstel is wel een zeer bijzonder exemplaar.
Waggonfabrik Bautzen produceerde tussen
1933 en 1935 drie series van 30 van deze
dieselmechanische, lichte treinstellen voor
de DRG, waarvan de Deutsche Bundesbahn
er nog meer dan de helft in hun bestand kon
overnemen. De zeer robuuste uitvoering van
deze lichte treinstellen stond borg voor hun
inzet tot aan het begin van de jaren 1960.
Het Märklin-model zal in zijn uitvoering van
spuitgietwerk eveneens aan deze hoge eisen
voldoen.
Ter ere van het 175-jarig jubileum van de
legendarische „Lokfabrik Borsig” opent de
Pruisische P 10 in tijdperk II-uitvoering een
vijfdelige serie, bestaande uit een jaarlijks uit
te geven locomotief in prachtige detaillering
met een decoratieve vitrine.
De wagenafdeling schittert met de goederenwagens van het type Gbs 256. Deze ge-

sloten goederenwagens met stalen wanden
in damwandvorm horen thuis in tijdperk IV
en worden afzonderlijk verpakt in een display
aangeboden. In totaal bevat het display
twaalf geweatherde en acht fabrieksnieuwe
wagens.
Liefhebbers van de Oostenrijkse spoorwegen
kunnen zich verheugen op de stoomloc van
de serie 694 en de dieselloc van de serie
2048. Vooral de laatste belichaamt met zijn
specifieke aanpassingen voor Oostenrijk de
bekende voorliefde voor het detail van de
Märklin-constructeurs. Modelspoorbouwers
uit Frankrijk worden verrast met de nieuwe
150Z van de SNCF. De Zwitserse specialiteiten worden vertegenwoordigd door de
gelimiteerde treinset „Krokodil geweathered”, die een bruine Krokodil in verouderde
uitvoering en vijf Zwitserse wagens bevat.
De Amerikaanse stoomloc „Big Boy” met
windleiplaten vormt een echte „grote”
bijzonderheid, die in deze vorm slechts korte
tijd werd ingezet door Union Pacific.
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Digital-startset „Regional Express”
)dbHTU8

Digitale functies

29478 Digital-startset „Regional Express”. 230 volt.
Voorbeeld: Elektrische locomotief serie 146.2 en
2 dubbeldeks-stoptreinrijtuigen van de Deutsche Bahn
(DB AG). 1 dubbeldeksrijtuig 1e/2e klas DABza 756 en
1 dubbeldeksrijtuigen 2e klas DBza 751.
Model: Locomotief in metalen uitvoering, met Digitaldecoder en speciale motor. 4 assen over cardan aangedreven, antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met

de rijrichting, traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar.
Verlichting met onderhoudsarme LED’s. 2 mechanisch
functionele dakstroomafnemers. Rijtuigen met getinte
zijruiten.
Lengte van de trein 75,3 cm.

•

Mobile Station inclusief voorgeprogrammeerde
lockaart.

Inhoud: 12 gebogen rails 24130, 5 rechte rails
24188, 7 rechte rails 24172, 2 gebogen rails
24224, 1 wissel 24611 en 24612. Railaansluitbox,
schakelnetdeel 230 V/ 36 VA en Mobile Station met
lockaart. Geïllustreerde handleiding met veel tips
en suggesties. Uitbreidingsmogelijkheden met de
C-rail-uitbreidingssets en met het volledige C-railprogramma.
De thema-uitbreidingsset 78478 is geschikt voor
uitbreiding in stijl.

190 x 80 cm / 75“ x 32“

29478

7x

5x

78478
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12x

2x

1x

1x

29478

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Frontsein

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Uitbreidingsset „Regional Express”
LU8

78478 Thema-uitbreidingsset „Regional-Express”.
Voorbeeld: 1 dubbeldeksstuurrijtuig 2e klas DBbzfa 761
van de Deutsche Bahn AG (DB AG).
Model: Uitbreiding van de Regional Express met een
dubbeldeksstuurrijtuig en een busmodel „RegioBus”.
Stuurrijtuig met getinte zijruiten en 2 rode sluitseinen
aan de cabinezijde.

•
•

Inhoud: 5 rechte rails 24188, 4 rechte rails 24172, 1 gebogen rail 24224, 1 wissel rechts en 1 stootblok 24977.
1 busmodel.
Lengte over buffers 27,3 cm.
Uitbreidingsset passend bij de startset „RegionalExpress” 29478.

78478

4x

5x

1x

1x

1x

Talloze mogelijkheden door de realistische verbindingen tussen rail- en wegverkeer.
Railmateriaal voor uitbreiding van de C-railmodelbaan.
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Digital-startset „Nevenlijn”
(dbHjTU3

wisselt met de rijrichting, traditioneel in bedrijf, digitaal
schakelbaar. Kortkoppeling in NEM-normschacht. Rongenwagen geladen met een Lanz-tractor. Alle wagens
met kortkoppeling met schaargeleiding.
Lengte van de trein 81,3 cm.

29240 Digital-startset „Nevenlijn”. 230 volt.
29245 Digital-startset „Nevenlijn”. 120 volt.
Voorbeeld: Reizigerstrein met goederenvervoer (PmG)
van de Deutsche Bundesbahn (DB). Stoomlocomotief
met getrokken tender serie 24 met Wagner-windleiplaten, 1 eenheidsrijtuig ABi „Donnerbüchse” 1e/2e klas,
2 eenheidsrijtuigen Bi „Donnerbüchse” 2e klas en een
rongenwagen van het uitwisselingstype Rr 20.
Model: Locomotief met Digital-decoder en speciale
motor. Ketel en onderstel vervaardigd van metaal. Alle
assen aangedreven, antislipbanden. Driepuntsfrontsein

•
•
•

Mobile Station inclusief voorgeprogrammeerde
lockaart.
Tractormodel van metaal vervaardigd.
Typische nevenlijntrein uit tijdperk III.

210xx76
90cm
cm / 83”
210
83“xx36”
30“

29240
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7x

8x

12x

2x

1x

1x

Inhoud: 12 gebogen rails 24130, 8 rechte rails
24188, 7 rechte rails 24172, 2 gebogen rails 24224,
1 paar wissels 24611 en 24612. Railaansluitbox,
schakelnetdeel en Mobile Station met lockaart.
Geïllustreerde handleiding met veel tips en
suggesties. Uitbreidingsmogelijkheden met de
C-rail-uitbreidingssets en met het volledige C-railprogramma.

Digitale functies

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Frontsein

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x
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Digital-startset „Jaren zeventig”
/dbHTU4

Digitale functies

29710 Digital-startset „Jaren zeventig”. 230 volt.
Voorbeeld: Diesellocomotief serie 216 en 4 verschillende
goederenwagens van de Deutsche Bundesbahn (DB).
Bedrijfstoestand ca. 1975.
Model: Locomotief met Digital-decoder en geregelde
hoogvermogenaandrijving. 2 assen aangedreven, antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting,
traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Kortkoppelingen. 1 open zelflosser Fad 167, 1 rongenwagen Kbs
met afneembare rongen, 1 gesloten zelflosser Tdgs 930

en 1 gasketelwagen „Rommenhöller Kohlensäure”.
Alle wagens met kortkoppeling met schaargeleiding.
Kunststof bouwpakket.
Lengte van de trein 69,9 cm.

•
•
•

Mobile Station inclusief voorgeprogrammeerde
lockaart.
Inclusief kunststof bouwpakket.
Typerende treinsamenstelling uit de jaren zeventig.

210xx76
90cm
cm // 83”
210
83“xx36”
30“

29710

42

7x

8x

12x

2x

1x

1x

Inhoud: 12 gebogen rails 24130, 8 rechte rails
24188, 7 rechte rails 24172, 2 gebogen rails 24224,
1 paar wissels 24611 en 24612. Railaansluitbox,
schakelnetdeel 230 V/ 36 VA en Mobile Station met
lockaart. Geïllustreerde handleiding met veel tips
en suggesties. Uitbreidingsmogelijkheden met de
C-rail-uitbreidingssets en met het volledige C-railprogramma.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Frontsein

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Railuitbreiding „Overweg”
<

78071 Rail-uitbreidingsset „Overweg”.
Voorbeeld: Moderne overweg en rails voor station met
opstelspoor.
Model: Overweg met 2 elektromagnetisch bediende
halve overwegbomen met elk 2 rode waarschuwingslampen. Eenvoudig in te bouwen dankzij reeds aangebrachte bekabeling.

6x

1x

3x

1x

1x

•
•

Veel railmateriaal voor een uitwijkspoor, een opstelspoor en een overweg.
Automatische overweg eenvoudig te installeren.

Inhoud: Rails met spoorwegovergang en 2 contactrails
van 94,2 mm. 6 rechte rails 24172, 1 rechte rails 24077,
2 wissels rechts 24612, 1 wissel links 24611, 3 gebogen
rail 24224 en 1 stootblok 24977.

Uitbreidingsset is zeer geschikt om te worden gecombineerd met de actuele startsets van Märklin my world
en het Märklin H0-assortiment. Ook naar eigen inzicht
bruikbaar.

2x
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Digitale megastartset „Tijdperk III”
(cehENjTU3
29640 Digitale megastartset „Tijdperk III” 230 volt.
Voorbeeld: Reizigerstrein en goederentrein van de
Deutsche Bundesbahn (DB). Stoomlocomotief met
getrokken tender serie 03 en stoomlocomotief met cabinetender serie 50. Reizigersrijtuig 1e klas A4üm-61 en
2 reizigersrijtuigen 2e klas B4üm-63. Goederentrein met
5 verschillende goederenwagens. Gesloten goederenwagen Glt 23 met hoge deuren in de kopwanden, schuifdakwagen Kmmks 51 met rembordes en remmershuisje,
open goederenwagen Omm 37, rongenwagen Rlmms 58
en een bierkoelwagen Fürstenberg.

Model: Beide stoomlocomotieven met Digital-decoder
mfx en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving. Antislipbanden. Frontsein wisselt met
de rijrichting, traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar.
Totale lengte van de reizigerstrein 112,3 cm.
Totale lengte van de goederentrein 90,3 cm.

Inhoud: Grote C-rail-modelbaan met 3 wissels. Central
Station. Schakelnetdeel 60 VA voor de voeding van de
centrale eenheid en accessoires. Aansluitmateriaal.
Uitgebreide opbouw- en gebruikshandleidingen.
Eenmalige serie.

•

Complete digitale modelbaan: 2 treinen, grote
modelbaan en Central Station.

184 x 84 cm / 73” x 34”

29640
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11x

9x

14x

1x

1x

1x

1x

1x

Uitbreidingsmogelijkheden met de C-rail-uitbreidingssets en met het volledige C-rail-programma.
De wissels kunnen achteraf worden uitgerust
met de decoder 74461.

Digitale functies
Serie 03

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Digitale functies
Serie 50

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Frontsein

x

x

x

x

Frontsein

x

x

x

x

Contact rookgarnituur

x

x

x

x

Contact rookgarnituur

x

x

x

x

Rijgeluid stoomloc

x

x

x

x

Rijgeluid stoomloc

x

x

x

x

Locfluit

x

x

x

x

Locfluit

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Telex-koppeling achter

x

x

x

x

Piepen van remmen uit

x

x

x

Piepen van remmen uit

x

x

x

Drijfwerkverlichting

x

x

x

Kolen scheppen

x

x

x

Rangeerfluit

x

x

x

Bel

x

x

x

Kolen scheppen

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

Luchtpomp

x

x

Schudrooster

x

x

Stoom afblazen

x

x
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Goederentrein van de Königlich Bayerische Staatsbahn
/ebETU1

26731 Beierse goederentrein.
Voorbeeld: Tenderlocomotief serie D XII van de König
lich Bayerische Staatsbahn (K.Bay.Sts.B.), de latere
DRG-serie 73. Drie particuliere goederenwagens. 1 open
goederenwagen, 1 bierwagen van brouwerij Eberl Bräu
en 1 wagen voor koloniale waren. Alle wagens onderge
bracht bij de K.Bay.Sts.B., toestand ca. 1908.

Digitale functies

Model: Tenderlocomotief met Digital-decoder mfx.
Hoogvermogenmotor in de ketel. 2 assen aangedreven.
Tweepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting, traditio
neel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Optrekversnelling
en remvertraging digitaal schakelbaar. Veel gemon
teerde details. Alle 3 de wagens met kinematische
kortkoppeling volgens NEM.
Totale lengte over buffers 41,8 cm.

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Eenmalige serie.
Dit model is als gelijkstroomuitvoering
opgenomen in het Trix H0-assortiment onder
artikelnummer 21731.

26731
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Control
Unit

Frontsein

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x
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Reizigerstreinlocomotief T18
(cehET1

37077 Tenderlocomotief.
Voorbeeld: Snelle reizigerstreinlocomotief serie T18
van de Königlich Preußischen Eisenbahn-Verwaltung
(KPEV). Toestand ca. 1914, tijdperk I.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide
geluidsfuncties. 3 assen aangedreven. Antislipbanden.
Frontsein traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar.
Vele gemonteerde details.
Lengte over buffers 16,9 cm.

Digitale functies

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Eenmalige serie.
De bijpassende set met Pruisische coupérijtuigen is
opgenomen onder artikelnummer 42041.

42041
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Control
Unit

Frontsein

x

x

x

x

Rijgeluid stoomloc

x

x

x

x

Locfluit

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Piepen van remmen uit

x

x

x

Bel

x

x

x

Stoom afblazen

x

x

x

Schudrooster

x

x

x

Kolen scheppen

x

x

Luchtpomp

x

x

37077

Set coupérijtuigen
jU1

42041 Set met 3 paar coupérijtuigen.
Voorbeeld: 3-assige coupérijtuigparen van het
Pruisisch type van de Königlich Preußische EisenbahnVerwaltung (KPEV). Een rijtuigpaar B3/B3 2x 2e klas in
groen, een rijtuigpaar C3/C3 2x 3e klas in bruin en een
rijtuigpaar C3/C3 P 3e klas en 3e klas met bagageafdeling in roodbruin.
Model: Couperijtuigparen vast gekoppeld. Rijtuigen met
mechaniek voor kortkoppeling en interieur. Elke rijtuigpaar afzonderlijk verpakt.
Totale lengte over buffers 80 cm.
Geïsoleerd wielstel per wagen 3 x 700630.
Eenmalige serie.
De bijpassende stoomlocomotief van het type T18 is
verkrijgbaar onder artikelnummer 37077.
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Stoomlocomotief serie 96
(cehEU2

37968 Zware goederentrein-tenderlocomotief.
Voorbeeld: Zware goederentreinlocomotief serie 96 van
de Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRG). Gelede
locomotief type Mallet met compoundmotor met hogeen lagedrukcilinders.

Digitale functies

Model: Met Digital-decoder mfx, geregelde hoogvermogenaandrijving en uitgebreide geluidsfuncties. 4 assen
aangedreven. Antislipbanden. Bochtenvolgend geleed
onderstel. Frontsein traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Optrek- en remvertraging digitaal schakelbaar.
Schitterend uitgevoerd model met talloze gemonteerde
details.
Lengte over buffers 20,3 cm.

46097
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Dit model is als gelijkstroomuitvoering opgenomen in het Trix H0-assortiment onder artikelnummer 22059.

37968

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Frontsein

x

x

x

x

Rijgeluid stoomloc

x

x

x

x

Locfluit

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Piepen van remmen uit

x

x

x

Kolen scheppen

x

x

x

Rangeerfluit

x

x

x

Luchtpomp

x

x

x

Injecteur

x

x

Stoom/perslucht afblazen

x

x

Schudrooster

x

x

Set goederenwagens
U2

46097 Set goederenwagens.
Voorbeeld: 5 verschillende goederenwagens van de
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRG). 1 ketelwagen
Beiers type van BASF Ludwigshafen/Rhein, 1 gesloten
goederenwagen Gn (verbandstype), 1 pluimveewagen
Beiers type, 1 bierwagen Beiers type met reclameopschrift „Pschorr-Bräu München” en een open goederenwagen O Beiers type.

Model: Gedetailleerde uitvoering van onderstellen
en bakken. Bierwagen en ketelwagen met remhuisje.
Pluimveewagen met opengewerkte wagenbak en
schuifdeuren die open kunnen.
Totale lengte over buffers 45,8 cm.
Geïsoleerd wielstel spaakwiel 6 x 62301211,
schijfwiel 2 x 32376004 en 2 x 700580.

Eenmalige serie.
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Verzamelaarseditie “Borsig”
(cehEU2

37938 Reizigertrein-stoomlocomotief met getrokken
tender.
Voorbeeld: Reizigerstrein-stoomlocomotief van het
Pruisische type P 10 van de Deutsche ReichsbahnGesellschaft (DRG). Uitvoering zonder windleiplaten
en met Pruisische tender 2´2´T31,5 zonder planken op
de kolenbak. Locomotief 11.000 in het afleverboek van
A. Borsig-Werke Berlin-Tegel. Levering 1922.

52

Model: Met Digital-decoder mfx, geregelde hoogvermogenaandrijving en uitgebreide geluidsfuncties. 4 assen
aangedreven, antislipbanden. Locomotief en tender
voornamelijk van metaal. Ingericht voor rookgarnituur
72270. Tweepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting en
naderhand in te bouwen rookgarnituur traditioneel in
bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme warmwitte LED’s. Verstelbare kortkoppeling
met schaargeleiding tussen loc en tender. Op de tender
door mechaniek geleide kortkoppeling met NEMschacht. Zuigerstangbeschermhulzen meegeleverd.
Lengte over buffers 26,3 cm.

Representatieve verzamelaarsvitrine van hout en glas,
met als achtergrond decor een reliëf van de karakteristieke Borsig-poort van de Borsig-locomotieffabriek
Berlin- Tegel. Gegraveerd metalen bordje inclusief
fabrieksnummer op de vitrine. Inclusief hoogwaardig
uittreksel van het afleverboek.

•
•
•
•

„Borsig-editie 1”.
Representatieve verzamelaarsvitrine met reliëf voor
elk model van de editie.
Geregelde hoogvermogenaandrijving en uitgebreide
geluidsfuncties.
Inclusief uittreksel van het afleverboek van Borsig.

Eenmalige serie (model 1 van 5).

175 jaar Borsig – locomotiefbouwpionier van Europa.
Toen August Borsig in 1837 in Berlijn zijn machine
fabriek en ijzergieterij opende, vermoedde niemand dat
dit het begin zou zijn van wat eens een van de grootste
locomotieffabrieken ter wereld zou worden. Al in 1841
bouwde August Borsig, na zorgvuldig onderzoek van
de in de die tijd gebruikelijke Engelse en Amerikaane
loctypen, de locomotief BORSIG met het fabrieksnum
mer 1. Deze loc overtuigde door een verbeterd stuur- en
assysteem en won op 21 juli 1841 een race tegen een
Engelse loc met 10 minuten voorsprong. Op die dag
begon de zegetocht van de Borsigse locomotiefbouw,
die in 1954 na meer dan 16.000 afgeleverde locomo
tieven eindigde. Tijdens het tijdperk van de stoom
locbouw groeide Borsig in Europa uit tot de grootste

locbouwer, terwijl het bedrijf wereldwijd de tweede
plaats innam. Ter ere van het 175-jarige jubileum van
Borsig gaat Märklin een speciale vijfdelige serie van
geselecteerde H0-modellen vervaardigen, die in 2016
ter gelegenheid van het 175-jarige jubileum van de
stoomlocbouw in Duitsland wordt voltooid. Er zal elk
jaar een prachtig gedetailleerde locomotief met een
eersteklas technische uitrusting als eenmalige serie
worden vervaardigd. Elk model wordt met een decora
tieve vitrine geleverd, waarvan de achterwand uit een
schitterend reliëf van de karateristieke Borsig-poort is
voorzien. Naast het reliëf beschikt de vitrine over een
metalen bordje waarop het fabrieksnummer van het
afleverboek is gegraveerd. Ter afronding van het thema
wordt bij elke loc een op hoogwaardig papier gedrukt
uittreksel van het afleverboek van Borsig geleverd.
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Dieseltreinstel met aanhangrijtuig
*;cehN+jU3
37705 Dieseltreinstel met aanhangrijtuig.
Voorbeeld: 2-delig dieseltreinstel bestaande uit motorrijtuig serie VT 75.9 en aanhangrijtuig serie VB 140,
2e klas, van de Deutsche Bundesbahn (DB). Purperrode basiskleur. Cabines van het motorrijtuig voorzien
van zonnekappen en op elke cabine een tyfoon met
gebogen hoorn. Dakuitvoering van het motorrijtuig met
gemonteerde dakkoelers en aan- en afvoerbuizen en
extra bedieningsstangen. Motorrijtuig en aanhangrijtuig
met stangenbuffers. Bedrijfsnummers VT 75 902 en
VB 140 042. Bedrijfstoestand ca. 1959.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving
met vliegwiel in het motorrijtuig. Beide assen in het
motorrijtuig aangedreven. Antislipbanden. Standaard
ingebouwde interieurverlichting in het motorrijtuig en
het aanhangrijtuig. Driepuntsfrontsein wisselt met de
rijrichting en 2 rode sluitseinen op het motorrijtuig en
interieurverlichting traditioneel in bedrijf, digitaal scha-
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kelbaar. Verlichting met onderhoudsarme warmwitte
LED’s. Rood sluitsein op het motorrijtuig is aan zijde 2
aan de kant van het aanhangrijtuig afzonderlijk digitaal
schakelbaar. Aanhangwagen voorbeeldgetrouw zonder
frontsein. Tussen de voertuigeenheden stroomgeleidende verbinding met koppeldissel met schaargeleiding.
Interieur. Onbelemmerde doorkijk in het motorrijtuig
en het aanhangrijtuig. Op het motorrijtuig afzonderlijk
gemonteerde ladder.
Lengte over de buffers van de tweedelige wagengroep
28,1 cm.

•
•
•
•
•

mfx-decoder met uitgebreide geluidsfuncties.
Standaard ingebouwde interieurverlichting in motorrijtuig en aanhangrijtuig met warmwitte LED’s.
Opbouw grotendeels uitgevoerd in metaal.
Vele gemonteerde details.
Bedrijfsnummers: VT 75 902 en VB 140 042.

Digitale functies

Dit model is als gelijkstroomuitvoering opgenomen in het Trix H0-assortiment onder artikelnummer 22675.
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Aufnahme Richard Schatz, Sammlung H.U. Diener
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Dieseltreinstel met aanhangrijtuig
Na de eerste successen met tweeassige, lichte
motortreinstellen voor nevenlijnen leverden vanaf 1932
verschillende bedrijven tweeassige voertuigen van verschillende typen en motorvermogens aan de Deutsche
Reichsbahn-Gesellschaft (DRG). Waggonfabrik Bautzen
produceerde tussen 1933 en 1935 drie series dieselmechanische motortreinstellen die slechts op kleine
punten van elkaar verschilden. Waar bij de eerste serie
(VT 135 002-011) het onderstel en de wagenbak nog geklonken waren, werd bij de tweede serie (VT 135 022031) al veel meer gebruik gemaakt van de lastechniek.

Bij de derde serie (VT 135 051-060) waren het onderstel
en de wagenbak volledig gelast. Vrijwel gelijktijdig
werden ook drie series bijpassende aanhangrijtuigen
als VB 140 032-047, 097-122 en 230-249 geleverd.
De eerste serie treinstellen reed oorspronkelijk met
een Daimler-dieselmotor van 120 pk, maar werd later
van dezelfde motor voorzien als de andere twee series,
namelijk een Daimler van 135 pk. Op één uitzondering
na stak de motor nog bij alle wagens uit in de wagenbak en werd deze afgedekt door een wegklapbare
bank. Bij alle drie de series werd gebruikgemaakt van

*;ceN+jU3
37706 Dieseltreinstel met aanhangrijtuig.
Voorbeeld: 2-delig dieseltreinstel bestaande uit motorrijtuig serie VT 75.9 en aanhangrijtuig serie VB 140,
2e klas, van de Deutsche Bundesbahn (DB). Purperrode basiskleur. Cabines van het motorrijtuig voorzien
van zonnekappen en op elke cabine een tyfoon met
rechte hoorn. Dakuitvoering van het motorrijtuig met
gemonteerde dakkoelers en aan- en afvoerbuizen en
extra bedieningsstangen. Motorrijtuig en aanhangrijtuig
met stangenbuffers. Bedrijfsnummers VT 75.903 en
VB 140.036. Bedrijfstoestand ca. 1959.
Model: Met Digital-decoder mfx. Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel in het motorrijtuig. Beide
assen in het motorrijtuig aangedreven. Antislipbanden.
Standaard ingebouwde interieurverlichting in het motor-
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rijtuig en het aanhangrijtuig. Driepuntsfrontsein wisselt
met de rijrichting en 2 rode sluitseinen op het motorrijtuig en interieurverlichting traditioneel in bedrijf, digitaal
schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme warmwitte LED’s. Rood sluitsein op het motorrijtuig is aan zijde 2
aan de kant van het aanhangrijtuig afzonderlijk digitaal
schakelbaar. Aanhangwagen voorbeeldgetrouw zonder
frontsein. Tussen de voertuigeenheden stroomgeleidende verbinding met koppeldissel met schaargeleiding.
Interieur. Onbelemmerde doorkijk in het motorrijtuig
en het aanhangrijtuig. Op het motorrijtuig afzonderlijk
gemonteerde ladder.
Lengte over de buffers van de tweedelige wagengroep
28,1 cm.

de beproefde mechanische krachtoverbrenging door
middel van een viertraps, drukgeschakelde keerkoppeling van de onderneming TAG.
De DB nam na afloop van de oorlog alle wagens van
de drie series over en duidde ze vanaf 1947 aan als
serie VT 75.9. Vanaf het midden van de jaren 1950 reden
alle VT 75.9 bij de BD Regensburg en kregen ze nog
nieuwe 130-pk-motoren van het type Deutz A 6 M 617.
Deze werden ook bij locomotors van vermogensgroep
II teogepast.. Van de zestien omgenummerde wagens
die oorspronkelijk bij de DB terecht kwamen, waren

er in 1960 nog elf over. Negen daarvan werden in april
en mei 1960 door de Bundesbahn doorgehaald in de
boeken. De laatste twee VT 75.9 werden echter pas op
30 maart 1962 bij Bw Schwandorf buiten dienst gesteld.
De DR had na afloop van de oorlog daarentegen nog
maar één motortreinstel in het bestand; de later tot
salonvoertuig van de Rbd Magdeburg omgebouwde
VT 135 054 (vanaf 1970: 186 257) is tegenwoordig een
museumstuk dat in Bw Staßfurt te vinden is.

