Herfstnieuws 2015 | Papa – kom spelen!
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Lieve Märklin-vrienden,
Dit herfstnieuws staat vol verrassingen!
Zo bieden wij de verzamelaars van de Borsig-editie ook dit jaar een
rariteit uit de A. Borsig-Werken, Berlin-Tegel van circa 1900 – een G 12 in
typisch Pruisische kleuren.
Maar ook voor de baan hebben we een paar juweeltjes bedacht. Breng
het traject en de stations in kerstsfeer met onze kerstlocomotief BR50, of
reis dansend door de nacht in het nieuwe reizigersrijtuig uit de succesvolle serie „treinverhalen”. Een reiswagen die de DISCO letterlijk in zich
heeft.
Een ander highlight is deze nieuwe uitbouw. De op velerlei verzoek
ontwikkelde „slanke meegebogen wissels” die een storingsvrije overgang
tussen de railradiussen R3 en R4 waarborgen.
„Last but not least” stellen we u onze nieuwe decodergeneratie voor –
hiermee worden zelfs de meest gecompliceerde koppelingen met één druk
op de knop uitgevoerd. Vanaf blz. 28 kunt u er meer over lezen.
Waar Märklin op staat, zit ook Märklin in!
Dit motto onderbouwen wij nogmaals met onze inspanningen dit jaar …
Met de nieuwe decoders van Märklin garanderen wij perfectie van één
leverancier, met nog meer mogelijkheden voor speelplezier.
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Het systeem Märklin: Gegarandeerd speelplezier op topniveau
Onze locomotieven, toebehoren en digitale componenten vormen een
exact op elkaar afgestemde en geoptimaliseerde eenheid. Omdat alles
uit één hand, oftewel van één leverancier komt, zijn een probleemloze
dienstregeling en ultiem speelplezier gegarandeerd.
Wij wensen u veel plezier bij het ontdekken van onze nieuwtjes uit de
herfst van 2015.
Uw Märklin-team

Onze nieuwtjes omvatten veel optische en akoestische highlights, die wij
in een papieren brochure eigenlijk niet goed kunnen laten zien. Daarom
hebben wij veel informatie op internet gezet, in video’s of 3D-animaties.
Die vindt u op uw computer via de weergegeven URL (www.), op uw
mobiele apparaat via de opgedrukte QR-codes en, helemaal nieuw, nu
ook via zogenoemde Augmented Reality-toepassingen (AR). Overal waar
u het hiernaast weergegeven teken ziet, krijgt u met uw smartphone of
tablet via beeldherkenning meer informatie over het
aangeboden product. Probeer het meteen: het enige
wat u hiervoor nodig hebt is een gratis Märklin AR-app,
die u via de Apple- of Android-store kunt downloaden –
veel plezier!
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Papa – kom spelen!

MHI Exclusiv

Wie in zijn eigen jeugd met zijn vader of grootvader met een

Bovendien: Een Märklin-modelspoorbaan leert de kinderen

van een hobby voor het hele gezin. Het klapstuk is de auto-
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op een speelse manier van alles over techniek, stimuleert

matische aanmelding van de loc bij de digitale rijregelaar

dag van vandaag het plezier dat iedereen ermee had.

de fantasie, het creatieve denkvermogen en de fijne moto-

Mobile Station. Samen met de uiterst eenvoudig te monte-

Er is niet veel dat een vader en zoon meer verbindt dan een

riek, maar is vooral gewoon leuk.

ren rails is deze set de perfecte instap in de modelspoorwe-

gedeelde hobby. Het schept een band en versterkt daarmee

Märklin en zijn handelspartners van het Märklin-dealeri-

reld voor een niet te evenaren voordelige prijs. Nog snel de

de innige relatie. Een hobby bevordert het o zo belangrijke

nitiatief willen deze relatie ondersteunen en hebben een

wagens aankoppelen en dan is het „papa – kom spelen!”

samenzijn, plaats de gemeenschappelijkheid speels op de

bijzondere startset ontwikkeld, gericht op generatieover-

voorgrond en zorgt voor een een generatieoverschrijdende

schrijdend spelen.

Papa – kom spelen!

ervaringsuitwisseling. De wereld van de Märklin-model-

De nieuwe H0-startset 29853 biedt puur speelplezier – en

Een project van het Märklin-dealerinitiatief.

spoorbanen is zo’n bindend element tussen de generaties –

niet alleen voor vader en zoon. 1 locomotief met mfx-compa-

tussen oud en jong.

tibele decoder, 3 wagens en een railovaal vormen het begin
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Papa – kom spelen!

MHI Exclusiv
!/eH8b

29853 Digitale startset „Papa – kom spelen!”.
Ideaal voor de instap van het hele gezin in de Märklin-wereld is de
digitale startset „Papa – kom spelen!”. Een snelle rangeerdieselloc met
drie verschillende goederenwagens nodigt uit om te proberen, te spelen,
te fascineren en steeds weer nieuwe dingen te ontdekken. Deze set kan
natuurlijk snel met het volledige C-rails-programma worden uitgebreid.
Voorbeeld: Fictieve diesellocomotief type Henschel DHG 700, twee open
goederenwagens en een lageboordwagen van de Deutsche Bahn AG
(DB AG), afdeling DB Cargo.

Inhoud: 12 gebogen rails 24130, 4 rechte rails 24188 en 4 rechte rails
24172. Railaansluitbox, schakelende voeding 230V/36 VA en Mobile
Station. Geïllustreerd speelboek met veel tips en ideeën. Uitbreidbaar met
uitbreidingssets voor C-rails en met alle C-rail-producten.
Startset 29853 wordt in een eenmalige serie voor het Märklin-dealer
initiatief geproduceerd.

Highlights:
•• De ideale instap in de digitale wereld van de modelspoorbaan
voor het hele gezin.
•• Moderne treinsamenstelling uit tijdperk VI.
•• Automatische aanmelding bij het Mobile Station door de
ingebouwde mfx-decoder.
•• Verlichting van de locomotief met onderhoudsvrije locomotief.
•• Gemakkelijk op te bouwen C-railsbaan.

€ 229,99 *
Model: Locomotief met digitale mfx-decoder en speciale motor. 1 aangedreven as, antislipbanden. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein
en knipperlicht op het cabinedak, traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met warmwitte en gele lichtdiodes (LED‘s). Koppelingshaak. De open goederenwagens zijn voorzien van uitneembare ladingen
„kolen” en „zand”. Alle wagens met Relex-koppelingen.
Lengte van de trein: 45,7 cm.
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Onder http://www.maerklin.de/papakommspielen
vindt u meer informatie en foto’s
bij dit artikel.
Zie pagina 39 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Digitale functies
Frontsein
Waarschuwingsknipperlicht
Directe regeling
Frontsein cabine 2
Frontsein cabine 1
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150 x 85 cm / 60“ x 34“

29853

Zo‘n fraaie dieselrangeerloc van het type Henschel DHG 700 C
zou bij de DB AG beslist ook goede sier hebben gemaakt, maar
in de wereld van de modelspoorbanen wordt dit nu t enminste
werkelijkheid. Al mocht een uiterlijk vergelijkbare, maar
dieselelektrisch aangedreven en minder krachtige machine van
het type DE 500 C als leenlocomotief 259 004 van 8 september tot
19 december 1983 bij de DB laten zien wat hij kon.
Al sinds de vroege jaren zestig produceren de Henschel-Werke
in Kassel diesellocs met aandrijfasaandrijving voor middelzware
en zware rangeerdienst op industriële en neventracés. Deze locs
van de 4de Henschel-generatie hadden nog afgeronde vormen,
maar met de intrede van de 5de generatie vanaf 1973 werden
het ontwerp hoekiger. Tot deze generatie behoort ook dit model.
De aanduiding DHG 700 C symboliseert een dieselhydraulische
locomotief met aandrijfasaandrijving, circa 70 pk vermogen en

4x

4x

12x

drie aangedreven wielstellen. Daarbij brengt een dieselmotor
zijn vermogen via een aandrijfas over op een hydrodynamische
Voith-aandrijving met aangeflenst fase- en omkeeraandrijving en
vervolgens via aandrijfassen op de wielstellen. Bovendien maakt
de faseaandrijving een snelheidswisseling mogelijk en kan in
rangeerversnelling een maximale snelheid van 30 km/u en in lijnversnelling van 50 km/u worden bereikt. Alle aandrijfcomponenten zijn in een star frame bijeengebracht, waarbij de korte afstand
tussen de wielstellen veilig draaien in bochten met een radius van
slechts 80 m garandeert.
Van dit model produceerde Henschel tussen 1973 en 1985 in totaal
55 exemplaren. De locs werden voornamelijk in bedrijf gesteld bij
mijnbouwbedrijven (Saarbergwerke: zeven stuks), staalproducenten en chemieondernemingen, maar ook automobielfabrikanten
zoals Volkswagen (zeven stuks) behoorden tot de klanten.

Dit model wordt als eenmalige serie alleen voor de Märklin-handelaars (MHI) gemaakt. 5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen (Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012. Zie pagina 39 voor garantiebepalingen.

© Gebr. Märklin & Cie GmbH – All rights reserved.
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Treinverhalden – deel 3
!+jU3|Y

43132 Geünificeerd personenrijtuig.
Voorbeeld: Geünificeerd personenrijtuig 2e klas Bi „Donderbus” van de
Deutsche Bundesbahn (DB). Glasgroen. Zoals in gebruik rond 1957.

De bijbehorende diesellocomotief en het bijbehorende treinstel vindt u in
het Märklin MHI H0-assortiment onder artikelnummer 36082 en 43131.

Model: Met standaard ingebouwde LED-interieurverlichting en stroomgeleidende koppelingen. Met open eindbordessen en overgangen.
Lengte over de buffers ca. 16 cm.

