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Deze herfste breiden we de treingeschiedenis verder uit. Beleef de wereld
van een restauratierijtuig van dichtbij, schakel de tafellampjes in en maak
een keukenbrand mee met een niet geheel geslaagde schnitzel en een fles
champagne als verzoening. Maar luister zelf!
Er staan nog veel meer boeiende modellen op u te wachten en dat
uiteraard in de schalen H0, Z en 1. Natuurlijk zijn er niet alleen nieuwtjes
van Märklin voor de pro‘s, maar ook voor alle kinderen vanaf 6 jaar is er
veel te ontdekken in de wereld van Start up.
Maak een nieuwe baan of breid een bestaande baan uit. We wensen u
veel plezier bij het ontdekken van onze herfstnieuwtjes voor 2014.
Uw Märklin-team
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Treinverhalen in de TEE – deel 2

Exclusief 3/2014 H0
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43866 Restauratierijtuig.
Met deze restauratiewagen gaat Märklin door met de „treinverhalen“ van
het afgelopen jaar, waarbij het reiservaringen van toen op elke modelbaan
brengt. Met in totaal 16 digitale licht- en geluidsfuncties, zoals bijvoorbeeld schakelbare binnenverlichting, schakelbare tafellampen, een kleine
keukenbrand met een niet helemaal gelukte schnitzel, en een troostende
fles champagne, biedt dit restauratierijtuig iedereen veel plezier en
genoegen.
Voorbeeld: restauratierijtuig WRümh 132 van de Deutsche Bundesbahn
(DB). Kleurstelling paarsrood/ivoor. Met schuin dak. Bedrijfstoestand
zomer 1975.

Een bijpassende locomotief is bijvoorbeeld elektrische locomotief Re 4/4 II
in TEE-beschildering, te vinden onder artikelnummer 37349. De bijpassende rijtuigenset vindt u onder de artikelnummers 43853 en 43854.
Overzicht:
• Digital-Decoder mfx.
• Uitgebreide licht- en geluidsfuncties.
• Standaard ingebouwde LED-binnenverlichting.
• Verschillende lichtfuncties apart digitaal schakelbaar.
• Scheidbare stroomgeleidende koppelingen.
• 6 ingeplakte figuren van de fa. Preiser.

Model: met Digital-Decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. Minimaal berijdbare straal 360 mm.
Typespecifiek vormgegeven onderkant en schorten. Draaistellen type Minden-Deutz zwaar met schijfremmen en MG-remmen. Standaard ingebouwde interieurverlichting digitaal schakelbaar. Tafellampen apart digitaal
schakelbaar. Verschillende lichtfuncties apart digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije LEDs. 6 ingeplakte figuren van de fa. Preiser.
Scheidbare stroomgeleidende koppelingen. Sleepbeugel gemonteerd.
Totale lengte over de buffers 28,3 cm.

Eet
smakelijk!

€ 129,95 *

luidsfuncties.

Uitgebreide licht- en ge

Digitale functies
Interieurverlichting gang
Tafellampen
Interieurverlichting
restauratieruimte
Stroomgeleidende koppeling
Begroeting
Bestelling
Koken
Snijden
Het vet brandt!
Eet smakelijk!
Bestelling
Kurken knallen
Klinken
Gesprek
Afwas
Afrekenen
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Het vet
brandt!

Tafellampen apart digitaal schakelbaar

TEE „Helvetia“
De „Helvetia“ behoorde tot de „oprichtingsleden“ en daarmee een van de
oorspronkelijke vormgevers van de TEE-treinen, die vanaf het begin van
het TEE-net op 2 juni 1957 het noorden van Duitsland met Zwitserland
verbond. Voor deze treinenloop waren eerst de TEE-dieselmotorwagens
van de nieuwe serie VT 11.5 beschikbaar. Op 12 april 1965 werd de
Helvetia de eerste TEE in Duitsland met een voorgespannen locomotief.
Als treinlocs reden aanvankelijk tussen Hamburg en Bazel SBB de snelle
E 10.12, en bij uitvallen daarvan ook de normale E 10. Vanaf 1971 namen
de nieuwe sneltreinlocs uit de reeks 103.1 deze taak over. Vanaf Bazel

SBB trokken Zwiterse Re 4/4 II in TEE-kleuren de trein. De route van
de TEE 72.73 „Helvetia“ was als volgt samengesteld: Hamburg-Altona
- Hamburg-Dammtor - Hamburg Hbf - Hannover - Göttingen - Frankfurt/M - Mannheim - Karlsruhe - Baden Oos - Freiburg (Breisgau) - Bazel
Bad - Bazel SBB - Zürich Hbf. In Frankfurt (Main) Hbf als kopstation en in
Mannheim Hbf (veranderen van rijrichting) moest telkens de loc worden
gewisseld. Op 26 mei 1979 reed de TEE „Helvetia“ voor het laatst, omdat
de DB in de nieuwe dienstregeling het „IC-79“-systeem met twee klassen
invoerde met de slogan „Elke uur - elke klasse“. Pas met de zomerdienst-

regeling 1987 reed met de EuroCity 79/78 Hamburg - Z:urisch weer een
trein met dezelfde naam, die in de dienstregeling 1993/94 werd vervangen door de ICE 71/70 „Helvetia“ met dezelfde route.

Tip: Op www.maerklin.de/zuggeschichten
vindt u voortdurend actuele informatie of scan
simpelweg de QR code�

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. Garantie-informatie zie pagina 46.
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De mythe van de TEE

Exclusief 3/2014 H0
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43853 Set sneltreinrijtuigen TEE „Helvetia“ 3-delig.
Dat beschouwen we als reizen eersteklas: Märklin stuurt de legendarische TEE „Helvetia“ - oorspronkelijk ingezet tussen Zürich en Hamburg-Altona - op de baan. De twee coupérijtuigen en het open rijtuig herinneren
aan een overgetelijk reisgenot op rails.
Voorbeeld: 3 TEE-sneltreinrijtuigen uit verschillende reeksen van de TEE
„Helvetia“, in gebruik tussen Zürich en Hamburg-Altona. 2 TEE-coupérijtuigen Avümh 111 en 1 TEE-sneltreinrijtuig Apümh 121. Bedrijfstoestand
zomer 1975.
Model: typespecifiek vormgegeven ondervloeren en schorten. Avümph
en Apümh met draaistellen type Minden-Deutz zwaar, overeenkomstig
het voorbeeld met schijfremmen, magneetrailremmen en opgestoken
generatoren. Avümh met draaistellen type Minden-Deutz zwaar met
dubbele blokremmen, magneetschijfremmen en opgestoken generator.

Alle rijtuigen met standaard ingebouwde LED-interieurverlichting en
scheidbare, stroomgeleidende koppelingen. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte LEDs. Sleepcontact gemonteerd. Alle wagens voorbereid
voor sluitseinverlichting 73407.
Totale lengte over de buffers 84,8 cm.

Overzicht:
• Alle rijtuigen met standaard ingebouwde LED-interieurverlichting.
• Scheidbare, stroomgeleidende koppelingen.
• Interieurverlichting schakelbaar over artikel 43866.

€ 219,95 * (3 wagens)
Een bijpassende locomotief is bijvoorbeeld elektrische locomotief Re 4/4 II
in TEE-beschildering, te vinden onder artikelnummer 37349. De bijpassende
rijtuigenset en het bijpassende restauratierijtuig met geluid vindt u onder
de artikelnummers 43854 en 43866.

De mythe van de TEE

Exclusief 3/2014 H0
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43854 Set sneltreinrijtuigen TEE „Helvetia“ 4-delig.
Met de drie coupérijtuigen en het barrijtuig kunt u de beroemde TEE
„Helvetia“ completeren.
Voorbeeld: 4 TEE-sneltreinrijtuigen uit verschillende reeksen van de TEE
„Helvetia“, in gebruik tussen Zürich en Hamburg-Altona. 2 TEE-coupérijtuigen Avümz 111, 1 TEE-coupérijtuig Avümh 111 en 1 TEE-coupérijtuig met
bar ARDümh 105. Bedrijfstoestand zomer 1975.
Model: typespecifiek vormgegeven ondervloeren en schorten. Avümph
en ARDümh met draaistellen type Minden-Deutz zwaar, overeenkomstig
het voorbeeld met schijfremmen, magneetrailremmen, met en zonder
opgestoken generatoren. Avümh met draaistellen type Minden-Deutz
zwaar met dubbele blokremmen, magneetschijfremmen en opgestoken
generator. Alle rijtuigen met standaard ingebouwde LED-interieurverlichting en scheidbare, stroomgeleidende koppelingen. Verlichting met
onderhoudsvrije warmwitte LEDs. Sleepcontact gemonteerd. Alle wagens
voorbereid voor sluitseinverlichting 73407. Een Avümz met ingebouwde
sluitseinverlichting.
Totale lengte over de buffers 113 cm.