Digitale functies

•
•
•
•
•

mfx-decoder.
Standaard ingebouwde interieurverlichting in
motorrijtuig en aanhangrijtuig met warmwitte
LED’s.
Opbouw grotendeels uitgevoerd in metaal.
Vele gemonteerde details.
Bedrijfsnummers: VT 75.903 en VB 140.036.

Eenmalige serie.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Frontsein

x

x

x

x

Interieurverlichting

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

x

x

x

Frontsein achter uit

Goederentrein-tenderlocomotief
De bekende Pruisische loc-afdelingschef Robert
Garbe zette in 1904 de ontwikkeling van een vijfvoudig
gekoppelde tenderloc in gang. Het loopwerk en de
aandrijving moesten volgens het principe van Gölsdorf
worden gebouwd om een beter bochtengedrag te
realiseren. Hierbij werden de eerste, derde en vijfde
gekoppelde as met zijwaartse speling gelagerd en vond
de aandrijving op de vierde gekoppelde as plaats. Al
in 1905 leverde de Berliner Maschinenbau AG (BMAG,
voorheen Schwartzkopff) twee prototypen volgens
dit principe. Al snel werden meer machines van het
nieuwe type T 16 in bedrijf genomen. Op grond van de
niet geheel tevredenstellende rijeigenschappen werd
vanaf bouwjaar 1910 de aandrijving verplaatst van de
vierde op de nu vast gelagerde derde gekoppelde as.

(cehHU3

37160 Tenderlocomotief.
Voorbeeld: Goederentrein-tenderstoomlocomotief serie
94.5-18 van de Deutsche Bundesbahn (DB), met bel en
voorverwarmer op de ketel, rangeerradioantenne en
bufferschijf met waarschuwingskleur. Bedrijfsnummer
94 1343. Bedrijfstoestand ca. 1960.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenmotor met
klokanker en vliegwiel in de ketel. 5 assen aangedreven.

In 1913 kwam het tot verregaande veranderingen met
de inbouw van een oververhitter, een stoomverdeling
met Kuhnscher Schleife in plaats van de hangstaafverdeling en een voorwarmer van voedingswater door
uitlaatstoom, die eerst in de lengte op en later naast de
ketel werd geplaatst. Met deze „versterkte” T 16 was
de overgang tot T 16.1 voltooid. De T 16.1 werd nog tot
in 1924, dus nog in het tijdperk van de DRG aangekocht.
In totaal werden er 1236 machines voor Pruisen en de
DRG gebouwd en vanaf 1921 waren naast BMAG ook
Hanomag, Henschel en Linke-Hofmann bij de productie
betrokken. Grafenstaden leverde in 1915 nog zes T 16.1
voor Elzas-Lotharingen. Reparaties na afloop van de
Eerste Wereldoorlog decimeerde het bestand en zo
kon de DRG de nog aanwezige T 16.1 in 94 502-1380 en

94 1501-1740 omnummeren. De T 16.1 waren niet alleen
krachtige machines voor de rangeer- en goederendienst. De DRG rustte vanaf de jaren 1920 een aantal
van de T 16.1 uit met een Riggenbach-tegendrukrem.
Deze kwamen deels in Thüringen en deels in et westen
en zuiden van Duitsland terecht en losten daar het
tandradbedrijf af. Na de Tweede Wereldoorlog vonden
talloze machines een nieuw thuis in Polen, Oostenrijk, Joegoslavië, Hongarije, Tsjecho-Slowakije en
de USSR. Het merendeel van de 94 bleef echter in de
westelijke zones. Na de buitendienststelling van de
machines die in de oorlog beschadigd waren, bezat
de DB in 1950 nog 679 T 16.1, terwijl bij de DR aan het
einde van de oorlog nog 249 van deze locs in de boeken
stonden. Voor beide Duitse spoorwegondernemingen

bleven de 94 nog decennialang onmisbaar op grote rangeerstations en zo kregen veel machines zelfs nog een
rangeerradio. Bij de DB kregen 140 locs in 1968 nog de
EDV-serieaanduiding 094. De laatste vijfvoudig gekoppelde locs werden pas verdrongen door de geforceerde
uitlevering van de zware rangeerlocs van de series
290/291. In december 1974 verliet de laatste T 16.1
de dienst. Bij de DR werd niet veel langer gebruik
gemaakt van de T 16.1. De laatste exemplaren werden
in 1975 buiten dienst gesteld. Minstens twaalf T 16.1
wisten aan de snijbrander te ontsnappen. De 94 1292
bij de Rennsteigbahn en de 94 1538, die jarenlang in
Gönnern als monument dienst deed, maken de beste
kans hun bedrijfsvaardigheid te behouden.

Digitale functies

Antislipbanden. Locomotief voornamelijk van metaal.
Ingericht voor rookgarnituur 72270. Driepuntsfrontsein
wisselt met de rijrichting en naderhand in te bouwen
rookgarnituurcontact traditioneel in bedrijf, digitaal
schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme, warmwitte LED’s. Zuigerstangbeschermhulzen en remslangen
meegeleverd.
Lengte over buffers 14,6 cm.

•
•
•
•
•

Volledig nieuwe ontwikkeling.
Locomotief voornamelijk in metalen uitvoering.
Bijzonder gedetailleerde constructie met veel
gemonteerde details.
Hoogvermogenmotor met klokanker in de
ketel.
Veel bedrijfs- en geluidsfuncties schakelbaar.

Dit model is als gelijkstroomuitvoering opgenomen in het Trix H0-assortiment onder artikelnummer 22159.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Frontsein

x

x

x

x

Contact rookgarnituur

x

x

x

x

Rijgeluid stoomloc

x

x

x

x

Locfluit

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Piepen van remmen uit

x

x

x

Bel

x

x

x

Rangeerfluit

x

x

x

Stoom afblazen

x

x

x

Luchtpomp

x

x

Kolen scheppen

x

x

Schudrooster

x

x

Injecteur

x

x

Generatorgeluid

x

x

Cabineradio

x

x

Koppelgeluid

x

x

57

Goederentrein-tenderlocomotief
De bekende Pruisische loc-afdelingschef Robert
Garbe zette in 1904 de ontwikkeling van een vijfvoudig
gekoppelde tenderloc in gang. Het loopwerk en de
aandrijving moesten volgens het principe van Gölsdorf
worden gebouwd om een beter bochtengedrag te
realiseren. Hierbij werden de eerste, derde en vijfde
gekoppelde as met zijwaartse speling gelagerd en vond
de aandrijving op de vierde gekoppelde as plaats. Al
in 1905 leverde de Berliner Maschinenbau AG (BMAG,
voorheen Schwartzkopff) twee prototypen volgens
dit principe. Al snel werden meer machines van het
nieuwe type T 16 in bedrijf genomen. Op grond van de
niet geheel tevredenstellende rijeigenschappen werd
vanaf bouwjaar 1910 de aandrijving verplaatst van de
vierde op de nu vast gelagerde derde gekoppelde as.
In 1913 kwam het tot verregaande veranderingen met

(ceHU3

37165 Tenderlocomotief.
Voorbeeld: Goederentrein-tenderstoomlocomotief serie
94.5-18 van de Deutsche Bundesbahn (DB), met bel en
voorverwarmer op de ketel, zonder rangeerradioantenne. Bedrijfsnummer 94.713. Bedrijfstoestand ca. 1961.
Model: Met Digital-decoder mfx. Geregelde hoogvermogenmotor met klokanker en vliegwiel in de ketel. 5 assen
aangedreven. Antislipbanden. Locomotief voornamelijk

de inbouw van een oververhitter, een stoomverdeling
met Kuhnscher Schleife in plaats van de hangstaafverdeling en een voorwarmer van voedingswater door
uitlaatstoom, die eerst in de lengte op en later naast de
ketel werd geplaatst. Met deze „versterkte” T 16 was
de overgang tot T 16.1 voltooid. De T 16.1 werd nog tot
in 1924, dus nog in het tijdperk van de DRG aangekocht.
In totaal werden er 1236 machines voor Pruisen en de
DRG gebouwd en vanaf 1921 waren naast BMAG ook
Hanomag, Henschel en Linke-Hofmann bij de productie
betrokken. Grafenstaden leverde in 1915 nog zes T 16.1
voor Elzas-Lotharingen. Reparaties na afloop van de
Eerste Wereldoorlog decimeerde het bestand en zo
kon de DRG de nog aanwezige T 16.1 in 94 502-1380 en
94 501-1740 omnummeren. De T 16.1 waren niet alleen
krachtige machines voor de rangeer- en goederen-

dienst. De DRG rustte vanaf de jaren 1920 een aantal
van de T 16.1 uit met een Riggenbach-tegendrukrem.
Deze kwamen deels in Thüringen en deels in et westen
en zuiden van Duitsland terecht en losten daar het
tandradbedrijf af. Na de Tweede Wereldoorlog vonden
talloze machines een nieuw thuis in Polen, Oostenrijk, Joegoslavië, Hongarije, Tsjecho-Slowakije en
de USSR. Het merendeel van de 94 bleef echter in de
westelijke zones. Na de buitendienststelling van de
machines die in de oorlog beschadigd waren, bezat
de DB in 1950 nog 679 T 16.1, terwijl bij de DR aan het
einde van de oorlog nog 249 van deze locs in de boeken
stonden. Voor beide Duitse spoorwegondernemingen
bleven de 94 nog decennialang onmisbaar op grote rangeerstations en zo kregen veel machines zelfs nog een
rangeerradio. Bij de DB kregen 140 locs in 1968 nog de

van metaal. Ingericht voor rookgarnituur 72270. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting en naderhand in
te bouwen rookgarnituurcontact traditioneel in bedrijf,
digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme,
warmwitte LED’s. Zuigerstangbeschermhulzen en remslangen meegeleverd.
Lengte over buffers 14,6 cm.

•
•
•
•
•

Volledig nieuwe ontwikkeling.
Locomotief voornamelijk in metalen uitvoering.
Bijzonder gedetailleerde constructie met veel
gemonteerde details.
Hoogvermogenmotor met klokanker in de
ketel.
Ander bedrijfsnummer dan de 37160.

EDV-serieaanduiding 094. De laatste vijfvoudig gekoppelde locs werden pas verdrongen door de geforceerde
uitlevering van de zware rangeerlocs van de series
290/291. In december 1974 verliet de laatste T 16.1
de dienst. Bij de DR werd niet veel langer gebruik
gemaakt van de T 16.1. De laatste exemplaren werden
in 1975 buiten dienst gesteld. Minstens twaalf T 16.1
wisten aan de snijbrander te ontsnappen. De 94 1292 bij
de Rennsteigbahn en de 94 1538, die jarenlang in Gönnern als monument dienst deed, maken de beste kans
hun bedrijfsvaardigheid te behouden.
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Eenmalige serie.
Dit model is als gelijkstroomuitvoering opgenomen in het
Trix H0-assortiment onder artikelnummer 22160.
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Goederentrein-stoomlocomotief serie 50
De machines van de serie 50 ontstonden kort voor het
begin van de Tweede Wereldoorlog als laatste zogenaamde „eenheidsstoomlocs”. In april 1937 ontving het
Reichsbahn-Zentralamt (RZA) van het ReichsverkehrsMinisterium (RVM) de opdracht om een krachtige
goederenlocomotief voor nevenlijnen te ontwerpen.
Deze moest onder andere de Eh2-goederenstoomlocs
van de serie 57.10-40 (Pruisische G 10) gaan vervangen.

(cehHU3

37810 Goederentrein-stoomlocomotief met getrokken
tender.
Voorbeeld: Goederentrein-stoomlocomotief serie 50 van
de Deutsche Bundesbahn (DB), met getrokken kolentender als eenheidsbaktender 2´2´T26 in de oorspronkelijke
vorm. Met Witte-windleiplaten, standaard cabine, lange
omloop voor naar de rookkast schuin omlaaghellend,
DB-reflexglaslampen en eenzijdige automatische treinstopinrichting. Bedrijfsnummer 50 1013. Bedrijfstoestand
ca. 1965.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenmotor met klokanker
en vliegwiel in de ketel. 5 assen aangedreven. Antislipbanden. Locomotief en tender voornamelijk van metaal.
Ingericht voor rookgarnituur 7226. Driepuntsfrontsein
wisselt met de rijrichting en naderhand in te bouwen
rookgarnituur traditioneel in bedrijf, digitaal schakel-

De loc moest op het vlakke land een middelzware
goederentrein kunnen trekken, bogen met een straal
van 140 m doorrijden en met een belasting per as van
ongeveer 15 ton ook probleemloos inzetbaar zijn op
nevenlijnen met een lichte bovenbouw. Een maximumsnelheid van 80 km per uur zou voldoende zijn. Omdat
op veel kopstations ofwel helemaal geen draaischijven
ofwel te korte draaischijven aanwezig waren, moest

mogelijk om binnen de voorgeschreven belasting per
as te blijven, dus bleef alleen de constructie van een
vijfvoudig gekoppelde machine met vooras over. En
zo leverde Henschel van april tot juli 1939 de eerste
twaalf locomotieven met stalen vuurkist, een ketel van
gelegeerd staal, een tweecilinder-oververhitteraandrijving met Wagner-oververhitter en een keteldruk van
16 bar. De zon ontstane serie 50 zou al snel als de meest

Digitale functies

baar. Verlichting met onderhoudsarme warmwitte LED’s.
Kortkoppeling met mechaniek tussen loc en tender,
verstelbaar op basis van de railradius. Achter aan de
tender en voor aan de loc door mechaniek geleide
kortkoppeling met NEM-schacht. Berijdbare minimumboogstraal 360 mm. Zuigerstangbeschermhulzen en
remslangen meegeleverd.
Lengte over buffers 26,4 cm.

•
•
•
•
•

Een bijpassende set goederenwagens voor deze
goederentrein-stoomlocomotief is opgenomen
onder artikelnummer 46080.
Dit model is als gelijkstroomuitvoering opgenomen in het Trix H0-assortiment onder artikelnummer 22780.

Volledig nieuwe ontwikkeling.
Bijzonder fijne metalen constructie.
Opengewerkt staafframe en veel gemonteerde
details.
Hoogvermogenmotor met klokanker in de ketel.
Veel bedrijfs- en geluidsfuncties digitaal schakelbaar.

46080
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de machine echter in beide richtingen dezelfde snelheid kunnen ontwikkelen. Daarom werd de tender
van een wand voorzien, die het locpersoneel bij het
achteruitrijden bescherming moest bieden. Het RZA
plande in eerste instantie een 1‘D-locomotief (serie 46),
omdat men een 1‘E noch de vereiste achteruitrijsnelheid, noch het vereiste vermogen aan de trekhaak
toevertrouwde. Met deze machine was het echter niet

37810
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succesvolle constructie van de Deutsche Reichsbahn
worden, want de 80 km per uur rijdende machine met
een vermogen van 1.600 pk ontwikkelde zich ras tot een
universeel inzetbare, onverwoestbare en betrouwbare
locomotief. Als gevolg van de oorlog die op 1 september 1939 uitbrak, nam de vraag naar goederentreinlocomotieven enorm toe en werden de eerste twaalf
locs in de jaren daarna aangevuld met nog eens 3.152
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37811 Goederentrein-stoomlocomotief met getrokken
tender.
Voorbeeld: Goederentrein-stoomlocomotief serie 50 van
de Deutsche Bundesbahn (DB), met getrokken kolentender als eenheidsbaktender 2´2´T26 in de oorspronkelijke
vorm. Met Wagner-windleiplaten, standaard cabine,
lange omloop voor naar de rookkast schuin omlaaghellend, Reichsbahn-lantaarns en zonder automatische
treinstopinrichting. Bedrijfsnummer 50 1128. Bedrijfstoestand ca. 1950.
Model: Met Digital-decoder mfx. Geregelde hoogvermogenmotor met klokanker en vliegwiel in de ketel. 5 assen
aangedreven. Antislipbanden. Locomotief en tender
voornamelijk van metaal. Ingericht voor rookgarnituur
7226. Tweepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting en
naderhand in te bouwen rookgarnituur traditioneel in

machines. Vrijwel alle Europese lcobouwers waren bij
de productie betrokken. Net als de serie 44 werd ook
de serie 50 in de loop van de Tweede Wereldoorlog
stapsgewijs vereenvoudigd, zodat de locomotieven
vanaf 1942 als 50 ÜK werden uitgeleverd. Meer dan 300
machines werden uiteindelijk zover vereenvoudigd
dat ze niet volgens planning aan de serie 50, maar aan
de oorlogsloc-serie 52 werden toegewezen. Ondanks
talloze oorlogsverliezen beschikten de twee Duitse

spoorwegondernemingen na 1945 over bijna 3.000 locomotieven. Daarvan waren er na afgifte en buitendienststellingen meer dan 317 in handen van de DR, terwijl
de DB meer dan 2.000 machines had. De DB-machines
waren in de hele Bondsrepubliek te vinden. Ze werden
voorzien van Witte-platen, terwijl de schort rondom
bij de meeste machines werd verwijderd. Vanaf
1961 werden de tenders van 730 locs voorzien van
machinistencabines in het kader van de rationalisering

en modernisering van het vervoer en de exploitatie.
Hierdoor werd de kolencapaciteit tot 6,6 ton beperkt.
Door het lagere gewicht konden de machines echter
nog veelzijdiger worden ingezet en losten ze op veel
nevenlijnen de daar ingezette tenderlocs af. Bij de
invoering van de computernummers vanaf 1968 werd de
serie 50 opgesplitst in de series 050-053. Ze behoorden
tot de laatste stoomlocs van de Deutsche Bundesbahn
en werden tot 1977 ingezet.

Digitale functies

bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme warmwitte LED’s. Kortkoppeling met mechaniek tussen loc en tender, verstelbaar op basis van de
railradius. Achter aan de tender en voor aan de loc door
mechaniek geleide kortkoppeling met NEM-schacht.
Berijdbare minimumboogstraal 360 mm. Zuigerstangbeschermhulzen en remslangen meegeleverd.
Lengte over buffers 26,4 cm.

•
•
•
•
•

Volledig nieuwe ontwikkeling.
Bijzonder fijne metalen constructie.
Opengewerkt staafframe en veel gemonteerde
details.
Hoogvermogenmotor met klokanker in de ketel.
Ander bedrijfsnummer dan de 37810.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Eenmalige serie.
Een bijpassende set goederenwagens voor deze
goederentrein-stoomlocomotief is opgenomen
onder artikelnummer 46080.

Frontsein

x

x

x

x

Contact rookgarnituur

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Dit model is als gelijkstroomuitvoering opgenomen in het Trix H0-assortiment onder artikelnummer 22781.
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Goederentrein-stoomlocomotief serie 50

Hoogvermogenaandrijving
met klokankermotor en
vliegwiel in de ketel

Digital-decoder en
luidspreker voor geluid
in de tender

Loc-ketel van metaal met
veel gemonteerde details

Doorkijk tussen ketel en onderstel
Rookgarnituur 7226 naderhand
in te bouwen

DB-reflexglaslampen
met warmwitte LED’s

Tenderbak van
metaal

Nieuwe cabine

DB-reflexglaslampen met
warmwitte
LED’s

Bufferschijf
gewelfd en
recht

Lange uitvoering van de omloop met schort
onder de rookkast
Kortkoppeling
met mechaniek

Mechaniek voor kortkoppeling tussen loc en
tender

Realistische weergave van
het drijfwerk met contrakruk
Alle wielen tot de
wielflens bedrukt

Alle wielen tot de
wielflens bedrukt
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Gemonteerde
automatische
treinstopinrichting

Opengewerkt staafframe
(geen knikframe meer)

Normkoppelingsschacht met mechaniek
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Set goederenwagens
U3

46080 Set goederenwagens.
Voorbeeld: 6 goederenwagens van verschillende typen
van de Deutsche Bundesbahn (DB). 1 gesloten goederenwagen Glms 200 (voorheen Ghs „Oppeln”). 1 gesloten goederenwagen Glt 23 (voorheen Ghs „Dresden”).
1 rongenwagen Rr 20 van het uitwisselingstype (voorheen Rr „Stuttgart”) met rongen van geperst plaatstaal.
1 vierassige drukgasketelwagen met zonneschermdak.
Particuliere wagens van VTG, Vereinigte Tanklager
und Transportmittel GmbH, Hamburg. 1 isothermwagen

met hooggeplaatst rembordes. Particuliere wagen van
Kühltransit AG, Hamburg. 1 vierassige ketelwagen met
rembordes. Particuliere wagen van de EVA, EisenbahnVerkehrsmittel-Aktiengesellschaft, Düsseldorf. Alle
wagens in de bedrijfstoestand van midden jaren 1960,
deels met overgangsopschriften naar tijdperk IV.
Model: Gesloten goederenwagen „Oppeln” met handrem en rembordes. Gesloten goederenwagen „Dresden”
met lage deur in één wageneinde. Rongenwagen
„Stuttgart” met meegeleverde rongen. Drukgasketelwa-

46080

64

gen met handrembordes. Isothermwagen zonder remmershuisje, met handrem en hoog geplaatst rembordes.
Ketelwagen met handrem en rembordes. Alle wagens
met verschillende bedrijfsnummers, afzonderlijk verpakt
en gekenmerkt.
Totale lengte over buffers 78,8 cm.
Geïsoleerd wielstel per goederenwagen 2 x 700580 of
4 x 700580 en 4 x 32376004 (ketelwagen).

37810

De nieuwe constructie van de goederentrein-stoomlocomotief serie 50, die onder artikelnummer 37810 is
opgenomen, is past uitstekend bij deze set goederenwagens.

Sneltrein-stoomlocomotief serie 01
(cehHU3

39016 Sneltreinlocomotief met getrokken tender.
Voorbeeld: Stoomlocomotief serie 01 van de Deutsche
Bundesbahn (DB). Bedrijfstoestand van 1966 met oud
type ketel en Witte-windleibladen.
Model: Met Digital-decoder mfx en soundgenerator.
Geregelde hoogvermogenmotor met klokanker en
vliegwiel in de ketel. 3 assen aangedreven, antislipbanden. Tender van metaal. Kortkoppeling tussen loc en
tender verstelbaar op basis van de railradius. Ingericht
voor rookgarnituur 7226. LED-driepuntsfrontsein wisselt

Digitale functies

met de rijrichting en naderhand in te bouwen rookgarnituur traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Op
de tender door mechaniek geleide kortkoppeling met
NEM-schacht.
Berijdbare minimumboogstraal 360 mm.
Lengte over buffers 27,5 cm.

•
•
•

Nieuw bedrijfsnummer.
Digital-decoder mfx.
Motor met klokanker.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Frontsein

x

x

x

x

Contact rookgarnituur

x

x

x

x

Locfluit

x

x

x

x

Rijgeluid stoomloc

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Luchtpomp

x

x

x

Flikkeren vuurkist

x

x

x

Piepen van remmen uit

x

x

x

Rangeerfluit

x

x

x

Stoom afblazen

x

x

Kolen scheppen

x

x

Schudrooster

x

x
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Reizigerstrein-stoomlocomotief 23
(cehHU3

39232 Reizigerstreinlocomotief met getrokken tender.
Voorbeeld: Reizigerstrein-stoomlocomotief serie 23 van
de Deutsche Bundesbahn (DB). Bedrijfstoestand na
1960. Ketelspanbanden in zwarte uitvoering.
Model: Met Digital-decoder mfx, geregelde hoogvermogenaandrijving en uitgebreide geluidsfuncties. 3 assen
aangedreven. Antislipbanden. Locomotief en tender
voornamelijk van metaal. Kortkoppeling met mechaniek
tussen loc en tender. Ingericht voor rookgarnituur 7226.
Verlichting met onderhoudsarme warmwitte LED’s. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting en naderhand in
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Digitale functies

te bouwen rookgarnituur traditioneel in bedrijf, digitaal
schakelbaar. Op de loc en de tender door mechaniek
geleide kortkoppeling met NEM-schacht. Berijdbare
minimumboogstraal 360 mm. Remslangimitaties en
zuigerstandbeschermhulzen meegeleverd.
Lengte over buffers 24,5 cm.

•
•

Bijzonder fijne metalen constructie.
mfx-decoder met veel bedrijfs- en geluidsfuncties
digitaal schakelbaar.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Eenmalige uitvoering.
Frontsein

x

x

x

x

Contact rookgarnituur

x

x

x

x

Rijgeluid stoomloc

x

x

x

x

Locfluit

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Piepen van remmen uit

x

x

x

Rangeerfluit

x

x

x

Stoom afblazen

x

x

x

Luchtpomp

x

x

Schudrooster

x

x

Kolen scheppen

x

x
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Gelede dagtrein „Senator”
)?cehM+j3|
39101 Geleed dieseltreinstel.
Voorbeeld: Gelede dagtrein serie VT 10.5 „Senator” van
de Deutsche Bundesbahn (DB). 1 motorwagen A, met
machineruimte, bagageruimte en afdelingen. 1 motorwagen B, met machineruimte en zitplaatsen in open
afdeling, 1 wagengeleding e, met keuken. 1 wagengeleding g, met zitplaatsen in open afdeling. Kleurstelling
witaluminium/purperrood. Bedrijfstoestand ca. 1955.