Eenmalige serie.

Highlights:
•• Standaard ingebouwde LED-interieurverlichting.
•• Stroomgeleidende koppelingen.

€ 49,99 *
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Dit model wordt als eenmalige serie alleen voor de Märklin-handelaars (MHI) gemaakt. 5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen (Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012. Zie pagina 39 voor garantiebepalingen.
Zie pagina 39 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Treinverhalden
– deel 3
In 1976 werd door de Deutsche Bundesbahn het prototype
(wagennummer 51 80 89-80 600-5) van een nieuw, comfortabel reizigersrijtuig in bedrijf genomen. Deze rijtuigen uit serie
WGmh 824 zouden de nieuwe maatstaf op het gebied van ultiem
comfort worden voor wat betreft avontuurlijke reizen, mobiele
conferenties of plezierritten. Aan het ene uiteinde van het rijtuig
waren twee conducteurscompartimenten en een toilet voorzien,
aan het andere uiteinde een keuken met aansluitend een bar. Een
van beide conducteurscompartimenten diende als technische
ruimte, met muziekinstallatie en besturing van de lichtinstallatie.

MHI Exclusiv
Ongeveer twee derde van het rijtuig was als gemeenschappelijke
ruimte voorzien en kon als eetzaal, conferentieruimte of balzaal
worden gebruikt. Vast geïnstalleerd was alleen een kleine zithoek
aan een uiteinde van de ruimte. De rest van de ruimte kon aan het
gebruik door de reizigers worden aangepast. De lengtewanden
van de gemeenschappelijke ruimte waren versierd met motieven
van steden in Niedersachsen, de breedtewanden daarentegen met
slingerpatronen in verschillende kleuren.
Het rijtuig reed op draaistellen van het type Minden-Deutz 36
en was goedgekeurd voor een topsnelheid van 160 km/u. Op het

onderstel was een traditionele opbouw van frames, dwarsdragers en staalplaat aangebracht. De wagenbak was een gelaste
constructie met zij-, kopschot- en dakplaten. Om de soms extreme
belastingen van de gemeenschappelijke ruimte op te vangen
(zoals bij dansevenementen), moesten echter extra dwarsverstevigingen worden aangebracht. Vanaf de inbedrijfname reed
dit reizigersrijtuig in de toen universeel toegepaste DB-kleuren
oceaanblauw/ivoor.

© Gebr. Märklin & Cie GmbH – All rights reserved.
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Met de favoriete songs dansen tot het morgenlicht
!eh+jU4}Y

43868 Reizigersrijtuig.
Echte disco: Met realistische disco-elementen, zoals lichtorgel, wissellicht of stroboscoop kunt u nu op meeslepende discoritmes door de nacht
dansen. Bijzonder daaraan is dat u op de meegeleverde microSD-kaart
uw eigen lievelingsmuziek kunt opslaan en in de disco kan worden
afgespeeld – net zoals een dj op een feestavond.
Voorbeeld: Reizigersrijtuig WGmh 824 van de Deutsche Bundesbahn
(DB). Kleurstelling: oceaanblauw/ivoor. Bedrijfstoestand zomer 1985.
Model: Met digitale mfx-decoder. Geluidsfuncties via microSD-kaart.
Standaard ingebouwde binnenverlichting digitaal schakelbaar. Barverlichting digitaal schakelbaar. Interieur- en barverlichting met warmwitte
ledlampjes. Lichtorgel en stroboscoop afzonderlijk digitaal schakelbaar.
Lichtorgel met verschillend gekleurde ledlampjes. Stroboscoop met
koudwitte ledlampjes. De snelheid kan via regelaars worden aangestuurd.
Bij rijrichting vooruit ritmeafhankelijk, bij rijrichting achteruit onafhankelijk
van de muziek. Ingebouwd is een 8 GB microSD-kaart met twee BUMA-/
SABAM-vrije liedjes en vijf geluiden. Afspelen van de muziek en de geluiden via de functietoetsen. Twee luidsprekers van 2,5 tot 3 Watt zorgen
voor een optimale geluidskwaliteit. Het volume kan worden ingesteld.
Muziek en geluiden kunnen naar eigen inzicht worden verwisseld of aan-
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gevuld. Hiervoor wordt de microSD-kaart uit de wagenbodem verwijderd.
Op de microSD-kaart is een conversieprogramma opgeslagen. Kaartlezer
wordt niet meegeleverd. Stroomgeleidende koppelingen digitaal schakelbaar. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing. 9-delige set figuren van de fa.
Preiser meegeleverd.
Lengte over de buffers ca. 28,2 cm.
Om reden van technische feitelijkheden moet de maat van de meegeleverde figuren misschien worden aangepast.
Dit model is in gelijkstroomuitvoering leverbaar en heeft artikelnummer
23490 in het Trix H0-assortiment.
Het bijbehorende treinstel vindt u in het Märklin MHI H0-assortiment
onder artikelnummer 43867.

Highlights:
•• Digitale mfx-decoder.
•• 8 GB microSD-kaart.
•• Muziek en geluiden kunnen naar eigen inzicht worden
verwisseld of aangevuld.
•• Instelbaar volume.
•• Lichtorgel.
•• Stroboscoop.
•• Binnenverlichting.
•• Stroomgeleidende koppelingen.
•• 9-delige set figuren van Preiser.

€ 179,99 *

Eenmalige serie.

© Gebr. Märklin & Cie GmbH – All rights reserved.
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Digitale functies
Interieurverlichting
Start/stop
Pauze
Een lied verder
Een lied terug
Harder
Zachter
Lichtorgel aan/uit
Barverlichting aan/uit
Stroomgeleidende koppeling
Stroboscoop aan/uit
Feestgejoel
Applaus
Scratchen 1
Scratchen 2
Scratchen 3
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Echte discofeeling! Het lichtorgel in actie

Elegant verborgen!
De plaats voor de micro SD-kaart

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

Set figuren

Onder http://www.maerklin.de/diskowagen
vindt u meer informatie en foto’s bij dit artikel.

Dit model wordt als eenmalige serie alleen voor de Märklin-handelaars (MHI) gemaakt. 5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen (Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012. Zie pagina 39 voor garantiebepalingen.
Zie pagina 39 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Op het discoritme
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43867 Sneltreinrijtuigset.
Voorbeeld: Een coupérijtuig Am 203.0 en twee coupérijtuigen Bm 234
van de Deutsche Bundesbahn (DB) op een speciale rit. Bedrijfstoestand
zomer 1985.

Het bijbehorende personenrijtuig met geluid heeft artikelnummer 43868.

Eenmalige serie.
Model: Instapdeuren met eendelige deurruiten. Instappen met klaptreden. Met draaistellen van het type Minden-Deutz zwaar met dubbele
blokremmen en gemonteerde generator. Alle wagens standaard met
ingebouwde ledbinnenverlichting en scheidbare stroomvoerende koppelingen. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte ledlampjes. Sleepcontact
gemonteerd. Alle wagens voorbereid voor staartlicht 73407. Een Bm met
ingebouwd staartlicht.
Totale lengte over de buffers ca. 84,8 cm.

Highlights:
•• Alle wagens standaard voorzien van ledbinnenverlichting.
•• Scheidbare, stroomvoerende koppelingen.
•• Een wagen met ingebouwd staartlicht.

€ 219,99 *
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Dit model wordt als eenmalige serie alleen voor de Märklin-handelaars (MHI) gemaakt. 5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen (Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012. Zie pagina 39 voor garantiebepalingen.
Zie pagina 39 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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 Nachts naar de bestemming
s’

MHI Exclusiv
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46544 Set ketelwagens.
Voorbeeld: 6 verschillende ketelwagens van GATX Rail Germany GmbH,
Hamburg. Wagens met ongeïsoleerde ketel en een trapje aan de kopse
kant. Type „Zans”.

Eenmalige serie.

Highlights:
•• Meerdere bedrijfsnummers.
•• Elke wagen afzonderlijk verpakt.

€ 199,99 * (6 wagens)
Model: Gedetailleerde onderstellen met doorbroken frame. Hoekige
buffers. Draaistellen type Y 25 gelast. Gemonteerde details. Alle wagens
afzonderlijk verpakt.
Lengte over de buffers per wagen 18 cm.
Gelijkstroomwielstel per wagen 4 x 700580.
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Met hoogwaardige afzonderlijke print

Dit model wordt als eenmalige serie alleen voor de Märklin-handelaars (MHI) gemaakt. 5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen (Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012. Zie pagina 39 voor garantiebepalingen.

© Gebr. Märklin & Cie GmbH – All rights reserved.
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Op alle trajecten thuis
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37769 Diesellocomotief.
Deze dubbele tractie herinnert aan de glorietijden van serie 217 in de
Beierse chemiedriehoek, met de zwaartepunten Burghausen, Trostberg,
Waldkraiburg en Burgkirchen. Twee innig met elkaar verbonden machines
symboliseren de inzet van zware goederentreinen in de chemische industrie vanaf 2000, toen de 217 Mühldorf als standplaats kreeg. Tot eind
2011 deden ze daar de harten van een enorm aantal diesellocfans sneller
kloppen.
Voorbeeld: Multifunctionele locomotief serie 217 van de Deutsche
Bahn AG (DB AG) in uitvoering met dubbele tractie. Dieselhydraulische
locomotief met elektrische treinverwarming. Verkeersrode kleurstelling.
Met gasafvoerkap. Zoals in gebruik rond 2003.
Model: Een locomotief met digitale decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving. Alle assen aangedreven.
Antislipbanden. Een locomotief zonder aandrijving. Beide locomotieven

vast aan elkaar gekoppeld. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte
lichtdiodes (LED‘s). Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en
2 rode sluitseinen traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Cabineverlichting digitaal schakelbaar. Met machinistfiguur in cabine 1. Gemonteerde gasafvoerkappen. Metalen handrelingen gemonteerd aan voor- en
zijkant. Gedetailleerde bufferbalk. Opsteekbare remslangen worden
meegeleverd.
Lengte over de buffers 18,9 cm.