Een bijpassende locomotief is bijvoorbeeld elektrische locomotief Re 4/4
II in TEE-beschildering, te vinden onder artikelnummer 37349. De bijpassende rijtuigenset en het bijpassende restauratierijtuig met geluid vindt u
onder de artikelnummers 43853 en 43866.
Overzicht:
• Alle rijtuigen met standaard ingebouwde LED-interieurverlichting.
• Scheidbare, stroomgeleidende koppelingen.
• Een rijtuig met ingebouwde sluitseinverlichting.
• Interieurverlichting schakelbaar over artikel 43866.

€ 289,95 * (4 wagens)

rd ingebouwde
Alle rijtuigen met standaa
LED-interieurverlichting.
idende koppelingen.
Scheidbare, stroomgele

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. Garantie-informatie zie pagina 46.
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rd ingebouwde
Alle rijtuigen met standaa
LED-interieurverlichting.
idende koppelingen.
Scheidbare, stroomgele
e sluitseinverlichting.
Een rijtuig met ingebouwd

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. Garantie-informatie zie pagina 46.
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Europa grenzeloos in de TEE

Exclusief 3/2014 H0
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37349 Elektrische locomotief.
Hij behoort net als de Matterhorn tot Zwitserland: de Re 4/4 II. Een
klassieker van de Schweizerischen Bundesbahnen (SBB). In TEE-uitvoering, en voor het eerst met de juiste uitvoering van de kopse kanten, is dit
een echte verrijking voor alle modelbanen. Een deel van de fascinatie: de
nieuw vormgegeven en voor het eerst voor deze locomotief verkrijgbare
virtuele cabine.

2 en 1 digitaal apart uitschakelbaar. Als het frontsein op beide loczijden
uitgeschakeld is, dan aan beide zijden werking van dubbel-A-sein als rood
noodstopsein. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode LEDs.
Gemonteerde handrails van metaal. Frontschorten verwisselbaar.
Lengte over de buffers 17,1 cm.
€ 299,95 *

Voorbeeld: elektrische locomotief serie Re 4/4 II van de Zwitserse
spoorwegen (SBB). Uitvoering voor de Trans Europ Express (TEE). Bedrijfstoestand rond 1973. Bedrijfsnummer 11252.
Model: met Digital-Decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogensaandrijving. 2 assen aangedreven. Anti-slipbanden.
Met rijrichting wisselend drielicht-frontsein en 1 wit sluitlicht (Zwitserse
lichtwisseling) conventioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting
omschakelbaar bij solorit op 1 rood sluitsein. Frontsein op loczijde

De elektrische locomotief Re 4/4 II is de passende locomotief voor de
artikelen 43866, 43853 en 43854. Re 4/4 II cabine voor de CS2 vanaf
frmware versie 3.7.
Overzicht:
• Met Speelwereld Decoder mfx+.
• Met nieuw vormgegeven cabine voor de CS2.

)chPOiT4
Digitale functies
Frontsein
Sluitsein
Rijgeluid eloc
Locfluit
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Frontsein cabine 2
Schijnwerper
Frontsein cabine 1
Conducteursfluit
Rangeerfluit
Compressor
Stoten railvoeg
Bezanden
Rangeersnelheid
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Voorbeeldgetrouwe weergave
van het wapen

Met nieuw vormgegeven
cabine voor de CS2.

Koppelingen verwisselbaar met
het meegeleverde voorschort�

43854-4

43866

43854-3

43854-2

43854-1

43853

37349

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. Garantie-informatie zie pagina 46.
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De perfecte vijf

Een krachtpatser met patina

Deze vijfdelige serie breiden we van jaar tot jaar verder uit. Dit jaar komt het derde deel bij de trein: de oud model elektrische locomotief serie 191 (37294). De
afgelopen jaren vulden de goederentrein-stoomlocomotief serie 41 (37922) en de stoomlocomotief met sleeptender (37895) uw verzameling aan.

37294 Elektrische locomotief.

2012: BR 41 (37922)

Eenmalig: met de legendarische oude elektrische locomotief (compleet
in gedetailleerde metalen uitvoering) beleeft u de geschiedenis van de
spoorwegen van vlakbij. Een bijzonder hoogtepunt wordt gevormd door de
opgedrukte authentieke onderhoudsborden en de sporen van veroudering
die met de hand zijn aangebracht. Zo is elke loc een uniek stuk. En de rit
wordt dankzij de virtuele cabine (mfx+ vanaf firmware 3.5) eveneens een
unieke belevenis.

2013: BR 44 (37895)

Voorbeeld: oud type elektrische locomotief serie 191 van de Deutsche
Bundesbahn (DB). Ombouwversie met kleine lampen en opgebouwde zonnekleppen, in chroomoxide-groene basiskleur. Bedrijfsnummer 191 101-5.
Bedrijfstoestand rond 1970.
Model: met nieuwe Digital-Decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties.
Geregelde hoogvermogenaandrijving. 3 assen aangedreven. Anti-slipbanden.

Exclusief 3/2014 H0
!)chGNiT4
Cabine en machinekamer met interieur. Grijpstangen en andere details
apart opgestoken. Gedetailleerde uitvoering van de dakopbouw met
opgestoken dakloopplanken. Met rijrichting wisselend drielicht-frontsein
en twee rode sluitlichten conventioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar.
Frontsein op loczijde 2 en 1 digitaal apart uitschakelbaar. Als het frontsein
op beide loczijden uitgeschakeld is, dan aan beide zijden werking van
dubbel-A-sein. Verlichting met onderhoudsvrije warme LEDs.
Lengte over de buffers 19,9 cm.
€ 399,95 *
Een bijpassende set goederenwagens met zelflossers wordt eveneens
exclusief voor de MHI aangeboden in het Märklin-assortiment onder
nummer 46316 (zie pagina 12).

Authentieke reparatievlakken, sporen van
veroudering en details zoals de machinist
in cabine 1 maken dit tot een uniek model�

46316

37294

Overzicht:
• Omgebouwde verlichting met witte en rode LEDs.
• Gedetailleerde metalen bouw.
• Authentieke reparatievlakken en sporen van veroudering.
• Met presentatieplank.
• Machinistfiguur in cabine 1.
• Met Digital-Decoder en uitgebreide bedrijfs- en geluidsfuncties.
• Voor nog meer speelplezier in de Märklin-wereld.

Omgebouwde verlichting met witte
en rode LEDs.
Authentieke reparatievlakken en
sporen van veroudering.

Digitale functies
Frontsein
Rijgeluid eloc
Locfluit
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Frontsein cabine 2
Rangeerfluit
Frontsein cabine 1
Stationsmededeling
Koppelgeluid
Bezanden
Panto-geluid
Ventilator
Rangeersnelheid
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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. Garantie-informatie zie pagina 46.
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Zwart goud onderweg per spoor
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46316 Set zelflossers.
Voorbeeld: 6 tweeassige draaistelschuiflossers van het type ED 090
zonder handrem, van de Deutsche Bundesbahn (DB). Bedrijfstoestand rond
1970.
Model: fijn gedetailleerde uitvoering met veel opgestoken elementen.
Apart geplaatste glijbaanverlengingen. Alle wagens met verschillende
bedrijfsnummers en individueel verpakt. Beladen met ingezette lading en
echte kolen op schaal verkleind. De wagens zijn voorzien van authentieke
sporen van veroudering. Totale lengte over de buffers 68,2 cm.
Geïsoleerd wielstel per wagen 2 x 700580.

Exclusief 3/2014 H0

Overzicht:
• Fijn gedetailleerde uitvoering.
• Alle wagens beladen met ingezette lading en echte kolen.
• Alle wagens met authentieke sporen van veroudering en
verschillende bedrijfsnummers.
• Elke wagen apart verpakt.

ing en
Beladen met ingezette lad
echte kolen.
veroudering.
Authentieke sporen van
mers.
Verschillende bedrijfsnum
t.
Elke wagen apart verpak

€ 199,95 * (6 wagens)
De set zelflossers 46316 past bij elektrische goederentreinlocomotief
BR 191 met artikelnummer 37294, die eveneens exclusief voor de MHI in
het Märklin-assortiment wordt aangeboden (zie pagina 11).

Altijd vloeiend onderweg

Exclusief 3/2014 H0
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46533 Set ketelwagens 6-delig.
Voorbeeld: Zes ketelwagens uit verschillende reeksen. Particuliere
wagens van de firma‘s Eisenbahn-Verkehrsmittel AG (EVA), Düsseldorf
en de Vereinigte Tanklager und Transportmittel GmbH (VTG), Hamburg.
Drie ketelwagens met vier wielstellen serie Uerdingen (EVA/VTG), met
remmersbordes, zonder remmershuis. Een vierassige drukgasketelwagen
(VTG) met zonneschermdak. Twee ketelwagens met twee wielstellen
(VTG). Alle wagens ondergebracht bij de Deutsche Bundesbahn (DB).
Bedrijfstoestand rond 1960.