39101
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Model: 4-delige basiswagengroep. Met Digital-decoder
mfx en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel in motorwagen A. Beide
assen in het draaistel van motorwagen A aangedreven.
Antislipbanden. Standaard ingebouwde interieurverlichting. Tweepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting, rode
sluitseinen en interieurverlichting traditioneel in bedrijf,
digitaal schakelbaar. Tafellampen digitaal schakelbaar
Verlichting met onderhoudsarme warmwitte LED’s.
Meerpolige stroomgeleidende speciale koppeling en
aansluitende overgangsbalgen tussen de voertuigen.
Omschakeling sleepcontact met rijrichtingsafhankelijke
stroomvoorziening via de voorste motorwagen. Aan de

41101

einden imitatie van afgedekte Scharfenberg-koppeling
(zonder functie).
Treinlengte over koppelingen 69,1 cm.

•
•
•
•
•
•
•

39101

Treinstel in metalen uitvoering.
Voorbeeldgetrouwe vormcorrecties van de cabines.
Hoogvermogenaandrijving met geluidsgenerator in
een motorwagen.
Standaard ingebouwde interieurverlichting.
Tafellampen digitaal schakelbaar.
Elektrische verbinding door de gehele trein.
Omschakeling sleepcontact met de rijrichting.

41101

Eenmalige serie.
De 4-delige basiswagengroep van de gelede dagtrein
39101 kan met de behulp van de uitbreidingsset 41101
voorbeeldgetrouw worden verlengd tot een 7-delige
eenheid.
Dit model is als gelijkstroomuitvoering opgenomen in
het Trix H0-assortiment onder artikelnummer 22809.

39101

VT 10.5 – „Senator” voor de dag, „Komet” voor de nacht.
Aan het begin van de jaren vijftig ontwikkelde de
Deutsche Bundesbahn (DB) twee gelede treinstellen
voor het langeafstandsverkeer. De twee gelede treinstellen werden voor het eerst gepresenteerd in 1953,
en wel op de Deutsche Verkehrsausstelling (DVA) in
München: de VT 10 501, die door Linke-Hofmann-Busch
als dagtrein „Senator” voor de DB was gebouwd, en
de VT 10 551, door Wegmann als nachttrein „Komet”
vervaardigd voor de Deutsche Schlafwagen- und Speisewagengesellschaft (DSG). Naast het inzetdoel en de
kleurstelling vertoonden de twee treinen nog andere
verschillen. Terwijl de rijtuigen van de „Senator” voorzien waren van eenassige loopwerken, hadden die van
de „Komet” Jakobs-draaistellen tussen de eenheden.
De eindrijtuigen van beide treinen hadden een tweeassige aandrijving. De motorrijtuigen waren voorzien van
MAN-dieselmotoren die oorspronkelijk een vermogen
van 118 kW en later van 154 kW hadden. De maximumsnelheid bedroeg 120 km per uur; een geplande verhoging tot 160 km per uur bleef uit. De krachtoverbrenging
vond via een hydraulische vierversnellingsbak plaats.

De „Senator” bood plaats aan 135 reizigers in de eerste
klas. Vierentwintig zitplaatsen konden worden uitgeschoven tot ligstoel.
De treinen begonnen hun reguliere dienst bij de
inwerkingtreding van de zomerdienstregeling van 1954.
De dagtrein VT 10 501 als Ft 41/42 „Senator” op de lijn
Frankfurt am Main – Hamburg, de nachttrein Ft 49/50
„Komet” tussen Hamburg en Basel (vanaf zomer 1955
tot Zürich). De loopeigenschappen van de nachttrein
werden positief beoordeeld. Over de dagtrein wordt
echter in DB-documenten gezegd: „Alles bijeengenomen lijkt het... niet mogelijk om het voertuig van
zijn goederenwageneigenschappen te ontdoen.”
De „Senator” vervoerde tot juni 1956 passagiers,
daarna werd hij verschillende keren omgebouwd en
in proefritten getest. In 1959 werden de treinstellen
buiten dienst gesteld en in 1962 werden ze tot de sloop
veroordeeld. Op het tussenrijtuig VT 10 551i van de
nachttrein na, dat door de Nürnberger Eisenbahnfreunden als clubhuis wordt gebruikt, zijn alle voertuigen
verschroot. De ervaringen met de twee Kruckenbergconstructies werden later weer gebruikt bij de ontwikkeling van het TEE-treinstel VT 11.5 van de DB.

Digitale functies

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Frontsein

x

x

x

x

Tafellampen

x

x

x

x

Rijgeluid dieselloc

x

x

x

x

Tyfoon

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Piepen van remmen uit

x

x

x

Stationsmededeling

x

x

x

Sluiten van deuren

x

x

x

Conducteursfluit

x

x

x
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Uitbreidingsset „Senator”
?+j3|

41101 Uitbreidingsset rijtuigen.
Voorbeeld: 3 tussenrijtuigen bij de gelede dagtrein serie
VT 10.5 „Senator” van de Deutsche Bundesbahn (DB).
2 wagengeledingen c+f, met zitplaatsen in open afdeling, zonder ingang. 1 wagengeleding d, met zitplaatsen
in open afdeling, met ingang. Bedrijfstoestand ca. 1955.
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Model: Voor verlenging van de gelede trein 39101 tot
voorbeeldgetrouwe 7-delige eenheid. Meerpolige
stroomgeleidende speciale koppelingen en aansluitende
overgangsbalgen tussen de voertuigen. Standaard ingebouwde interieurverlichting en verlichte tafellampen via
de locomotieven gevoed en geregeld. Verlichting met
onderhoudsarme, warmwitte LED’s.
Verlenging van de trein met 42 cm.

Eenmalige serie.

De rijtuigenset kan alleen in combinatie met de gelede
trein artikelnummer 39101 worden ingezet en vult de
gelede dagtrein 39101 aan tot een voorbeeldgetrouwe
7-delige eenheid.
Dit model is als gelijkstroomuitvoering opgenomen in
het Trix H0-assortiment onder artikelnummer 24809.
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Diesellocomotief V 200.0
)cehNT3

37805 Diesellocomotief.
Voorbeeld: Zware dieselhydraulische locomotief serie
V 200.0 van de Deutsche Bundesbahn (DB). Multifunctionele locomotief in klassieke purperrode kleurstelling
met markant opschrift „Deutsche Bundesbahn”, in de
bedrijfstoestand van 1958.
Model: Met Digital-decoder mfx, geregelde hoogvermogenaandrijving en uitgebreide geluidsfuncties. 2 assen
aangedreven. Antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting en 2 rode sluitseinen traditioneel
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Digitale functies

in bedrijf, digitaal schakelbaar. Aan de zijkant en op het
front gemonteerde handrails van metaal. Koppelingen
uitwisselbaar met gesloten frontschorten.
Lengte over buffers 21 cm.

•
•

Zware metalen uitvoering.
mfx-decoder met uitgebreide licht- en geluidsfuncties.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Frontsein

x

x

x

x

Frontsein achter uit

x

x

x

x

Rijgeluid dieselloc

x

x

x

x

Seintoon

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Piepen van remmen uit

x

x

x

Perslucht afblazen

x

x

x

Elektrische locomotief serie E 10.1
)cehNiT3
37107 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Serie E 10.1 van de Deutsche Bundesbahn
(DB). Met hoekige locbak, 5 frontseinen, regengoot
rondom en ventilatoren. Basiskleur kobaltblauw/zwart.
Bedrijfstoestand ca. 1964.

Model: Met Digital-decoder mfx en in serie schakelbare
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving
met vliegwiel, centraal ingebouwd. 4 assen over cardan
aangedreven. Antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting en 2 rode sluitseinen traditioneel
in bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontseinen aan loczijde 2 en 1 afzonderlijk digitaal schakelbaar. Verlichting
met onderhoudsarme warmwitte en rode LED’s. Gemonteerde handrails van metaal. Cabine met interieur,
ingezet regelwiel. Gemonteerde dakloopbruggen.
Lengte over buffers 18,9 cm.

Digitale functies

De serie E 10.1 is de typische locomotief voor een
voorbeeldgetrouwe trein met de sneltreinrijtuigen van het type UIC-X (m-rijtuigen), met de artikelnummers 43910, 43920, 43930, 43940 en 43950.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Frontsein

x

x

x

x

Ventilator

x

x

x

x

Locfluit

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Frontsein cabine 2

x

x

x

Frontsein cabine 1

x

x

x
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Treinset „landbouw”
)dbHTU3

26578 Treinset „landbouw”.
Voorbeeld: Diesellocomotief V 80 van de Deutsche
Bundesbahn (DB), 1 rongenwagen Rlmms 58, 1 gesloten
goederenwagen Gmhs 53, 1 rongenwagen Rlmmso 56,
1 open goederenwagen Om 12 met rembordes en
1 goederentrein-bagagewagen Pwgs 41. Bedrijfstoestand ca. 1967/1968.
Model: Locomotief met Digital-decoder en speciale motor met vliegwiel. 4 assen aangedreven, antislipbanden.
Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting, traditioneel
in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme LED’s. Een rongenwagen beladen met een
afneembaar tractormodel, andere goederenwagens zijn
met stamhout en hooi beladen.
Totale lengte over buffers 80,8 cm.

•

74

Aantrekkelijke combinatie met ladingen die bij het
thema landbouw passen.

Eenmalige serie.

Digitale functies

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Frontsein

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

26578
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Diesellocomotief serie 218
)cehNT4
37767 Diesellocomotief.
Voorbeeld: Multifunctionele locomotief serie 218 van
de Deutsche Bundesbahn (DB). Dieselhydraulische
locomotief met elektrische treinverwarming.
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Digitale functies

Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide
geluidsfuncties. Hoogvermogenaandrijving. Alle assen
aangedreven, antislipbanden. Verlichting met warmwitte LED’s, traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar.
Gemonteerde handrails aan de zijkant en frontaal van
metaal. Gedetailleerde bufferbalk.
Lengte over buffers 18,9 cm.

Dit model is als gelijkstroomuitvoering
opgenomen in het Trix H0-assortiment onder
artikelnummer 22217.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Frontsein

x

x

x

x

Rijgeluid dieselloc

x

x

x

x

Seintoon

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Piepen van remmen uit

x

x

x

Frontsein achter uit

x

x

x

Stationsmededeling

x

x

x

Frontsein voor uit

x

x

x

Conducteursfluit

x

x

Stoten railvoeg

x

x

„Ombouwrijtuigen”
ojU4

00764 Display met 16 „ombouwrijtuigen”.
Voorbeeld: 16 verschillende 4-assige reizigersrijtuigen
van de Deutsche Bundesbahn (DB). Ombouwrijtuig
1e/2e klas AByg, ombouwrijtuig 2e klas Byg en ombouwrijtuig 2e klas met bagageruimte BDyg. Tijdperk IV,
uitvoering ca. 1970.
Model: Het aantrekkelijke display bevat in totaal 16 rijtuigen – AByg en BDyg elk 4 keer en Byg 8 keer – die allemaal van verschillende bedrijfsnummers zijn voorzien.
Ombouwrijtuig 1e/2e klas met draaistellen van het type
Minden-Deutz. Ombouwrijtuig 2e klas en ombouwrijtuig
2e klas met bagageruimte deels met draaistellen van

het Amerikaanse type „zwanenhalsdraaistel” en deels
met Pruisische normale draaistellen uitgevoerd. Elk
rijtuig is afzonderlijk verpakt in een kartonnen doos met
opschrift. Elk rijtuig is voorzien van een set decals voor
verschillende ritten.
Lengte over buffers per rijtuig 22,4 cm.
Geïsoleerd wielstel per rijtuig 4 x 700580.

•
•
•

Eerste uitvoering van de ombouwrijtuigen met
Pruisische normale draaistellen resp. zwanenhalsdraaistellen.
Verschillende bedrijfsnummers en stationeringen.
Bij de vakhandelaar in een overzichtelijk display
afzonderlijk verkrijgbaar.

Eenmalige serie.
Bijpassende locomotief is de diesellocomotief
serie 212, die onder artikelnummer 37005 in het
Märklin H0-assortiment verkrijgbaar is.
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Railbus met stuurstandrijtuig
*;cehNkj4
39987 Railbus met stuurstandrijtuig.
Voorbeeld: Serie 798 + 998 (motorwagen en stuurstandrijtuig) van de Deutsche Bundesbahn (DB). In oorspronkelijke kleuren voor uitvoering voor tijdperk IV aan het
begin van de jaren 1970.
Model: Met mfx-decoder en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving. 2 assen
aangedreven. Antislipbanden. Standaard ingebouwde
interieurverlichting. Tussen de voertuigeenheden

;kj4

41987 Railbus-aanhangrijtuig.
Voorbeeld: Serie 998 van de Deutsche Bundesbahn (DB).
Model: Aanhangrijtuig passend bij de uit motorwagen en
stuurstandrijtuig bestaande railbuswagengroep 39987.
Aan beide einden in een mechaniek geleide schachten voor stroomgeleidende insteekkoppeldissels. Een
stroomgeleidende koppeldissel wordt meegeleverd.
Rijtuiginterieur met vrije doorkijk. Interieur. Interieurver-
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stroomgeleidende verbinding met koppeldissel met
schaargeleiding. Interieur. Rijtuigcabines, stuurstandrijtuig en optioneel verkrijgbaar aanhangrijtuig met vrije
doorkijk. Front- en sluitseinen en interieurverlichting
met warmwitte LED’s. Frontsein en interieurverlichting
traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar.
Lengte van de tweedelige wagengroep 32,2 cm.

•

Digitale functies

Dit model is als gelijkstroomuitvoering opgenomen in het Trix H0-assortiment onder artikelnummer 22987.
De wagengroep met motor- en stuurstandrijtuig
kan worden uitgebreid met het bijpassende
railbus-aanhangrijtuig serie 998.0, dat onder
art. nr. 41987 verkrijgbaar is.

Nieuwe bedrijfsnummers.

lichting met onderhoudsarme LED’s. Voeding interieurverlichting over stroomgeleidende koppeldissel vanuit
het tractievoertuig.
Lengte over buffers 16 cm.

•
•

Nieuw bedrijfsnummer.
Standaard ingebouwde interieurverlichting.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
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Passend bij de railbuswagengroep 39987.

Insider-model 2012
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Insider-model 2012
Met het oog op de toekomstige nieuwbouwtrajecten
van de Bundesbahn werd eind jaren 1960 een elektrisch treinstel gepland als alternatief voor de door een
loc getrokken sneltrein. Het treinstel van de serie 403,
die de dieseltrein Trans Europe Express serie 601
moest aflossen, mocht wat kosten van de spoorwegen.
Toptechniek moest namelijk gekoppeld worden aan

comfort. Vanaf 1974 werden één voor één drie elegante,
snelle railvoertuigen ingezet. De comfortstatus van
de TEE was daarbij natuurlijk onaantastbaar: de 403
beschikte uitsluitend over eerste klas zitplaatsen in
coupés en open afdelingen. Verder was het treinstel
voorzien van een klimaatinstallatie, draai/schuifdeuren,
een restauratie en een keuken. De absolute highlights

!*;cehN+j4}
37778 Elektrisch treinstel.
Voorbeeld: Elektrisch treinstel serie 403, 1e klas, van
de Deutsche Bundesbahn (DB). 4-delige eenheid.
1 eindtreinstel serie 403 001-1, Avüm, met afdelingen.
1 tussentreinstel serie 404 101-8, ARüm, met keuken,
restauratie en open afdeling. 1 tussentreinstel met open
afdeling serie 404 001-0, Apüm. 1 eindreinstel serie
403.002-9, Avüm, met afdelingen. InterCity-kleurstelling
kiezelgrijs/zwartbruin. Bedrijfstoestand 1973.
Model: 4-delige eenheid. Met Digital-decoder mfx en
uitgebreide geluidsfuncties. 2 geregelde hoogvermogenaandrijvingen met vliegwiel in tussenrijtuig met open
afdeling. Beide assen in beide draaistellen elk door
een motor aangedreven. Antislipbanden. Standaard
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ingebouwde interieurverlichting, cabineverlichting en
verlichte tafellampen. Driepuntsfrontsein wisselt met
de rijrichting, 2 rode sluitseinen, interieurverlichting en
cabineverlichting traditioneel in bedrijf, gezamenlijk
digitaal schakelbaar. Verlichte tafellampen afzonderlijk digitaal schakelbaar, willekeurige, afwisselende
in- en uitschakeling. Verlichting met onderhoudsarme
warmwitte en rode LED’s. Meerpolige stroomgeleidende
speciale koppeling met schaargeleiding tussen de
voertuigen. Omschakeling sleepcontact met rijrichtingsafhankelijke stroomvoorziening via het voorste
eindtreinstel. Vele gemonteerde details. Gedetailleerde
uitvoering van de dakuitrusting. Pantografen alleen mechanisch, niet elektrisch functioneel. Aan beide einden

waren een treinsecretariaat en een telefooncel.
De trein moest echter niet alleen met zijn uitrusting
scoren, maar ook sneller en stiller zijn dan de serie 601.
De ingenieurs stonden voor de uitdaging om rijtuigbakken in een zeer lichte constructie te ontwerpen. In
tegenstelling tot bij de klassieke rijtuigbouw met staal
werden het onderstel, het bakgeraamte en de dak-, zij-

en kopwanden grotendeels van aluminiumlegeringen
vervaardigd. Dat was de moeite waard: Met een asbelasting van slechts 16 ton en dankzij de Allachs-aandrijving trok het treinstel in 100 seconden op van nul tot
200 kilometer per uur. De trein reed over het algemeen
160 kilometer per uur en bestond uit twee motorwagens
(serie 403), een tussenrijtuig met open afdeling (serie

imitatie van Scharfenberg-koppeling (zonder functie).
Railbogen berijdbaar vanaf minimumradius 360 mm.
Treinlengte over koppeling 118 cm.

Het elektrisch treinstel 37778 wordt in 2012 in een
eenmalige serie exclusief voor Insider-leden geproduceerd.

•
•
•
•

Dit model is als gelijkstroomuitvoering exclusief voor
Trix Club-leden opgenomen in het Trix H0-assortiment
onder artikelnummer 22778.

•
•
•

Volledig nieuwe ontwikkeling.
Zware metalen uitvoering.
Vele gemonteerde details.
2 hoogvermogenaandrijvingen met vliegwiel in
tussenrijtuig met open afdeling.
mfx-decoder met uitgebreide licht- en geluids
functies.
Standaard ingebouwde cabineverlichting met LED’s.
Standaard ingebouwde interieurverlichting en tafelverlichting met warmwitte LED’s.

404.0) en een tussenrijtuig met restauratie en keuken
(serie 404.1). Als „allround talent” was de 403 ook
geschikt voor de dienst in Oostenrijk en Zwitserland.
Op de daken van de eindmotorwagen kon een voor het
verkeer in Zwitserland benodigde stroomafnemer met
smal sleepstuk worden gemonteerd. De remtechniek
bestond uit een elektrische weerstandsrem, perslucht-

Digitale functies

Control
Unit

schijfremmen en magneetspoorremmen, want de ET 403
moest in minder dan 1700 m van maximumsnelheid tot
stilstand kunnen komen. De treinen werden drie jaar
in de normale dienstregeling, maar ook in het speciale
verkeer van de Bundesbahn ingezet. De hoofdroute
was de IC-lijn 4 München – Neurenberg – Bremen. De
prestigieuze treinstellen van de DB werden regelmatig
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op beurzen en tentoonstellingen gepresenteerd. Het
treinstel beleefde tussen 1982 en 1993 in een speciale kleurstelling zijn tweede carrière als „Lufthansa
Airport Express”. De slimme combinatie van moderne
techniek en een futuristisch uiterlijk hielp de intercity
aan zijn image. De 403 drukte bovendien zijn stempel
op de derde generatie van de huidige ICE-treinstellen.
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Rangeerlocomotief serie 260
(ceHG4

37615 Diesellocomotief.
Voorbeeld: Rangeerlocomotief serie 260 van de Deutsche Bundesbahn (DB). Dieselhydraulische aandrijving
met blinde as.
Model: Met Digital-decoder mfx, geregelde hoogvermogen-aandrijving en Telex-koppelingen. 3 assen
en blinde as aangedreven. Antislipbanden. Frontsein

Digitale functies

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Bordesrailing
van metaal.
Lengte over buffers 12 cm.
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•

Telex-koppeling voor op afstand bediend afkoppelen
van de wagens.
Dubbel-A-sein schakelbaar.

46195
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Control
Unit

37615

Set goederenwagens
U4

46195 Set met 3 schuifdakwagens Tcms 850.
Voorbeeld: 3 schuifdakwagens van het type Tcms 850
(voorheen Kmmfks 52) van de Deutsche Bundesbahn
(DB) tijdperk IV. Uitvoering met driedelige vouwdeuren
in de kopwand.

Model: Bij alle wagens kunnen de daken worden
geopend. Wagens afzonderlijk verpakt.
Lengte over de buffers per wagen 11,5 cm.
Geïsoleerd wielstel per wagen 2 x 700580.

•

Voorbeeldgetrouwe vormwijzigingen aan de
k opwanden.

Eenmalige serie.
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Diesellocomotief serie 212
De diesellocs van de serie V 100 werden in de jaren
1950 in eerste instantie als opvolger van de stoomlocseries 64 en 86 ontwikkeld. Ze waren bedoeld voor de
lichte dienst op hoofdlijnen en gemengd verkeer op
nevenlijnen. Als voorbeeld diende de V 80, hoewel de
nieuwe loc moest een gunstiger kostenplaatje moest
opleveren. De opdracht voor de ontwikkeling ging naar
een samenwerkingsverband van BZA München en MaK
in Kiel. In de late herfst van 1958 leverde MaK de eerste
vijf locomotieven V 100 001-005 (later V 100 1001-1005,
vanaf 1968: 211 001-005) met 1.100-pk-motoren en de
V 100 006 (later V 100 2001, vanaf 1968: 212 001), die van
een 1.350-pk-motor was voorzien.
In 1961/1962 volgde de bestelling van 20 locs van de
serie V 100.20 met de zwaardere 1350-pk-motor als

(ehNT4

37000 Diesellocomotief.
Voorbeeld: Diesellocomotief serie 212 van de Deutsche
Bundesbahn (DB). Purperrode uitvoering van tijdperk IV.
Bedrijfstoestand ca. 1978.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving
met vliegwiel centraal ingebouwd. Alle 4 assen over

„lichte hoofdspoorweglocomotief”. Tussen 1963 en 1966
leverde de Duitse industrie twee series met in totaal
360 exemplaren van deze krachtigere variant. Voor
de inzet op het steile traject Rastatt – Freudenstadt
werden in 1965 tien machines van de laatste serie
(V 100 2332-2341) afgescheiden en van hydrokinetische
remmen voorzien. De V 100 werd gekenmerkt door zijn
hoekige vorm, die duidelijk aansloot op het uiterlijk van
de V 60. Het motorvermogen werd via een elastische
koppeling en een cardanas op de hydraulische Voithaandrijving overgebracht, waarmee tussen baansnelheid (Vmax 100 km per uur) en rangeersnelheid (Vmax
65 km per uur) kon worden geschakeld. De draaistellen
bestonden uit een nieuwe constructie van gelaste
buizen, waaraan de lenkarmen via silentblocs waren

bevestigd. De machine-installatie in het voorste deel
van de lange uitbouw was van buitenaf toegankelijk
via een schuifdeur.
De universeel inzetbare machines trokken lichte en
middelzware reizigers-, snel- en goederentreinen op
hoofd- en nevenlijnen. In 1968 kregen de V 100.20 de
nieuwe serieaanduiding 212, terwijl de locs voor steile
trajecten omgedoopt werden tot serie 213. Halverwege
de jaren 1990 liep de inzet duidelijk terug. De laatste
locs werden in december 2004 bij de goederenvervoertak van de DB AG (Raillion) buiten dienst gesteld. De
meeste locs kwamen echter niet op de schroothoop
terecht, maar werden via loc-handelaars verkocht. Veel
ervan worden nu door railbouwbedrijven in Frankrijk en Italië gebruikt. Maar ook Duitse particuliere

spoorwegondernemingen en buitenlandse staatsspoorwegen waren en zijn nog steeds dankbare afnemers
van de V 100.20 (212). Zelfs de DB kan de beproefde
machines nog niet helemaal missen. Twaalf machines
werden van een andere motor voorzien en rijden nu bij
de DB Fahrzeugdienste GmbH en zes 212/213 zijn bij de
DB Bahnbau-Gruppe GmbH te vinden. Vijftien exemplaren zijn als omgebouwde serie 714 beschikbaar voor de
DB Netz Norfalltechnik en dienen als tractievoertuigen
voor reddingstreinen, die vooral bij noodgevallen op
nieuwe lijnen worden ingezet.

Digitale functies

cardan aangedreven. Telex-koppeling voor en achter
afzonderlijk schakelbaar. Antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting en 2 rode sluitseinen
traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting
met warmwitte LED’s. Gedetailleerde bufferbalk. Opsteekbare remslangen meegeleverd.
Lengte over buffers 14,1 cm.

•
•
•
•
•

Volledig nieuwe constructie.
Opbouw en onderstel van metaal.
Digital-decoder mfx.
Uitgebreide geluidsfuncties.
Telex-koppeling

Control
Unit
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Dit model is als gelijkstroomuitvoering opgenomen in het
Trix H0-assortiment onder artikelnummer 22820.
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(eNT4

37005 Diesellocomotief.
Voorbeeld: Diesellocomotief serie 212 van de Deutsche
Bundesbahn (DB). Purperrode uitvoering van tijdperk IV.
Bedrijfstoestand ca. 1970.
Model: Met Digital-decoder mfx. Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel centraal ingebouwd.
Alle 4 assen over cardan aangedreven. Antislipbanden.
Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting en 2 rode
sluitseinen traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar.

Digitale functies

Verlichting met warmwitte LED’s. Gedetailleerde bufferbalk. Opsteekbare remslangen meegeleverd.
Lengte over buffers 14,1 cm.