Eenmalige serie.

€ 499,99 *

Highlights:

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

Zie pagina 39 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Digitale functies
Frontsein
Cabineverlichting
Rijgeluid dieselloc
Seintoon
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Frontsein achter uit
Rangeerfluit
Frontsein voor uit
Conducteursfluit
Stationsmededeling
Koppelgeluid
Bezanden
Compressor
Stoten railvoeg

MHI Exclusiv
CU
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MS 2
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Serie 217 met dubbele tractie
Al tijdens de bouw van de V 160-serie werd voor het eerst
overwogen om, in het kader van de zich aftekenende structuurverandering, de stoomverwarming te vervangen door elektrische
treinverwarming. Krupp leverde in 1965 de V 162 001. Deze had,
naast de uit de V 160 bekende 1.900 pk motor, nog een 500 pk
MAN-dieselmotor voor verwarming, die via een tandwielaandrijving een BBC-dynamo aandreef. Het vermogen van de verwarmingsdiesel kon echter bij gebruik in de zomer of in het goederenvervoer worden ingeschakeld voor extra tractievermogen. Kort
daarop volgde in februari 1966 de V 162 002 met een AEG-dynamo
en ten slotte in oktober 1966 de V 162 003. Deze was voorzien van
een Siemens-dynamo, die echter met een flensverbinding direct

op de verwarmingsdiesel was aangebracht. Alle drie de versies
van de V 162 (vanaf 1968: 217) verschilden uiterlijk alleen van de
V 160 door het 400 mm langere frame en door de veranderde volgorde van ruiten en ventilatieroosters. In 1968/69 volgden op deze
prototypes twaalf eveneens door Krupp gebouwde seriemachines,
de 217 011-022. Deze kregen, net zoals de V 162 003, een met een
flensverbinding direct op de verwarmingsdieselmotor bevestigde
dynamo en bovendien nieuwe hydraulische aandrijvingen, om
snelheden van 130 km/u (na een aanpassing van de remmen later
140 km/u) te bereiken.

Dit model wordt als eenmalige serie alleen voor de Märklin-handelaars (MHI) gemaakt. 5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen (Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012. Zie pagina 39 voor garantiebepalingen.

© Gebr. Märklin & Cie GmbH – All rights reserved.
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Onbegrensd speelplezier
3

44735 Lageboordwagen „Bobby Car“.
Voorbeeld: Vierassige lageboordwagen van het type Rlmms, beladen
met twee Bobby Car-modellen.

Highlights:

€ 29,99 *

•• De hoogwaardige, metalen Bobby Car-modellen beloven veel
speelplezier.

Model: Beladen met twee hoogwaardige, metalen Bobby Car-modellen.
De Bobby Cars hebben het uiterlijk van de modellen uit de jaren zeventig.
Wagen met Relex-koppelingen.
Lengte over de buffers 16 cm.
Gelijkstroomwielstel 4 x 700580.

rs als lading

a
Twee Bobby C

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

48615 Märklin Start up Club jaarwagen 2015.

!

Model: Containerwagen in speciale kleurstelling, met motieven uit de
wereld van de Märklin Start up Club. Relex-koppelingen.
Lengte over de buffers 11,5 cm.
Gelijkstroomwielstel 2 x 700580.
Jaarmodel voor leden van de Märklin Start up Club en Märklin Insider.
Eenmalige serie.

€ 14,99 *

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

Zie pagina 39 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Personentrein-stoomlocomotief
P10 van de DRG

MHI Exclusiv

37937 Personentrein-stoomlocomotief met sleeptender.

(cehEU2Y

Voorbeeld: Personentrein-stoomlocomotief van de serie P 10 van de
Deutsche Reichsbahn Gesellschaft (DRG). Uitvoering zonder windleiplaten
en met Pruisische tender 2´2´T31,5 zonder planken op de kolenkast.

Highlights:
•• Bedrijfsnummer: 2814

Model: Met digitale decoder mfx, geregelde hoogvermogenaandrijving
en uitgebreide geluidsfuncties. 4 aangedreven assen, antislipbanden.
Locomotief en tender grotendeels van metaal. Geschikt voor rookgarnituur
72270. Met de rijrichting wisselend tweepuntsfrontsein en naderhand
in te bouwen rookgarnituur traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar.
Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte LED‘s. Verstelbare, schaargeleide kortkoppeling tussen locomotief en tender. Aan de tender een door
snelheid bekrachtigde kortkoppeling met NEM-schacht. Zuigerstangafscherming wordt meegeleverd.
Lengte over de buffers 26,3 cm.

€ 429,99 *

Digitale functies
Frontsein
Contact rookgarnituur
Rijgeluid stoomloc
Locfluit
Directe regeling
Luchtpomp
Flikkeren vuurkist
Rangeerfluit
Stoom afblazen
Piepen van remmen uit
Kolen scheppen
Schudrooster
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© Gebr. Märklin & Cie GmbH – All rights reserved.
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De kleine zwarte
)c#hNiT3Y

37229 Zware elektrische goederentreinlocomotief.
Zwart als de nacht en met felrode handgrepen, dakleidingen en stroomafnemers presenteert het unieke speciale model van de Duitse Krokodil
uit serie E 94 zich als nieuwste variant van deze kruipende dieren. Het
voorbeeldgetrouwe bochtvolgende gelede onderstel en de digitale decoder, uitgebreide geluidsfuncties en geregelde hoogvermogenaandrijving
garanderen in ieder geval het hoogste rijplezier op elke baan.

Eenmalige en tot 999 stuks gelimiteerde serie.
In de fabriek uitverkocht.

€ 379,95 *

Voorbeeld: Serie 94 van de Deutsche Bundesbahn (DB). Uitvoering in
fictieve zwarte kleurstelling.
Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving. 3 aangedreven assen. Antislipbanden.
Bochtvolgend geleed onderstel. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en 2 rode sluitseinen traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar.
Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte LED‘s. Gemonteerde handgrepen. Het model wordt in een fraaie houten cassette geleverd.
Lengte over de buffers 21 cm.

erde dealers
te
c
le
e
s
e
g
ij
b
n
Allee
ten cassette
u
o
h
ie
a
a
fr
in
Levering
chts 999 stuks!
le
s
t
to
rd
e
e
it
Serie gelim

Digitale functies
Frontsein
Bedrijfsgeluid 1
Rijgeluid eloc
Seintoon
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Frontsein cabine 2
Stationsmededeling
Frontsein cabine 1
Cabineradio
Bezanden
Locfluit
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Levering in fraaie
houten cassette

Onder http://www.maerklin.de/e94
vindt u meer informatie en foto’s
bij dit artikel.
Zie pagina 39 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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O dennenboom, ...
(cehHU3Y

37838 Kerst-stoomlocomotief met sleeptender.
Een geweldig cadeau-idee voor kerst: Tijdens de jaren 50 en 60 pikten de
stoomlocomotieven hun passagiers vaak op met bijbehorende opschriften
voor Kerstmis of Pasen. Nu zijn deze kerstgroeten ook als chique modelstoomlocomoties in een glasheldere acrylen vitrine leverbaar. Bijzondere
blikvanger is de 50 980 met zijn kerstwensen en de verlichte dennenboom
op de bufferbalk. Als bijzonder hoogtepunt fluit de loc ook nog „O dennenboom, ...”.
Voorbeeld: Goederentrein/stoomlocomotief serie 50 van de Deutsche
Bundesbahn (DB), met steenkoolsleeptender als eenheidskasttender
2´2´T26 in de oorspronkelijke vorm. Met Witte-windleiplaten, standaard
cabine, lange omloop voor naar de rookkast schuin aflopend, reflecterende
glazen DB-lampen en inductieve treinzekering aan één zijde. Bedrijfsnummer 50 980. Zoals in gebruik rond 1960. Inzet van deze locomotief met
kerstboom en kerstvormgeving is niet verplicht.
Model: Met digitale mfx-decoder en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving. 5 aangedreven assen. Antislipbanden.
Locomotief en tender grotendeels van metaal. Geschikt voor rookgarnituur
7226. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en naderhand in te
bouwen rookgarnituur traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte lichtdiodes (ledlampen). De bijzondere lichtfunctie is een kerstboom met ledverlichting, digitaal schakelbaar.
Op de boogstraal instelbaar kortkoppelingsmechaniek tussen locomotief
en tender. Achter bij de tender en voor bij de locomotief kortkoppelingsmechaniek met NEM-schacht. Kleinst berijdbare boogradius 360 mm.
Zuigerstangafscherming en remslangen worden meegeleverd.
Lengte over de buffers 26,4 cm.

Het model wordt met een vitrine van helder acryl gepresenteerd. Op de
voet is een metalen bordje met het opschrift „Vrolijk kerstfeest” aangebracht.
Met meegeleverde kerstkaart met een van vijf afbeeldingen, om te verzamelen of te verzenden. Meer kaarten zijn exclusief via de dealer leverbaar.
Als locomotief voor de eerder verschenen H0-kerstwagen.

Highlights:
•• Het bijzondere cadeau-idee voor kerstmis.
•• Kerstboom met ledverlichting.
•• Stoomlocomotief fluit „O dennenboom”.
•• Nieuwe/bewerkte geluiden.
•• Fraaie cadeauverpakking.
•• Met meegeleverde kerstkaart.

