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Eenmalige series 2011

Het MHI (Märklin-Händler-Initiative) wordt

Deze producten worden met het pictogram

met ingang van 2011 een internationale

! aangeduid.

vereniging van speelgoed- en modelspoorvakhandelaars (MHI INTERNATIONAL).

MHI-producten van de merken Märklin en

De nationale vereniging die nu al 21 jaar

Trix worden in eenmalige series geprodu-

bestaat, stelt zich daarmee open voor hande- ceerd en zijn slechts in beperkte aantallen
laars overal ter wereld.
beschikbaar.
Sinds 1990 produceert het MHI voor zijn

De handelaars van onze internationale ver-

leden eenmalige speciale series, die uit-

eniging onderscheiden zich door het gehele

sluitend via de aangesloten vakhandelaars

Märklin-/Trix-assortiment te voeren en een

verkrijgbaar zijn.

uitstekende advies- en serviceverlening te
bieden.

Speciale MHI-producten zijn innovatieve
producten met een bijzondere differenti-

MHI-handelaars bij u in de buurt vindt u

atie in kleurstelling, opdruk en technische

online op www.mhi.de.

uitrusting voor het Profi-segment, of ook wel
replica’s uit vervlogen Märklin-tijden.
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Bovenleidinginspectierijtuig serie 701
HIGHLIGHTS
• Met eenarmige stroomafnemer.

!*XehN5

39972 Bovenleidinginspectierijtuig.
Voorbeeld: Onderhoudsvoertuig serie 701 van de Deutsche Bahn AG (DB AG). Met beweegbaar werkplateau
en eenarmige stroomafnemer. Inzet voor de instandhouding en de controle van de rijdraden.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving Softdrive
Sinus. Onderhoudsarme motor in compacte constructie.
2 assen aangedreven, antislipbanden. Frontsein met
onderhoudsarme, warmwitte LED’s, sluitseinen met onderhoudsarme, rode LED’s, traditioneel in bedrijf, digitaal
schakelbaar. Cabine met interieur.
Lengte over buffers 16 cm.

EXCLUSIV
4

1/2011

Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein

x

x

x

x

Rijgeluid dieselloc

x

x

x

x

Tyfoon

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Piepen van remmen uit

x

x

x

Omgevingsgeluid

x

x

x

Digitale functies

Eenmalige serie.
Dit model is als gelijkstroomuitvoering
opgenomen in het Trix H0-assortiment onder
artikelnummer 22972.
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Eenmalige series 2011.

Diesellocomotief serie 285
HIGHLIGHTS
• mfx-decoder met schakelbare geluidsfuncties.

• Gedetailleerd, aantrekkelijk geprijsd
instapmodel.
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36653 Diesellocomotief.
Voorbeeld: Dieselelektrische locomotief serie 285 van
CB Rail, verhuurd aan ITL Eisenbahngesellschaft mbH,
Dresden. Door Bombardier gebouwd als standaardlocomotief in het TRAXX-programma.
Model: Metalen uitvoering met veel geïntegreerde details. Met Digital-decoder mfx, speciale motor en schakelbare geluidsfuncties. 4 assen over cardan aangedreven. Antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de
rijrichting, traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar.
Verlichting met onderhoudsarme LED’s.
Lengte over buffers 21,7 cm.

47076
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Eenmalige serie.
Dit model is als gelijkstroomuitvoering
opgenomen in het Trix H0-assortiment onder
artikelnummer 22285.

36653

!

Eenmalige series 2011.
5

Goederenverkeer
HIGHLIGHTS
• Nieuwe constructie van de WoodTainer XS
container met deksel, met een container
inhoud van 24 m3.

• Wagens zeer geschikt voor bloktreinen.
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47076 Set containerwagens met WoodTainer XS
containers.
Voorbeeld: 2 vierassige containerwagens type Sgns 691
van de Deutsche Bahn AG (DB AG). Verkeersrode basiskleur. Elk beladen met 4 WoodTainer XS containers met
deksel, van de Oostenrijkse onderneming Innofreight,
A-8600 Bruck an der Mur. Containerinhoud 24 m3, voor

gewichtsgeoptimaliseerd transport stortgoed. Actuele
bedrijfstoestand 2010.
Model: Draaistellen type Y 25. Opengewerkte metalen
wagenvloer volgens het voorbeeld met markante visbuikachtige buitenlangsdragers. Elke wagen is geladen
met 4 afneembare WoodTainer XS containers met
deksel. Beide wagens en containers met verschillende
bedrijfsnummers en afzonderlijk verpakt.
Totale lengte over buffers 45,6 cm.

Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. 1 motor in de A-unit en 1 motor in één van de
B-units, luidspreker ingebouwd in de andere B-unit. Per
gemotoriseerde unit 2 assen aangedreven. Antislipbanden. Frontsein met verlichte nummerborden traditio-

neel aan, digitaal schakelbaar. Geluidsgenerator met
dieselloc-rijgeluiden. Vaste dissel tussen alle locomotiefeenheden. Afzonderlijk te bevestigen sneeuwruimer
meegeleverd.
Lengte over buffers 52 cm / 12,5 cm.