•
•
•
•

Volledig nieuwe constructie.
Opbouw en onderstel van metaal.
Digital-decoder mfx.
Ander bedrijfsnummer dan 37000.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Eenmalige serie.
Dit model is als gelijkstroomuitvoering opgenomen in het Trix H0-assortiment onder artikelnummer 22821.
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Goederenwagen met sluitseinen
LU4

00767 Display met 12 goederenwagens „rode
sluitseinen”.
Voorbeeld: 4 koelwagens van het type lbdlps 383
(voorheen Tnfhs 38) in neutrale uitvoering, 4 koelwagens
van het type 383 in de uitvoering van de Badischen
Staatsbrauerei Rothaus AG. 4 open goederenwagens
van het type Eaos met steenkoolinzet. Alle wagens in de
bedrijfstoestand van 1979.
Model: Alle wagens beschikken standaard over
ingebouwde rode LED-sluitseinen. Stroomopname via
sleepcontact. Alle wagens met verschillende bedrijfsnummers. Elke wagen is afzonderlijk verpakt in een
kartonnen doos met opschrift.
Berijdbare minimumboogstraal voor de koelwagens
360 mm.
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Lengte over buffers per koelwagen 13,9 cm.
Geïsoleerd wielstel per koelwagen 2 x 700580.
Lengte over buffers per Eaos 16,1 cm.
Geïsoleerd wielstel per Eaos 4 x 700580.

•
•
•

Alle wagens standaard met ingebouwde rode LEDsluitseinen.
Alle wagens met verschillende bedrijfsnummers.
Bij de vakhandelaar in een overzichtelijk display
afzonderlijk verkrijgbaar.

Eenmalige serie.

Elektrische locomotief serie 194
)cehMiT4
37228 Zware elektrische goederenlocomotief.
Voorbeeld: Serie 194 van de Deutsche Bundesbahn
(DB). Uitvoering in dennengroene kleurstelling, bedrijfstoestand midden jaren 1960.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving.
3 assen aangedreven. Antislipbanden. Bochtenvolgend

Digitale functies

geleed onderstel. Tweepuntsfrontsein wisselt met de
rijrichting en 2 rode sluitseinen traditioneel in bedrijf,
digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme,
warmwitte LED’s. Gemonteerde handrails.
Lengte over buffers 21 cm.

•

Met uitgebreide geluidsfuncties.
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„Damwandwagen”
U4

00779 Display met 20 goederenwagens „damwand
wagen”.
Voorbeeld: Verschillende goederenwagens met
stalen wanden in damwandvorm van het type Gbs 256
(Glmms 64) van de Deutsche Bundesbahn (DB). Uitvoering zonder verstijvingsligger. Een deel van de wagens in
de aflevertoestand van 1966, een deel van de wagens in
de bedrijfstoestand van 1977.
Model: De tweeassige damwandwagens worden in
een aantrekkelijk display gepresenteerd: 8 wagens in
de aflevertoestand en 12 wagens in de bedrijfstoestand
met gebruikssporen. Alle wagens met verschillende
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bedrijfsnummers. Elke wagen is afzonderlijk verpakt in
een kartonnen doos met opschrift.
Lengte over de buffers per wagen 16,2 cm.
Geïsoleerd wielstel per wagen 2 x 700580.

•
•
•

Nieuwe constructie van de damwandwagen van het
type Gbs 256.
Bij de vakhandelaar in een overzichtelijk display
afzonderlijk verkrijgbaar.
Verschillende bedrijfsnummers voor lange treinen.

Eenmalige serie.

Noord-Duitse bierwagen
U4

48774 Set bierwagens.
Voorbeeld: 3 verschillende particuliere bierwagens van
de brouwerijen „Jever”, „Holsten” en „Flensburger
Pils”. Alle wagens zijn ondergebracht bij de Deutsche
Bundesbahn (DB). Toestand van 1971, tijdperk IV.

Model: Verschillende uitvoeringen van de kopwanden.
2 wagens met hoog geplaatst rembordes, 2 wagen met
gedemonteerd rembordes. Koppelingsschacht volgens
NEM en mechaniek voor kortkoppeling.
Totale lengte over buffers 30,3 cm.
Geïsoleerd wielstel 6 x 700270.

Eenmalige serie.
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Multifunctionele locomotief serie 143
)ceNiT8

37436 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Multifunctionele locomotief serie 143 van de
Deutsche Bahn AG (DB AG), toestand 2010.
Model: Locomotief in actuele verkeersrode basiskleur
met vierkante buffers en hoekige dakranden. Met
mfx-decoder en geregelde hoogvermogenaandrijving.
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Digitale functies

2 assen aangedreven. Antislipbanden. Cabines met
interieur. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting en
2 rode sluitseinen traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar.
Lengte over buffers 19,1 cm.

Control
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Sneltreinlocomotief serie 101
)cehNiT8
37370 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Sneltreinlocomotief serie 101 van de Deutsche Bahn AG (DB AG). Actuele bedrijfstoestand.
Model: Met Digital-decoder mfx, geregelde hoogvermogenaandrijving en uitgebreide geluidsfuncties. 2 assen
aangedreven. Antislipbanden. Beweegbare imitatie van
de draaistel-stootstang. Driepuntsfrontsein wisselt met
de rijrichting en 2 rode sluitseinen traditioneel in bedrijf,

Digitale functies

digitaal schakelbaar. Schijnwerper afzonderlijk schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme warmwitte LED’s.
Lengte over buffers 21,9 cm.

•
•

Metalen uitvoering.
mfx-decoder met uitgebreide licht- en geluidsfuncties.
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Dieseltreinstel voor het stoptreinverkeer
cehN+j8|
37736 Dieseltreinstel voor het stoptreinverkeer.
Voorbeeld: Dieseltreinstel voor het stoptreinverkeer
serie 648.2 (LINT 41) van de Deutsche Bahn AG (DB AG).
Uitvoering met lage instap. Ingezet in het vervoersgebied Braunschweig – Harz – Göttingen, met bestemmingsaanduiding „RB Herzberg”. Actuele bedrijfstoestand 2011.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving.
Hoogvermogenmotor met klokanker en vliegwiel in
Jakobs-draaistel. 2 assen aangedreven. Antislipbanden.
Standaard ingebouwde interieurverlichting. Frontsein
en interieurverlichting met onderhoudsarme warmwitte
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Digitale functies

LED’s. Bestemmingsaanduiding voorbeeldgetrouw met
gele LED. Frontsein, bestemmingsaanduiding, interieurverlichting en 2 rode sluitseinen traditioneel in bedrijf,
digitaal schakelbaar. Gedetailleerde uitvoering van
onderstel en opbouw, onbelemmerde doorkijk, interieur,
gesloten vouwbalg en schaargeleiding op het Jakobsdraaistel tussen de voertuighelften. Aan de uiteinden
weergave van koppeling met centrale buffer.
Totale lengte 48,1 cm.

•
•
•

Standaard ingebouwde interieurverlichting.
mfx-decoder met uitgebreide geluidsfuncties.
Verlichte bestemmingsaanduiding.
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ICE 3
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ICE 3
cehNkj8|
37788 Motortreinstel.
Voorbeeld: Hogesnelheidstrein ICE 3. Serie 403 van
de Deutsche Bahn AG (DB AG). 1 eindrijtuig 403.0,
1e klas. 1 traforijtuig 403.1, 1e klas. 1 restauratierijtuig
„BordBistro” 403.3. 1 traforijtuig 403.6, 2e klas. 1 eindrijtuig 403.5, 2e klas. De trein draagt de naam „Offenbach”,
actuele uitvoering 2011.

Model: 5-delige uitvoering. Met Digital-decoder mfx
en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving en schijnwerper. 2 assen aangedreven,
antislipbanden. Cabines van de eindrijtuigen met interieur. Stroomvoorziening afhankelijk van de rijrichting via
het voorste eindrijtuig. Speciale kortkoppelingen met
schaargeleiding. Interieurverlichting wordt van stroom

voorzien via de doorlopende elektrische verbinding van
de hele trein. Pantografen zijn alleen mechanisch, niet
elektrisch functioneel. Frontsein en interieurverlichting
traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar.
Lengte van de trein 142,2 cm.

37788
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•
•
•

Digital-decoder mfx.
Uitgebreide geluidsfuncties.
Actuele uitvoering 2011.

43735

Digitale functies

De basiswagengroep 37788 kan met de uitbreidingset 43735 worden uitgebreid tot een 8-delige
eenheid.

43735

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Frontsein

x

x

x

x

Schijnwerper

x

x

x

x

Rijgeluid

x

x

x

x

Seintoon

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Piepen van remmen uit

x

x

x

Conducteursfluit

x

x

x

Stationsmededeling

x

x

x

Stationsmededeling – E

x

x

x

x

x

Sluiten van deuren

37788

Control
Unit

37788
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Uitbreidingsrijtuig ICE 3
+j8|

43735 Uitbreidingsset rijtuigen.
Voorbeeld: 2 x stroomrichterrijtuig 2e klas en 1 x tussenrijtuig 2e klas. Uitbreidingsrijtuig voor de ICE 3 van de
Deutsche Bahn AG. Toestand 2011, tijdperk VI.
Model: 3 tussenrijtuigen voor de uitbreiding van model
37788. Speciale kortkoppelingen met schaargeleiding.
Interieurverlichting wordt van stroom voorzien via de
doorlopende elektrische verbinding van de hele trein.
Totale lengte 83,7 cm.

•
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Standaard ingebouwde interieurverlichting met
warmwitte LED’s.

De basiswagengroep 37788 kan met de uitbreidingset
43735 worden uitgebreid tot een 8-delige eenheid.

Rangeerlocomotief serie 294
(cehNT8

37905 Diesellocomotief.
Voorbeeld: Zware rangeerlocomotief serie 294 van de
Deutsche Bahn AG (DB AG) met eigendomskentekens
van Railion DB Logistics. Verkeersrode uitvoering. Bovendien relingen langs de zijden en nieuwe ventilatorinstallatie. Actuele bedrijfstoestand ca. 2008/2009.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving centraal
ingebouwd. 4 assen over cardanassen aangedreven.
Antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de
rijrichting en 2 rode sluitseinen traditioneel in bedrijf,
digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme
warmwitte LED’s. Cabine met interieur met reliëf.

Digitale functies

Gemonteerde handrails en relingen van metaal. Extra
trappen onder de cabine voor grotere railradiussen
insteekbaar.
Lengte over buffers 16,4 cm.

•
•
•
•
•
•

Dit model vindt u in gelijkstroomuitvoering in
het Trix H0-assortiment onder art. nr. 22294.

Nu met dieselloc-sound.
Model overwegend van metaal.
Extra relingen.
Alle assen aangedreven.
Telex-koppelingen om op afstand wagens te ontkoppelen.
Verlichting met warmwitte LED’s.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Frontsein

x

x

x

x

Telex-koppeling

x

x

x

x

Rijgeluid dieselloc

x
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x

x

Tyfoon

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Piepen van remmen uit

x

x

x

Frontsein cabine 2

x

x

x

Frontsein cabine 1

x

x

x

ven!

Opnie

gege
uw uit
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Set schuifhuifwagens „VTG”
U8

47203 Set met 5 schuifhuifwagens.
Voorbeeld: Goederenwagens van het type Shimmns van
VTG AG, Hamburg. Actuele bedrijfstoestand.
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Model: 5 wagens met gesloten dekkleden. Alle wagens
met draaistellen van het type Y 25 gelast. Elke wagen
afzonderlijk verpakt.
Lengte over buffers elk 13,8 cm.
Totale lengte over buffers 69 cm.
Geïsoleerd wielstel per wagen 4 x 700580.

Eenmalige serie.

Zwitserland
)eFj1

26472 Historische reizigerstrein.
Voorbeeld: Historische reizigertrein van der SchweizerNord-Bahn (SNB), bestaande uit 1 stoomlocomotief
serie D 1/3, loc nr. 2, met de locnaam „Aare”, 1 bagagewagen F met bedrijfsnummer 92, 2 reizigersrijtuigen
3e klas C met bedrijfsnummers 34 en 63, 1 reizigersrijtuig
2e klas B met bedrijfsnummer 25. Bedrijfstoestand begin
jaren 1850.

Digitale functies

Model: Locomotief met Digital-decoder mfx. Miniatuur
hoogvermogenmotor in de buitenvuurkist van de locomotief. 1 as aangedreven. Antislipbanden. Driepuntsfrontsein aan de voorzijde van de locomotief, brandt bij
vooruitrijden. In traditioneel bedrijf werkt het frontsein
voor echt. Verlichting met onderhoudsarme LED’s.
Gedetailleerde cabine. Vele gemonteerde details. Alle
voertuigen voorbeeldgetrouw met stijve koppelingen
zonder buffer. Koppelstangen meegeleverd. Gedetailleerde instapbalkons. Weergave van de reminstallaties.
Totale lengte van de trein 45 cm.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Eenmalige serie.
Frontsein

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

26472
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Zwitserland
)XehPOiTU2
26591 Treinset „Zwitserland” geweathered.
Voorbeeld: Goederentrein van de Schweizer Bundesbahnen (SBB/CFF/FFS). Elektrische locomotief serie
Ce 6/8 III. Donkerbruine basiskleur. Gesloten goederenwagen J3, wijnvatenwagen met remhuisje, schamelwagen-paar type O geladen met boomstammen, gesloten
goederenwagen G10 met remhuisje, zuurketelwagen
met remhuisje.
Model: Elektrische locomotief Ce 6/8 III met Digitaldecoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde
hoogvermogenaandrijving Softdrive Sinus. Antislipbanden. Zwitserse lichtwisseling afhankelijk van de
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rijrichting traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar.
Bochtenvolgend geleed onderstel. 3-delig metalen lochuis met uitzwenkbare voorbouw. Zeer gedetailleerde
wagen met mechaniek voor kortkoppeling.
Hele trein met authentieke gebruikssporen.
Totale lengte van de trein 93,3 cm.

•
•
•

Volledige trein met authentieke gebruikssporen.
Laatste oplage van de krokodil met hoogvermogenaandrijving Softdrive Sinus.
Wereldwijd gelimiteerde oplage van 2.000 stuks.

Digitale functies

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Eenmalige serie.
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

Rangeerfluit

x

x

x

Koppelgeluid

x

x

x

Stationsmededeling – CH

x

x

x

Stoom/perslucht afblazen

x

x

Ventilator

x

x

Luchtpers

x

x

Panto-geluid

x

x

© K. Eckert
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Zwitserland
)ebOT5

36829 Diesellocomotor.
Voorbeeld: Locomotor Tm 34 „Mandarinli” van de
Südostbahn (SOB). Uitvoering met gesloten cabine ne
extra luchtketels.
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Digitale functies

Model: Met Digital-decoder mfx. 2 assen aangedreven.
Met railmagneten voor meer trekkracht. Telex-koppeling
digitaal schakelbaar. Afzonderlijk gemonteerde metalen
grepen. Frontsein traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Optrek- en remvertraging met Control Unit 6021
digitaal schakelbaar.
Lengte over buffers 7,4 cm.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Eenmalige serie.
Frontsein

x

x

x

x

Telex-koppeling achter

x

x

x

x

Telex-Koppeling voor

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Frontsein achter uit

x

x

x

Frontsein voor uit

x

x

x

De „Rote Pfeile” werden in hun actieve periode
verschillende keren omgebouwd en van technische
vernieuwingen voorzien. Ook werd hun typeaanduiding
een aantal keren gewijzigd. De eerste werd in 1966 als
RBe 2/4 buiten dienst gesteld en verschroot. Tot 1974
bleven 2 voertuigen in het bestand van de SBB, waarvan er een aan de OeBB werd verkocht. Deze was nog
verschillende jaren in een bijzondere blauwgelakte
uitvoering op de rails te vinden.
Een treinstel bestaat nu nog als historisch voertuig en
roept herinneringen op aan de tijd dat de „Rote Pfeile”
in dienst van Zwitserland waren.

)cehPO+ji4
37867 Elektrisch treinstel.
Voorbeeld: Elektrisch treinstel „Blauer Pfeil”, serie
RBe 2/4 van de Oensingen-Balsthal-Bahn (OeBB) in
azuurblauwe basiskleur. Bedrijfsnummer 202. Bedrijfstoestand half tot eind jaren 1970.
Model: Met mfx-decoder en schakelbare locfluit.
Geregelde hoogvermogenaandrijving. Speciale motor
met vliegwiel en cardanas naar het draaistel. 2 assen
aangedreven. Antislipbanden. Zwitserse lichtwisseling driepuntsfrontsein en 1 wit sluitsein traditioneel
in bedrijf, digitaal schakelbaar. Er kan bovendien op
een rood sluitsein worden omgeschakeld. Standaard

ingebouwde interieurverlichting. Frontsein en
interieurverlichting met onderhoudsarme warmwitte en rode LED’s. Schaarstroomafnemer met
smal sleepstuk.
Totale lengte over buffers 25,7 cm.

•
•
•

Standaard ingebouwde interieurverlichting.
Frontsein en interieurverlichting met warmwitte LED’s.
Omschakelbaar op rood sluitsein.

Digitale functies

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Frontsein

x

x

x

x

Interieurverlichting

x

x

x

x

Sluitsein

x

x

x

x

Locfluit

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Eenmalige serie.
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Zwitserland
/dbHU5

26579 Treinset „Makies”.
Voorbeeld: Dieselrangeerlocomotief Em 3/3, type Henschel DHG 500, van Makies AG, Gettnau. 3 zelflossers
type Falls. Particuliere wagens van Makies AG, Gettnau,
ondergebracht bij de Schweizerische Bundesbahnen
(SBB/CFF/FFS).
Model: Locomotief met Digital-decoder en speciale
motor. 1 as aangedreven, antislipbanden. Driepunts-
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Digitale functies

frontsein wisselt met de rijrichting, traditioneel in
bedrijf, digitaal schakelbaar. Koppelhaak. Wagens met
gemonteerde details.
Totale lengte over buffers 52 cm.

•
•

Locomotief met Digital-decoder.
Gedetailleerde, aantrekkelijk geprijsde treinset –
zeer geschikt voor beginners.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Eenmalige serie.
Frontsein

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

)cehGPiT5

37324 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Elektrische locomotief serie Re 6/6 f van
der Schweizerische Bundesbahnen (SBB/CFF/FFS).
Uitvoering in groene basiskleur. Loc-bedrijfsnummer
11675, met stadswapen „Gelterkinden”. Ombouwversie
met vierkante frontseinen beneden, UIC-aansluitingen,
schuine handrails op de voorkant, extra treeplanken en
ladder en radio-antenne. Bedrijfstoestand ca. 2006.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving. 2 assen
aangedreven. Antislipbanden. Zwitserse lichtwisseling

(driepuntsfrontsein/1 wit sluitsein) afhankelijk van de
rijrichting, traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar.
Frontseinen aan loczijde 2 en 1 afzonderlijk digitaal
schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme warmwitte LED’s. Gemonteerde handrails bij opstap van
metaal. Koppelingen uitwisselbaar met gedetailleerde
frontschorten. Berijdbare minimumboogstraal 360 mm.
Lengte over buffers 22,2 cm.

•
•

Onderstel en opbouw in zware metalen uitvoering.
Uitgebreide geluidsfuncties digitaal schakelbaar.

Digitale functies

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Frontsein
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Schijnwerper
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Rijgeluid eloc
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Locfluit
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Directe regeling
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Piepen van remmen uit
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Frontsein cabine 2
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Rangeerfluit
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Frontsein cabine 1
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x

x

Hoofdschakelaar

x

x

Compressor

x

x
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Zwitserland
)cehPNiT8
37462 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Snelle multifunctionele locomotief
serie Re 460 van de Schweizerische Bundesbahnen
(SBB/CFF/FFS). Neutrale vuurrode basiskleur. Locnaam:
„Dreiländereck”, bedrijfsnummer loc: 460 054-0. Actuele
bedrijfstoestand 2011.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving. 2 assen
aangedreven. Antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting en 2 rode sluitseinen traditioneel

Digitale functies

in bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontseinen aan loczijde
2 en 1 afzonderlijk digitaal schakelbaar. Schijnwerper
digitaal schakelbaar. Wisseling tussen Zwitserse
lichtwisseling en lichtwisseling wit/rood. Verlichting met
onderhoudsarme warmwitte en rode LED’s. Gemonteerde handrails van metaal. Cabines met interieur.
Lengte over buffers 21,3 cm.

•
•

Europese en Zwitserse lichtwisseling.
mfx-decoder met uitgebreide geluidsfuncties.
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Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Frontsein
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Lichtfunctie
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Directe regeling
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Frontsein cabine 2
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Rijgeluid
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Frontsein cabine 1

x

x

x
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x

Schijnwerper

43671

Control
Unit

37462

wpjU8{

43671 Set EuroCity-sneltreinrijtuigen.
Voorbeeld: 6 verschillende EuroCity-sneltreinrijtuigen
van uiteenlopende types van de Schweizerische Bundesbahnen (SBB). 1 EuroCity-rijtuig met open afdeling
type Apm 1e klas, 1 EuroCity-panoramarijtuig type Apm
1e klas, 4 EuroCity-rijtuigen met open afdeling type Bpm
2e klas. Actuele bedrijfstoestand.

Model: Verstelbare buffers. Voorbereid voor stroomgeleidende koppelingen 7319 of stroomgeleidende
scheidbare kortkoppelingen 72020/72021. Alle rijtuigen
afzonderlijk verpakt met extra buitendoos.
Totale lengte over buffers 161 cm.
Geïsoleerd wielstel per wagen 4 x 700580.

Eenmalige serie.
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Zwitserland

© T. Estler
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)dbHT8

36607 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Elektrische meerstroomlocomotief serie
E 186 van Railpool GmbH München, verhuurd aan SBB
Cargo. Door Bombardier gebouwd als standaardlocomotief in het TRAXX-programma.

47417

Digitale functies

Model: Metalen uitvoering met veel geïntegreerde
details. Met Digital-decoder en speciale motor. 4 assen
over cardan aangedreven. Antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting, traditioneel in bedrijf,
digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme
LED’s. 4 mechanisch functionele dakstroomafnemers.
Lengte over buffers 21,7 cm.

47416

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Eenmalige serie.
Geschikte rijtuigen voor de treinsamenstelling
zijn onder artikelnummer 47416 en 47417 in het
Märklin H0-assortiment verkrijgbaar.

Frontsein

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

36607
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Zwitserland
?S8

47416 Set met 5 lagevloerwagens „Rijdende weg”.
Eenmalige serie.
Voorbeeld: Speciale wagen type Saadkms met 8 kleine
wielstellen voor het transport van vrachtwagencombinaties. Wagens van RAlpin AG Olten, Zwitserland. Actuele
bedrijfstoestand 2011. Alle wagens zijn met vrachtwagencombinaties van verschillende internationale
expediteurs geladen.
Modellen: 5 tussenwagens met vrije doorrit en speciale
vastklikbare lagevloerkoppeling. Wagens inclusief
spieën voor vrachtwagens. Alle wagens met verschillende bedrijfsnummers. 5 vrachtwagenmodellen naar
verschillende voorbeelden. Elke wagen plus vrachtwagen afzonderlijk verpakt.
Lengte per wagen 21,4 cm.
Geïsoleerd wielstel per wagen 8 x 432950.
De bijpassende eindwagen met draai- en afneembare
bufferbalken en adapters voor de normale kortkoppeling is verkrijgbaar onder artikelnummer 47417.
De bijpassende locomotief is verkrijgbaar onder
artikelnummer 36607.

47417
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47416

36607

?S8

47417 Lagevloerwagen „Rijdende weg”.
Voorbeeld: Speciale wagen type Saadkms met 8 kleine
wielstellen voor het transport van vrachtwagencombinaties. Wagen van RAlpin AG Olten, Zwitserland.
Bedrijfstoestand 2011.
Modellen: Eindwagen met draai- en afneembare bufferbalken en adapters voor de normale kortkoppeling.
Wagen inclusief spieën voor vrachtwagens. Vrachtwagenmodel.
Lengte over buffers 23,2 cm.
Geïsoleerd wielstel 8 x 432950.

De bij deze eindwagen passende 5-delige set lagevloerwagens “Rijdende weg” is verkrijgbaar onder
artikelnummer 47416. De bijpassende locomotief is
verkrijgbaar onder artikelnummer 36607.

Eenmalige serie.
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Oostenrijk
)cehEU3
37053 Stoomlocomotief met getrokken tender.
Voorbeeld: Zware goederentreinlocomotief serie 659
van de Österreichische Bundesbahnen (BBÖ/ÖBB).
Voormalige Duitse serie 59, daarvoor Württembergse
serie K. Uitvoering in tijdperk III, ca. 1955.

Digitale functies

Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide
geluidsfuncties. Hoogvermogenmotor met in de ketel
ingebouwd klokanker. Bochtenvolgend onderstel met
zijdelings verschuifbare assen. 6 assen aangedreven.
Antislipbanden. Frontsein traditioneel in bedrijf, digitaal
schakelbaar. Geschikt voor naderhand in te bouwen
rookgarnituur 7226. Rookgarnituurcontact en optrek- en
remvertraging digitaal schakelbaar. Verstelbare kortkoppeling tussen loc en tender. Tender met verhoogde
steenkoolopzet. Gedetailleerde cabine. Figuren van
machinist en stoker meegeleverd.
Lengte over buffers 23,5 cm.