€ 449,99 *
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Levering met vitrine

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

Onder www.maerklin.de/weihnachtslok
vindt u meer informatie en foto‘s
bij dit artikel.
Zie pagina 39 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Digitale functies
Frontsein
Contact rookgarnituur
Rijgeluid stoomloc
Locfluit
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Luchtpomp
Rangeerfluit
Stoom afblazen
Bel
Kolen scheppen
Schudrooster
Injecteur
Verlichting dennenboom
Kerstlied

Verlichte dennenboom
op plaat
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Opschrift in kerstsfeer

TY

48415 Kerstwagen H0 2015.
Voorbeeld: Vierassige lageboordwagen type Rlmms. Fictieve uitvoering
ter gelegenheid van het kerstfeest.
Model: Lageboordwagen beladen met een uit gelaserd hout vervaardigd
opschrift „XMAS”. Gouden kaarsen worden meegeleverd.
Lengte over de buffers 16 cm.
Gelijkstroomwielstel 2 x 700580.

Highlights:
•• Opschrift „XMAS” van gelaserd hout – kan van de goederenwagen worden verwijderd.
•• Gouden kaarsen zorgen voor de kerstsfeer.
•• Fraaie uitbreiding van de kerstwagenserie.

€ 32,99 *

Eenmalige serie.

48410

48411

48412

48413

48414

48415

37838

© Gebr. Märklin & Cie GmbH – All rights reserved.
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Rollende weg
?S5Y

47405 Laadbordeindwagen „rollende weg“.
Voorbeeld: Speciale wagen type Saadkms 690 met 8 kleine wielstellen
voor het vervoer van hele vrachtwagencombinaties. Wagen van Railion
Deutschland AG. Zoals in gebruik rond 2005.

Bij deze eindwagen behoort de 5-delige set laadbordwagens „Rollende
weg” met artikelnummer 47418.

Modellen: Eindwagen met zwenk- en afneembare bufferbalken en adapters voor normale kortkoppeling. Borgspieën voor de vrachtwagen worden
meegeleverd. Vrachtwagenmodel in Märklin-vormgeving.
Lengte over de buffers 23,2 cm.
Gelijkstroomwielstel 8 x 432950.

Eenmalige serie.

Highlights:
•• Vrachtwagenmodel in Märklin-ontwerp.

€ 69,99 *
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Zwitserland
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42179 Sneltrein-stuurrijtuig.
Voorbeeld: Inter-City-stuurrijtuig voor keertreinen. Type EW IV Bt van de
Schweizerische Bundesbahnen (SBB). 2e klas met cabine als van de loc
Re 460.
Model: Frontsein met onderhoudsvrije LED. Cabine met interieur.
Koppeling aan einde zonder cabine. Voorbereid voor stroomgeleidende
rijtuigverbindingen met insteekbare kortkoppeldissels 7319 of scheidbare
kortkoppelingen 72020/72021. Verstelbare buffers.
Lengte over de buffers 27,5 cm.

42179
20

Met dit intercity-stuurstandrijtuig kunnen onder andere de sneltrein uit
digitale startset 29463 en de twee sets sneltreinrijtuigen 42152 en 42160
worden aangevuld.

ing voor het
Ideale aanvull
er van de SBB
forenzenverke

€ 89,95 *

29463

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


Altijd
weer een blikvanger

MHI Exclusiv
)c#hGNiU8Y

39846 Elektrische locomotief.
Een absoluut unicum, dat geen enkele Märklin-fan mag laten lopen.
Met eenmalige speciale lak herinnert de ES 64 U2-060 (182 560) van de
MRCE-Dispolok GmbH aan „25 jaar Duitse hereniging” en aan de „Dag
van de val van de muur” in Berlijn. Op de kopzijden prijkt de markante
spreuk van de Leipziger Montag-demonstratie „Wir sind ein Volk”. Niet
alleen historisch bijzonder waardevol.
Voorbeeld: Elektrische locomotief voor meerdere systemen
91 80 6182 560-3 van Mitsui Rail Capital Europe (MRCE) verhuurd aan
TX Logistik (TXL), bouwjaar vanaf 2000.
Model: Met de nieuwe digitale decoder mfx+, geregelde hoogvermogenaandrijving en uitgebreide geluidsfuncties. 2 aangedreven assen.
Antislipbanden. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en 2 rode
sluitseinen traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Rijlichten apart
schakelbaar. Frontseinen aan loczijde 2 en 1 elk afzonderlijk digitaal
schakelbaar. Wanneer het frontsein aan beide zijden van de loc is
uitgeschakeld, is aan weerszijden de dubbele A-verlichting ingeschakeld.
Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode lichtdiodes (LED‘s).
Machinistencabines met interieur. Gemonteerde metalen handgrepen.
Lengte over de buffers 22,5 cm.
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Highlights:
•• Met Speelwerelddecoder mfx+ en uitgebreide gebruiks- en
geluidsfuncties.
•• Voor nog meer speelplezier in de „Speelwereld” van Märklin.
•• Bijzondere verpakking.
•• Certificaat van echtheid.
•• Beide zijden van de locomotief verschillend bedrukt.

In samenwerking met Loc & More (http://www.locandmore.eu).

Gelimiteerde, eenmalige serie.

Digitale functies
Frontsein
Schijnwerper
Rijgeluid eloc
Tyfoon hoog
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Frontsein cabine 2
Tyfoon laag
Frontsein cabine 1
Compressor
Stoom afblazen
Stationsmededeling
Conducteursfluit
Omgevingsgeluid
Stationsmededeling
Schakelfunctie
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€ 349,99 *

Front

Terug

Meer beeldmateriaal over deze loc op bladzijde 32.
Zie pagina 39 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Mythe Borsigwerke
(cehEU1Y

37588 Goederentrein-stoomlocomotief.
De vierde Borsig-editie is gewijd aan de eerste geünificeerde stoomlocomotief in Duitsland, de (Pruisische) G 12. Zijn ontstaan in 1917 was
te danken aan de Eerste Wereldoorlog, toen dringend een groot aantal
zware goederentreinlocomotieven nodig was. Hij kwam te laat om ingezet
te worden tijdens de oorlog, maar bewees toch wat hij waard was. Tot
1925 werden er maar liefst bijna 1.500 exemplaren van gefabriceerd. Het
is dus niet verwonderlijk dat de G 12 in jaren 20 en 30 de ruggengraat
vormde van het zware goederenverkeer bij de DRG.
Voorbeeld: Goederentrein-stoomlocomotief Pruisisch type G 12 (de
latere serie 58.10-21) van de Königlich Preußischen Eisenbahnverwaltung
(KPEV). Met gasverlichting en Pruisische tender pr. 3T 20. Zoals in gebruik
kort na de levering door Borsig in 1917. Locomotief 10.282 in het afleveringsboek van A. Borsig Lokomotiv-Werke, Berlin-Tegel.
Model: Met digitale decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel in ketel. 5 aangedreven
assen. Antislipbanden. Locomotief en tender grotendeels van metaal.
Tweepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting, traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte lichtdiodes
(LED‘s). Geschikt voor inbouw achteraf van rookset 7226. Vast kortkoppelingsmechanisme tussen loc en tender. Aan de voorzijde van de locomotief
kortkoppeling met NEM-schacht. Achter aan de tender NEM-koppelingsschacht met mechanisme en Telex-koppeling. Veel afzonderlijk gemonteerde details, zoals leidingen en zandvalbuizen. Doorvoermantels voor
zuigerstangen en remslangen worden meegeleverd.
Lengte over de buffers 21,2 cm.

Representatieve verzamelvitrine van hout en glas, met als achtergrond
een reliëf van de karakteristieke Borsig-poort van de Borsig-locomotief
fabriek in Berlijn-Tegel. Gegraveerd metalen bord incl. productienummer
op de vitrinevoet. Hoogwaardig uittreksel van het afleveringsboek
meegeleverd.
Highlights:

•• „Borsig-editie 4”.
•• Voorbeeldgetrouwe vormaanpassingen voor Pruisische
uitvoering.

•• Onderbroken stavenframe.
•• Representatieve verzamelvitrine met reliëf voor elk model van
de editie.

•• Met mfx-decoder en uitgebreide gebruiks- en geluidsfuncties.
•• Uittreksel uit het afleveringsboek van Borsig meegeleverd.
Eenmalige serie (model 4 van 5).

€ 499,99 *

Digitale functies
Frontsein
Contact rookgarnituur
Rijgeluid stoomloc
Locfluit
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Cabineverlichting
Rangeerfluit
Telex-koppeling achter
Stoom afblazen
Kolen scheppen
Schudrooster
Luchtpomp
Waterpomp
Injecteur
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Het historische voorbeeld uit 1917