Overzicht:
• Authentieke sporen van gebruik.
• Verschillende dienstnummers.
• Elke wagen individueel verpakt.

gebruik.
Authentieke sporen van
verpakt.
Elke wagen individueel
aar bij uw handelaar.
Wagens ook los verkrijgb

Model: Ketelwagen met ladder, remmersbordes en handrem. Drukgasketelwagen met handrembordes en zonneschermdak. Ketelwagen met
twee wielstellen met aangezet remmersbordes en ladder met vulplatform.
Alle wagens met verschillende soorten ouderdomssporen. Alle wagens
met verschillende dienstnummers en elk individueel verpakt. Aanvullende
totaalverpakking.
Totale lengte over buffers 67,4 cm.
Geïsoleerd wielstel per wagen 4 x 32376004, 2 x 32376004 resp. 4 x
700580 (drukgasketelwagen).

Authentieke gebruikssporen
op de ketelwagens zorgen voor
extra realisme�

De bij deze set ketelwagens passende goederentreinstoomlocomotief
vindt u onder artikelnummer 37895 in het Märklin H0-assortiment.
€ 199,95 * (6 wagens)

46533-06

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. Garantie-informatie zie pagina 46.
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46533-05

46533-04

46533-03

46533-02

46533-01

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. Garantie-informatie zie pagina 46.
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De hartslag van de tijd
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36620 Elektrische locomotief.
Met de elektrische locomotief BR 146.5 zet Märklin een van de hoofdrolspelers in het huidige treinenverkeer op de baan. De loc is ideaal
voor het opzetten en voor het opbouwen van een modern IC-railnetwerk.
Onder andere uitgevoerd met veel licht- en geluidsfuncties voelt u met de
BR 146.5 de hartslag van de tijd.

Verlichting met onderhoudsvrije warme LEDs. 2 mechanisch werkende
dakstroomafnemers.
Lengte over de buffers 21,7 cm.

Voorbeeld: elektrische locomotief serie 146.5 van de Deutsche Bahn AG
(DB AG). IC-kleurstelling. Actuele bedrijfstoestand 2014.

De elektrische locomotief BR 164.5 is de passende locomotief voor de set
dubbeldeksrijtuigen 43476.

Model: met Digital-Decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. Speciale
motor, centraal ingebouwd. 4 assen over cardan aangedreven. Anti-slipbanden. Met rijrichting wisselend drielicht-frontsein en twee rode sluitlichten conventioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontsein op loczijde
2 en 1 digitaal apart uitschakelbaar. Als het frontsein op beide loczijden
uitgeschakeld is, dan aan beide zijden werking van dubbel-A-sein.

Overzicht:
• Locomotief met veel licht- en geluidsfuncties.
• Met mfx-decoder.
• Verlichting met warmwitte en rode LEDs.
• Loc met metalen behuizing.

€ 179,95 *

43476

Digitale functies
Frontsein
Bedrijfsgeluid 1
Rijgeluid eloc
Tyfoon
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Frontsein cabine 2
Rangeerfluit
Frontsein cabine 1
Koppelgeluid
Bedrijfsgeluid 2
Stoom/perslucht afblazen
Ventilator
Conducteursfluit
Stoten railvoeg

Exclusief 3/2014 Start up H0
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43476 Set IC-dubbeldekkers.
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en geluidsfuncties.
Locomotief met veel lichttte en rode LEDs
Verlichting met warmwi
ng.
wisselend met de rijrichti

De moderne IC-rijtuigen in de dubbeldeksvariant vormen samen met elektrische locomotief 36620 de moderne IC-trein en zijn een eyecatcher voor
elke baan. Een op dubbele wijze er uit springende set met vier voorbeeldgetrouw verkleinde rijtuigen. DB Fernverkehr zet in werkelijkheid nu voor
het eerst IC-dubbeldekkers in. Bij Märklin rijden deze rijtuigen nu al.
Voorbeeld: 1 dubbeldekker 1e/2e klassen, 1 dubbeldekker 2e klasse, 1
dubbeldekker 2e klasse met fietscompartiment en 1 dubbeldekker-stuurstandrijtuig 2e klasse van de Deutsche Bahn AG (DB AG).
IC-kleurstelling.
Model: alle wagens met getinte zijruiten en kortkoppelingen. Rood-witte
lichtwisseling op stuurstandrijtuig.
Totale lengte over de buffers 107,7 cm.
€ 169,95 * (4 wagens)
De passende locomotief om een trein te maken is elektrische locomotief
BR 146.5, verkrijgbaar onder artikelnummer 36620.

Bij een duwende locomotief licht
op het stuurstandrijtuig een wit
driepuntssein op�
Bij een trekkende locomotief
lichten op het stuurstandrijtuig
twee rode sluitseinen op�

ng
Rood-witte lichtwisseli
op de stuurwagen.

36620

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. Garantie-informatie zie pagina 46.
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Dubbel mooi

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. Garantie-informatie zie pagina 46.
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Märklin Start up Club jaarwagen

Start up H0
!

48614 Märklin Start up Club jaarwagen 2014.

36503 Diesellocomotief „Start up“.

!/dbH

Veel kracht in weinig ruimte

Exklusief 3/2014 Z
!)gF3

88984 Goederentreinlocomotief met getrokken tender.

Model: dienstwage van Tim Tender. Wagen in bijzondere kleurstelling
met motieven uit de wereld van de Märklin Start up Club. Ter afronding is
met de wagen een conducteursfluitje meegeleverd.
Relex-koppelingen.
Lengte over de buffers 11,0 cm.
Geïsoleerde wielenset 2 x 700600.

Voorbeeld: diesel-rangeerlocomotief serie Henschel DHG 500.

Voorbeeld: serie 55 van de Deutsche Bundesbahn (DB). Voormalige Pruisische G 8.1.

Model: locomotief in speciale kleurstelling. Met Digital-Decoder en speciale
motor. 1 as aangedreven, anti-slipbanden. Met rijrichting wisselend drielicht-frontsein conventioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Koppelhaak.
Lengte over de buffers 11,2 cm.

Model: verbeterde uitvoering van dit model. Gedetailleerde volledig functionele drijfstangen. Model
van de reminstallatie, sneeuwruimer, vergrootte bufferbalk en nog veel meer. Uitgerust met 5-polige
Mini-Club motor. Alle drijfassen aangedreven.
De tender is voorzien van spaakwielen. Lengte over de buffers 84 mm.

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

€ 79,95 *

€ 219,95 *

€ 19,95 *

Jaarmodel voor leden van de Märklin Start up-club en Märklin Insider.

Met 82338 wordt de loc aangevuld tot een voorbeeldgetrouwe goederentrein.

Nieuw gedetailleerde en
bruingemaakte drijfstangen en Rem-imitatie�

Originele grootte

.

Inclusief conducteursfluit

Digitale functies
Frontsein
Directe regeling

CU

MS

MS 2

CS

•
•

•
•

•
•

•
•
Originele grootte

82338 Set goederenwagens „gemengde goederentrein“.
Afbeelding vergelijkbaar

!3

Voorbeeld: set goederenwagens bestaande uit 6 2-assige goederenwagens van de Deutsche Bahn.
Daarvan 1 lageboordwagen met remmershuis X05 met lading Lanz Traktor, 1 lageboordwagen met rembordes X05 met lading rupsbandtractor Lanz, 1 ketelwagen met remmershuis BV-Aral, 1 isothermwagen,
1 bierkoelwagen met reclame-opschrft „Fürstenberg“ en een open goederenwagen met boordwanden
van het verbandstype o 10 met lading kolen.
Model: alle wagens in gedetaillerde, uitwendige en voorbeeldgetrouwe uitvoering, met individuele bedrijfsnummers. Tractor-modellen van metaal, bevestigd op een pallet, de open goederenwagen is voorzien
van een ingezette lading „kolen“.
Treinlengte over de buffers ca. 245 mm. Alle modellen in bijzondere uitvoering niet los verkrijgbaar.
€ 169,95 * (6 wagens)
82338 wordt door loc 88984 aangevuld tot een voorbeeldgetrouwe goederentrein.

Deze modellen worden vervaardig in een eenmalige serie alleen voor leden van de Start up Club en Märklin Insider. Vijf jaar garantie op alle clubartikelen (Märklin Insider, Start up Club en TRIX Club) vanaf 2012. Garantievoorwaarden zie pagina 46.
16

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. Garantie-informatie zie pagina 46.
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Startverpakking „Goederentrein van de Bundesbahn“. 230 / 120 Volt

Start up H0
(dbHT3

29321 Startverpakking „Goederentrein van de Bundesbahn“. 230 Volt.
29322 Startverpakking „Goederentrein van de Bundesbahn“. 120 Volt.

Deze startset is eveneens verkrijgbaar
als versie met 120 volt.