48800
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Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Eenmalige serie.
Frontsein
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Contact rookgarnituur
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x

x

Rijgeluid stoomloc
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x
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Locfluit

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Kolen scheppen

x

x

x

Luchtpomp

x

x

x

Bel

x

x

x

Piepen van remmen uit

x

x

x

Injecteur

x

x

Perslucht afblazen

x

x

Schudrooster

x

x

37053

U3

48800 Set goederenwagens.
Voorbeeld: 5 oudere goederenwagens van de Österreichische Bundesbahnen (BBÖ/ÖBB). 1 gesloten
goederenwagen, 1 lageboordwagen, 1 rongenwagen,
1 ketelwagen en 1 begeleidende wagen. Typische
treinsamenstelling uit het vroegere goederenverkeer op
de Semmering. Toestand tijdperk III.
Model: Gesloten wagen met schuifdeuren. Lageboordwagen geladen met een tractormodel. Rongenwagen

beladen met bezaagd hout. Vierassige ketelwagen met
remhuisje. Begeleidende wagen met doorlopend dak.
Alle wagens met koppelingsschacht volgens NEM en
mechaniek voor kortkoppeling.
Totale lengte van de set 67,4 cm.
Eenmalige serie.
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Oostenrijk
(cehEU3

37161 Tenderlocomotief.
Voorbeeld: Goederentrein-tenderstoomlocomotief
serie 694 van de Österreichische Bundesbahnen (ÖBB),
zonder bel en zonder voorverwarmer op de ketel. Bedrijfsnummer 694.561. Bedrijfstoestand ca. 1952.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenmotor met klokanker
en vliegwiel in de ketel. 5 assen aangedreven. Antislipbanden. Locomotief voornamelijk van metaal. Ingericht
voor rookgarnituur 72270. Tweepuntsfrontsein wisselt
met de rijrichting en naderhand in te bouwen rookgarni-
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Digitale functies

tuurcontact traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar.
Verlichting met onderhoudsarme, warmwitte LED’s. Zuigerstangbeschermhulzen en remslangen meegeleverd.
Lengte over buffers 14,6 cm.

•
•
•
•
•

Volledig nieuwe ontwikkeling.
Locomotief voornamelijk in metalen uitvoering.
Bijzonder gedetailleerde constructie met veel
gemonteerde details.
Hoogvermogenmotor met klokanker in de ketel.
Veel bedrijfs- en geluidsfuncties schakelbaar.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Eenmalige serie.
Dit model is als gelijkstroomuitvoering opgenomen in het Trix H0-assortiment onder artikelnummer 22161.
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(ehNT5

37001 Diesellocomotief.
Voorbeeld: Diesellocomotief serie 2048 van de Österreichische Bundesbahnen (ÖBB). Voormalige serie 211
van de DB. Verkeersrode uitvoering van tijdperk V.
Bedrijfstoestand ca. 1992.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving
met vliegwiel centraal ingebouwd. Alle 4 assen over
cardan aangedreven. Telex-koppeling voor en achter
afzonderlijk schakelbaar. Antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting en 2 rode sluitseinen

Digitale functies

traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting
met warmwitte LED’s. Gedetailleerde bufferbalk. Opsteekbare remslangen meegeleverd.
Lengte over buffers 13,9 cm.

•
•
•
•
•

Volledig nieuwe constructie.
Opbouw en onderstel van metaal.
Digital-decoder mfx.
Uitgebreide geluidsfuncties.
Telex-koppeling.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Eenmalige serie.
Leverbaar 2013.
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Frankrijk
(cehEU3

37813 Goederentrein-stoomlocomotief met getrokken
tender.
Voorbeeld: Goederentrein-stoomlocomotief serie 150 Z
(voormalige serie 50) van de Franse Staatsspoorwegen
(SNCF), met getrokken kolentender als eenheidsbaktender 2´2´T26 in de oorspronkelijke vorm. Met Wagnerwindleiplaten, standaard cabine, lange omloop voor
naar de rookkast schuin omlaaghellend, Reichsbahnlantaarns en zonder automatische treinstopinrichting.
Bedrijfsnummer 150 Z 095. Bedrijfstoestand eind jaren
1940/begin jaren 1950.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenmotor met klokanker

Digitale functies

en vliegwiel in de ketel. 5 assen aangedreven. Antislipbanden. Locomotief en tender voornamelijk van metaal.
Ingericht voor rookgarnituur 7226. Tweepuntsfrontsein
wisselt met de rijrichting en naderhand in te bouwen
rookgarnituur traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme warmwitte LED’s.
Kortkoppeling met mechaniek tussen loc en tender,
verstelbaar op basis van de railradius. Achter aan de
tender en voor aan de loc door mechaniek geleide
kortkoppeling met NEM-schacht. Berijdbare minimumboogstraal 360 mm. Zuigerstangbeschermhulzen en
remslangen meegeleverd.
Lengte over buffers 26,4 cm.

•
•
•
•
•

Volledig nieuwe ontwikkeling.
Bijzonder fijne metalen constructie.
Opengewerkt staafframe en veel gemonteerde
details.
Hoogvermogenmotor met klokanker in de
ketel.
Veel bedrijfs- en geluidsfuncties digitaal
schakelbaar.

Eenmalige serie.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station
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Dit model is als gelijkstroomuitvoering opgenomen in het
Trix H0-assortiment onder artikelnummer 22783.

/dbET3

36745 Tenderlocomotief.
Voorbeeld: Tenderstoomlocomotief serie 130TB van de
Franse Staatsspoorwegen (SNCF). Voormalige serie T 12
van de Königlich Preußische Staatseisenbahnen (KPEV).
Bedrijfsnummer loc 130.TB.712.
Model: Met Digital-decoder en speciale motor met
vliegwiel. 3 assen aangedreven. Antislipbanden. Tweepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting, traditioneel in
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bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme LED’s. Veel gemonteerde details.
Lengte over buffers 12,7 cm.

Eenmalige serie.

Digitale functies

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Leverbaar 2013.
Frontsein
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)ceNiT5

37337 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Serie BB 12 000 van de Franse Staatsspoorwegen (SNCF). Uitvoering in groene kleurstelling met
afzonderlijke sluitseinen. Toestand tijdperk V.
Model: Met Digital-decoder mfx en geregelde
hoogvermogenaandrijving. 4 assen aangedreven.
Antislipbanden. Tweepuntsfrontsein wisselt met de
rijrichting en 2 rode sluitseinen traditioneel in bedrijf,
digitaal schakelbaar. Verlichting met warmwitte LED’s.
Dakstroomafnemer rust op vrijstaand frame. Talrijke
gemonteerde handrails. Remslangen en koppelingimitaties kunnen in de bufferbalk worden gestoken.
Lengte over buffers 17,5 cm.

•

Nieuwe frontseinen.

/ceEjU3

37258 Stoommotorrijtuig.
Voorbeeld: Stoommotorrijtuig XDR 10103, type „Kittel”
van de Franse Staatsspoorwegen (SNCF). Flessengroene basiskleur. Bedrijfstoestand ca. 1949/1950.
Model: Met Digital-decoder mfx. Geregelde miniatuurmotor. Onderstel van metaalspuitgietwerk. 2 assen
aangedreven. Tweepuntsfrontsein wisselt met de
rijrichting, traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar.
Verlichting met onderhoudsarme warmwitte LED’s. Koppelingsschacht volgens NEM. Veel gemonteerde details.
Volledige doorblik door de cabine, imitatie van de ketel.
Lengte over buffers 13 cm.

•

Digitale functies

Eenmalige serie.
Dit model is als gelijkstroomuitvoering opgenomen in het Trix H0-assortiment onder artikelnummer 22258.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station
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Leverbaar 2013.

Voorbeeldgetrouwe vormwijzigingen op het dak en
de schermen van de achterste as.

© Marc Carémantrant

13 motorrijtuigen overleefden de Tweede Wereldoorlog. Er bleven er negen in de westelijke zones,
maar daarvan werden in er de loop van het jaar 1949
zeven buiten dienst gesteld. In 1950 stonden nog twee
rijtuigen in de boeken van de Deutsch Bundesbahn:
de DT 1 (voormalig nr. 1000) en de DT 8 (voormalig
1007). De laatste hield zich kras en reed zelfs nog tot
eind 1953 in het pendelverkeer op het Badense traject
Müllheim – Neuenburg. Deze werd op 2 januari 1954
op een zijspoor gezet en op 3 maart 1954 buiten dienst
gesteld. De motorrijtuigen DT 2, 3 en 9 (voormalig 1001,
1002 en DW 15) kwamen na 1945 bij de SNCF terecht.
De eerste twee voertuigen reden daar nog tot 1956
onder de aanduiding XDR 10.102 en 10.103 in Mulhouse
als personeelsmotorrijtuig. De voormalige DT 6 (daarvoor 1005) kwam in 1949, nadat de Oderbruchbahn een
staatsbedrijf was geworden, als DT 151 in het bestand
van de DR. Het rijtuig werd echter nooit gebruikt en
werd in november 1957 in Frankfurt/Oder verschroot.
Een aan Zwitserland geleverd Kittel-motorrijtuig wordt
daar in bedrijfsvaardige staat behouden.

Eenmalige serie.
Leverbaar 2013.

Digitale functies

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station
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Frankrijk
)cehNiU5
39405 Elektrische TEE-locomotief.
Voorbeeld: Sneltreinlocomotief serie CC 40100 van de
Franse Staatsspoorwegen (SNCF). Vierstroomlocomotief
voor heel Frankrijk, de Benelux en Duitsland. Tweede
bouwserie, bedrijfstoestand van 1955. Ingezet in het
internationale TEE-verkeer, loc van de TEE RUBENS.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide
geluidsfuncties. Onderhoudsarme motor in compacte
constructie met vliegwiel centraal ingebouwd. 4 assen
over cardan aangedreven, antislipbanden. Verlichting
met warmwitte LED’s traditioneel in bedrijf, digitaal
schakelbaar. Gemonteerde greepstangen van metaal.

üjU5

41876 Set TEE-sneltreinrijtuigen PBA „RUBENS”.
Voorbeeld: INOX-wagens (van roestvrij staal) voor
de Trans Europ Express tussen Parijs, Brussel en
Amsterdam (TEE PBA). 2 rijtuigen met open afdeling
2e klas B 9 1/2u van de SNCF en SNCB. 1 coupérijtuig
B8u 2e klas van de SNCF. Barrijtuig 1e klas A3tu en
generatorrijtuig 1e klas A2Dtux van de Franse Staatsspoorwegen (SNCF). Toestand ca. 1995. Ingezet in
TEE-trein „RUBENS” Parijs – Brussel.
Model: Schaalgetrouwe weergave van alle afmetingen zonder beperkingen. Berijdbare railboog vanaf
minimumboogstraal 360 mm (bij vrij doorlaatprofiel).
Typespecifiek gevormde ondervloer. Draaistellen
volgens type Y 24. Speciale laklaag voor de weergave
van het INOX-oppervlak. Voorbereid voor stroomgelei-

Gemonteerde opstaptreden. Gedetailleerde
dakuitrusting, verschillende dakstroom
afnemers. Cabines met interieurverlichting,
voor met figuur van machinist. Opsteekbare
accessoires voor bufferbalk.
Lengte over buffers 25,3 cm.

dende koppelingen 7319 of 72020/72021, sleepcontact
73405 en interieurverlichting 73400/73401 (2x per rijtuig).
Alle wagens afzonderlijk verpakt.
Totale lengte over buffers 142,3 cm.
Geïsoleerd wielstel per wagen 4 x 700580.

De TEE-rijtuigen zijn schaalgetrouwe modellen zonder
concessies aan het vrijeruimteprofiel. De modellen
rijden in railbogen met een radius vanaf 360 mm. Er
moet echter voldoende afstand voor bovenleidings
masten, brugleuningen en seinen worden ingepland.

Eenmalige serie.

De bijpassende locomotief voor de TEE „RUBENS” is
onder 39405 serie CC40100 (SNCF) opgenomen.

41876
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39405

Eenmalige serie.
De bijpassende set reizigersrijtuigen voor de samenstelling van de TEE RUBENS is opgenomen onder
artikelnummer 41876.

Digitale functies

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Digitale functies
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Frankrijk
)cehMiT8
37260 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Serie 115000 van de Franse Staatsspoorwegen (SNCF). Met een Einholm-dakstroomafnemer.
Kleurstelling en design in de uitvoering „en voyage”.
Bedrijfsnummer 115053 met het wapen „Trouville sur
Mer”. Actuele bedrijfstoestand.

Digitale functies

Model: Met Digital-decoder mfx en schakelbare tyfoon.
Geregelde hoogvermogenaandrijving. 2 assen aangedreven. Antislipbanden. Tweepuntsfrontsein wisselt
met de rijrichting en 2 rode sluitseinen traditioneel in
bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontseinen aan loczijde 2
en 1 afzonderlijk digitaal schakelbaar. Verlichting met
onderhoudsarme warmwitte en rode LED’s.
Lengte over buffers 21 cm.

47035
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Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Eenmalige serie.

37260
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U8

47035 Set schuifhuifwagens.
Voorbeeld: 3 vierassige schuifhuifwagens type Rils
en Rilns van de Franse Staatsspoorwegen (SNCF).
Europees standaardtype met een lengte van 19,90 m.
Roodbruine basiskleurstelling. Verschillende dekkleedkleuren. Uitvoering met rechthoekige buffers. Actuele
bedrijfstoestand.
Model: Draaistellen type Y 25 gelast. Metalen inzet voor
goede loopeigenschappen. Specifieke uitvoering van de
ondervloer. Veel gemonteerde details. Uitvoering met
gesloten dekkleden. Verschillende bedrijfsnummers.
Alle wagens afzonderlijk verpakt, met extra buitendoos.
Lengte over de buffers per wagen 22,9 cm.
Geïsoleerd wielstel per wagen 4 x 700580.
Eenmalige serie.
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Frankrijk
U4

48434 Set ertswagens.
Voorbeeld: 5 ertswagens (mineraliers) van de Societé
de Gérance de Wagons de Grande Capacité (SGW),
ondergebracht bij de Franse Staatsspoorwegen (SNCF).
Type Fad.
Model: Wagens met verschillende bedrijfsnummers,
afzonderlijk verpakt en gekenmerkt.
Totale lengte over buffers 63,8 cm.
Geïsoleerd wielstel 20 x 700580.
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Eenmalige serie.
Leverbaar 2013.

)dbHT8

36616 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Multifunctionele locomotief TRAXX 2 E F140
MS (E 186) van Euro Cargo Rail SAS, Parijs, toegelaten
in Duitsland. Tweestroomlocomotief met 4 stroomafnemers. Door Bombardier gebouwd als standaardlocomotief in het TRAXX-programma.

Digitale functies

Model: Metalen uitvoering met veel geïntegreerde
details. Met Digital-decoder en speciale motor. 4 assen
over cardan aangedreven. Antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting, traditioneel in bedrijf,
digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme
LED’s. 4 mechanisch functionele dakstroomafnemers.
Lengte over buffers 21,7 cm.

48434

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Eenmalige serie.
Leverbaar 2013.
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36616
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Luxemburg
(cehIT3

37154 Stoomlocomotief met getrokken tender.
Voorbeeld: Goederentrein-stoomlocomotief serie 5600
(voormalige serie 52) van de Luxemburgse Staatsspoorwegen (CFL). Uitvoering met kuiptender, gesloten cabine
en Witte-windleiplaten. Toestand van de jaren 1950.
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Digitale functies

Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving. Motor
in de ketel van de locomotief. 5 assen aangedreven.
Antislipbanden. Bochtenvolgend geleed onderstel.
Driepuntsfrontsein dat wisselt met de rijrichting op de
voorkant van de loc en 2 witte sluitseinen op de tender
traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Rookgarnituur 7226 naderhand in te bouwen. Opsteekbare zuigerstangbeschermhulzen.
Lengte over buffers 26,7 cm.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Eenmalige serie.
Dit model is als gelijkstroomuitvoering opgenomen in het Trix H0-assortiment onder artikelnummer 22253.
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België
MxjU5

43541 Set stoptreinrijtuigen.
Voorbeeld: 4 verschillende stoptreinrijtuigen serie M2
van de Belgische Staatsspoorwegen (SNCB/NMBS).
1 stoptreinrijtuig M2 A5B5, 1e/2e klas. 2 stoptreinrijtuigen M2 B11, 2e klas. 1 stoptreinrijtuig met stuurafdeling
en bagageruimte M2 B8DS, 2e klas. Groene basiskleur,
met aanduiding voor de toelating in trekduwtreinen.
Model: Afzonderlijke ingezette raamkozijnen. Alle
rijtuigen voorbereid voor stroomvoerende koppelingen
7319 of stroomvoerende kortkoppelingen 72020/72021.
Verschillende bedrijfsnummers. Cabine van het stuurstandrijtuig met interieur. Stuurstandrijtuig met frontsein
dat wisselt met de rijrichting, met onderhoudsarme witte
en rode LED’s. Alle wagens afzonderlijk verpakt, met
extra buitendoos.
Totale lengte over buffers 110,6 cm.
Geïsoleerd wielstel per wagen 4 x 700580.
Eenmalige serie.
Bijpassende locomotief is de elektrische locomotief
serie 25, die onder artikelnummer 37230 in het Märklin
H0-assortiment verkrijgbaar is.
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België
?j4

40690 Set reizigersrijtuigen „Tin Plate”.
Voorbeeld: 6 vierassige reizigersrijtuigen I.3, 2e klas, als
ligrijtuigen van de Belgische Staatsspoorwegen (SNCB/
NMBS). Saffierblauwe basiskleur. Varianten met donkerblauwe en lichtblauwe toegangsdeuren. Bedrijfstoestand midden jaren 1980.
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Model: Alle rijtuigen met Relex-koppelingen en verschillende bedrijfsnummers, rubberbalgen en SIG-draaistellen. Elke wagen is afzonderlijk verpakt in een kartonnen
doos met opschrift, die gebaseerd is op de historische
verpakking van destijds. Extra buitenverpakking.
Lengte over de buffers per wagen 24 cm.

Eenmalige serie.

)cehNiU5

39406 Elektrische TEE-locomotief.
Voorbeeld: Sneltreinlocomotief serie 18 van de Belgische Staatsspoorwegen (SNCB). Vierstroomlocomotief
voor heel Frankrijk, de Benelux en Duitsland. Tweede
bouwserie, bedrijfstoestand van 1985. Ingezet in het
internationale TEE-verkeer.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide
geluidsfuncties. Onderhoudsarme motor in compacte
constructie met vliegwiel centraal ingebouwd. 4 assen
over cardan aangedreven, antislipbanden. Verlichting

Digitale functies

met warmwitte LED‘s traditioneel in bedrijf, digitaal
schakelbaar. Gemonteerde greepstangen van metaal.
Gemonteerde opstaptreden. Gedetailleerde dakuitrusting, verschillende dakstroomafnemers. Cabines met
interieurverlichting, voor met figuur van machinist.
Opsteekbare accessoires voor bufferbalk.
Lengte over buffers 25,3 cm.

•

Voorbeeldgetrouwe vormwijziging van de frontverlichting.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Eenmalige serie.
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België
/cehNT4

37678 Diesellocomotief.
Voorbeeld: Diesellocomotief serie 55 van de Belgische
Staatsspoorwegen (SNCB/NMBS).
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving. 3 assen

Digitale functies

aangedreven. Antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting en 2 rode sluitseinen traditioneel
in bedrijf, digitaal schakelbaar.
Lengte over buffers 22,6 cm.

00768
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Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Eenmalige serie.
De ertswagens „Mineraliers”, die onder artikelnummer 00768 in het Märklin H0-assortiment
verkrijgbaar zijn, zijn geschikt voor het maken
van een treinsamenstelling.
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37678

U45

00768 Display met 12 ertswagens „Mineraliers”.
Voorbeeld: 12 ertswagens „Mineraliers” van de
Belgische Staatsspoorwegen (NMBS). Type Falls.
Tijdperk IV/V.

Model: De 12 wagens worden in een aantrekkelijk display gepresenteerd. Alle wagens met verschillende bedrijfsnummers. Ertswagens met 1 eindbordes en gelaste
draaistellen van het type Y 25. Elke wagen is afzonderlijk
verpakt in een kartonnen doos met opschrift.
Lengte over de buffers per wagen 12,6 cm.

Geïsoleerd wielstel per wagen 4 x 700580.

Eenmalige serie.

•

Bijpassende locomotief is de diesellocomotief
serie 55, die onder artikelnummer 37678 in het Märklin
H0-assortiment verkrijgbaar is.

Bij de vakhandelaar in een overzichtelijk display
afzonderlijk verkrijgbaar.
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België
MxjU5

43542 Set stoptreinrijtuigen.
Voorbeeld: 4 verschillende stoptreinrijtuigen serie M2
van de Belgische Staatsspoorwegen (SNCB/NMBS).
1 stoptreinrijtuig M2 A5B5, 1e/2e klas. 2 stoptreinrijtuigen M2 B11, 2e klas. 1 stoptreinrijtuig met stuurafdeling
en bagageruimte M2 B8DS, 2e klas. Purperrode basiskleur, met aanduiding voor de toelating in trekduwtreinen.
Model: Afzonderlijke ingezette raamkozijnen. Alle
rijtuigen voorbereid voor stroomvoerende koppelingen
7319 of stroomvoerende kortkoppelingen 72020/72021.
Verschillende bedrijfsnummers. Cabine van het stuurstandrijtuig met interieur. Stuurstandrijtuig met frontsein
dat wisselt met de rijrichting, met onderhoudsarme witte
en rode LED’s. Alle wagens afzonderlijk verpakt, met
extra buitendoos.
Totale lengte over buffers 110,6 cm.
Geïsoleerd wielstel per wagen 4 x 700580.
Eenmalige serie.

130

Nederland

© Leen Dortwegt
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Nederland
)cehNiT5
37269 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Multifunctionele locomotief serie 1700 van
de Nederlandse Spoorwegen (NS) in gele basiskleur.
Bedrijfsnummer loc 1773 met het wapen „Enkhuizen”.
Bedrijfstoestand van de jaren 1990.

37269
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Model: Met Digital-decoder mfx en meertonige tyfoon.
Geregelde hoogvermogenaandrijving. 2 assen aangedreven. Antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met
de rijrichting en 2 rode sluitseinen traditioneel in bedrijf,
digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme
LED’s. Imitatie van automatische koppeling wordt
meegeleverd en kan aan een loczijde de plaats van de
kortkoppeling innemen.
Lengte over buffers 21 cm.

Digitale functies

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Eenmalige serie.
De serie 1700 is de ideale locomotief voor een
voorbeeldgetrouwe trein met de nieuw geconstrueerde dubbeldeksrijtuigen uit de set 43598.

43598
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43598 Set dubbeldeksrijtuigen.
Voorbeeld: 4 dubbeldeksrijtuigen van verschillende typen van de Nederlandse Spoorwegen (NS).
1 dubbeldekstussenrijtuig DDM2/3-ABv, 1e/2e klas.
2 dubbeldekstussenrijtuig DDM2/3-Bv, 2e klas en
1 dubbeldeksstuurrijtuig DDM2/3-Bvk, 2e klas. Bedrijfstoestand midden jaren 1990.
Model: Berijdbare minimumboogstraal 360 mm.
Typespecifiek gevormde ondervloeren en schorten.
Alle rijtuigen zijn voorbereid voor stroomgeleidende
koppelingen 7319 of stroomgeleidende scheidbare
kortkoppelingen 72020/72021 en voor de inbouw van een
LED-interieurverlichting 73400/73401 (3x) met sleepcontact 73406. Cabine van stuurstandrijtuig met interieur.
Stuurrijtuig met lichtwisseling afhankelijk van de rijrichting van een driepuntsfrontsein naar 2 rode sluitseinen.
Frontsein van stuurstandrijtuig met onderhoudsarme
LED’s. Gedetailleerde bufferbalk met gemonteerde frontspoiler en imitatie van de automatische koppeling. Alle
rijtuigen afzonderlijk verpakt met extra buitendoos.
Totale lengte over buffers 113,6 cm.
Geïsoleerd wielstel per wagen 4 x 700580.

•
•

Volledig nieuwe constructie van de Nederlandse
dubbeldeksrijtuigen.
Interieurverlichting naderhand in te bouwen.

Eenmalige serie.
Bijpassende locomotief is de elektrische locomotief
serie 1771, die onder artikelnummer 37269 in het
Märklin H0-assortiment verkrijgbaar is.
Deze set dubbeldeksrijtuigen is als gelijkstroomuitvoering opgenomen in het Trix H0-assortiment onder
artikelnummer 23459.
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46457 Set drukgasketelwagens.
Voorbeeld: 3 vierassige drukgasketelwagens met zonneschermdak. Particuliere wagens van Dansk Flaskegas
Co, Kobenhavn, ondergebracht bij de Deense Staatsspoorwegen (DSB). Bedrijfstoestand van de jaren 1950.

U4

48370 Set schuifwandwagens.
Voorbeeld: 2 schuifwandwagens type Hbis van de
Deense Staatsspoorwegen (DSB). Met reclameopschrift
„Albani”. Bedrijfstoestand ca. 1983.
Model: Beide wagens met verschillende bedrijfsnummers. Wagennummer 225 0 562-0 en 225 0 564-6.
Totale lengte over buffers 32,6 cm.
Geïsoleerde wielstellen per wagen 2 x 700580.
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Model: Alle wagens met gedetailleerd onderstel en
opengewerkt frame. Buitenlangsdrager met aan de
buitenzijde open U-profiel. Draaistellen volgens type
Minden-Dorstfeld. Ketel met zonneschermdak. Gemonteerde rembordessen. Alle wagens met verschillende
bedrijfsnummers en elk afzonderlijk verpakt. Extra
buitenverpakking.
Totale lengte over buffers 44,2 cm.
Geïsoleerd wielstel per wagen 4 x 700580.

Eenmalige serie.
Bij het voorbeeld bestaan 3 schuifwandwagens in
deze uitvoering. De wagens met de bedrijfsnummer
225 0 562-0 en 225 0 564-6 zitten in de set 48370. Een
wagen met het bedrijfsnummer 225 0 566-1 is onder
artikelnummer 94357 verkrijgbaar.

Eenmalige serie.

=U5

47083 Set containerwagens.
Voorbeeld: 2 vierassige containerwagens type Sgnss
voor het gecombineerd goederenvervoer. Particuliere
wagens van de AAE, ondergebracht bij de Deense
Staatsspoorwegen (DSB). Elk beladen met 2 vrachtwagen-wisselbakken van expeditiebedrijf Skandinavisk
Fjerntransport.