37545
37938
37816
22

Borsig-editie 1– 3

© Samml. T. Estler

Zie pagina 39 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Een Krokodil op weg naar Zweden
Verpakking met twee elektrolocs, de Da 903 van de SJ en de Ce
6/8 III 14305 Krokodil van de SBB
Deze bijzondere samenkomst van twee cultlocs vindt plaats
tijdens de grote jubileumviering op 12/13 september 2015 in het
Zweedse Gävle, ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan van
het elektrische normaalspoorbedrijf in Zweden. Uiteindelijk werd
al in 1915 het traject van de Zweedse ertsbaan tussen Kiruna
en Riksgränsen van spanning voorzien. Naar aanleiding van dit
jubileum vindt er in het spoorwegmuseum van Gävle een bijeenkomst van veelal Zweedse elektrische locomotieven plaats. Een
bijzonder hoogtepunt daarbij vormt het bezoek van de Zweedse
Krokodil Ce 6/8 III 14305 van SBB Historic. De loc wordt van
Olten (Zwitserland) via Rostock en Trelleborg naar het Zweedse
Ängelholm gebracht. Van daaruit trekt hij op 6 en 7 september op
eigen kracht speciale treinen naar Gävle. Er volgt een speciale rit
van Stockholm naar Gävle op de jubileumzaterdag. De terugreis
naar Zwitserland begint op 15 en 16 september eveneens met
speciale treinen van Stockholm via Malmö naar Ängelholm. Bij
het jubileum in Gävle treft de „Krokodil” onder andere ook een
Zweedse cultloc, de elektrische stangenlocomotief Da 903. Deze
is speciaal voor Märklin dennengroen gelakt en komt nu voor wat
betreft kleurstelling overeen met het legendarische historishe
Märklin-model 3019.
De Ce 6/8 III 14305 is ontstaan uit de tweede serie Gotthard-goederentreinlocs, omdat de voortdurend stijgende capaciteit in het
goederenverkeer de SBB in 1926/27 noodzaakte om nogmaals
18 „Krokodillen” aan te schaffen als Ce 6/8III 14301-14318. Die
hadden met 1.809 in plaats van 1.647 kW een hoger vermogen en
draaistel was nu voorzien van de Winterthur-diagonaalstangaandrijving met blinde as. Midden in de jaren 50 kon hun topsnelheid
van 65 naar 75 km/u worden verhoogd en werden zij logischerwijs
tot Be 6/8III 13301-13318 hernoemd.
Van een latere datum zijn de Zweedse elektrische stangenlocomotieven uit serie Da. Door de groeiende behoefte aan elektrische
machines als gevolg van meer geëlektrificeerde trajecten, had de
SJ eind jaren 40 dringend meer machines nodig. Zo besloot het
bedrijf om de beproefde, maar technisch op dat moment al achterhaalde serie D te laten herleven als elektrische locomotief met

stangenaandrijving en wielsetcode 1‘C1‘. De feitelijke opbouw
van de nieuwe serie „Da” kwam overeen met die van de voorgangers: De loc werd aangedreven door twee 1-fasige motoren
met seriebekrachtiging, die werkten via een aandrijving op de
blinde as tussen de drie aangedreven wielstellen. Die waren via
koppelstangen verbonden met de aangedreven blinde as. Nieuw
waren de aangedreven wielstellen, de lagers en de rijmotoren.

Door de nu van rubberen afdichtingen voorziene ruiten ontstond
een moderner uiterlijk. Tussen 1953 en 1960 zijn door ASEA 93
exemplaren gebouwd. Aan het eind van de jaren 80 begon SJ
de locs buiten bedrijf te stellen en midden jaren 90 belandden ze,
afgezien van slechts enkele uitzonderingen, op de schroothoop.
Enkele exemplaren hebben in museums en bij particuliere spoorwegen tot vandaag de dag overleefd.

Heenreis:
31/8: Vertrek uit Olten (8 uur) via Basel Bad Pbf (12 uur) en Karlsruhe
naar Mannheim
1/9: Vertrek uit Mannheim via Hanau en Bebra naar Göttingen
2/9: Vertrek uit Göttingen via Hannover en Hamburg naar Padborg
3/9: Vertrek uit Padborg (10.23 uur) via Vojens (11.26 uur), Kolding,
Nørre Åby naar Odense (16.32 uur), vertrek Odense (19.48 uur) via
Nyborg, Sprogø, Korsør, Slagelse naar Ringsted (23.03 uur)
4/9-5/9: Vertrek uit Ringsted (0.55 uur) via Roskilde, Hedehusene,
Glostrup en Kopenhagen Vliegveld naar Peberholm (2.58 uur)
6/9: Vertrek uit Ängelholm (7.35 uur) via Halmstad, Falkenberg, Varberg
en Borås naar Herrljunga (16.29 uur)
7/9: Vertrek uit Herrljunga (1.50 uur) via Falköping, Skövde, Hallsberg
en Örebro naar Gävle Spoorbaanmuseum (15.30 uur)

Gävle

Terugreis:
15/9: Vertrek uit Gävle Spoorwegmuseum (1.20 uur) via Hagalund,
Stockholm, Nyköping, Norrköping en Linköping naar Mjölby (22.22 uur)
16/9: Vertrek uit Mjölby (3.52 uur) via Nässjö, Alvesta, Hässleholm,
Helsingborg, Malmö en Helsingborg naar Ängelholm (22.09 uur)
19/9: Vertrek uit Peberholm (3.05 uur) via Kopenhagen Vliegveld,
Glostrup, Roskilde, Ringsted, Slagelse, Korsør, Nyborg, Odense, Nørre
Åby, Middelfart, SnoghØj, Kolding, Sommersted, Vojens, RØdekro naar
Padborg (15.55 uur)
19/9-22/9: Vertrek uit Padborg (18.00 uur) via Flensburg, Hamburg,
Hannover, Göttingen en Mannheim naar Basel (aankomst 8.00 uur)

Stockholm
Norrköping
Jönköping

Roskilde

Kolding

Ängelholm

Odense

Padborg

Hamburg

Hanover
Göttingen
Breda

Mannheim

Hanau

Karlsruhe

Basel

Olten

Actuele informatie over de eenmalige „Krokodillenrit“ vindt u op
internet onder www.sbbhistoric.ch
Details over het jubileumprogramma op 12 en 13 september 2015
in het Zweedse spoorwegmuseum in Gävle vindt u op
www.trafikverket.se/railwaymuseum

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

23

Volgende halte Gävle (Zweden) – 100 jaar elektrische treinen
31100 Verpakking met twee elektrolocs.
Märklin viert mee: Ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan van het
elektrische normaalspoorbedrijf in Zweden ontmoeten twee elektrische
stangenlocs met hoog cultgehalte elkaar. Een Zwitserse „Krokodil” uit
serie Ce 6/8 III bezoekt een Zweedse elektrische stangenloc uit serie Da.
Met de eenmalige uitgifte van deze twee modellen in één verpakking
vieren twee Märklin-klassiekers uit de jaren vijftig hun wederopstanding
ter gelegenheid van het jubileum.
Voorbeeld: 2 elektrische locomotieven van verschillende types. 1 elektri
sche locomotief type Da van de Zweedse spoorwegen (SJ) met bedrijfs
nummer 903. 1 goederentreinlocomotief serie Be 6/8 III „Krokodil” van de
Schweizerische Bundesbahnen (SBB) met bedrijfsnummer 14305. Beide
locomotieven in dennengroene basiskleurstelling. Actuele bedrijfstoe
stand 2015.
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Model: Heruitgave van twee Märklin-klassiekers uit de jaren 50.
Zweedse Da: Gebaseerd op Märklin artikel 3019. Met digitale mfx-deco
der. Geregelde aandrijving. 3 aangedreven assen. Antislipbanden. Met
de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein, traditioneel in bedrijf, digitaal
schakelbaar. Locomotiefbehuizing en onderstel van metaal. Opschrift
„Märklin” en artikelnummers op de locomotiefbehuizing. Aan beide
loczijden Relex-koppeling. Lengte over de buffers 14,7 cm.
Zwitserse Krokodil: Gebaseerd op Märklin artikel 3015. Met digitale
mfx-decoder. Geregelde aandrijving. Grote middenmotor. 6 assen en
2 blinde assen aangedreven. Antislipbanden. Bochtvolgend geleed
onderstel. Zware metalen uitvoering met 3-delige metalen behuizing en
uitzwenkbare voorbouw. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein,
traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Bedrijfsnummer en artikel
nummer in reliëf op het midden van de locomotief. Aan beide loczijden
Relex-koppeling. Lengte over de buffers 26,6 cm.

Onder http://www.maerklin.de/zweiklassiker
vindt u meer informatie
en foto’s.
24

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

)eHi8bY
Beide locomotieven afzonderlijk verpakt met afbeelding in kleur van de
betreffende locomotief, gebaseerd op de historische verpakking van de
basismodellen. Extra verpakking in bijpassende stijl.
Ter gelegenheid van het eerste, 100 jaar geleden in gebruik genomen
elektrische traject van de Zweedse spoorwegen (SJ) en de historische rit
van een Zweedse Krokodil naar Zweden voor de samenkomst met een
Zweedse Da, wordt deze exclusieve verpakking met twee locomotieven in
een eenmalige serie geproduceerd.
Leverbaar vanaf 2de kwartaal 2016.

Highlights:
•• Zweedse Da ontmoet Zwitserse Krokodil, ter gelegenheid van
het eerste, 100 jaar geleden in gebruik genomen elektrische
traject van de Zweedse spoorwegen (SJ) in het jaar 1915.
Heruitgave van twee Märklin-klassiekers uit de jaren 50.
•• Zware metalen uitvoering.
•• Beide locomotieven met mfx-decoder.
•• Certificaat van echtheid.

Digitale functies: Type Da, serie Be 6/8 III
Frontsein
Directe regeling

CU

MS

MS 2

CS

•
•

•
•

•
•

•
•

€ 799,99 * (Twee modellen in één verpakking)

Zie pagina 39 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Nieuwe versie

46160 Gesloten goederenwagen.

46426 Ketelwagen.

43930 Sneltreinrijtuig.

48881 Veewagen.

48759 Bananenwagen.

43910 Sneltreinrijtuig.

43920 Sneltreinrijtuig.

43940 Sneltreinrijtuig.

43950 Sneltreinrijtuig.

46206 Koelwagen.

met
Nieuwe versie
g ewijzigd
r
bedrijfsnumme

Nieuw opschrift!

4661 Silowagen.

48056 Grootvolume schuifwandwagen.

47200 Transportwagen voor gewalste staalcoils.

47002 Schuifhuifwagen.

48025 Schuifhuifwagen.

48055 Grootvolume schuifwandwagen.

47404 Lagevloerwagen.
Zie pagina 39 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Slanke meegebogen wissels
Y

24315 Gebogen rails.

Met de slanke meegebogen wissel gaat een langgekoesterde wens van de Märklinisten in vervulling.

R3 = 515 mm/15°. Afneembare baanbermen. Is aan beide aftakkingen van
slanke meegebogen wissel 24711 en 24712 nodig.