Voorbeeld: zware tenderlocomotief serie 81, een rongenwagen, een ketelwagen „Gasolin“
en een lageboordwagen van de Deutsche Bundesbahn (DB).
Model: locomotief met Digital-decoder en speciale motor. 4 assen aangedreven. Antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting conventioneel in bedrijf, digitaal
schakelbaar. Afneembaar model van een bulldozer. Locomotief en alle wagens met Relexkoppelingen.
Lengte van de trein 47,3 cm.
Inhoud: 12 gebogen rails 24130, 4 rechte rails 24188, 1 basisstation, 7 rechte rails 24172, 2
gebogen rails 24224, 1 wissel rechts 24612 en 1 wissel links 24611. Schakelnetdeel en een
snoerloss infrarood stuurapparaat. Uitbreidingsmogelijkheden met de C-rail uitbreidingssets
en het gehele C-railprogramma. De wissels kunnen achteraf worden voorzien van de elektrische aandrijving 74492.
€ 199,95 *

Digitale functies
Frontsein
Directe regeling

CU

MS

MS 2

CS
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•

190 x 80 cm
75“ x 32“

1 x 24611

18

1 x 24612 12 x 24130 2 x 24224

7 x 24172 4 x 24188

1x

1x

1x
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Bouwdoos locomotiefloods
72884 Bouwdoos locomotiefloods.

+12345

H0

Jaarmodel 2014
48514 Ketelwagen.

Voorbeeld: Driestandige ringlocloods in baksteenconstructie. Bouwstijl
begin 20ste eeuw. Inzet tot en met het huidige museumbedrijf.

Voorbeeld: eenheidsketelwagen type Uerdingen, ingezet bij de Märklin
Bahn (MB). Bedrijfstoestand rond 1990.

Model: Standen opgesteld onder een hoek van 15°. Passend bij de draaischijf 7286. Geschikt voor C-rail en voor K-rail (rails niet opgenomen). Nuttige raillengte binnen 30 cm. Automatisch sluitende poorten bij inrit van
de locomotieven. Verlichtingsset met 6 onderhoudsarme LED‘s, bedrading
gereed voor inbouw. Extra set tussendragers voor de directe verbinding
van meerdere locloodsen zonder tussenwand is meegeleverd.
Grootte 350 x 461 mm, hoogte 128 mm.

Model: ketelwagen met rembordes en zonder remmershuis. Geïsoleerde
wielenset: 4 x 32376004.

H0
U4

€ 34,95 *

€ 89,99 *
Overzicht:
Aantrekkelijke kleurvariant.
Realistische veroudering.
In alle tijdperken authentiek.
Ook gschikt voor tweerail-systeem.
Met verlichting.

•
•
•
•
•

Eenmalige serie. Märklin Magazin jaarmodel 2014.
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Tweemaal een unicaat

H0
(cehET3

31031 Stoomlocomotieven.
Voorbeeld: 2 stoomlocomotieven serie 52 van de Deutsche Bundesbahn
(DB). uitvoering eenmaal met kuiptender en eenmal met condenstender.
Authentieke gebruikssporen. Bedrijfstoestand jaren 50.
Model: beide locomotieven met Digital-Decoder mfx en uitgebreide
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogensaandrijving. 5 assen aangedreven. Anti-slipbanden. Geleed rijwerk. Met de rijrichting wisselend
tweelicht-frontsein conventioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Rookset
7226 achteraf in te bouwen. Beschermbuis voor zuigerstand opsteekbaar.
Lengte over de buffers bij lok met kuiptender ca. 26,3 cm en bij loc met
condenstender ca. 31,5 cm.
€ 899,95 * (2 locomotieven)

Overzicht:
• Authentieke gebruikssporen.
• Mfx-decoder met uitgebreide geluidsfuncties.

ren.
Authentieke gebruiksspo
t apart verpakt.
Elke lokomotief in de se

CU

MS

MS 2

CS

Voorbeeld: stoomlocomotief Litra N (Duitse BR 50) van de Deense
staatsspoorwegen (DSB) in tijdperk III.
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Model: met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogensaandrijving. 5 assen aangedreven. Antislipbanden.
Locomotief en tender grotendeels van metaal. Voorbereid op rookset
7226. Met de rijrichting wisselend tweepunts frontsein en achteraf in te
bouwen rookset conventioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting
met onderhoudsvrije warmwitte en rode lichtdioden (LEDs). Beschermingsbuizen voor de zuigerstangen en remslangen los meegeleverd.
Lengte over de buffers 26,4 cm.

CU

MS

MS 2

CS

€ 429,95 *

•

•

•

Tevens bij condenstender
Digitale functies
Ventilatoraandrijving

H0
(cehEU3

37818 Stoomlocomotief.

Beide uitvoeringen
Digitale functies
Frontsein
Contact rookgarnituur
Rijgeluid stoomloc
Locfluit
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Kolen scheppen
Rangeerfluit
Stoom afblazen
Luchtpomp
Schudrooster

Onder stoom door Denemarken

Veel opgestoken details.
speciale
Veelzijdige bedrijfs- en
lbaar.
functies digitaal schake

Digitale functies
Frontsein
Contact rookgarnituur
Rijgeluid stoomloc
Locfluit
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Luchtpers
Rangeerfluit
Stoom afblazen
Bel
Kolen scheppen
Schudrooster
Injecteur

CU

MS

MS 2

CS

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Open frame
Veel opgestoken details
Inclusief
sneeuwploeg

31031-1

31031-2

Eenmalige serie.
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Eenmalige serie.
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Gigant op rails

H0
)cehOiU4

26800 Ertstrein – 13-delig.
Een krachtige elektrische locomotief voor een groot aantal ertswagens:
indrukwekkender kan het haast niet - noch in het voorbeeld, noch op de
modelbaan. De Powertrein van het noorden komt met twee geregelde
hoogvermogensaandrijvingen, authentieke gebruikssporen en met een
certificaat van echtheid voorrijden. Ook de ertswagens vallen op door de
grote liefde voor details.
Voorbeeld: zware ertslocomotief als 3-delige elektrische locomotief
met aandrijfstangen serie Dm3 van de Zweedse staatsbaan (SJ). Ingezet
op de ertsbaan Lulea - Kiruna - Narvik. Serie 1200 met bedrijfsnummers
1201+1231+1202. Bruine basiskleur, grote koplampen, cabinedeuren in
de oude indeling, grote sneeuwploeg (Norrlandploeg) en SAB-wielen met
rubber vering. 12 drieassige ertswagens van het type Mas IV. Authentieke
gebruikssporen. Bedrijfstoestand rond 1970.
Model: met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties, 2 geregelde hoogvermogensaandrijvingen met vliegwiel, telkens 1 motor in elke
loceenheid met cabine. Telkens alle 4 aandrijfassen in elke loceenheid
met cabine aangedreven. Antislipbanden. Met de rijrichting wisselend
tweelichts frontsein en een rood sluitlicht, conventioneel in bedrijf,
digitaal schakelbaar. Aanvullend derde grootlicht boven dgitaal bijschakelbaar. Verlichting in machinekamer, evenals cabineverlichting in cabine
1 en 2 beide apart digitaal schakelbaar. Extra markeerverlichting digitaal
schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode LEDs.

Alle drie de loc-eenheden zijn vast met elkaar verbonden. Kortkoppelingsmechanisme tussen de individuele loceenheden. Markeringsborden voor
de voorkant van de locomotief los bijgesloten.
Ertswagens in een gedetailleerde uitvoering met doorbroken bodem.
Gedetailleerde weergave van de aslagers met vering en remstangen.
Opbouw van de ertswagen van metaal. Alle wagens met rembordes,
remhandwiel en verschillende bedrijfsnummers. Ertswagens met ingezet
laadgoed en echt ijzererts in korrels op schaal geladen. Totale lengte over
de buffers ca. 129 cm. Gelijkstroomwielset per ertswagen 3 x 700580.
€ 999,95 * (1 locomotief + 12 wagens)
Overzicht:
• Zeer gedetailleerde metalen uitvoering van de locomotief en
de wagenopbouw.
• mfx-decoder met uitgebreide geluids- en lichtfuncties.
• 2 hoogvermogensaandrijvingen met vliegwiel, telkens 1 motor
in elke loc-eenheid met cabine.
• Cabineverlichting en verlichting van de machinekamer apart
digitaal schakelbaar.
• Authentieke gebruikssporen.
• Genummerd certificaat van echtheid.
• Wereldwijd beperkt tot 999 stuks!

Digitale functies
Frontsein
Lichtfunctie
Rijgeluid eloc
Tyfoon
Directe regeling
Lichtfunctie 1
Cabineverlichting
Rangeerfluit
Cabineverlichting
Lichtfunctie 2
Piepen van remmen uit
Koppelgeluid
Ventilator
Luchtpers
Panto-geluid

9 stuks!

99
Wereldwijd beperkt tot
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Gedetailleerde daktuin

Vergelijking met de niet verouderde ertsloc
art� 37753 (Linker beeldhelft)�

t authentieke
Locomotief en wagens me
sporen van gebruik.

Eenmalige serie.
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Vrolijk kerstfeest

H0
U

48414 Kerstwagen H0 2014.
Voorbeeld: rongenwagen type Kbs 443. Fictieve vormgeving voor
Kerstmis.

Het bijzondere geschenk

Z

80624 Kerstwagen 2 2014.
Voorbeeld: koelwagen zonder remmershuis, oudere reeks.
Model: oldtimer-wagen in kerstvormgeving.
Lengte over de buffers 40 mm.

Model: rongenwagen beladen met een voor Kerst versierde rendierslede
van gelaserd hout. Gouden rongen individueel insteken.
Lengte over de buffers 15,7 cm.
Geïsoleerde wielenset 2 x 700580.