Model: Draaistellen type Y 25. Opengewerkte metalen
wagenvloer volgens het voorbeeld met markante visbuikachtige buitenlangsdragers. Elke draagwagen is beladen met 2 vrachtwagen-wisselbakken. Stempels voor
wisselbakken worden afzonderlijk meegeleverd. Alle
wagens en ladingen met verschillende bedrijfsnummers
en steeds afzonderlijk verpakt. Extra buitenverpakking.
Totale lengte over buffers 46 cm.

Eenmalige serie.
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37418 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Serie Rc 3 van de Zweedse Staatsspoorwegen (SJ). Uitvoering in oranje basiskleur met witte
strepen en het nieuwere SJ-logo uit de jaren 1970.
Rode schaarstroomafnemers, oud type sneeuwploeg.
Bedrijfstoestand ca. 1975.

Digitale functies

Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving. 2 assen
aangedreven. Antislipbanden. Vierpuntsfrontsein
wisselt met de rijrichting, traditioneel in bedrijf, digitaal
schakelbaar.
Lengte over buffers 18 cm.

43785
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Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Eenmalige serie.
Een bijpassende set reizigersrijtuigen voor deze
elektrische locomotief is opgenomen onder
artikelnummer 43785.
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43785 Set reizigersrijtuigen.
Voorbeeld: 4 verschillende reizigersrijtuigen van uiteenlopende types van de Zweedse Staatsspoorwegen
(SJ). 1 reizigersrijtuig type A2, 1e klas. 1 reizigersrijtuig
type AB3, 1e/2e klas. 1 reizigersrijtuig type B5B, 2e klas.
1 reizigersrijtuig type B1, 2e klas. Bruine basiskleur.
Uitvoering met het nieuwere SJ-logo. Bedrijfstoestand
ca. 1975.
Model: Draaistellen volgens type Minden-Deutz met
geleide koppelingsschacht.
Totale lengte over buffers 98,5 cm.
Geïsoleerd wielstel per wagen 4 x 700580.
Eenmalige serie.
De elektrische locomotief van de serie Rc 3 met artikelnummer 37418 past uitstekend bij de set reizigersrijtuigen 43785.
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36338 Rangeerlocomotief.
Voorbeeld: Elektrische rangeerlocomotief Ue van de
Zweedse Staatsspoorwegen (SJ) in blauwgroene basiskleur. Bedrijfstoestand van de jaren 1990.
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Digitale functies

Model: Met Digital-decoder mfx. Miniatuurmotor met
vliegwiel. 3 assen en blinde as aangedreven. Antislipbanden. Tweepuntsfrontsein voor en achter en extra
rood licht aan loczijde B traditioneel in bedrijf, digitaal
schakelbaar. Verdere lichtseinfuncties digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme warmwitte en
rode LED‘s. Gemonteerde dakuitrusting. Gemonteerde
handrails van metaal. Remslangen en koppelingen kunnen in de bufferbalk worden gestoken. Extra spoorstaafruimer opsteekbaar.
Lengte over buffers 11,2 cm.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Eenmalige serie.
Dit model is als gelijkstroomuitvoering opgenomen in het Trix H0-assortiment onder artikelnummer 22387.
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36339 Rangeerlocomotief.
Voorbeeld: Elektrische rangeerlocomotief serie El 10
van de Noorse Staatsspoorwegen (NSB) in groene
basiskleur.

Digitale functies

Model: Met Digital-decoder mfx. Miniatuurmotor met
vliegwiel. 3 assen en blinde as aangedreven. Antislipbanden. Tweepuntsfrontsein voor en achter, traditioneel
in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme warmwitte LED’s. Gemonteerde dakuitrusting. Gemonteerde handrails van metaal. Remslangen en
koppelingen kunnen in de bufferbalk worden gestoken.
Lengte over buffers 11,2 cm.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Eenmalige serie.
Dit model is als gelijkstroomuitvoering opgenomen in het Trix H0-assortiment onder artikelnummer 22389.
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36426 Zware diesellocomotief.
Voorbeeld: Zware diesellocomotief serie 232 „Ludmilla”
van PCC Rail Szczakowa S. A., Polen.
Model: Locomotief in metalen uitvoering, met Digital-decoder mfx, speciale motor met vliegwiel en schakelbare
geluidsfuncties. 4 assen aangedreven, antislipbanden.
Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting, traditioneel
in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme LED’s.
Lengte over buffers 23,9 cm.

Digitale functies

•
•
•

Locomotief in metalen uitvoering.
mfx-decoder met schakelbare geluidsfuncties.
Uitvoering met ronde buffers.

Dit model is als gelijkstroomuitvoering opgenomen in het Trix H0-assortiment onder artikelnummer 22066.

Eenmalige serie.

46263
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Bijpassende goederenwagens zijn verkrijgbaar
onder artikelnummer 46263.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station
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46263 Set zelflossers.
Voorbeeld: 5 open zelflossers Falns van de Poolse
Staatsspoorwegen (PKP). Uitvoering in blauw-groene
kleurstelling. De wagens worden voornamelijk in bloktreinen voor het kolentransport naar Duitsland ingezet.
Model: 5 wagens met verschillende bedrijfsnummers.
Eindbordessen van metaal. Licht geweatherde uitvoering van de wagenbakken. Geladen met echte kolen op
schaal. Alle wagens afzonderlijk verpakt.
Lengte over buffers 66,5 cm.
Geïsoleerd wielstel 20 x 700580.
Eenmalige serie.
Bijpassende locomotief is de diesellocomotief
serie 232 van PCC Rail, die onder artikelnummer 36426
in het Märklin H0-assortiment verkrijgbaar is.
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De als „Big Boy” bekende serie 4000 van de Union
Pacific Railroad (UP) is zonder twijfel een van de populairste Amerikaanse stoomlocs. Deze gelede locomotief
van het type (2’D)D2’h4 werden vanaf 1941 bij ALCO gebouwd als voortzetting van het „Challenger”-concept,
een succesvolle gelede UP-stoomloc van het type (2’C)
C2’h4. Het idee voor de „Big Boy” kwam voort uit de gebruikelijke eisen die aan grote Amerikaanse loctypen
werden gesteld. Zware treinen moesten met hogere
snelheden door minder locomotieven getrokken kunnen
worden. In principe schafte de UP de 25 machines voor
slechts één traject aan: van Cheyenne/Wyoming 830 kilometer westwaarts door de uitlopers van de Rocky
Mountains over de Sherman Hill tot Ogden/Utah. Voor
de naar generaal William T. Sherman genoemde pas
ligt vanaf Cheyenne een ongeveer 50 kilometer lange
helling met een maximaal stijgingspercentage van 1,5.
In de tegengestelde richting eiste de 105 kilometerlange helling van 1,14% door het Wasatch-gebergte van de

45656
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Rocky Mountains zijn tol. Zo ontstond een gigantische
machine met een dienstgewicht van 548 ton (inclusief tender). Om het gewicht gelijkmatig te verdelen
probeerde men het met de nog niet eerder gebouwde
asindeling (2´D)D2´. Met een roosteroppervlak van bijna
14 m² en 229 m² oververhitteroppervlak bracht de Big
Boy het tot een continuvermogen van 6.290 pk aan de
trekhaak. Bij proeven werden zelfs ketelvermogens van
meer dan 10.000 PSi of 8.200 PSe gemeten.
In het bestek was het snelle goederenverkeer als taakgebied voor de „Big Boys” vermeld. Ze waren in staat
om zonder hulp treinen van 4000 ton over de bergpas te
trekken. De nieuwe loc had een constructiesnelheid
van 128 kilometer per uur, die hij met slechts 1,7 meter
hoge drijfwielen bereikte. Hiermee behoorde hij ook tot
de snelste gelede stoomlocomotieven. Toch mochten
de machines in de regelmatige dienst niet met deze
snelheid door het centrale westen razen. Machinisten
bevestigden echter, dat de snelheidsmeter bij vertra-

45655

gingen vaak meer dan de toegestane 112 kilometer
per uur aanwees. Volgens de overlevering kregen de
reuzen de bijnaam „Big Boy” van een jonge arbeider,
die de naam kort voor de presentatie op de rookkast
kraste. Dit beviel de directies van ALCO en UP zo goed,
dat ze de naam „Big Boy” zelfs in hun reclame-uitingen
gebruikten.
Gemiddeld verbruikten de machines 47.200 liter water
en 22 ton steenkool per uur. Er kon natuurlijk niet van
een stoker worden verwacht, dat hij deze hoeveelheden met een schop zou verwerken. Het transport van
de kolen werd dan ook door een mechanische stoker
verzorgd. De kolen werd via een wormwiel in een buis
uit de tender gehaald en onder druk in de vuurkist
gespoten. De stoker hoefde alleen maar de verdeling
in de verbrandingskamer te regelen met behulp van de
stoomdruk.
In de herfst van 1945 besloot UP een „Big Boy” als
proef van windleiplaten te voorzien om de afleiding

van de stoom te verbeteren. Begin december 1945
kreeg de „Big Boy” 4019 daarom in het depot van Green
River/Wyoming windleiplaten. De proeven werden
al op 20 januari 1946 beëindigd en de „grote oren”
werden weer in Green River verwijderd. De proeven
hadden aangetoond dat bij de lagere snelheden in het
goederenverkeer en met de intussen verbeterde blazers
de stoom ook zonder windleiplaten duidelijk boven de
cabine uit geleid werd.
Het Big-Boy-tijdperk werd in juli 1959 definitief afgesloten en het vuur werd in alle machines gedoofd. De
hoop van veel spoorwegfans om de in 1960 als reservelocs bedrijfsvaardig gestalde 4003 en 4019 nog eens
over de Sherman Hill te zien rijden, werd helaas niet
meer vervuld. Toch bleven acht van de stoomlocreuzen
behouden, zij het niet in bedrijfsvaardige staat.

45654
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37994 Stoomlocomotief met getrokken tender.
Voorbeeld: Zware goederentreinlocomotief serie 4000
„Big Boy” van de Union Pacific Railroad (UP). Uitvoering
van de locomotief met bedrijfsnummer 4019 in de toestand met windleiplaten. In de winter 1944/1945 werd de
Big Boy als proef voorzien van windleiplaten.
Model: Met Digital-decoder mfx en soundgenerator.
Geregelde hoogvermogenaandrijving, hoogvermogenmotor. 8 assen aangedreven. Antislipbanden. Bochtenvolgend geleed onderstel. Boxpok-wielen. Middelste
gekoppelde assen geveerd. Frontsein, tender en
nummerplaten met onderhoudsarme warmwitte LED’s
verlicht. 2 rookgarnituren (Seuthe nr. 11) naderhand in
te bouwen, contacten altijd bedrijfsbereid. Frontsein,

n ummerplaat- en cabineverlichting traditioneel in
bedrijf, digitaal schakelbaar. Krachtige luidspreker in de
tender, geluidsvolume instelbaar. In het front koppelhaak
in de railruimer insteekbaar. Kortkoppeling tussen loc
en tender. Stoomleidingen zwenkbaar met de cilinders
geleid. Gemonteerde handrails van metaal. Veel gemonteerde details. Figuren van machinist en stoker voor de
cabine meegeleverd.
Lengte over de koppelingen 46,5 cm.
Wordt in houten cassette geleverd.

•
•

Control
Unit

Digitale functies

Spectaculaire uitvoering met windleiplaten.
Gedetailleerde vormwijzigingen aan loc en tender.

Aanwijzingen voor het rijden: De locomotief
kan op bogen met een radius vanaf 360 mm
worden ingezet, maar we raden grotere radiussen aan. Omdat de lange ketel ver uitsteekt,
moeten signalen, bovenleidingsmasten, pijlers
van bruggen, tunnelportalen en dergelijke in
bochten op voldoende afstand van de rails
worden geplaatst. In verband met het hoge
gewicht van de locomotief moeten de rails
stevig bevestigd worden. Draaischijf en rolbrug kunnen uitsluitend in doorrijstand worden
bereden.
Dit artikel is als gelijkstroomuitvoering
opgenomen in het Trix H0-assortiment onder
artikelnummer 22115.
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Products bearing “Union Pacific” are made under trademark license from the Union Pacific Railraod Company.
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37994
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45653 Ste met 5 box cars.
Voorbeeld: Vijf single-door box cars van verschillende
spoorwegondernemingen uit de VS: Union Pacific, Western Pacific, New York Central, New Haven en St. Paul,
Minneapolis & Omaha Railway. Standaardtype 40 voet.
Toestand tijdperk III.

=U3

45654 Set met 5 hopper cars.
Voorbeeld: 5 trechterwagens (hopper car) type 40 voet
van verschillende spoorwegondernemingen uit de
VS: Pennsylvania Railroad (PRR), Western Maryland,
Peabody Coal Company, Texas & Pacific en Reading.
Uitvoering met 3 lostrechters. Toestand tijdperk III.
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Model: Frame en bodem van metaal. Gedetailleerde
draaistellen met speciale wielstellen. Schuifdeuren
kunnen geopend worden. Dakloopbruggen, ladders en
verdere details afzonderlijk gemonteerd. Koppelingen
uitwisselbaar. Alle wagens afzonderlijk verpakt.

Lengte over de koppelingen per wagen 15,5 cm.
Geïsoleerde wielstellen per wagen 4 x 32 0552 (NEM),
4 x 32 0389 (RP25).

Eenmalige serie.

Model: Frame van metaal. Gedetailleerde draaistellen
met speciale wielstellen. Ladders en verdere details afzonderlijke gemonteerd. Verschillende bedrijfsnummers.
Koppelingen uitwisselbaar. Alle wagens afzonderlijk
verpakt.

Lengte over de koppelingen per wagen 16 cm.
Geïsoleerde wielstellen per wagen 4 x 32 0552 (NEM),
4 x 32 0389 (RP25).

Eenmalige serie.

De set wagens past uitstekend bij de stoomlocomotief
„Big Boy” onder artikelnummer 37994.

Union Pacific und Western Pacific are made under trademark licence from the Union Pacific Railroad Company.

De set wagens past uitstekend bij de stoomlocomotief
„Big Boy” onder artikelnummer 37994.
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45655 Set met 5 stock cars.
Voorbeeld: 5 veewagens (stock car) type S-40-12 van
verschillende spoorwegondernemingen uit de VS: Santa
Fe, Great Northern, Missouri-Kansas-Texas Railroad,
Rock Island en Southern Pacific T&NO. Toestand
tijdperk III.
Model: Wagenvloer van metaal. Gedetailleerde draaistellen met speciale wielstellen. Schuifdeuren kunnen
geopend worden. Dakloopbruggen, ladders, reminstallatie en verdere details afzonderlijk gemonteerd. Koppelingen uitwisselbaar. Alle wagens afzonderlijk verpakt.
Lengte over de koppelingen per wagen 15,5 cm.
Geïsoleerde wielstellen per wagen 4 x 32 0552 (NEM),
4 x 32 0389 (RP25).

Southern Pacific are made under trademark
licence from the Union Pacific Railroad Company.
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Eenmalige serie.
De set wagens past uitstekend bij de stoomlocomotief
„Big Boy” onder artikelnummer 37994.
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45656 Set met 3 tank cars.
Voorbeeld: 3 tank cars, Amerikaans type. Alle 3 de
wagens in verschillende uitvoeringen van SUNOCO, Sun
Oil Company. Toestand tijdperk III.
Model: Gedetailleerd metalen chassis met opengewerkt
frame en gemonteerde details. Gedetailleerde draaistellen met speciale wielstellen. Verschillende opschriften en bedrijfsnummers. Koppelingen uitwisselbaar.
Wagens afzonderlijk verpakt.
Lengte over de koppelingen per wagen 14 cm.
Geïsoleerde wielstellen per wagen 4 x 32 0552 (NEM),
4 x 32 0389 (RP25).
Eenmalige serie.
De set wagens past uitstekend bij de stoomlocomotief
„Big Boy” onder artikelnummer 37994.

Sunoco Oil are made under trademark licence
from the Sunoco Inc.
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Accessoires
72941 Rolbrug met afstandsbediening.
Rolbrug in nieuwe, realistische kleurstelling. Grondplaat
met 2 toegangssporen en 8 opstelsporen. A
 ansluitingen
voor metalen Märklin-rails. Met overgangsrails
uiteraard ook geschikt voor C-rails en kunststof rails.
Brug met motoraandrijving voor vooruit en achteruit in
de machinekamer. Regelapparaat en verbindingskabel
voor afstandsbediening. Brug stopt automatisch bij
de spooraansluitingen. Rijstroomvoorziening voor de
opstelsporen via het platform. Extra aansluitingen voor
de bovenleiding.
Grootte van de sokkel 360 x 420 mm.
Bruglengte 288 mm.

De rolbrug kan indien gewenst ook met een decoder
k 84 via Märklin Digital worden aangestuurd. De
aansluiting van de rolbrug wordt beschreven in de
handleiding van de decoder k 84.

De bomen van de volautomatische overwegen sluiten
zodra een aankomende trein het contactsegment
bereikt, en gaan pas weer open als de laatste wagen
het contactsegment verlaten heeft. Het contactsegment
kan willekeurig verlengd worden. Bij kunststof rails
kan elke rechte en gebogen rail geplaatst worden,
bij C-rails wordt nog een voorbereidende elektrische
verbinding toegepast. Voor niet meer leverbare metalen
rails zijn alleen de contactrails 5115, 5116 en 5145
geschikt.

7592 Volautomatische spoorwegovergang.
Met halve bomen. Voor kunststof rails. 2 elektromagnetisch
bediende bomen en 2 waarschuwingskruizen en 2 rode
waarschuwingslampen die bij gesloten bomen oplichten.
Set contactrails: 3 rechte rails 90 mm.
Afmeting van de bodem 137 x 95 mm.

7593 Aanvullingsgarnituur.
Bij spoorwegovergang 7592. Voor kunststof rails. Is voor
elke volgende parallelle boog nodig. Set contactrails:
3 rechte rails 90 mm. Wegdeel verschuifbaar voor de
railtussenruimte van 33 naar 68 mm (railafstand 64 tot
99 mm).
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Accessoires

60065 Schakelnetdeel 50 VA, 120 volt.
Schakelnetdeel voor de aansluiting resp. voeding van
het Central Station 60213-60215 en de booster 60174.
Ingang 120 V/60 Hz, uitgang 19 V/50 W gelijkspanning.
Tafelnetdeel in kunststof behuizing, goedgekeurd voor
speelgoedtoepassingen. Bevestigingslippen.
Afmeting 116 x 72 x 65 mm.
Aansluiting: 4-polige mini-DIN-stekker.

74041 FCC-ontstoringsset 2 A.
Voor ontstoring. Printplaat met platte stekkers voor
C-rails en rode en bruine aansluitkabel. Er is een exemplaar voor de traditionele stroomkring en een exemplaar
voor de digitale stroomkring nodig. De ontstoringsset is
berekend op een maximale verbruikersstroom van 2 A.
Wordt aanbevolen voor het Mobile Station en analoge
rijregelaars.

60200 Aansluitadapter naar schakelnetdelen.
Aansluitadapter om verbruikers zoals lampen met
een 4-polige mini-DIN-stekker aan te sluiten op een
schakelnetdeel.

74044 FCC-ontstoringsset 5 A.
Voor ontstoring. Printplaat met schroefklemmen. Er
is een exemplaar voor de traditionele stroomkring en
een exemplaar voor de digitale stroomkring nodig. De
ontstoringsset is berekend op een maximale verbruikersstroom van 5 A.
Wordt aanbevolen voor het Central Station en voor
analoge rijregelaars tot 5 A uitgangsstroom.

60940 märklin SoundDecoder msD-speciaal.
Voor het ombouwen van Märklin-locomotieven met
een 21-polige stekkerverbinding voor digitale decoder,
die uitgerust zijn met een digitale decoder met nietversterkte uitgangen.
De Märklin SoundDecoder-speciaal ondersteunt de
digitale formaten mfx, MM1, MM2 en DCC.
Op www.maerklin.de zijn geluidsbestanden beschikbaar
die via de CS 60213-60215 kunnen worden afgespeeld.

Het schakelnetdeel 60065 is goedgekeurd voor gebruik
in droge ruimten.

66365 Schakelnetdeel 30 VA, 120 volt.
Schakelnetdeel voor de aansluiting resp. voor de
voeding van de railbox 60112/60113. Ingang 120 V/60 Hz/
uitgang 18 V/30 W gelijkspanning. Stekkernetdeel met
goedkeuring voor speelgoed in het kunststof huis.
Afmeting 80 x 50 x 75 mm.
Aansluiting: holle bus 5,5/2,5 mm, pluspool binnen.
Het schakelnetdeel 66365 is voor gebruik in droge
ruimtes bedoeld.

De FCC-ontstoringsset is alleen in de VS vereist!
zonder figuur
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74465 Digital-decoder voor inbouw.
Achteraf in bouwen bij C-rails-driewegwissel (24630)
met elektrische aandrijving. Digitale formaten Motorola
en DCC. Aansluiting via stekkercontacten, voor Märklin
en Trix C-rail-driewegwissels. Adressen met codeerschakelaar instelbaar (Motorola-formaat 1 tot en met
320/DCC-formaat 1 tot en met 511), naar keuze ook bij
programmeerrail instelbaar. Wissellantaarns aansluitbaar en schakelbaar (ervaring met solderen vereist).

75491 Elektromagnetische wisselaandrijving.
Verbeterde uitvoering van wisselaandrijving 7549. Geschikt voor de wissels 2265 en 2266 (nieuwe uitvoering),
22715 en 22716 van de Engelse wissel 2275 en voor het
KOMBI-uitbreidingsprogramma. Automatische eindschakeling. Automatische terugmelding mogelijk met
schakelbord 72710. Montage onder de grondplaat met
uitbreidingsset 7548.

b

74461 Digital-decoder voor inbouw.
Achteraf in te bouwen bij alle C-rails-wissels met elektrische aandrijving. Digitale formaten Motorola en DCC.
Aansluiting via stekkercontacten, voor Märklin en Trix Crail-wissels. Adressen met codeerschakelaar instelbaar
(Motorola-formaat 1 tot en met 320/DCC-formaat 1 tot en
met 511), naar keuze ook bij programmeerrail instelbaar.
Wissellantaarns aansluitbaar en schakelbaar (ervaring
met solderen vereist).

Voor de elektrische aandrijving van de wissels kan
gelijktijdig of later een Digital-decoder worden ingezet.
De decoder wordt eenvoudig met stekkercontacten
aangesloten en kan voor elke wissel afzonderlijk worden
geadresseerd. De stroom kan rechtstreeks van het
rijstroomcontact van de wissel worden betrokken. Op
die manier krijgt men een klant-en-klare Digital-wissel
die ook op mobiele modelbanen direct werkt.

Voor de elektrische aandrijving van de wissels kan
gelijktijdig of later een Digital-decoder worden ingezet.
De decoder wordt eenvoudig met stekkercontacten
aangesloten en kan voor elke wissel afzonderlijk worden
geadresseerd. De stroom kan rechtstreeks van het
rijstroomcontact van de wissel worden betrokken. Op
die manier krijgt men een klant-en-klare Digital-wissel
die ook op mobiele modelbanen direct werkt.
Opmerking: Bij de driewegwissel 24630 met 2 elektrische aandrijvingen 74490 wordt de Digital-decoder
74465 geïnstalleerd.
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Mini-Club – het beste van het beste
Met onze eenmalige jubileumset „40 jaar

wagens worden met behulp van de zwaar-

en kan reizigerstreinen via de doorgaande

lende kleuren geëxperimenteerd, waarvan

Mini-Club” willen we het begin van de Mini-

tekracht zijdelings gelost. Het markante

treindraad van stroom voorzien. Zeven van

de meeste uitstekend bij de flower-power-

Club nog eens herleven. Drie locomotieven

opschrift „Erz IId” kenmerkt ze als draaistel-

deze blauw/geel/wit gespoten locomotieven

tijd pasten, zoals bloedsinaasappeloranje

in speciale uitvoering herinneren aan de

wagens met een vrij lage bovenbak, wat ze

worden voor regionale treinen van „metro-

en blauwpaars. De „poprijtuigen” waren

eerste modellen van destijds. De set bevat

zeer geschikt maakt voor het ertsverkeer.

noom” ingezet.

geboren.

serie 03, een tenderloc van de serie 89 en

Onze Mini-Club-liefhebbers kunnen nu op

De bonte jaren 1970 komen weer tot leven

Alle Märklin-Insiders kunnen uitzien naar

een rangeerdieselloc van de serie V 60. Als

niet-geëlektrificeerde trajecten pendelen

met de exclusieve set poprijtuigen van de

het model van een sneltreinlocomotief met

bijzonderheid zijn alle wielen en drijfwerk-

met de vierdelige set dubbeldeksrijtuigen

DB, die slechts eenmalig wordt geprodu-

getrokken tender van de serie 001. Deze een-

onderdelen van de locomotieven net als

„metronoom” en een dieselloc van de se-

ceerd. De vijfdelige rijtuigenset bestaat

heidsloc is uitgevoerd in DB-outfit met ge-

vroeger zilver vernikkeld. Bovendien hebben

rie 246. De uiterst moderne dubbeldekstrei-

uit drie blauw/lichtgrijze coupérijtuigen

laste tender en Witte-windleiplaten. Als zeer

we nog een exclusief, goudkleurig gelakt en

nen met hun opvallende design in de kleuren

2e klas, een bloedsinaasappelkleurige/

gedetailleerde nieuwe constructie beschikt

uit metaal gegoten standmodel van de Mini-

geel, wit en blauw van het in Uelzen geves-

lichtgrijs coupérijtuig 1e klas en een groene/

de machine over een locbak van metaal met

Club serie 89 toegevoegd. Een klein boekje

tigde metronom Eisenbahngesellschaft mbH

lichtgrijze sneltrein-bagagewagen. Alle

remimitaties, automatische treinstopinrich-

over de geschiedenis van de Mini-Club en

rijden sinds december 2007 ook op deels

rijtuigen zijn hoogwaardig gelakt en van een

ting, spoorstaafruimer en allerlei andere

een genummerd certificaat van echtheid

niet-geëlektrificeerde trajecten tussen Ham-

accurate belettering voorzien. Het nieuwe

details op de loc. Vrijstaande frontseinen,

vormen het puntje op de i.

burg en Cuxhafen. De serie 246 ontstond als

DB-designcentrum liet rond 1970 onder het

zeer gedetailleerde besturing en drijfwerk

dieseluitvoering van de succesvolle elektri-

motto „Neue Farben braucht die Bahn (het

en vergrote bufferschijven dragen verder bij

Onze nieuwe set goederenwagens naar

sche TRAXX-locomotieven van Bombardier.

spoor heeft nieuwe kleuren nodig” ongeveer

aan de meer dan geslaagde totaalindruk die

voorbeeld van vijf open zelflossers OOtz 43

Als variant voor reizigerstreinen kreeg hij

150 sneltreinrijtuigen overspuiten. De streep

deze door velen bewonderde loc maakt.

van de Deutsche Bundesbahn is aan het

de typeaanduiding P 160 DE. De loc heeft

onder de ramen bleef hierbij steeds kiezel-

„ertstransport” gewijd. Deze grootvolume-

een maximumsnelheid van 160 km per uur

grijs. Bij de raamband werd met verschil-

een stoomloc met getrokken tender van de

Bouwgrootte Z
Spoorwijdte 6,5 mm
Schaal 1: 220
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Startset „goederentrein”, jubilieumset 40 jaar Mini-Club
)gF3

81864 Startset 230 volt.
Goederentrein met grote modelbaan, bouwpakket
van station en netvoeding met bijpassende traploze
rijregelaar.
Voorbeeld: 1 goederentreinlocomotief met kuiptender
serie 50 van de Deutsche Bundesbahn (DB). 1 4-assige
ketelwagen, 1 gesloten goederenwagen, lageboordwagen met zeil, 1 2-assige ketelwagen en 1 goederentreinbegeleidingswagen.