Voorbeeldgetrouwe spoorbaanontwerpen zijn nu geen
probleem meer. Märklin stelt daarmee een nieuwe norm
voor wisselgeometrie, waarbij het ontwerp van elegante

€ 3,99 *

spoorbaanbouwers nieuwe dimensies bereikt.

3)

(R
ng van radius 3
Slanke overga
4)
naar radius 4 (R
24771 Meegebogen wissel links.

Y

24772 Meegebogen wissel rechts.

Y

Binnenradius: R3 = 515 mm/30°. Buitenradius: 30° met parallelcirkelafstand 64 mm. Met handmatige schakelhendel. In de binnenradius van
de wissel zijn 2 rails 24315 nodig, een bijpassend baanbermdeel wordt
meegeleverd. Elektroaandrijving 74491, digitale decoder 74461 en wissellantaarns 74470 naderhand in te bouwen.

Binnenradius: R3 = 515 mm/30°. Buitenradius: 30° met parallelcirkelafstand 64 mm. Met handmatige schakelhendel. In de binnenradius van
de wissel zijn 2 rails 24315 nodig, een bijpassend baanbermdeel wordt
meegeleverd. Elektroaandrijving 74491, digitale decoder 74461 en wissellantaarns 74470 naderhand in te bouwen.

€ 39,99 *

€ 39,99 *

© Gebr. Märklin & Cie GmbH – All rights reserved.
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Naderhand in te bouwen decoder van de nieuwe generatie
Ontwikkeld voor nog meer realistisch speelplezier!

DT

Zo laat zich de nieuwe decodergeneratie met
programmer en speciaal door Märklin ontwikkelde software omschrijven. Naast de bekende
märklin Decoder Tool Software
programmering via rail en CS2 kunnen modelspoorbaanvrienden de
functie-eigenschappen van hun locs nu binnen enkele minuten wijzigen
en aanpassen.

60971 Decoder-programmeur.
Om de nieuwe märklin LokDecoder3 en märklin Sounddecoder3 snel te
programmeren. Eenvoudig via USB aan te sluiten op uw pc of laptop.
U hebt de märklin DEcoder Tool-Software (mDT) nodig die u eenvoudig
kunt downloaden vanaf onze startpagina. De mDT-software helpt u
bestaande of zelf opgenomen geluiden eenvoudig, begrijpelijk en snel
over te zetten. Ook alle andere instellingen zoals bijvoorbeeld hoogste
snelheid, remgedrag enz. kunt u heer heel eenvoudig programmeren.

de§Y
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Het dashboard – functioneel en overzichtelijk

Highlights:

•• Snel programmeren van de nieuwe Märklin-decoder mLD3 en
mSD3 via pc of laptop

•• Voorzien van USB-interface en decoder-interface
•• Gebruik in combinatie met de Märklin Decoder Tool-software
(www.maerklin.de)

€ 79,99 *
Meer dan realiteit!
Met de nieuwe Märklin AR-app ontdekt u onze
modellen helemaal opnieuw.
Zo eenvoudig gaat het: De app downloaden en met de
camera van de smartphone de pagina bekijken.

Onder http://www.maerklin.de/decoder
vindt u meer informatie over onze nieuwe achteraf in te
bouwen decoders.
Zie pagina 39 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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60975 märklin SoundDecoder mSD3.
Vooraf ingesteld geluid van een stoomlocomotief.

60976 märklin SoundDEcoder mSD3.
Vooraf ingesteld geluid van een diesellocomotief.

märklin Sound-Decoder

Voor het achteraf inbouwen in H0-locomotieven van Märklin en Trix met
ingebouwde hoogpresterende motor of andere gelijkstroommotoren. De
märklin SoundDecoder3 heeft een 21-polige aansluiting en een daarbij
passende aansluitprintplaat voor het achteraf inbouwen in analoge en
digitale locomotieven. De märklin SoundDecoder3 ondersteunt de digitale
indelingen mfx, MM1, MM2 en DCC.

60977 märklin SoundDecoder mSD3.
Vooraf ingesteld geluid van een elektrische locomotief.

per € 99,99 *

de§hY
60985 märklin SoundDEcoder mSD3.
Vooraf ingesteld geluid van een stoomlocomotief.

60986 märklin SoundDEcoder mSD3.
Vooraf ingesteld geluid van een diesellocomotief.

märklin Sound-Decoder

Voor het achteraf inbouwen in H0-locomotieven van Märklin en Trix met
ingebouwde hoogpresterende motor of andere gelijkstroommotoren.
De märklin SoundDecoder3 heeft een gesoldeerde kabelboom met een
achtpolige NEM-stekker voor het achteraf inbouwen in een groot aantal
locomotieven met een passende NEM-aansluiting en in locomotieven
met weinig ruimte.De märklin SoundDecoder3 ondersteunt de digitale
indelingen mfx, MM1, MM2 en DCC.

60987 märklin SoundDecoder mSD3.
Vooraf ingesteld geluid van een elektrische locomotief.

per € 99,99 *

© Gebr. Märklin & Cie GmbH – All rights reserved.
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Naderhand in te bouwen decoder van de nieuwe generatie
märklin Sound-Decoder

märklin Lok-Decoder

de§Y
60982 märklin LokDecoder mLD3.

de§hY

60979 märklin SoundDecoder mSD3.

Voor het achteraf inbouwen in H0 Hobby-locomotieven van Märklin
en Trix uit de serie 36. De märklin SoundDecoder3 heeft een 21-polige
aansluiting en een daarbij passende aansluitprintplaat voor het achteraf
inbouwen in draaistellocomotieven uit de serie 36.
De märklin SoundDecoder3 ondersteunt de digitale indelingen mfx, MM1,
MM2 en DCC.

Voor het achteraf inbouwen in H0-locomotieven van Märklin en Trix met
ingebouwde hoogpresterende motor of andere gelijkstroommotoren.
De märklin LokDecoder3 heeft een gesoldeerde kabelboom met een
achtpolige NEM-stekker voor het achteraf inbouwen in een groot aantal
locomotieven met een passende NEM-aansluiting en in locomotieven met
weinig ruimte.De märklin LokDecoder3 ondersteunt de digitale indelingen
mfx, MM1, MM2 en DCC.

Voorgesteld geluid van een elektrische locomotief
(TRAXX).

per € 99,99 *

€ 39,99 *

60978 märklin SoundDecoder mSD3.
Voorgesteld geluid van een diesellocomotief (Herkules).

märklin Lok-Decoder

de§Y

Afbeelding als voorbeeld

60972 märklin locdecoder mLD3.
Voor het achteraf inbouwen in H0-locomotieven van Märklin en Trix met
ingebouwde hoogpresterende motor of andere gelijkstroommotoren.
De märklin LokDecoder3 heeft een 21-polige aansluiting en een daarbij
passende aansluitprintplaat voor het achteraf inbouwen in analoge en
digitale locomotieven. De märklin LokDecoder3 ondersteunt de digitale
indelingen mfx, MM1, MM2 en DCC.
€ 39,99 *

Y
60973 Omschakelingsprintplaat voor sleepcontact
Printplaat voor naderhand inbouwen in aandrijfvoertuigen met 2 sleepcontacten, waarmee telkens in rijrichting gezien via het voorste sleepcontact
stroom kan worden afgenomen. Hierdoor is gewaarborgd dat bijvoorbeeld
ook een ICE op een stoptraject op tijd tot stilstand komt.
Aanvullend is een mLD3 of mSD3 nodig.
€ 29,99 *
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Duivelszebra

MHI Exclusiv
!/gNi8Y

88194 Elektrische locomotief.
Het „duiveltje” is nu ook als model verkrijgbaar. Met zijn onmiskenbare
design in rode zebralook is serie 189 van RTC/Lokomotion beslist een
juweel op elke baan, wanneer hij een containertrein door het modelspoorlandschap trekt. Een lust voor het oog en mijlenver van de „verkeersrode
eenheidsworst” verwijderd.

Het bijbehorende treinstel heeft artikelnummer 82288.
Eenmalige productie voor de MHI.

Highlights:

•• Alle assen aangedreven.
•• Warmwitte LED-frontsein wisselend met rode sluitseinen.

€ 229,99 *
Voorbeeld: Snelle goederentreinlocomotief serie 189 van de Rail Traction
Company (RTC). Multifunctionele locomotief met vier dakstroomafnemers
uit de EuroSprinter-familie van Siemens.
Model: Aandrijving op alle assen van beide draaistellen. Warmwit
frontsein en rode sluitseinen met LED‘s. Spoorkransen donker vernikkeld.
Binnenste 2 dakstroomafnemers werken elektrisch.
Lengte over de buffers 87 mm.

Originele grootte

!=8Y

82288 Draagwagenset.
Voorbeeld: set wagens bestaande uit 3 draagwagens type Sdgkms 707
van DB Schenker Rail. Bedoeld voor het vervoer van containers, wissellaadbakken voor vrachtauto‘s of opleggers.
Model: onderstel van de draagwagens van metaal. Twee wagens elk
beladen met 2 afneembare wisselbakken voor vrachtauto‘s van „Schenker

DB Logistics‘. Een wagen beladen met een oplegger van ”DB-Schenker“.
Gedetailleerde kleurstelling en teksten. Alle wagens en wisselbakken met
verschillende bedrijfsnummers. Ingebouwde kortkoppelhaken.
Totale lengte over de buffers 234 mm.

Eenmalige serie voor de MHI.

€ 109,99 *

Perfecte aanvulling voor loc 88194.

Originele grootte

82288

88194

Dit model wordt als eenmalige serie alleen voor de Märklin-handelaars (MHI) gemaakt. 5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen (Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012. Zie pagina 39 voor garantiebepalingen.