€ 35,95 *
De kerstwagen 2014 wordt in een doorzichtige bol gepresenteerd. Deze
kan met behulp van het meegeleverde koord in de kerstboom worden
gehangen. Dit is een voortzetting van de geliefde reeks met feestelijke
motieven van de afgelopen jaren.

€ 32,95 *
Overzicht:
Rendierslede in kerstsfeer van gelaserd hout, kan van goederenwagen worden genomen.
• Aantrekkelijke aanvulling op de kerstserie.

•

Originele grootte

Eenmalige serie.
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Eenmalige serie uitsluitend 2014.
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Perfect voor het feest …

Z
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81709 Kerst-startset 230 Volt.Goederentrein met railovaal en bijbehorende stroomvoorziening.
Voorbeeld: 1 stoomlocomotief BR 89, 1 schuifwandwagen,
1 lageboordwagen.

… en nog verder

Z

82720 Kerst-aanvullingsset. Wagenset met opstelspoor en kerstboom.
Voorbeeld: 1 ketelwagen en een lageboordwagen met remmershuis.
Model: ketelwagen „Glühwein“ en lageboordwagen met remmershuis in
kerstvormgeving. Beide wagens met zwarte wielsets. Liefderij vormgegeven modelkerstboom om langs de baan te plaatsen of eventueel op transport op de lageboordwagen. Tevens bevat de aanvullingsset materiaal
voor een opstelspoor: 1 handwissel, 3 rechte rails, 1 gebogen rail en een
stootblok.
82720 vormt de perfecte aanvulling voor 81709.

Model: locomotief van metaal in kerstvormgeving, met 5-polige motor, alle
drijfassen aangedreven. Schuifwandwagen eveneens in kerstvormgeving
en overeenkomende lageboordwagen. Bijgesloten is een bouwpakket
„Kersttal“ bijgesloten die na montage op de lageboordwagen geplaatst
kan worden. Verdere inhoud van de set: 2 rechte rails, 10 gebogen rails,
spoorplaatshulpmiddel en 230 V/12 VA-schakelnetdeel met bijpassende
rijregelaar. Railplanfolder.
Treinlengte ca. 167 mm.
De perfecte uitbreiding is mogelijk met 82729, met de SET-verpakkingen
8190 of 8191,8192, 8193 en 8194, of volgens eigen ontwerp.

€ 79,95 *

€ 149,95 *

1x

3x

1x

40 x 51 cm

4x

6x

2x

1x

1x
1x

Originele grootte

Originele grootte
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Alleskunner
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88741 Tenderstoomlocomotief.
Voorbeeld: stoomloc serie 64 van de Deutsche Reichsbahn (DR) tijdperk II.
Model: nieuwe constructie, fijn gedetailleerd. Locopbouw en onderstel
van metaal.
Modellering van de reminstallatie. Sneeuwruimer enz. op loconderstel.
Fijn gedetailleerde besturing en stangen. Vergrootte bufferbalk.
2-licht frontsein wisselend met de rijrichting. Frontverlichting met
warmwitte LEDs. Locomotief met 5-polige motor. Alle 3 de koppelassen
aangedreven.
Wielen zwart vernikkeld.
Lengte over de buffers ca. 57 mm.
€ 199,95 *

Overzicht:
• Onderstel en opbouw van de locomotief van metaal.
• Fijn gedetailleerde stangen/aandrijving.
• Model van de reminstallatie, railruimer.
• 5-polige motor.
• LED-frontsein met warmwitte LEDs.

BR 64 - Bubikopf als meisje voor (bijna) alles.
Tussen 1928 en 1940 namen veel gerenommeerde locomotieffabrikanten
in Duitsland deel aan de realisatie van de serie 64. In het kader van het
eenheidsbouwprogramma van de Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
vertoont ook de BR 64 een sterke verwantschap met de andere locomotiefreeksen, met name met de BR 24 waarvan het drijfwerk en de ketel
zijn overgenomen. VAn de 12,4 m lange eenheids-tenderlocomotief voor
personentreinen met de asindeling 1‘C1‘ zijn in totaal 520 stuks gebouwd.
Als gevolg van de lage asbelasting en de maximale snelheid van 90 km/u
waren ze op vrijwel alle trajecten inzetbaar en de geslaagde constructie
liet een uiteenlopende reeks toepassingen toe. Het stamgebied was de
personenverkeer, lichte sneltreinen en grote aantallen goederentreinen
behoorden echter ook tot hun taak die ze probleemloos vervulden. De
tweede wereldoorlog en de verdeling van Duitsland lieten diepe sporen
achter bij de serie 64. 278 machines belandden bij de Deutsche Bundesbahn, 115 bij de Deutsche Reichsbahn en één locomotief bleef achter in
Oostenrijk. Net als veel andere reeksen kreeg ook de BR 64 een bijnaam.
Een toenmalig modern dameskapsel was peetmoeder van de korte gedrongen locomotief. In hoeverre dat flatterend was voor de dames of voor
het gilde van de haarkunstenaars laten we in het midden. Maar de serie
64 was voor de Deutsche Bundesbahn tot het einde van de inzet in 1974
een betrouwbare partner voor personeel en reizigers en de behouden
gebleven museumslocs verheugen zich in een onbeperkte geliefdheid.

n metaal.
Onderstel en opbouw va
en/aandrijving.
Fijn gedetailleerde stang
LED-frontsein.

In de kleurstelling van de jaren 70
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88421 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: multifunctionele elektrische locomotief serie 111 van de
Deutsche Bundesbahn (DB) in oceaanblauw/beige kleurstelling.
Nieuw: rechthoekige buffers

Model: beide draaistellen aangedreven. Met de rijrichting wisselend drielicht-frontsein. Verlichting met warmwitte lichtdioden. Omschakelschroef
voor bovenleidingbedrijf naar binnen verplaatst. Model van interieur
machinekamer. Rechthoekige buffers.
Lengte over de buffers: ca. 77 mm.
€ 199,95 *

Originele grootte

Z
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88371 Diesellocomotief.
Voorbeeld: Dieselelektrische locomotief serie 285 van CB Rail, verhuurd
aan de ITL Eisenbahngesellschaft mbH, Dresden. Gebouwd door Bombardier als serielocomotief uit het TRAXX-typeprogramma.

tte LEDs.
Verlichting met warmwi
en.
Imitatie van de remschijv

Model: locomotief met 5-polige motor. Beide draaistellen aangedreven.
Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte LEDs wit/rood wisselend met
de rijrichting. Imitatie remschijven.
Lengte over de buffers ca. 87 mm.
€ 189,95 *

© Asmus

30

Originele grootte

Originele grootte
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De Zwitserse uil
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88467 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: serie 460 van de Schweizer Bundesbahn (SBB) in de reclamevormgeving van het Verband Schweizer Lokführer (VSLF).
Model: met 5-polige motor. Beide draaistellen aangedreven. Verlichting
met onderhoudsvrije warmwitte lichtdiodes. Stroomafnemer handmatig
omhoog en omlaag. Locomotief zonder elektrische bovenleidingsfunctie,
stroomopname alleen via de rails mogelijk. Zeer gedetailleerde en uitgebreide kleurstelling en opschriften.
Lengte over de buffers 84 mm.
€ 189,95 *

© Daniel Schlag

Een spectaculair gezicht op
elk traject: de ogen van de
uil fixeren en fascineren –
nu voor het eerst in spoor Z�

Originele grootte

32

© Oliver Jäschke

Eenmalige serie.
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Dieselelektrische US-locomotief met veel details
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88629 Dieselelektrische US-locomotief E8A.

Märklin Magazin jaarwagen

Z
4

80824 Märklin Magazin jaarwagen Z 2014.

Voorbeeld: 6-assige A-unit, type General Motors EMD E8A van de Amerikaanse spoorwegmaatschappij Pennsylvania Railroad.

Voorbeeld: hulpkoelwagen volgens tekening A2 van het Deutsche
Staatsbahnwagenverband.

Model: volledig nieuwe constructie. Nieuwe hoogvermogenmotor, 2
assen in elk van beide draaistellen aangedreven, anti-slipbanden met
daardoor een grote trekkracht. Warmwit LED frontsein. Fijn gedetailleerd,
uitgebreide voorbeeldgetrouwe kleurstelling en opschriften.
Märklin systeemkoppeling voor en achter. Meegeleverde sneeuwruimer
voorop met de systeemkoppeling uitwisselbaar.
Lengte over de buffers ca. 96 mm.

Model: vormgeving passend bij de serie van de Märklin Magazin jaarwagen. Lengte over de buffers ca. 40 mm.
€ 29,95 *

Originele grootte

Eenmalige serie alleen in het jaar 2014.

Proost!

€ 219,95 *

Z
4

86394 Bierwagenset, bestaande uit 3 verschillende wagens.
Voorbeeldgetrouwe gegraveerde details op het locdak�

Verfijnde details bijvoorbeeld
ingestoken, zeer gedetailleerde
grijpstangen�

Voorbeeld: 3 verschillende particuliere bierwagens, 1 x Dortmunder Actien Brauerei, 1 x König-Pilsener, 1 x Holsten Pilsener. Alle wagens ingezet
bij de Deutsche Bundesbahn (DB).