Model: Locomotief met 5-polige motor. Alle drijfassen
aangedreven. Locbak van metaal. Lageboordwagen met
afneembaar zeil. Deuren van de begeleidingswagen
kunnen open. Fijn gedetailleerde 4-assige ketelwagen
met gemonteerd remhuisje. Alle voertuigen in speciale
uitvoering, niet afzonderlijk verkrijgbaar. Inclusief
bouwpakket van station „Finkendorf”. 20 rechte rails,
12 gebogen rails, 1 Engelse wissel, 3 elektromagnetische wissels, 3 stootblokken, opzethulpstuk, schakel-

)gF3

81972 Jubileumset „40 jaar Mini-Club”.
Voorbeeld: 1 stoomloc serie 89, 1 stoomloc serie 03
met getrokken tender en 1 dieselloc V 60 van de DB,
tijdperk III.
Model: Set als eerbetoon aan de beginjaren van de
Mini-Club. Alle locomotieven met 5-polige motor. Alle
wielen en drijfwerkonderdelen van de locomotieven
zilver vernikkeld. Bij de stoomloc serie 03 alle drijfassen
aangedreven. Bij de stoomloc serie 89 en de dieselloc
V 60 alle assen aangedreven. Exclusief goudkleurig
gelakt en uit metaal gegoten standmodel van de MiniClub serie 89 meegeleverd. Boekje over de historie van
de Mini-Club.
Genummerd certificaat van echtheid.
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bord, verdeelplaat, kabels en 230 V/8 VA-netvoeding met
bijpassend traploze rijregelaar. Railplanbrochure.
Treinlengte ca. 350 mm.
Uitbreiding met SET-dozen 8192 en 8193 of volgens eigen
ontwerp.

•
•
•

Eenmalige serie uitsluitend in het jubileumjaar.
Certificaat van echtheid.
Eerbetoon aan de eerste modellen uit de beginjaren
van de Mini-Club.

•
•

Alle locomotieven in speciale uitvoering.
Elke set wordt met een genummerd certificaat van
echtheid geleverd.

81863/81865/81868

1062 x 402 mm
42” x 16”

1x

19x

4x

6x

1x

1x

2x

2x
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Goederenverkeer
2

86580 Set goederenwagens tijdperk II.
Voorbeeld: 1 ketelwagen van ABC BrennstoffhandelsGmbH ondergebracht bij de DR, 1 lageboordwagen type
Xt Erfurt van de DR en 1 rongenwagen R Stuttgart van
de DR geladen met 2 Lanz-spoorwegtractors.

3

87112 Sneltreinrijtuig.
Voorbeeld: Coupérijtuig 2e klas B4üm-54 van de
Deutsche Bundesbahn (DB).
Model: Voorbeeldgetrouwe lakkering en bedrukking.
Lengte over buffers 120 mm.
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Model: 1 rongenwagen met remhuisje en apart
meegeleverde rongen. Rongenwagen geladen met
2 Lanz-spoorwegtractors. De tractors zijn uitgevoerd
als rijvaardig model met trekhaak achter, fijn gedetailleerd, gedeeltelijk van metaal vervaardigd en in een
houten ladingframe gefixeerd. 1 lageboordwagen met
rembordes, laadvlak antracietkleurig gelakt. 1 tweeassige ketelwagen van ABC Brennstoffhandels-GmbH met
remhuisje.
Totale lengte over buffers ca. 135 mm.

3

87101 Sneltreinrijtuig.
Voorbeeld: Coupérijtuig 1e klas A4üm-54 van de
Deutsche Bundesbahn (DB).
Model: Voorbeeldgetrouwe lakkering en bedrukking.
Lengte over buffers 120 mm.

3

87131 Sneltrein-restauratierijtuig.
Voorbeeld: Restauratierijtuig WRüm-64 van de Deutsche
Bundesbahn (DB).
Model: Voorbeeldgetrouwe lakkering en bedrukking.
Lengte over buffers 120 mm.

3

87121 Sneltrein-bagagewagen.
Voorbeeld: Bagagewagen D4üm-60 van de Deutsche
Bundesbahn (DB).
Model: Voorbeeldgetrouwe lakkering en bedrukking.
Lengte over buffers 120 mm.
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Goederenverkeer
)gC3

88843 Zware goederentreinlocomotief met getrokken
tender.
Voorbeeld: Serie 50 van de Deutsche Bundesbahn (DB).

)gF3

88973 Stoomlocomotief met getrokken tender.
Voorbeeld: Zware goederentreinlocomotief serie 44
van de Deutsche Bundesbahn (DB). Uitvoering met
kolenstook en Witte-windleiplaten. Inzet voor zware
goederentreinen zoals erts- en kolentreinen.
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Model: Met 5-polige Mini-Club-motor. Alle drijfassen
aangedreven. Loc is uitgerust met Wagner-windleiplaten en tweepuntsfrontsein. Voorloopwiel is uitgevoerd
als schijfwiel. Nieuw drijfwiel met grotere vliegmassa.
Bufferschijf met waarschuwingskleur.
Lengte over buffers 109 mm.

Model: Aandrijving op alle gekoppelde assen. Donkere
wielkransen en drijfwerk. Bufferschijf met waarschuwingskleur.
Lengte over buffers 112 mm.

•
•
•

5-polige motor.
Locbak van metaal.
Uiterlijk van locomotief verbeterd.

•
•

Tweepuntsfrontsein.
Wagner-windleiplaten.

3

82800 Set goederenwagens „Ertstransport”.
Voorbeeld: Open zelflosser OOtz 43 van de Deutsche
Bundesbahn (DB).

Model: Nieuwe constructie van de zelflosser OOtz. Wagenbak van kunststof, met voorbeeldgetrouw opschrift.
Lengte over buffers ca. 235 mm.

•

Nieuwe constructie.

=3

82702 Wagen voor zware lasten met lading.
Voorbeeld: Wagen voor zware lasten SSym 46 van de
Deutsche Bundesbahn (DB). Zesassig type met vlakke
laadvloer.

Model: Platte wagen met insteekbare rongen. Wagen
met authentieke reparatievlekken. Geladen met de
behuizing van een klimaatinstallatie met gerbuikssporen.
Lengte over buffers 60 mm.
Eenmalige serie.

gNi4

88436 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Serie 243 van de Deutsche Reichsbahn.
Asindeling Bo’Bo’, bouwjaar vanaf 1984. Inzet: Reizigersen goederentreinen.

Model: Uitgerust met 5-polige motor. Beide draaistellen
aangedreven. Verlichting met onderhoudsarme LED’s.
Lengte over buffers 76 mm.
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Set sneltreinrijtuigen
4

87401 Set sneltreinrijtuigen.
Voorbeeld: rijtuigenset, zogenaamde Pop-rijtuigen.
1e klas sneltreinrijtuig type Aüm 203 van de Deutsche
Bundesbahn (DB), 2e klas sneltreinrijtuig Büm 234 van
de DB en sneltrein-bagagewagen Düm 902 van de DB.
Model: Vijfdelige set sneltreinrijtuigen, bestaande uit
een 1e klas rijtuig, drie 2e klas rijtuigen en een bagagewagen. Alle rijtuigen met hoogwaardige lakkering en
belettering.
Totale lengte over buffers ca. 611 mm.

Eenmalige serie.
Alle rijtuigen in speciale uitvoering, niet afzonderlijk
verkrijgbaar.

87401
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88010

Insider-model 2012
!)gF4

88010 Sneltreinlocomotief met getrokken tender.
Voorbeeld: Serie 001 van de Deutsche Bundesbahn
(DB). Eenheidslocomotief met gelaste tender en Wittewindleiplaten.
Model: Nieuwe constructie, uiterst gedetailleerd.
Locbak van metaal. Imitatie van reminstallatie, automatische treinstopinrichting, spoorstaafruimer enz. op

de loc. Vrijstaande frontseinen. Zeer gedetailleerde
besturing en drijfwerk. Vergrote bufferschijven. Verkorte
afstand tussen loc en tender. Locomotief met 5-polige
motor. Alle 3 de koppelassen aangedreven. Frontsein
met warmwitte LED’s. Tender met spaakwielen.
Lengte over buffers ca. 112 mm.

•
•
•
•
•
•

Onderstel en opbouw van de locomotief van metaal.
Uiterst gedetailleerd drijfwerk/besturing.
Imitatie van reminrichting, automatische treinstopinrichting enz.
5-polige motor.
Ingezette ruiten in de cabine.
LED-frontsein.

De stoomlocomotief 88010 wordt in een eenmalige
serie uitsluitend voor Insider-leden geproduceerd.

Wagensets
=7

86211 Set wagens voor ruwijzer.
Voorbeeld: Gietvatwagens voor ruwijzer. Industrietype,
ingezet bij veel staalfabrieken vanaf tijdperk III.

=7

86212 Set slakkenwagens.
Voorbeeld: Slakkenwagen. Industrietype, ingezet bij veel
staalfabrieken vanaf tijdperk III.

Model: 2 wagens met verschillende bedrijfsnummers.
Speciale draaistellen in korte bouwwijze. Beweegbare
laadbakken.
Totale lengte over buffers 95 mm.

Model: 2 wagens met verschillende bedrijfsnummers.
Speciale draaistellen in korte bouwwijze. Beweegbare
laadbakken.
Totale lengte over buffers 95 mm.
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metronom
Pendelen in de maat –
„metronom” heten de dubbeldekstreinen van de
metronom Eisenbahngesellschaft mbH met zijn hoofdkantoor in Uelzen. De ultramoderne voertuigen zijn al
vanuit de verte door hun opvallend gewelfde design
in de kleuren geel, wit en blauw te herkennen. Sinds
december 2003 verbindt de „metronom” als regionaal
snelspoornet de steden Hamburg en Bremen en Hamburg en Uelzen.
De treinnaam „metronom” symboliseert samen met het
logo het aankomst- en vertrekritme van eens per uur
van de heen- en weer pendelende trein. Musici kennen
de metronoom als een instrument dat de maat aangeeft.
Daarom luidt de slogan van de metronom-treinen
„Pendeln im Takt” (pendelen in de maat).

/gN5

88370 Diesellocomotief.
Voorbeeld: Diesellocomotief serie 246 – diesel TRAXX. In
2006 presenteerde Bombardier de serie 246 op de Innotrans. Het gaat om een rechtstreeks van het elektrische
loctype van de TRAXX-serie afgeleide dieselelektrische
locomotief. De 160 km/uur snelle, 82 t zware loc heeft
een nominaal vermogen van 2.200 kW en is bedoeld
voor het reizigersvervoer. De deelstaat Nedersaksen
bestelde 11 machines, die aan de metronom Eisenbahngesellschaft werden verhuurd. De locomotieven hebben
de aantrekkelijke blauw-geel-witte kleurstelling van
de Metronom-treinen en staan samen met de moderne
dubbeldeksrijtuigen voor een modern, stipt en betrouwbaar treinverkeer.

5

87299 Set dubbeldeksrijtuigen „metronom”.
Voorbeeld: 2 dubbeldeksrijtuigen DBpza 2e klas,
een dubbeldeksrijtuig DABpza 1e/2e klas en een
dubbeldeks-stuurrijtuig DABpbzkfa 1e/2e klas van LNVG
Niedersachsen, in uitvoering van het metronom Eisenbahngesellschaft mbh, Uelzen.

88370
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Model: Locomotief met 5-polige motor. Beide draaistellen aangedreven. Verlichting met onderhoudsarme
warmwitte LED’s.
Lengte over buffers ca. 87 mm.

•
•
•
•

Nieuwe constructie.
Correcte lakkering en bedrukking.
Verlichting met onderhoudsvrije LED’s.
5-polige motor.

Model: 3 dubbeldeksrijtuigen en 1 dubbeldeksstuurrijtuig in correcte, mooie lakkering en in de actuele
uitvoering van de „mentronom” Eisenbahngesellschaft
mbH. Wielen zwart vernikkeld.
Lengte over buffers ca. 492 mm.

•

De set rijtuigen 87299 past uitstekend bij de loc 88370.

Moderne voertuigen voor het regionale snelspoornet.

87299

De bij 87299 passende locomotief is de Traxx-dieselloc
serie 246 met artikelnummer 88370.
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Goederenverkeer
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88193 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Snelle goederentreinlocomotief serie 189
van de Deutsche Bahn AG/Railion (DBAG). Meerstroomlocomotief met 4 dakstroomafnemers uit de EuroSprinter-serie van Siemens.

Model: Aandrijving op beide draaistellen. Frontsein en
sluitseinen met LED’s. Wielkransen donker vernikkeld.
Middelste 2 dakstroomafnemers elektrisch functioneel.
Lengte over buffers 87 mm.

Tussen 1979 en 1985 werden meer dan 4.300 exemplaren van het plattewagentype Res 687 gebouwd. De
Y 25 draaistellen van deze platte wagens vormden een
opvallend kenmerk. 500 van de wagens werden vanaf
1989 omgebouwd tot schuifhuifwagens met een huif
van textiel (type Rils 652).

=5

•
•

Alle assen aangedreven.
Verlichting.

82422 Set wagens voor het goederenverkeer.
Voorbeeld: 2 vierassige platte wagens Res 687 en
1 vierassige schuifhuifwagens Rils 652 van de Deutsche
Bahn AG (DB AG).

Model: mooie gedetailleerde kleurstelling en belettering. Bovenkant van de wagenbak en kopschotten van
de rongenwagen voorbeeldgetrouw gelakt. Vloeren van

Model: Uiterst gedetailleerde, volledig nieuwe constructie. Uitgerust met 5-polige Mini-Club-motor. Alle
assen aangedreven. Verlichting met onderhoudsarme
warmwitte LED’s, (3 x wit voor, 1 x wit rechtsachter,
Zwitserse lichtwisseling). Beweegbare spoorstaafruimers aan beide draaistellen. Stroomopname via bovenof onderleiding schakelbaar.
Lengte over buffers ca. 75 mm.

•
•
•

Zwitserland
/gP5

88591 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Universele locomotief serie Re 4/4 II van de
Schweizerische Bundesbahnen (SBB) in rode kleurstelling.

82422
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Nieuwe constructie.
Beweegbare spoorstaafruimers.
LED-verlichting.

87662 is de bij 88591 passende set rijtuigen.

88193

alle voertuigen van metaal. Modellen zijn niet afzonderlijk verkrijgbaar.
Totale lengte 276 mm.

Zwitserland
5

87662 Set rijtuigen SBB „Eurocity”.
Voorbeeld: 4-delige set „Eurocity”-rijtuigen bestaande
uit 2 rijtuigen met open afdelingen Bmp 2e klas, 1 coupérijtuig UIC Z1 Am 1e klas en 1 panoramarijtuig Apm
1e klas.

Model: Hoogwaardige, voorbeeldgetrouwe lakkering en
bedrukking. Alle wagens met verschillende bedrijfsnummers. Donkere wielstellen.
Treinlengte over buffers 480 mm.

De bijssende set rijtuigen voor 88591.

USA
/gBi3

88492 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Zware multifunctionele locomotief serie
GG-1 van de Pennsylvania Railroad. (PRR). Asindeling
4-6-6-4. Speciale uitvoering „Loewy”-design in Tuscan
Red.
Model: Beide drijfdraaistellen zwenkbaar gelagerd
en alle drijfassen aangedreven. Koppelingen met de

draaistellen zwenkbaar. Grote dakstroomafnemer met
verhoogde uitsturing. Verlichting met onderhoudsarme
LED’s. Berijdbare minimumboogstraal 195 mm.
Lengte over de koppelingen 115 mm.
Eenmalige serie in 2012.

87662

88591
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Märklin Spoor 1 – ware grootte
De nieuwe modellen van het grote Märklin-

op vele details bogen: cabinedeuren die

De tweede set rijtuigen bestaat uit een zo-

gelegde eenheidstypenprogramma voor

spoor staan dit jaar geheel in het teken van

open kunnen, cabine-interieur en een figuur

genaamd Buckel-restauratierijtuig, nog een

elektrische locomotieven wordt nu ook voor

de moderne „Rheingold” en de elektrische

van een machinist in cabine 1, handrails

coupérijtuig en een rijtuig met open afdeling,

de „grote Märklin” gerealiseerd. Voor snel-

eenheidslocomotieven. We gaan „50 jaar

van metaal, fijn gedetailleerde loc- en DB-

beide van de 1e klas. Het Buckel-restaura-

en exprestreinen kan binnenkort de serie 110

moderne Rheingold” vieren. In 1962 presen-

borden, ruitenwissers, tyfoon, bufferschijven

tierijtuig bestaat uit twee verdiepingen zodat

worden ingezet. Lichte tot middelzware

teerde de Deutsche Bundesbahn zijn nieuwe

met veerbuffers, gemonteerde remleidingen

er meer gasten kunnen plaatsnemen. Bij de

goederentreinen behoren tot het domein van

topaanbod; een langeafstandstrein „Rhein-

en nog veel meer.

Märklin-modellen werden de speciale ge-

de 140. Deze is vrijwel gelijk aan de 110 wat

tinte ruiten, die in de rijtuigen van het grote

betreft constructie. Alleen de overbrenging

gold” voor het verkeer tussen Amsterdam
en Basel met gloednieuwe rijtuigen en een

Bijna nog indrukwekkender zijn de twee als

voorbeeld voor aangename temperaturen

werd gewijzigd en er werd afgezien van de

nieuwe loc in elegant, tweekleurig lakwerk

eenmalige serie geproduceerde rijtuigen-

zorgden, niet vergeten.

standaard inbouw van een elektrische rem.

met een kobaltblauwe borstwering en beige

sets, waarmee de paradetrein uit 1962 vol-

raamband.

ledig kan worden samengesteld. In de eerste De elektrische eenheidslocomotieven van de
set rijtuigen presenteren we twee coupérij-

series 110 en 140 zijn met nog twee nieuwe

De Spoor 1-liefhebbers van Märklin kunnen

tuigen 1e klas en het prachtige panorama-

modellen in het programma vertegenwoor-

naast de elektrische loc van de „nieuwe

rijtuig. Dit vormde destijds een novum op de

digd. Een blauwe 110 met hoekige locbak,

Rheingold” de nieuwe E 10.12 met wagenbak

Duitse rails. Vanuit de verhoogde en volledig

5 frontseinen, regengoot rondom en ventila-

en gewijzigde aandrijving voor 160 km/uur in

van glas voorziene uitzichtskoepel genoten

toren is weergegeven in de bedrijfstoestand

de bedrijfstoestand van 1962 tegemoetzien.

de reizigers van een vrije blik op het schit-

van 1974. Hierbij sluit zich een groen model

De opbouw is uiteraard voornamelijk van

terende landschap. Onder de uizichtskoepel

van de serie 140 in de bedrijfstoestand van

metaal. De volledig nieuwe constructie kan

prijkt het opschrift „Rheingold”.

1972 aan. Het in 1954 door de DB vast-

Bouwgrootte 1
Spoorwijdte 45 mm
Schaal 1: 32
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Digitale startset „goederentrein”
)cehHVW3
55028 Digitale startset „goederentrein”.
Voorbeeld: Nevenlijn-goederentrein van de Deutsche
Bundesbahn (DB): Tenderlocomotief serie 89.70-75,
lageboordwagen X 05, hogeboordwagen Omm 55, gesloten wagen Gmms 44.

Digitale functies

Model: Locomotief met opbouw en onderstel is voornamelijk van metaal. Digital-decoder mfx met geregelde
hoogvermogenaandrijving, rookgarnituur en uitgebreide
geluidsfuncties. Bedrijf met wisselstroom, gelijkstroom, Märklin Digital mogelijk. 3 assen aangedreven,
antislipbanden. Frontseinverlichting en rookgarnituur
traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar.
Lengte van de loc over de buffers 26,8 cm.
Gesloten wagen met schuifdeuren.
Lengte van de wagens samen 90 cm.

Inhoud: 7 rechte rails 5903, van elk 1 rechte rail
5916 en 5917. 17 gebogen rails 5935, 1 wissel
rechts 5977 (zonder extra compensatiestuk)
en 1 stootblok. Schakelnetdeel 230 V/36 VA.
Digital-regelapparaat Mobile Station 60653.
Digital-aansluitbox 60112. Aansluitmateriaal en
railklemmen.
Ruimtebehoefte van de modelbaan ca.
310 x 240 cm.

310 x 240 cm
123“ x 95“

1x
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1x

7x

17x

1x

1x

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Frontsein

x

x

x

x

Rookgarnituur

x

x

x

x

Rijgeluid stoomloc

x

x

x

x

Locfluit

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Piepen van remmen uit

x

x

x

Luchtpomp

x

x

x

Kolen scheppen

x

x

x

Generatorgeluid

x

x

x
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Diesellocomotief V 100
/cehHjVW3
55728 Diesellocomotief.
Voorbeeld: Multifunctionele dieselhydraulische locomotief serie V 100.20 van de Deutsche Bundesbahn (DB).

Digitale functies

Model: Alle assen aangedreven. Antislipbanden. Met
Digital-decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties.
Geregelde hoogvermogenaandrijving. Bedrijf met wisselstroom, gelijkstroom, Märklin Digital en DCC mogelijk.
Frontsein traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar.
Deuren kunnen geopend worden. Berijdbare minimumboogstraal 1.020 mm.
Lengte over buffers 38,4 cm.

58357
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58208

55728

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Frontsein

x

x

x

x

Rijgeluid dieselloc

x

x

x

x

Tyfoon

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Piepen van remmen uit

x

x

x

Luchtpomp

x

x

x

Koppelgeluid

x

x

x

Goederenwagens
VW3

58208 Open goederenwagen.
Voorbeeld: Hogeboordwagen Omm 55 van de Deutsche
Bundesbahn (DB).
Model: Opbouw op standaard onderstel met verstijvingsligger. Berijdbare minimumboogstraal 600 mm.
Lengte over buffers 31,5 cm.

VW3

58357 Stortgoedwagen.
Voorbeeld: Grootvolumewagen Fad-50 van de Deutsche
Bundesbahn (DB). Inzet in bloktreinen voor het massagoederenvervoer met kolen, cokes en erts.
Model: Zijdelings beweegbare loskleppen. Berijdbare
minimumboogstraal 1.020 mm.
Lengte over buffers 37 cm.
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Railbus VT 98/VS 98
/cehNkjVW3
55099 Railbus met stuurstandrijtuig.
Voorbeeld: VT 98.9 en VS 98.0 (motorwagen en stuurstandrijtuig) van de Deutsche Bundesbahn (DB).
Model: Motorwagen VT 98.9 met 2 motoren en weergave van cardanaandrijving. Met Digital-decoder mfx,
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geregelde hoogvermogenaandrijving en uitgebreide
geluidsfuncties. Bedrijf met wisselstroom, gelijkstroom,
Märklin Digital en DCC mogelijk. Driepuntsfrontsein met
de rijrichting wisselend. Verlichting en interieurverlichting traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Met

Digitale functies

gedetailleerd interieur. Stuurstandrijtuig VS 98.0
met eenzijdige verlichting die met de rijrichting
wisselt. Veel gemonteerde details.
Berijdbare minimumboogstraal 1.020 mm.
Lengte over buffers 89 cm.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Frontsein

x

x

x

x

Interieurverlichting

x

x

x

x

Rijgeluid dieselloc

x

x

x

x

Tyfoon

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Piepen van remmen uit

x

x

x

Sluiten van deuren

x

x

x

Bel

x

x

x

Conducteursfluit

x

x

x

50 jaar „Rheingold”
(cehNkjVW3
55010 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Serie E 10.12 van de Deutsche Bundesbahn
(DB). Sneltreinlocomotief als „Rheingold”-interimloc
met hoekige locbak, 5 frontseinen, regengoot rondom en
ventilatoren. Basiskleur kobaltblauw/beige. Bedrijfstoestand voorjaar 1962.
Model: Chassis met hoofdframe en draaistelframe van
metaal. Opbouw voornamelijk van metaal. Met Digitaldecoder mfx, geregelde hoogvermogenaandrijving en
uitgebreide geluidsfuncties. Bedrijf met wisselstroom,
gelijkstroom, Märklin Digital en DCC mogelijk. Centraal

58059

ingebouwde hoogvermogenmotor en aandrijving via
cardanassen op alle assen in beide draaistellen. Wit
frontsein en rode sluitseinen met LED‘s traditioneel
in bedrijf, digitaal schakelbaar. Witte LED-verlichting
in de voorste cabine. Cabinedeuren kunnen open,
interieurverlichting, cabine 1 met figuur van machinist.
Handrails van metaal en veel gemonteerde details: Locen DB-borden, ruitenwissers, typhoon enz. Bufferbalken
met veerbuffers en gemonteerde remleidingen. Standaard gemonteerde klauwkoppelingen uitwisselbaar
tegen 2 meegeleverde schroefkoppelingen.