© Gebr. Märklin & Cie GmbH – All rights reserved.
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Indrukwekkende look
/gNi8Y

88587 Elektrische locomotief.
Een absoluut unicum, dat geen enkele Märklin-fan mag laten lopen.
Met eenmalige speciale lak herinnert de ES 64 U2-060 (182 560) van de
MRCE-Dispolok GmbH aan „25 jaar Duitse hereniging” en aan de „Dag
van de val van de muur” in Berlijn. Op de kopzijden prijkt de markante
spreuk van de Leipziger Montag-demonstratie „Wir sind ein Volk”. Niet
alleen historisch bijzonder waardevol.

Originele grootte

Voorbeeld: Snelle multifunctionele locomotief ES 64 U2 (Taurus), van
TX Logistik/MRCE. Bedrijfsnummer 91 80 6182 560-3 in de vormgeving als
zogenoemde „Duitslandloc”.
Model: Uitvoeringsvariant met 3e eenarmige stroomafnemer. De twee
buitenste stroomafnemers werken elektrisch. Omschakelschroef voor
bovenleiding onzichtbaar naar binnen verplaatst. Beide draaistellen aangedreven. Verlichting met onderhoudsvrije, met de rijrichting wisselende
warmwitte/rode LED‘s. Donkere spoorkransen en dakstroomafnemers.
Lengte over de buffers 87 mm.

€ 209,99 *
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Meer beeldmateriaal over deze loc op bladzijde 21.

© Julien Seeling

© Julien Seeling

© Julien Seeling

© Julien Seeling

Zie pagina 39 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Wat zal ik eens geven ...
Y

80625 Kerstwagen Z 2015.
Voorbeeld: modern type koelwagen.
Model: wagen in kerstvormgeving.
Lengte over de buffers 64 mm.

De kerstwagen 2015 word in een doorzichtige dennenboom gepresenteerd. Deze kan met behulp van het meegeleverde koord in de kerstboom
worden gehangen en het vormt een voortzetting van de populaire serie
feestelijke motieven van de afgelopen jaren.

€ 33,99 *

Eenmalige serie uitsluitend 2015.

 Kerststartset.
81841 

Y

Y

82720 Kerst-aanvullingsset.

1x

3x

1x

1x
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Volledig vermogen verdeeld over 4 assen
)cehHkVW3Y

55414 Sleeptender-locomotief.
De klassieker onder de goederentreinen in de uitvoering met olietender:
40 machines uit de legendarische serie 41 werden door de Deutsche
Bundesbahn voorzien van oliestook. Ook dit model is uiterst gedetailleerd,
volledig van metaal vervaardigd en voorzien van alle wezenlijke onderdelen, zoals onderstel, opbouw en ketel van persgietzink. Een lust voor het
oog – tijdperk III in zijn puurste vorm.
Voorbeeld: Stoomlocomotief met sleeptender BR 41 met nieuwe hoogrendementsketel en 2´2´T34 olietender van de Deutsche Bundesbahn (DB)
in de uitvoering van tijdperk III.
Model: Bij het model wordt een uitrustingsset geleverd met schroef- en
klauwkoppeling, stoomolie, alsmede een machinist- en een stokerfiguur.
Kleinst berijdbare boogradius 1.020 mm.
Lengte over de buffers 75 cm.

•• Rookgenerator met wielsynchrone stoomuitstoot, cilinderstoom en stoomfluit.
•• Lastgestuurd, wielsynchroon rijgeluid.
•• Rookkastdeur en domdeksel kunnen open, met veel originele
details.
•• Frontverlichting met bij het tijdperk passende lichtkleuren en
warmwitte LED‘s.
•• Onderstelverlichting.
•• Cabineverlichting.
•• mfx-decoder voor gebruik met wisselstroom, gelijkstroom,
Märklin Digital en DCC.
•• Aansturingsomschakeling (vooruit, achteruit, continugebruik)
in 3 fasen met servomotor.
•• Tender met op afstand te bedienen Telex-koppeling.

Digitale functies
Frontsein
Rookgarnituur
Rijgeluid stoomloc
Locfluit
Telex-koppeling achter
Cabineverlichting
Drijfwerkverlichting
Rangeerfluit
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Bedrijfsgeluid
Bel
Luchtpers
Generatorgeluid
Waterpomp
Stoom afblazen
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€ 2.599,99 *
Highlights:

•• Volledig nieuw ontwikkeld.
•• Uiterst gedetailleerde, volledig metalen constructie. Onderstel,
opbouw, ketel, enz. van persgietzink.
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Standplaats:
Hbf
Bw Osnabrück

Zie pagina 39 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave.
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Een rariteit voor kenners
)cehMkjiVW3

55605 Elektrische locomotief.
Buitengewone vorm, buitengewone taak: de E 60 was een van de weinige
elektrische rangeerlocs in de Duitse spoorweggeschiedenis. De locs werden in 1927 in bedrijf genomen en kregen door hun ongeproportioneerde
bordessen (lang, kort) al snel de bijnaam Strijkijzer. In zijn karakteristieke
vorm kreeg de loc in de kleine serie tot en met de E 60 13 zijn unieke
gezicht – kleine elektrische DRB-lantaarns.
Ideaal voor fans van Spur 1, die van natuurgetrouwe rangeer- en stationsbezigheden houden. Of voor kleine installaties. Maar altijd een echte
blikvanger.
Voorbeeld: Serie E 60 van de Deutsche Bundesbahn (DB) in de uitvoering
van tijdperk III. Rangeerlocomotief met cabineruiten in oorspronkelijke
uitvoering, zonder rangeerdersbordessen, stroomafnemer type SBS 10,
aan de voorzijden telkens twee frontlampen in DB-model en 1 seinlamp.
Basiskleur groen.
Model: Kleinst berijdbare boogradius 1.020 mm.
Lengte over de buffers 35 cm.
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Digitale functies
Frontsein
Regeling pantograaf
Rijgeluid eloc
Locfluit
Interieurverlichting
Telex-Koppeling voor
Frontsein voor uit
Telex-koppeling achter
Frontsein achter uit
Piepen van remmen uit
Directe regeling
Bel
Treinpasseerlicht
Perslucht afblazen
Bedrijfsgeluid
Rangeerfluit
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Het bijzondere gezicht van de E 60 13:
kleine elektrische DRB-lantaarns

Eenmalige serie.

€ 1.599,99 *

Onder http://www.maerklin.de/55605
vindt u meer informatie en foto’s
bij dit artikel.
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Uitstekend in het personenvervoer
)cehEHkVW3Y

55387 Stoomlocomotief met kuiptender.
Meer dan 3300 keer gebouwd en nog steeds een icoon van het personenvervoer: de Pruisische P8. Geweldig deze variant met kuiptender. Bij de
overname van de locs verving de Deutsche Bundesbahn (DB) niet alleen
de windleiplaten (van het type Witte), maar werd een groter aantal ook
met het moderne tendertype uitgerust. Volledig nieuw geconstrueerde
metalen tender, vervaardigd van persgietzink en uiterst gedetailleerd –
een echt kunstwerk.
Voorbeeld: Stoomlocomotief met kuiptender serie 38.10-40 van de
Deutsche Bundesbahn (DB) met Witte-windleiplaten en 2 ketelopbouwen.
Vroegere Pruisische P8.
Model: Bij de locomotief wordt een uitrustingsset geleverd met schroefen klauwkoppeling, alsmede een machinist- en een stokerfiguur resp.
stoomolie. Kleinst berijdbare boogradius 1.020 mm.
Lengte over de buffers 64,5 cm.

€ 2.599,99 *

Highlights:

•• Compleet nieuwe ontwikkeling van de kuiptender.
•• Uiterst gedetailleerde, metalen constructie.
•• Rookgenerator met wielsynchrone stoomuitstoot en cilinderstoom.

•• Lastgestuurd, wielsynchroon rijgeluid.
•• Rookkastdeur die open kan met veel originele details.
•• Frontverlichting met bij het tijdperk passende lichtkleuren en
warmwitte LED.

•• Tweekleurig flikkerend licht in de vuurkist.
•• Onderstelverlichting.
•• Cabineverlichting.
•• mfx-decoder voor gebruik met wisselstroom, gelijkstroom,
Märklin Digital en DCC.

Digitale functies
Frontsein
Rookgarnituur
Rijgeluid stoomloc
Locfluit
Directe regeling
Cabineverlichting
Kolen scheppen
Bel
Rangeerfluit
Piepen van remmen uit
Stoom afblazen
Drijfwerkverlichting
Waterpomp
Generatorgeluid
Injecteur
Schudrooster
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•• Maar liefst 7,5 kilo zwaar (loc 4,6 kilo); lange kuiptender 28,9 cm.
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36

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

Vervolg op het succesverhaal
)cehHkVW4Y

55388 Stoomlocomotief met kuiptender.
De populariteit en bruikbaarheid van de techniek van de Pruisische P8
blijkt uit het feit dat er na 1968 in tijdperk IV nog ca. 300 exemplaren
werden gebruikt. Tot aan het einde van het reguliere gebruik van stoom
was hij dus een nog vaak te beleven vertegenwoordiger van deze vorm
van aandrijving. Door technische wijzigingen tijdens de lange constructiefase, maar ook door de latere revisies en ombouw tijdens de gebruikstijd van deze locomotieven, verschillen de afzonderlijke modellen in de
details aanzienlijk van elkaar. Dit vormt echter voor iedere liefhebber van
stoomlocomotieven juist de bijzondere charme van elke locomotief uit
deze serie.
Voorbeeld: Stoomlocomotief met kuiptender serie 038.10-40 van de
Deutsche Bundesbahn (DB) met Witte-windleiplaten en 3 ketelopbouwen
(voedingsdom, zandkist, stoomdom). Vroegere Pruisische P8.
Model: Bij de locomotief wordt een uitrustingsset geleverd met schroefen klauwkoppeling, alsmede een machinist- en een stokerfiguur, resp.
stoomolie. Kleinst berijdbare boogradius 1.020 mm.
Lengte over de buffers 64,5 cm.