Hooggeplaatst remmershuis

Model: verschillende uitvoeringen van de kopse kanten. 1 wagen met
hooggeplaatst rembordes, 2 wagens met verwijderd rembordes.
Totale lengte 120 mm.
€ 89,95 *
Overzicht:
Wagen met hooggeplaatst rembordes en model van krukken
als vormvariant.

•

Originele grootte
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Originele grootte
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Groots tot in details

1
%)ce§ EkV1

55751 Tenderlocomotief.
Een genot voor elke fan van spoor 1: de tenderstoomloc VIc van de
Großherzoglich Badischen Staatseisenbahn. Het imposante locmodel in
zeer gedetailleerde volledig metalen bouwwijze valt op door de uiterlijke
verwerking en een onderstel plus opbouwen en ketel die in het zinkspuitgietprocédé is gemaakt, de koningsklasse in de modelspoorbouw. Met
veel digitale functies, een absoluut hoogwaardige uitvoering zoals alleen
echte Märklin-modellen deze kennen.
Voorbeeld: tenderstoomlocomotief VIc van de Großherzoglich Badische
Staatseisenbahn (BadStB). Latere serie 75.4.
Model: compleet nieuwe constructie, onderstel, locopbouw met ketel
uit zinkspuitgietwerk. Andere insteekdetails grotendeels van metaal.
Zeer gedetailleerd model met veel ingestoken details en gedetailleerd
machinistenhuis. Stangenbuffers, zonder kolenkastophoging, voorbeeldgetrouwe lange schoorsteenopzet, model van de rookkastdeur met

centrale sluiting, bewegende waterkastdeksels, zandkoepel die geopend
kan worden, bewegende deuren van machinistenhuis enzovoort. met
Digital-Decoder mfx, geregelde hoogvermogensaandrijving en geluidsgenerator met wielsynchrone rijgeluiden en uitgebreide geluidsfuncties.
Bedrijf met wisselstroom, gelijkstrom, Märklin Digital en DCC mogelijk.
3 assen aangedreven. Ingebouwde rookgenerator met wielsynchrone
roodafgifte, cilinderstoom en stoomfluit. Tweelicht-frontsein met model
van gaslampen voor oliegas, tijdperkgetrouwe lichtkleur wisselend met de
rijrichting. Frontverlichting conventioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar.
Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte LEDs. Met verlichting van
machinistenhuis en vuurkist. Voorkant loc met schroefkoppeling, schroefen klauwkoppeling, stoomolie en een machinist- en stokerfiguur.
Minimaal berijdbare straal 1,020 m.
Lengte over de buffers 39,7 cm.

Overzicht:
• Volledig nieuwe ontwikkeling.
• Zeer gedetailleerde volledig metalen bouwwijze. Aandrijving,
opbouw, ketel enz. van zinkspuitgietwerk.
• Rookgenerator met wielsynchrone rookafgifte evenals cilinderstoom en stoompijp.
• Belastinggestuurd wielsynchroon rijgeluid.
• Rookkamerdeur en koepeldeksel kunnen geopend worden,
met veel originele details.
• Frontverlichting met tijdperkgetrouwe lichtkleur en warmwitte LEDs.
• Tweekleurige vlammen in vuurkist.
• Verlichting machinistenhuis.
• mfx-decoder voor gebruik met wisselstroom, gelijkstroom,
Märklin Digital en DCC.

€ 1.899,95 *

ijze.
lledig metalen bouww
Zeer gedetailleerde vo
ietwerk.
itg
ketel enz. van zinkspu
Aandrijving, opbouw,
geopend worden.
Deksel van koepel kan

Digitale functies
Frontsein
Rookgarnituur
Rijgeluid stoomloc
Locfluit
Directe regeling
Cabineverlichting
Kolen scheppen
Rangeerfluit
Piepen van remmen uit
Stoom afblazen
Waterpomp
Injecteur
Schudrooster
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Gedetailleerde zwaargewicht
)ce§hHkV3

55753 Tenderlocomotief.
Met de voormalige Badense VIc, nu omgezet in de uitvoering voor tijdperk
III, stuurt Märklin een imposante nieuwe constructie van een prachtige
locomotief op de rails. De loc wordt gemaakt in een zeer gedetailleerde
volledige metalen bouwwijze en geeft in het rijbedrijf een zeer realistisch rijgevoel. Het model valt onder andere op door de wielsynchroon
bestuurde rookgenerator, evenals de daarmee opgewekte meervoudige
cilinderstoom, de stoomuitstoot uit de schoorsteen en de stoompijp. Ook
het rijgeluid klinkt afhankelijk van de belasting en wielsynchroon. Dat is
de optimale handwerkkunst voor vrienden van het tijdperk III.
Voorbeeld: tenderstoomlocomotief serie 75.4 10-11 van de Deutsche
Bundesbahn (DB). Voormalige Badense VIc.
Model: compleet nieuwe constructie, onderstel, locopbouw met ketel uit
zinkspuitgietwerk. Andere insteekdetails grotendeels van metaal. Zeer
gedetailleerd model met veel ingestoken details en gedetailleerd machinistenhuis. Bel achter de schoorsteen. Model van kolenkastophoging van
metaal, ingekorte schoorsteenopzet, rookkastdeur zonder centrale sluiting,

bewegende waterkastdeksels, zandkoepel die geopend kan worden,
bewegende deuren van machinistenhuis enzovoort. met Digital-Decoder
mfx, geregelde hoogvermogensaandrijving en geluidsgenerator met
wielsynchrone rijgeluiden en uitgebreide geluidsfuncties. Bedrijf met
wisselstroom, gelijkstrom, Märklin Digital en DCC mogelijk. 3 assen
aangedreven. Ingebouwde rookgenerator met wielsynchrone roodafgifte,
cilinderstoom en stoomfluit. Drielicht-frontsein met tijdperkgetrouwe
lichtkleur wisselend met de rijrichting. Frontverlichting conventioneel in
bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte
LEDs. Met verlichting van machinistenhuis en vuurkist. Voorkant loc met
schroefkoppeling, achterkant met systeemkoppeling, beide uitwisselbaar
met het andere type. Meegeleverd met het model wordt een uitvoeringspakket met schroef- en klauwkoppeling, stoomolie en een machinist- en
stokerfiguur.
Minimaal berijdbare straal 1,020 m.
Lengte over de buffers 39,7 cm.

Overzicht:
• Volledig nieuwe ontwikkeling.
• Zeer gedetailleerde volledig metalen bouwwijze. Aandrijving,
opbouw, ketel enz. van zinkspuitgietwerk.
• Rookgenerator met wielsynchrone rookafgifte, cilinderstoom
en stoompijp.
• Belastinggestuurd wielsynchroon rijgeluid.
• Rookkamerdeur en koepeldeksel kunnen geopend worden,
met veel originele details.
• Frontverlichting met tijdperkgetrouwe lichtkleur en warmwitte LEDs.
• Tweekleurige vlammen in vuurkist.
• Verlichting aandrijving volgens het voorbeeld aan de linkerkant.
• Verlichting machinistenhuis.
• mfx-decoder voor gebruik met wisselstroom, gelijkstroom,
Märklin Digital en DCC.

€ 1.899,95 *
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Een set klassiekers

1
VW2

58482 Goederenwagen.
Met de Rmm Ulm schiep de Deutsche Reichsbahn het moderne type van
de goederenwagen. In een volgende set wordt deze volledig opnieuw
geconstrueerde wagen in tijdperk II geleverd in combinatie met een railLanz.
Voorbeeld: rongenwagen Rmm Ulm van de Deutsche Reichsbahn (DRG)
met een rail-Lanz als lading.
Model: volledig nieuwe constructie van het model in een uiterst gedetailleerde kunststof bouwwijze met zeer veel opgestoken details. Uitvoering
van de DRG met houten wanden, houten rongen opzij en stalen rongen

aan de kopse kanten en rembordes. De rongen zijn natuurlijk voorbeeldgetrouw afneembaar en kunnen in de rongenkast worden opgeborgen. Levering met gemonteerde systeemkoppeling, schroefkoppeling en remslangen reeds meegeleverd voor montage achteraf. Railstraal berijdbaar vanaf
een minimum straal van 1020 mm. Lengte over de buffers 37,8 cm.
Geladen met een model van een rail-Lanz. De rail-Lanz kan rollen en
omgezet naar een metaal-eikenhoutbouwwijze en vastgezet met een echt
houten pallet.
€ 379,95 *

Overzicht:
• Volledig gedetailleerde nieuwe constructie.
• Rongen uitneembaar.
• Schroefkoppeling meegeleverd.
• Rail-Lanz-model als belading.

e nieuwe constructie.
Volledig gedetailleerd
lading.
Rail-Lanz-model als be

Klaar om te rollen en
hoogwaardig
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Techniek uit de jaren 50

1
VW3

58481 Goederenwagen.
Met deze bijzondere set koppelt Märklin tweemaal high tech uit de jaren
50. De Lanz-Bulldog „Ackerluft“ is evenals de rongenwagen een stijl-ikoon
uit de tijd van het Wirtschaftswunder en een hoogtepunt voor elke
modelbaan.