Digitale functies

Railbogen berijdbaar vanaf minimumboogstraal
1.020 mm.
Lengte over buffers 51,5 cm.

•
•

Volledig nieuwe constructie.
50 jaar moderne „Rheingold”-trein 1962 – 2012.

De serie E 10.12 is de ideale locomotief voor
een voorbeeldgetrouwe trein met de twee sets
„Rheingold”-rijtuigen 58058 en 58059.

58058

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Frontsein
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Cabineverlichting
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x
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x
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x

x

x

Piepen van remmen uit

x

x

Frontsein cabine 1

x

x

Frontsein cabine 2

x

x

55010
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50 jaar „Rheingold”
+jSV3

58058 Set sneltreinrijtuigen „Rheingold 1962”.
Voorbeeld: 2 coupérijtuigen Av4üm-62 van der Deutsche
Bundesbahn. 1e klas. Speciaal type voor F-treinverkeer,
uitvoering met afgeronde dakranden. 1 panoramarijtuig
AD4üm-62 van der Deutsche Bundesbahn. 2 kleine afdelingen 1e klas, 1 grote, verhoogde panorama-afdeling,
daaronder dienstruimten. Speciaal type voor F-treinverkeer, uitvoering met afgeronde dakranden. Glazenkoepel
met 8 zijramen.
Kleurstelling voor de „Rheingold” van 1962.
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Model: Sneltreinrijtuigen in de uitvoering van 1962.
Typespecifiek gevormde daken, zijwanden, ondervloeren en schorten. Draaistellen van het type MindenDeutz met blokkenremmen, magneetspoorrem en
gemonteerde generator. Rijjtuigdaken afneembaar.
Vierassige sneltreinrijtuigen in de trein niet afzonderlijk
verkrijgbaar. Alle rijtuigen met gedetailleerd interieur en
ingebouwde interieurverlichting. Schaargeleiding van
de koppelingen voor korte rijtuigafstanden. Voorbereid
voor schroefkoppelingen.
Berijdbare minimumboogstraal 1.020 mm.
Totale lengte over buffers 225 cm.

Eenmalige serie.
De elektrische locomotief E 10.12 met artikelnummer
55010 past uitstekend bij de „Rheingold”-rijtuigen. Er
zijn nog drie „Rheingold”-rijtuigen verkrijgbaar onder
artikelnummer 58059.
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50 jaar „Rheingold”
+jSV3

58059 Set sneltreinrijtuigen „Rheingold” 1962.
Voorbeeld: 1 restauratierijtuig WR4üm-62 van de DSG.
2 restaurants, keuken, spoelkeuken, buffet en personeelsafdeling. Speciaal type voor het F-treinverkeer
met serviceruimte op twee verdiepingen. Uitvoering met
afgeronde dakranden en verhoogd dak boven de keuken
(„Buckel”-restauratierijtuig). 1 coupérijtuig Av4üm-62
van der Deutsche Bundesbahn. 1e klas. Speciaal
type voor F-treinverkeer, uitvoering met afgeronde
dakranden. 1 rijtuig met open afdeling Ap4üm-62 van der
Deutsche Bundesbahn. 1e klas. Speciaal type voor het
F-treinverkeer, uitvoering met afgeronde dakranden.
Kleurstelling voor de „Rheingold” van 1962.
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Model: Sneltreinrijtuigen in de uitvoering van 1962. Typespecifiek gevormde daken, zijwanden, ondervloeren
en schorten. Draaistellen van het type Minden-Deutz
met blokkenremmen, magneetspoorrem en gemonteerde generator. Rijjtuigdaken afneembaar. Vierassige sneltreinrijtuigen in de trein niet afzonderlijk verkrijgbaar.
Alle rijtuigen met gedetailleerd interieur en ingebouwde
interieurverlichting. Restauratierijtuig bovendien van
echt werkende tafellampen voorzien. Schaargeleiding
van de koppelingen voor korte rijtuigafstanden. Voorbereid voor schroefkoppelingen. Berijdbare minimumboogstraal 1.020 mm.
Totale lengte over buffers 225 cm.

Eenmalige serie.
De elektrische locomotief E 10.12 met artikelnummer
55010 past uitstekend bij de „Rheingold”-rijtuigen. Er
zijn nog drie „Rheingold”-rijtuigen verkrijgbaar onder
artikelnummer 58058.
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Goederenwagens
=VW3

58684 Gesloten goederenwagen.
Voorbeeld: Gesloten goederenwagen Gmrs 30 van de
Deutsche Bundesbahn (DB).
Model: Hoofdframe van metaal. Wagenbak en talrijke
gemonteerde onderdelen, bijvoorbeeld handrails,
treeplanken en schuifdeuraanslagen van hoogwaardig
kunststof. Deuren kunnen geopend worden. Berijdbare
minimumboogstraal 600 mm.
Lengte over buffers 28,5 cm.
Leverbaar 2013.

VW3

58504 Paar klapdekselwagens.
Voorbeeld: Paar klapdekselwagens KK 15 van de
Deutsche Bundesbahn (DB). Uitvoering met en zonder
rembordes.
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Model: Beide wagenhelften met bij elkaar horend opschrift. Voorbeeldgetrouw vast gekoppeld. Klapdeksels
afzonderlijk te openen. Beide wagens met authentieke

gebruikssporen. Berijdbare minimumboogstraal 600 mm.
Lengte over buffers 44,3 cm.

Elektrische locomotief serie 110
(cehNkjVW4
55011 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Serie 110 van de Deutsche Bundesbahn
(DB). Sneltreinlocomotief met hoekige locbak, 5 frontseinen, regengoot rondom en ventilatoren. Basiskleur
kobaltblauw. Bedrijfstoestand ca. 1974.
Model: Chassis met hoofdframe en draaistelframe van
metaal. Opbouw voornamelijk van metaal. Met Digitaldecoder mfx, geregelde hoogvermogenaandrijving en
uitgebreide geluidsfuncties. Bedrijf met wisselstroom,
gelijkstroom, Märklin Digital en DCC mogelijk. Centraal
ingebouwde hoogvermogenmotor en aandrijving via
cardanassen op alle assen in beide draaistellen. Wit
frontsein en rode sluitseinen met LED’s traditioneel in

bedrijf, digitaal schakelbaar. Witte LED-verlichting in de
voorste cabine. Cabinedeuren kunnen open, interieurverlichting, cabine 1 met figuur van machinist. Handrails
van metaal en veel gemonteerde details: DB-borden,
antenne, ruitenwissers, typhoon enz. Bufferbalken met
veerbuffers en gemonteerde remleidingen. Standaard
gemonteerde klauwkoppelingen uitwisselbaar tegen
2 meegeleverde schroefkoppelingen.
Railbogen berijdbaar vanaf minimumboogstraal
1.020 mm.
Lengte over buffers 51,5 cm.

•

Volledig nieuwe constructie.

Digitale functies

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station
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x
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Elektrische locomotief serie 140
(cehNkjVW4
55013 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Serie 140 van de Deutsche Bundesbahn
(DB). Goederentreinlocomotief met hoekige locbak,
5 frontseinen, regengoot rondom en ventilatoren. Basiskleur chroomoxidegroen. Bedrijfstoestand ca. 1972.
Model: Chassis met hoofdframe en draaistelframe van
metaal. Opbouw voornamelijk van metaal. Met Digitaldecoder mfx, geregelde hoogvermogenaandrijving en
uitgebreide geluidsfuncties. Bedrijf met wisselstroom,
gelijkstroom, Märklin Digital en DCC mogelijk. Centraal
ingebouwde hoogvermogenmotor en aandrijving via
cardanassen op alle assen in beide draaistellen. Wit
frontsein en rode sluitseinen met LED’s traditioneel in
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bedrijf, digitaal schakelbaar. Witte LED-verlichting in de
voorste cabine. Cabinedeuren kunnen open, interieurverlichting, cabine 1 met figuur van machinist. Handrails
van metaal en veel gemonteerde details: DB-borden,
antenne, ruitenwissers, typhoon enz. Bufferbalken met
veerbuffers en gemonteerde remleidingen. Standaard
gemonteerde klauwkoppelingen uitwisselbaar tegen
2 meegeleverde schroefkoppelingen. Railbogen berijdbaar vanaf minimumboogstraal 1.020 mm.
Lengte over buffers 51,5 cm.

•

Volledig nieuwe constructie.

Digitale functies

Control
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Station Station 2 Station
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© T. Estler
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Diesellocomotor „Köf III”
(cehNVW4
55333 Diesellocomotor.
Voorbeeld: Dieselhydraulische rangeerlocomotief van
de serie 335 (Köf III) van de Deutsche Bundesbahn (DB).
Uitvoering met frontventilator, radioafstandsbediening
en automatische rangeerkoppelingen.

184

Model: Metalen uitvoering met gemonteerde kunststof onderdelen. 2 assen aangedreven. Met Digitaldecoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde
hoogvermogenaandrijving. Bedrijf met wisselstroom,
gelijkstroom, Märklin Digital en DCC mogelijk. Frontsein
traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Berijdbare
minimumboogstraal 600 mm.
Lengte over buffers 25,2 cm.

Digitale functies

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Eenmalige serie.
Frontsein
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Goederenwagens
VW4

58221 Open goederenwagen.
Voorbeeld: Hogeboordwagen E 037 van de Deutsche
Bundesbahn (DB).
Model: Onderstel en wagenbak van hoogwaardig
kunststof met talloze gemonteerde details (reminstallatie, rangeergrepen, rangeertreden enz.) Ladingsinzet
met echte kolen bekleed. Bovenste deel van de wagen
met authentieke gebruikssporen. Berijdbare minimumboogstraal 600 mm.
Lengte over buffers 31,3 cm.
Leverbaar 2013.

VW4

58251 Schuifdakwagen.
Voorbeeld: Schuifdakwagen Tms 851 met rembordes
van de Deutsche Bundesbahn (DB).
Model: Onderstel en wagenbak van hoogwaardig kunststof met talloze gemonteerde details (reminstallatie,
ladders, handrails, rangeergrepen, rangeertreden enz.)
Berijdbare minimumboogstraal 600 mm.
Lengte over buffers 33,5 cm.
Leverbaar 2013.

185

Goederenwagens
VW4

58331 Schuifwand/-dakwagen.
Voorbeeld: Gesloten goederenwagen met schuifwand
en -dak Tims 858 met rembordes van de Deutsche
Bundesbahn (DB).
Model: Onderstel en wagenbak van hoogwaardig kunststof met talloze gemonteerde details (reminstallatie,
ladders, handrails, rangeergrepen, rangeertreden enz.)
Berijdbare minimumboogstraal 600 mm.
Lengte over buffers 33,5 cm.
Leverbaar 2013.

=VW4

58613 Poedersilowagen.
Voorbeeld: Poedersilowagen Ucs 909 van de Deutsche
Bundesbahn (DB).
Model: Hoofdframe van metaal. Bufferhulzen,
greepstangen en handrails van messing. Wagenbakken en talrijke gemonteerde details van hoogwaardig
kunststof. Berijdbare minimumboogstraal 600 mm.
Lengte over buffers 26,5 cm.
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Goederenverkeer
/cehHjVW5
55729 Diesellocomotief.
Voorbeeld: Dieselhydraulische multifunctionele locomotief serie 212 van de Deutsche Bahn AG (DB AG).
Uitvoering in verkeersrood. Bedrijfstoestand ca. 2002.

Digitale functies

Model: Alle assen aangedreven. Antislipbanden. Met
Digital-decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties.
Geregelde hoogvermogenaandrijving. Bedrijf met wisselstroom, gelijkstroom, Märklin Digital en DCC mogelijk.

Frontsein traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Deuren kunnen geopend worden. Berijdbare
minimumboogstraal 1.020 mm.
Lengte over buffers 38,4 cm.
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VW5

58354 Stortgoedwagen.
Voorbeeld: Grootvolumewagen Fals 175 van de Deutsche Bahn AG (DB AG). Inzet in bloktreinen voor het
massagoederenvervoer met kolen, cokes en erts.
Model: Zijdelings beweegbare loskleppen. Berijdbare
minimumboogstraal 1.020 mm.
Lengte over buffers 37 cm.

58354

55729
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Märklin-Insider-Club
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De hier genoemde producten h ebben betrekking op 2012,
veranderingen voorbehouden.
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INSIDER

!U3

48162 Insider-jaarwagen H0 2012.
Voorbeeld: Zuurketelwagen met rembordes. Particuliere
wagen van Degussa, Werk Rheinfelden (Baden), ondergebracht bij de Deutsche Bundesbahn (DB). Bedrijfstoestand einde jaren 1950.

!3

80322 Insider-jaarwagen Spoor Z 2012.
Voorbeeld: Veetransportwagen Vh 14 verbandstype van
de Deutsche Bundesbahn (DB).

Model: Gedetailleerde, opengewerkte vakwerkschoren.
Geladen met zuurketels.
Lengte over buffers 11,3 cm.
Geïsoleerd wielstel 2 x 700580.

Eenmalige serie 2012 uitsluitend voor Märklin Insiderleden.

Model: Nieuwe constructie van de transportwagen
Vh 14. Wagenbak van kunststof, met voorbeeldgetrouw
opschrift.
Lengte over buffers ca. 40 mm.

Eenmalige serie 2012 uitsluitend voor Märklin Insiderleden.
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Museumwagen
U4

48112 H0-museumwagenset 2012.
Voorbeeld: Rongenwagen Kklm 433 van de Deutsche
Bundesbahn (DB). Geladen met goederen onder een
dekzeil van de onderneming „Mink Bürsten” GöppingenJebenhausen. Vrachtwagen Magirus Rundhauber met
laadbak en dekzeil in de uitvoering van de onderneming
„Mink Bürsten”.

VW3

58499 Museumwagen Spoor 1 2012.
Voorbeeld: Rongenwagen Kklm 431 van de Deutsche
Bundesbahn (DB). Geladen met een transportkist en
goederen onder een dekzeil van de onderneming „Mink
Bürsten” Göppingen-Jebenhausen.
Model: Uitvoering met rembordes en beweegbare
schroefremkruk. Vele gemonteerde details. Dekzeillading met reclameopschrift „Mink Bürsten” en transportkist van echt hout als lading. Berijdbare minimumboogstraal 1.020 mm.
Lengte over buffers 37,5 cm.
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Model: Vele gemonteerde details. Dekzeillading met
reclameopschrift „Mink Bürsten” en vrachtwagenmodel
van metaal.
Lengte over buffers 14,9 cm.
Lengte van het vrachtwagenmodel 8,2 cm.
Eenmalige serie.
Alleen verkrijgbaar in de Erlebniswelt Göppingen.

Eenmalige serie.
Alleen verkrijgbaar in de Erlebniswelt Göppingen.

4

80023 Museumwagenset Z 2012.
Voorbeeld: Rongenwagen van de DB geladen met een
20 voet container met reclameopschrift van de onderneming „Mink Bürsten” Göppingen-Jebenhausen. Bestelauto VW-bus met laadbak en dekzeil met opschrift.
Model: Lengte over buffers 56 mm.
VW-bus van metaal in realistische kleurstelling, met
afneembaar dekzeil met opschrift.

Eenmalige serie.
Alleen verkrijgbaar in de Märklin Erlebniswelt
Göppingen.
Verpakt in een luxe doos van tin-plate.

Reparatie-Service/Garantie

Algemene opmerkingen

Märklin-Direkt-Service.
De Märklin-vakhandel is uw aanspreekpartner voor
reparaties en verbouwingen van analoog naar digitaal.
Voor de vakhandel zonder eigen service-afdeling en
voor particuliere klanten nemen wij de verbouwingen via
onze reparatie-afdeling in Göppingen over. U krijgt een
kostencalculatie inclusief de opgaven en kosten voor de
veilige verzending. Als u uw modellen in onze fabriek in
Göppingen persoonlijk wilt afgeven en afhalen, wend u
zich a.u.b. tot ons Service-Point in de Märklin Erlebniswelt.

Algemene opmerkingen.
Märklin-producten voldoen aan de Europese veiligheidsvoorschriften (EU-normen) voor speelgoed.
Voorwaarde voor een zo groot mogelijke veiligheid bij
werkelijk gebruik van onze producten is echter dat de
voorschriften bij gebruik van de afzonderlijke producten
in acht worden genomen. In de bedieningshandleiding,
die bij alle producten bijgesloten is, vindt u daarom
aanwijzingen voor een correcte aansluiting en voor een
juist gebruik van uw product; deze aanwijzingen moeten
in ieder geval in acht genomen worden. Het is raadzaam
dat ouders samen met hun kinderen de bedieningshandleiding van elk product bespreken. Dat zorgt voor
veiligheid en garandeert jarenlang plezier in de omgang
met uw modelbaan.

Fabrieksgarantie.
Bovenop de wettelijke garantie die door uw Märklinvakhandelaar als uw contractpartner wordt verleend,
biedt de firma Gebr. Märklin & Cie GmbH bij verschillende producten een extra fabrieksgarantie. Voor de
inhoud en voorwaarden van deze garantie verwijzen
we u naar de bijbehorende handleiding en/of de
bijgevoegde garantiedocumenten. Op onze regionale
internetsites verneemt u hoe aanspraak op garantie
kunt maken.

Openingstijden van het Service-Point
in de Märklin Erlebniswelt, Reutlinger Strasse 2:
Maandag tot zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparaturservice
Stuttgarter Strasse 55-57
D-73033 Göppingen
Telefoon +49 (0) 7161/608-222
Fax
+49 (0) 7161/608-225
E-mail
service@maerklin.de

Enkele algemeen belangrijke punten zijn hierna
samengevat.
Aansluiting van spoorbanen.
Gebruik voor het bedrijf uitsluitend schakelnetdelen van
Märklin. We verzoeken u om alleen gebruik te maken
van schakelnetdelen uit het actuele productprogramma,
omdat deze schakelnetdelen voldoen aan de actuele
veiligheidsnormen en toelatingsrichtlijnen. Voorzie elke
2-3 m afzonderlijk van voeding. Volg hierbij de aan
wijzingen in de handleidingen op.
Schakelnetdelen zijn geen speelgoed. Ze dienen voor de
stroomvoorziening van de modelspoorbaan.
Naast deze aanwijzingen dienen ten behoeve van de
bedrijfsveiligheid ook de aanwijzingen in de handleidingen van de betreffende Märklin-producten te
worden opgevolgd.

Let in de lijst met artikelnummers op de vermelde
leeftijdsbeperkingen en waarschuwingen.

Belangrijke Service-data
Duitsland

Nederland

Zwitserland, Frankrijk, Italië

België

Service Center
Advies over reserve-onderelen, vragen over techniek
en producten,
Vragen over reparatie-opdrachten
(Maandag tot vrijdag 10.00 – 18.30 uur)
Telefoon +49 (0) 7161/608-222
Fax
+49 (0) 7161/608-225
E-mail
service@maerklin.de

Technische hotline
Maandag t/m donderdag: 09.00 – 13.00 uur
en 13.30 – 17.00 uur
Aanspreekpartner: G. Keuterman
Telefoon 0031 (0) 74 - 2664044
E-mail
info@Keuterman.nl

Technische hotline
Dinsdag, donderdag en zaterdag
van 14.00 – 18.00 uur
Aanspreekpartner: Alexander Stelzer
Telefoon +41 (0) 56/667 3663
Fax
+41 (0) 56/667 4664
E-mail
service@maerklin.ch

Technische hotline
Maandag van 20.00 – 22.00 uur
Zondag van 10.00 – 12.00 uur
Aanspreekpartner: Hans Van Den Berge
Telefoon +32 (0) 9 245 47 56
E-mail customerservice@marklin.be
USA
Technische hotline
Aanspreekpartner: Dr. Tom Catherall
Telefoon 801-367-1042
E-mail tom@marklin.com
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*	Alle prijsopgaven zijn niet verbindend
aanbevolen verkoopsprijzen.
** Prijs per wagen
*** Pre-order prijs tot en met 31-3-2012
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 iet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Functionele scherpe kanten en
N
punten. Gevaar op verstikking door kleine delen die k unnen afbreken of worden
ingeslikt.

y

Alleen voor volwassenen.
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Chassis van de locomotief van metaal.

a

Chassis en opbouw van de loc
hoofdzakelijk van metaal.
Overwegend deel van de locomotief
opbouw van metaal.
Chassis en opbouw van de loc van
metaal.

b
c

Chassis van de wagen van metaal.
Chassis en opbouw van de wagen van
metaal.
Overwegend deel van de wagen
opbouw van metaal.

d

Märklin-kortkoppeling met draaipunt.
Märklin-kortkoppelingen in
genormeerde schacht met draaipunt.
Märklin-kortkoppelingen in genormeer
de schacht met schaargeleiding.

e

Voertuig is met verende buffers
uitgevoerd.
Automatische klauwkoppelingen
kunnen vervangen worden door
schroefkoppelingen.
Insteekbare sokkel om eenvoudig te
plaatsen en weg te halen.

f
X

Interieur ingebouwd.
Stroomvoorziening omschakelbaar naar
bovenleiding.

g

Locomotief met geregelde, instelbare Softdrive
Sinus-aandrijving. Rijbedrijf met Märklin-trans
formatoren, in het Märklin-Delta-systeem, in het
Märklin-Digital-systeem (Motorola-formaat) en
Märklin Systems.
Digitale locomotief of digitaal apparaat voor het
Märklin-Digital-systeem (Motorola-formaat).
Digital-locomotief met hoogvermogenaandrijving.
Maximumsnelheid en versnelling/vertraging
instelbaar. Speciale motor met elektronisch
ondersteunde lastcompensatie of in compact
klokankertype. Rijbedrijf met Märklin-transforma
tor, in het Märklin-Delta-systeem, in het MärklinDigital-systeem (Motorola-formaat) en Märklin
Systems. 1 schakelbare extra functie (function) bij
Digital-bedrijf.
Digitale decoder met meer digitaal schakelbare
functies (f1, f2, f3 of f4) bij bedrijf met Control Unit
6021. Toegewezen functies afhankelijk van de
uitrusting van de locomotief. Standaardfunctie
(function) bij conventioneel bedrijf actief.
Digital-decoder met maximaal 9 digitaal schakel
bare functies bij het bedrijf met Mobile Station
60652/60653. Maximaal 5 functies bij het bedrijf
met Control Unit 6021. Maximaal 16 functies met
Central Station 60212/60213/60214/60215. Bezette
functies al naar uitrusting van de locomotief.
Locomotief met geregelde, instelbare C-Sinusaandrijving. Rijbedrijf met Märklin-transfor
matoren, in het Märklin-Delta-systeem, in het
Märklin-Digital-systeem (Motorola-formaat) en
Märklin Systems.
Locomotief met geregelde, instelbare Softdrive
Sinus-aandrijving. Rijbedrijf met Märklin-trans
formatoren, in het Märklin-Delta-systeem, in het
Märklin-Digital-systeem (Motorola-formaat) en
Märklin Systems.
Locomotief met 5-polige motor.
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Geluidselektronica ingebouwd.
Enkel frontsein voor.
Enkel frontsein met de rijrichting wisselend.
Tweepuntfrontsein voor.
Tweepuntsfrontsein voor en achter.
Tweepuntsfrontsein wisselend met de
rijrichting.
Driepuntfrontsein voor.

O
P
k
p
+
,

Driepuntsfrontsein en één rood sluitsein met
de rijrichting wisselend.

!

Exclusieve speciale modellen van Märklin –
in eenmalige serie geproduceerd.
De Märklin-Händler-Initiative is een interna
tionale vereniging van middenstanders voor
speelgoed- en modelspoorvakhandel (MHI
INTERNATIONAL).

Driepuntfrontsein voor en achter.
Driepuntsfrontsein wisselend met de
rijrichting.
Driepuntsfrontsein voor, tweepuntssein achter,
elk met de rijrichting wisselend.
Vierpuntsfrontsein wisselend met de
rijrichting.
Eén rood sluitsein.
Twee rode sluitseinen.
Tweepuntfrontsein en twee rode sluitseinen
wisselend met de rijrichting.
Driepuntfrontsein en twee rode sluitseinen wis
selend met de rijrichting.
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Driepuntfrontsein en een wit sluitsein
wisselend met de rijrichting.
Interieurverlichting ingebouwd.
Interieurverlichting naderhand in te bouwen
(bijv. met 7330).
LED-interieurverlichting ingebouwd.
LED-interieurverlichting naderhand in te
bouwen.

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)

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55 - 57
73033 Göppingen
Deutschland
www.maerklin.com

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 serieproductie kan in detail van
de betreffende modellen afwijken.
Union Pacific, Rio Grande en
Southern Pacific zijn geregistreerde
merknamen van de Union Pacific
Railroad Company. Andere merken
zijn eveneens beschermd.
Mocht deze informatie geen
prijsopgaven bevatten, vraag a.u.b.
uw vakhandelaar naar de actuele
prijslijst.
Alle rechten voorbehouden. Nadruk,
ook gedeeltelijk, verboden.
© Copyright by
Gebr. Märklin & Cie. GmbH.
In Duitsland geproduceerd.
183631 – 01 2012

N