€ 2.599,99 *

Highlights:

•• Compleet nieuwe ontwikkeling van de kuiptender.
•• Uiterst gedetailleerde, metalen constructie.
•• Rookgenerator met wielsynchrone stoomuitstoot en cilinderstoom.

•• Lastgestuurd, wielsynchroon rijgeluid.
•• Rookkastdeur die open kan met veel originele details.
•• Frontverlichting met bij het tijdperk passende lampuitvoering
en lichtkleuren met warmwitte LED.

•• Tweekleurig flikkerend licht in de vuurkist.
•• Onderstelverlichting.
•• Cabineverlichting.
•• mfx-decoder voor gebruik met wisselstroom, gelijkstroom,
Märklin Digital en DCC.

Digitale functies
Frontsein
Rookgarnituur
Rijgeluid stoomloc
Locfluit
Directe regeling
Cabineverlichting
Kolen scheppen
Bel
Rangeerfluit
Piepen van remmen uit
Stoom afblazen
Drijfwerkverlichting
Waterpomp
Generatorgeluid
Injecteur
Schudrooster
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•• Maar liefst 7,5 kilo zwaar (loc 4,6 kilo); lange kuiptender 28,9 cm.

ische P8,
Vroegere Pruis
-windleiplaten
te
it
W
n
e
s
m
o
d
Ketel met 3
w Heilbronn
Standplaats: B
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Voor het eerst als DR-Ost-modellen!
VW4Y

58835 Goederenwagen.
Voorbeeld: Ruime, overdekte goederenwagen Gl
(Glw) van het verbandstype van de Deutsche Reichsbahn (DR) EP. IVa.

koppeling en remslangen voor naderhand inbouwen
worden meegeleverd. Bochten berijdbaar vanaf een
minimale boogstraal van 1.020 mm.
Lengte over de buffers 37,9 cm.

Model: Compleet nieuwe constructie van wagentype
Gl in uiterst gedetailleerde kunststofconstructie,
met zeer veel gemonteerde details. Uitvoering met
eindveldversterkingen, persluchtremmen en zonder
handrem. De deuren van het model kunnen open.
Uitgerust met veerbuffers. Systeemkoppeling, schroef-

€ 279,99 *

Highlights:

•• Gedetailleerde nieuwe constructie.
•• Deuren kunnen open.
•• Schroefkoppeling wordt meegeleverd.

VW4Y

58836 Goederenwagen.
Voorbeeld: Overdekte goederenwagen Gbkl van
de Deutsche Reichsbahn EP. IVa voor transport van
tetraethyllood.
Model: Nieuwe constructie van wagentype Gbkl in
uiterst gedetailleerde kunststofconstructie, met zeer
veel gemonteerde details. Uitvoering met eindveldversterkingen, persluchtremmen en zonder handrem.
Gemonteerde waarschuwingsborden. De deuren van
het model kunnen open. Uitgerust met veerbuffers.

Levering met gemonteerde systeemkoppeling, schroefkoppeling en remslangen voor naderhand inbouwen
worden meegeleverd. Bochten berijdbaar vanaf een
minimale boogstraal van 1.020 mm.
Lengte over de buffers 37,9 cm.

€ 279,99 *

Highlights:

•• Gedetailleerde nieuwe constructie.
•• Deuren kunnen open.
•• Schroefkoppeling wordt meegeleverd.

VW4Y

58848 Goederenwagen.
Voorbeeld: Lageboordwagen Klms 3430 van de
Deutsche Reichsbahn (DR).
Model: Compleet nieuwe constructie van dit wagentype in uiterst gedetailleerde kunststofconstructie,
met zeer veel gemonteerde details. Uitvoering zonder
remplatform, met houten boorden, zonder steekrongen. Levering met gemonteerde systeemkoppeling,

schroefkoppeling en remslangen voor naderhand
inbouwen worden meegeleverd. Bochten berijdbaar
vanaf een minimale boogstraal van 1.020 mm.
Lengte over de buffers 37,5 cm.

€ 249,99 *

Highlights:

•• Compleet nieuwe, gedetailleerde constructie.
•• Extra schroefkoppeling wordt meegeleverd.
Zie pagina 39 voor de uitleg van symbolen en leeftijdsopgave
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Märklin MHI garantievoorwaarden
Onafhankelijk van de u wettelijk ter beschikking staande nationale garanties jegens
uw Märklin MHI-vakhandelaar als uw verdragspartner of uw rechten op productgarantie garandeert de firma Gebr. Märklin & Cie. GmbH u bij aankoop van dit Märklin
MHI-product (deze producten zijn voorzien van het pictogram) tevens een fabrieksgarantie van 60 maanden vanaf de datum van aankoop onder de volgende condities.
Daarmee hebt u onafhankelijk van de plaats van aankoop de mogelijkheid om ook
rechtstreeks bij de firma Märklin als fabrikant van het product opgetreden defecten
of storingen te reclameren. De Märklin fabrieksgarantie geldt uitsluitend voor de
techniek van de modellen. Optische gebruiken of onvolledige producten kunnen in
het kader van de garantieverplichting bij de verkoper worden gereclameerd.

Chassis van de locomotief van metaal.

d

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

e

Chassis en opbouw van de loc van metaal.
Chassis van de wagen van metaal.
Chassis en opbouw van de wagen van metaal.
Märklin-kortkoppeling met draaipunt.
Märklin-kortkoppelingen in genormeerde schacht met draaipunt.
Märklin-kortkoppelingen in genormeerde schacht met schaargeleiding.
Voertuig is met verende buffers uitgevoerd.
Automatische klauwkoppelingen kunnen vervangen worden door
schroefkoppelingen.
Interieur ingebouwd.
Stroomvoorziening omschakelbaar naar bovenleiding.
Digitale locomotief of digitaal apparaat voor het Märklin-Digitalsysteem (Motorola-formaat).
Digital-locomotief met hoogvermogenaandrijving. Maximum
snelheid en versnelling/vertraging instelbaar. Speciale
motor met elektronisch ondersteunde lastcompensatie of in
compact klokankertype. Rijbedrijf met Märklin-transformator,
in het Märklin-Delta-systeem, in het Märklin-Digital-systeem
(Motorola-formaat) en Märklin Systems.
1 schakelbare extra functie (function) bij Digital-bedrijf.
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Garantievoorwaarden
Deze garantie geldt voor producten en onderdelen uit het sortiment van Märklin
die wereldwijd zijn aangeschaft bij een Märklin vakhandelaar. Als aankoopbewijs
geldt het door de Märklin vakhandelaar volledig ingevolde garantiebewijs of de
koopbon. Daarom raden we dringend aan om dit garantiebewijs met de koopbon te
bewaren. Dekking van de garantie / uitzonderingen: Deze garantie omvat naar keuze
van de fabrikant het gratis oplossen van eventuele storingen of het gratis vervangen
van defecte delen die aantoonbaar berusten op constructie-, materiaal- of fabrica
gefouten, met inbegrip van de daarmee samenhangende onderhoudsprestaties.
Verdere aanspraken op deze fabrikantgarantie zijn uitgesloten.

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 16 digitaal schakelbare functies in combinatie met het Central Station 60212/60213/
60214/60215. Met maximaal 9 functies in combinatie met het
Mobile Station 60652/60653. Met maximaal 5 functies in
combinatie met de Control Unit 6021. De gebruikte functies
zijn afhankelijk van de uitvoering van de locomotief.

|
}
{
!

Digital-decoder mfx+ (Märklin speelwereld).
DCC-decoder.
Z-Locomotief met 5-polige motor.
Geluidselektronica ingebouwd.
Tweepuntsfrontsein wisselend met de rijrichting.
Driepuntsfrontsein wisselend met de rijrichting.
Tweepuntfrontsein en twee rode sluitseinen wisselend met
de rijrichting.
Driepuntfrontsein en twee rode sluitseinen wisselend met
de rijrichting.
Driepuntsfrontsein en één rood sluitsein met de rijrichting
wisselend.

1
2
3
4
5
8

Lengteschaal bij reizigersrijtuigen 1: 87.
Lengteschaal bij reizigersrijtuigen 1: 93,5.
Lengteschaal bij reizigersrijtuigen 1:100.
Exclusieve bijzondere modellen van het Märklin Händler-
Intiative – als eenmalige serie gemaakt. Het Märklin Händler-
Intiative is een internationale vereniging van speelgoed- en
modelbaanvakhandels (MHI International).
Deze modellen worden als eenmalige serie alleen voor het
Märklin Händler-Intiative (MHI) gemaakt. 5 jaar garantie
op alle MHI-artikelen en Club-artikelen (Märklin Insider en
Trix Club) vanaf 2012.
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)

Leeftijdsaanduidingen en waarschuwingen.

Interieurverlichting ingebouwd.

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

Interieurverlichting naderhand in te bouwen (bijv. met 7330).
LED-interieurverlichting ingebouwd.

G

Alleen voor volwassenen.

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

32e Internationale Modelspoor
tentoonstelling en
10e Märklin-dagen 2015
Het mega-evenement voor het
hele gezin in Göppingen
18 t/m 20 sept. 2015
www.maerklin.de

*Alle prijsopgaven zijn niet verbindend
aanbevolen verkoopsprijzen.
Mocht deze informatie geen prijsopgaven
bevatten, vraag a.u.b. uw vakhandelaar naar de
actuele prijslijst.
Alle rechten voorbehouden.
Nadruk, ook gedeeltelijk, verboden.
In Duitsland geproduceerd.
263171 – 08 2015
© Copyright by Gebr. Märklin & Cie. GmbH

Bezoek ons op:
www.facebook.com/maerklin
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