Lengte over de buffers 37,8 cm.
Geladen met een metalen model van een Lanz Ackerluft Bulldog, vastgezet op een echt houten pallet.

Model: volledig nieuwe constructie van het wagentype „Ulm“ in een
uiterst gedetailleerde kunststof bouwwijze met zeer veel opgestoken
details. Uitvoering van de DB met stalen zijkanten, met geperst staalplaat opzij en met stalen rongen aan de kopse kanten. De rongen zijn
afneembaar en kunnen in de rongenkast worden opgeborgen. Levering
met gemonteerde systeemkoppeling, schroefkoppeling en remslangen
reeds meegeleverd voor montage achteraf. Railstraal berijdbaar vanaf
een minimum straal van 1020 mm.

Overzicht:
• Volledig gedetailleerde nieuwe constructie.
• Rongen uitneembaar.
• Inclusief een model van een Lanz „Ackerluft“ Bulldog
vastgezet op een echt houten pallet.
• Levering met schroefkoppeling.

een Lanz „Ackerluft“
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VW3

58480 Goederenwagen.

Voorbeeld: rongenwagen Rmms 33 „ULM“ van de Deutsche Bundesbahn
(DB)

uiterst gedetailleerde kunststof bouwwijze met zeer veel opgestoken
details. Uitvoering met rembordes, houten wanden, houten rongen opzij
en stalen rongen aan de kopse kanten. De rongen zijn afneembaar en
kunnen in de rongenkast worden opgeborgen. Levering met gemonteerde
systeemkoppeling, schroefkoppeling en remslangen reeds meegeleverd
voor montage achteraf. Railstraal berijdbaar vanaf een minimum straal
van 1020 mm. Lengte over de buffers 37,8 cm.

Model: volledig nieuwe constructie van het wagentype „Ulm“ in een

€ 249,95 *

Als origineel meer dan 12.000 maal gebouwd, is de rongenwagen een van
de belangrijkste goederenwagens van de jonge Bundesbahn. De volledige
nieuwe constructie met zijn zeer gedetailleerde uitvoering is een must
voor elke fan van spoor 1.

€ 299,95 *
Voorbeeld: rongenwagen Rmms 33 „ULM“ van de Deutsche Bundesbahn
(DB) geladen met Lanz „Ackerluft“ Bulldog.

1

Goederenster
Overzicht:
• Volledig gedetailleerde nieuwe constructie.
• Rongen uitneembaar.
• Schroefkoppeling meegeleverd.

nieuwe constructie.
Volledig gedetailleerde
Rongen uitneembaar.
eleverd.
Schroefkoppeling meeg

Goederendrager

1
VW4

58483 Goederenwagen.
Voor fans van goederenwagens uit tijdperk IV eveneens niet te versmaden: de lageboordwagen type Klm 441. Deze en soortgelijke goederenwagens zijn tot op vandaag de goederendragers van de DB AG
Voorbeeld: lageboordwagen Klm 441 van de Deutsche Bundesbahn (DB).
Model: volledig nieuwe constructie van het wagentype „Ulm“ in een
uiterst gedetailleerde kunststof bouwwijze met zeer veel opgestoken

details. Uitvoering zonder rembordes, met metalen boorden, zonder
steekrongen. Levering met gemonteerde systeemkoppeling, schroefkoppeling en remslangen reeds meegeleverd voor montage achteraf. Railstraal
berijdbaar vanaf een minimum straal van 1020 mm. Lengte over de buffers
37,5 cm.

Overzicht:
• Volledig gedetailleerde nieuwe constructie.
• Schroefkoppeling meegeleverd.

€ 249,95 *

nieuwe constructie.
Volledig gedetailleerde
eleverd.
Schroefkoppeling meeg
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30 jaar digitaal
Geen andere ontwikkeling heeft de modelbaan zo sterk veranderd
als de digitale techniek. Voorbij is de tijd waarin het slechts met
veel moeite mogelijk was om hele modelbanen en rij-processen
te besturen.
Märklin was en is de pionier van de digitale techniek. Legendarisch zijn
tot op vandaag de Central Unit 6020 en de daaruit ontwikkelde Central
Unit 6021. Met de introductie van de Central Station en nieuwe, nog
krachtiger decoders (mfx, mfx+) staat tegenwoordig een omvangrijke
speel- en belevingswereld ter beschikking die de fascinatie van de spoorweg voorbeeldgetrouw op elke modelbaan en in elke woonkamer brengt.
In de speelmodus kunnen nu zelfs kolen en water bij stoomlocs virtueel
worden bijgetankt en volledige bedrijfsprocessen worden gesimuleerd.
Bij alle technische innovaties: Voor Märklin staat de speelbeleving altijd
in het middelpunt. Zo kunnen tegenwoordig nog digitale locomotieven
van het eerste uur met de allernieuwste Central Station worden gebruikt.
De verbinding van traditie en vooruitgang: voor Märklin aansporing en
doelstelling tegelijk.

De Märklin-apps veranderen uw smartphone of tablet in een
volwaardig stuurapparaat voor uw modelbaan� Verkrijgbaar bij:

1984
Wereldpremière: Märklin stelt met de centrale eenheid
(6020) het eerste digitale stuursysteem voor de modelbaan
voor: het onderscheidt 80 verschillende loc-adressen en
schakelt 256 wissels en seinen.
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Update: Vanaf de herfst staat
een PC-versie van de Central
Station ter beschikking�

Tegenwoordig kern van de
digitale techniek: de Central
Station 2 met aanraakscherm
en intuïtief bedieningsoppervlak� De stuurcentrale herkent
automatisch elk model met
mfx-decoder�

Compleet systeem

Veelvoudige besturing

Speelbeleving en simulatiemogelijkheden

Ongecompliceerd: Bij het digitale Märklin-systeem zijn de componenten
perfect op elkaar afgestemd. Vrijwel alle modellen rijden met digitale
decoder. Loc op de rail plaatsen en wegrijden.

Haptisch met de Central Station en Mobile Station of modern en
snoerloos via smartphone en tabletcomputer: modelspoorders kunnen op
het vlak van de bediening naargelang hun behoefte kiezen.

Eenmaal zelf locbestuurder zijn: Met de nieuwe mfx+-decoder kan
elke modelspoorder zelf water bijtanken en kolen bijvullen of het zand
aanvullen. Meer speelbeleving gaat nauwelijks.

1993

2004

Uitbreiding (6021): Locs kunnen nu vijf verschillende
functies apart schakelen. De rijrichtingindicatie in het
rijpaneel vergemakkelijkt de bediening. Voor het eerst
ook geschikt voor Spoor 1.

Met de Central Station 1, Mobile Station en de nieuwe mfx-Decoder stoot Märklin door naar een nieuwe
dimensie. Nu kunnen 16 functies en 128 rijstanden per
locomotief worden ingesteld.

2008
Aanraakscherm, kleurendisplay, individueel programmeerbare rijstraten, eenvoudige updatemogelijkheden:
de Central Station 2 maakt digitaal rijden nog eenvoudiger en fascinerender.

2014
Met de mfx+-decoder, de integratie van mobiele
apparaten als smartphones en tabletcomputers
staat een complete speel- en belevingswereld ter
beschikking.
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30 jaar digitaal

Register artikelnummers

30 jaar jong: Märklin Digital heeft drie decennia geleden voor een revolutie in de modelspoorwereld gezorgd
en biedt nog steeds veel ontwikkelingsmogelijkheden. Tegenwoordig zorgen een groot aantal bedieningsmogelijkheden (alleen al 16 verschillende locfuncties) apart te importeren geluidsbestanden en de bewaking en
simulatie van bedrijfsparameters voor en unieke belevingswereld. Met update 3.8, die vanaf herfst 2014 voor alle
modelspoorders ter beschikking staat, komen er nog meer mogelijkheden bij: Vijf nieuwe virtuele bestuurderscabines voor klassieke locs als de Glazen Trein, ertsloc Dm, serie 1200, Koploper en oliegestookte stoomlocs. Een
hoogtepunt van het bijzondere soort: de PC-versie van de Central Station. De complete functionaliteit van de Central Station kan dan op de PC worden opgevraagd. Daarbij zijn er extra features zoals een masterfunctie voor de
baanconfiguratie. Ook meerdere rijpaneel-, keyboard-, memory- en railbeeldvensters zijn op de PC tegelijkertijd
weer te geven. Bovendien is de venstergrootte van de railbeelden schaalbaar en ook meerdere speelwereldrijpanelen kunnen parallel worden opgevraagd.

Spoedig ook voor de
computer bij u thuis!

03081 Boek „Einstieg in Märklin Digital“.
Uitvoerige beschrijving van het Märklin Digital System. Stap voor
stap worden de benodigde componenten voorgesteld. De nadruk ligt
op de ongecompliceerde opbouw en de comfortabele bediening van
een baan met de meertreinsbesturing. Omvang ca. 200 pagina‘s.
Alleen in de Duitse taal.
€ 24,95 *

Märklin MHI garantievoorwaarden
Onafhankelijk van de u wettelijk ter beschikking staande nationale
garanties jegens uw Märklin MHI-vakhandelaar als uw verdragspartner of uw rechten op productgarantie garandeert de firma
Gebr. Märklin & Cie. GmbH u bij aankoop van dit Märklin MHI-product (deze producten zijn voorzien van het pictogram) tevens een
fabrieksgarantie van 60 maanden vanaf de datum van aankoop
onder de volgende condities. Daarmee hebt u onafhankelijk van
de plaats van aankoop de mogelijkheid om ook rechtstreeks bij de
firma Märklin als fabrikant van het product opgetreden defecten
of storingen te reclameren. De Märklin fabrieksgarantie geldt
uitsluitend voor de techniek van de modellen. Optische gebruiken
of onvolledige producten kunnen in het kader van de garantieverplichting bij de verkoper worden gereclameerd.
Garantievoorwaarden
Deze garantie geldt voor producten en onderdelen uit het sortiment van Märklin die wereldwijd zijn aangeschaft bij een Märklin
vakhandelaar. Als aankoopbewijs geldt het door de Märklin
vakhandelaar volledig ingevolde garantiebewijs of de koopbon.
Daarom raden we dringend aan om dit garantiebewijs met de
koopbon te bewaren.
Dekking van de garantie / uitzonderingen
• Deze garantie omvat naar keuze van de fabrikant het gratis
oplossen van eventuele storingen of het gratis vervangen
van defecte delen die aantoonbaar berusten op constructie-,
materiaal- of fabricagefouten, met inbegrip van de daarmee
samenhangende onderhoudsprestaties.
• Verdere aanspraken op deze fabrikantgarantie zijn uitgesloten.
De aanspraak op garantie vervalt

Ontwerp voor de actuele uitgave
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Cat.nr.

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

Verklaring van de tekens

Prijs

Bladzijde

03081

24,95 €
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26800

999,95 €

24

29321

199,95 €

19

29322

199,95 €

19

31031

899,95 €

22

36503

79,95 €

16

lastcompensatie of in compact klokankertype. Rijbe-

36620

179,95 €

14

drijf met Märklin-transformator, in het Märklin-Del-

37294

399,95 €

11

ta-systeem, in het Märklin-Digital-systeem (Motoro-

37349

299,95 €

8

la-formaat) en Märklin Systems. 1 schakelbare extra

37818

429,95 €

23

39955

429,95 €

48

43476

169,95 €

15

43853

219,95 €

6

43854

289,95 €

7

43866

129,95 €

4

46316

199,95 €

12

mit Control Unit 6021. Belegte Funktionen je nach

46533

199,95 €

13

Ausrüstung der Lokomotive.

48414

32,95 €

26

48514

34,95 €

21

48614

19,95 €

16

55751

1�899,95 €

37

55753

1�899,95 €

38

58480

249,95 €

43

58481

299,95 €

42

58482

379,95 €

41

58483

249,95 €

43

72884

89,99 €

20

80624

35,95 €

27

80824

29,95 €

35

81709

149,95 €

28

82338

169,95 €

17

82720

79,95 €

29

86394

89,95 €

35

88371

189,95 €

31

88421

199,95 €

31

88467

189,95 €

33

88629

219,95 €

34

88741

199,95 €

30

88984

219,95 €

17

b
c

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

functie (function) bij Digital-bedrijf.

e

Digital-Decoder mit bis zu 16 digital schaltbaren
Funktionen beim Betrieb mit Central Station
60212/60213/60214/60215. Mit bis zu 9 Funktionen mit
Mobile Station 60652/60653. Mit bis zu 5 Funktionen

Digital-decoder mfx+ (Märklin speelwereld).

§
/
(

DCC-decoder.

)
;

Chassis en opbouw van de loc van metaal.

T

Märklin-kortkoppelingen in genormeerde

U

Märklin-kortkoppelingen in genormeerde schacht

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

Overwegend deel van de wagenopbouw
van metaal.

schacht met draaipunt.

met schaargeleiding.

!

V

Voertuig is met verende buffers uitgevoerd.

Exclusieve speciale modellen van

W

Automatische klauwkoppelingen kunnen ver-

is een internationale vereniging van

vangen worden door schroefkoppelingen.

middenstanders voor speelgoed- en

j
i

Interieur ingebouwd.

g
h
E

Locomotief met 5-polige motor.

F
G
L
N

Driepuntfrontsein voor.

Märklin – in eenmalige serie geproduceerd. De Märklin Händler-Initiative

modelspoorvakhandel

Stroomvoorziening omschakelbaar naar

(MHI INTERNATIONAL).

1
2
3
4
5
8

Tijdperk I (1835 tot 1925)

CU

Control Unit

MS

Mobile Station

wisselend met de rijrichting.

MS2

Mobile Station 2

O

Driepuntsfrontsein en één rood sluitsein met de

CS

Central Station

P

Driepuntfrontsein en een wit sluitsein

k
+

Interieurverlichting ingebouwd.

bovenleiding.

Geluidselektronica ingebouwd.
Tweepuntsfrontsein wisselend
met de rijrichting.

Driepuntfrontsein voor en achter.

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)

Twee rode sluitseinen.
Driepuntfrontsein en twee rode sluitseinen

rijrichting wisselend.

wisselend met de rijrichting.
Leeftijdsaanduidingen en waarschuwingen.

LED-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.
Alleen voor volwassenen.
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Charme op rails

H0
*;cehML+j3

39955 Railbus met bijwagen.
Voorbeeld: railbus motorwagen serie VT 95.9 met
bijwagen VB 140 van de Deutsche Bundesbahn
(DB). Eerste serie, in de oorspronkelijke paarsrode
kleurstelling, met bovenlichtvensters boven de cabine.
Afleverings- en bedrijfstoestand rond 1952/53.
Authentieke sporen van gebruik.

een maximaal 4-delige eenheid (2 dubbele eenheden)
kan met een schakelaar telkens het rode sluitsein
op de bijwagens worden uitgeschakeld. Cabines en
interieurs in motorwagen en bijwagen bieden een vrije
doorkijk. Opsteekbare remslangen los meegeleverd.
Lengte van de tweedelige garnituur ca. 28,2 cm.

Model: met Digital-Decoder mfx en uitgebreide
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogensaandrijving
met vliegwiel in motorwagen. 2 assen aangedreven.
Anti-slipbanden. Standaard ingebouwde interieurverlichting in motorwagen en bijwagen. Met rijrichting
wisselend tweelicht-frontsein en twee rode sluitlichten op motorwagen conventioneel in bedrijf, digitaal
schakelbaar. Frontsein op cabine 2 en 1 van de motorwagen digitaal apart uitschakelbaar. OP de bijwagen
lichten twee rode sluitseinen op, afhankelijk van de
positie van de bijwagen. Frontsein, sluitsein en interieurverlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode
LEDs, digitaal gemeenschappelijk schakelbaar. Tussen
de voertuigeenheden stroomgeleidende koppeling met
schaargeleiding. Een extra stroomloze koppelstang is
meegeleverd voor gebruik bij meervoudige tractie. Bij

€ 429,95 * (2 wagens)
Overzicht:
• Volledig nieuw ontwikkeld.
• Met uitgebreide bedrijfs- en geluidsfuncties.
• Standaard ingebouwde interieurverlichting.
• Frontsein op motorwagen per zijde apart
digitaal uitschakelbaar.
• Rode sluitlichten op bijwagen lichten op afhankelijk van de positie van de motorwagen.
• Verlichting met warmwitte en rode LEDs.
• Authentieke sporen van gebruik en reclames.
• Levering met verzamelaarsvitrine en certificaat van echtheid.

Digitale functies
Frontsein
Rijgeluid dieselloc
Tyfoon
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Frontsein cabine 2
Conducteursfluit
Frontsein cabine 1
Sluiten van deuren

CU

MS

MS 2

CS

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beperkte oplage.
Nieuw bedrijfsnummer.
nd verSpeciaal model - uitsluite
Stores
krijgbaar in de Märklin
rt,
(D: Mainz, Essen, Stuttga
en
ch
ün
Neustadt /Donau, M
NL: Utrecht, Amsterdam
IT: Bergamo).

Colofon
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.
*Alle prijsgegevens zijn vrijblijvend
geadviseerde verkoopprijzen.
Mocht deze uitgave geen prijsgegevens
bevatten, vraag dan uw vakhandel naar de
actuele prijslijst.
Alle rechten voorbehouden. Nadruk, ook gedeeltelijk, verboden.
In Duitsland geproduceerd.
248689 – 01 2014
© Copyright by Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Extra beeldmateriaal Shutterstock

Bezoek ons op:
www�facebook�com/maerklin
Meer informatie, zoeken naar
vakhandels, enz� vindt u op:
www.maerklin.de
Beperkte oplage. Exclusieve serie 2014 voor de Märklin Stores.
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