Geïsoleerd wielstel per wagen 4 x 700580.
Eenmalige serie.
Deze set wagens is als gelijkstroomuitvoering opgenomen in het Trix H0-assortiment onder artikelnummer 24110, maar dan met andere bedrijfsnummers en
containernummers.

USA
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37629 Dieselelektrische locomotief.
Voorbeeld: Type General Motors EMD F 7 van Union
Pacific. Drievoudige eenheid bestaande uit A-unit,
B-unit en B-unit.

EXCLUSIV
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Eenmalige serie.
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Eenmalige series 2011.

HIGHLIGHTS
• Nieuwe constructie van de bakken.
• 2-delige uitvoering met bak en dekkleed.
• Alle bakken met verschillende baknummers.
• Voorbeeldgetrouwe belading.

HIGHLIGHTS
• Amerikaanse jaren ‘50-modellen van Märklin.
• 3-voudige F7 met tin plate bagagewagen aan
de staart.

!=U8

47029 Set lageboordwagens.
Voorbeeld: 2 vierassige lageboordwagens met rongen,
type Rens. Particuliere wagens van AAE Cargo AG,
CH-Zug, verhuurd aan Awilog Transport GmbH, Oberriexingen. Europees standaardtype met een lengte van
19,90 m. Uitvoering met stalen schotten en omklapbare
rongen. Elk met handwiel voor vanaf de grond bedienbare handrem. Elke lageboordwagen is beladen met 7
bakken met dekkleed van Awilog. Actuele bedrijfstoestand ca. 2009.

Model: Lageboordwagen met draaistellen type Y 25.
Metalen inzetten voor goede loopeigenschappen.
Specifieke uitvoering van de ondervloer, met moerbalk
en trapeziumvormige uitsparingen. Veel gemonteerde
details. Elke wagen is beladen met 7 bakken. 2-delige
uitvoering met bak en dekkleed. Extra transportborging
voor de bakken. Beide wagens met verschillende bedrijfsnummers. Alle bakken met verschillende baknummers. Elke wagen met bakken afzonderlijk verpakt. Extra
buitenverpakking.

Totale lengte over buffers 45,9 cm.
Geïsoleerd wielstel per wagen 4 x 700580.
Eenmalige serie.
Deze set wagens is als gelijkstroomuitvoering opgenomen in het Trix H0-assortiment onder artikelnummer
24111, maar dan met groene bakken en beige dekkleden.
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„Tin Plate”-goederenwagen
HIGHLIGHTS
• Amerikaanse jaren ‘50-modellen van
Märklin.

• Alle wagens afzonderlijk verpakt.

!?3

45644 Set met 10 „tin plate”-goederenwagens.
Voorbeeld: 6 box cars en 4 tank cars van verschillende
Amerikaanse spoorwegondernemingen voor het tijdperk
eind jaren 1950.
Model: Set met 6 tin plate box cars en 4 tin plate tank
cars van verschillende spoorwegondernemingen uit de
VS. Alle wagens met Relex-koppelingen. Alle wagens
afzonderlijk verpakt.
Lengte over buffers per box car 18,7 cm.
Lengte over buffers per tank car 12,5 cm.
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Eenmalige serie.
De set past uitstekend bij de diesellocomotief EMD F7
met artikelnummer 37629.

37629
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Eenmalige series 2011.

45644

37629
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Goederenverkeer

EXCLUSIV
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Eenmalige series 2011.

HIGHLIGHTS
• Fijne detaillering.
• Hoogwaardig lakwerk en bedrukking.

HIGHLIGHTS
• Vrijwel geheel nieuwe constructie van dit
wagentype.

(gN3

88698 Diesellocomotief.
Voorbeeld: Lichte multifunctionele locomotief serie
V 100.20 van de Deutsche Bundesbahn (DB) in purper
rode kleurstelling.
Model: Met 5-polige motor. Beide draaistellen aange
dreven. Verlichting met onderhoudsarme LED’s.
Lengte over buffers 60 mm.

3

82315 Set wagens voor zuurtransport.
Voorbeeld: 5 zuurketelwagens van de VTG (Vereinigte
Tanklager und Transportmittel GmbH), ondergebracht bij
de Deutsche Bundesbahn (DB).
Model: 5 zuurketelwagens met elk 12 ketels. 2 wagens
met remhuisje, 3 wagens met rembordes.
Totale lengte over buffers ca. 210 mm.

82315

Eenmalige serie van het MHI.
De loc 88698 vult de set zuurketelwagens 82315 aan tot
een complete treineenheid.

Eenmalige serie van het MHI.

De locomotief 88698 is de perfecte machine voor de set
wagens 82315.

Alle wagens in speciale uitvoering niet afzonderlijk
verkrijgbaar.

88698

!
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Märklin H0 – het origineel
Ook dit jaar hebben we een uitgebreid palet
aan nieuwe modellen in de bekendste en
populairste modelspoorschaal, bouwgrootte
H0 in schaal 1:87, voor u voorbereid. Op deze
pagina’s willen we u een paar modellen als
voorbeeld tonen. We weten zeker, dat onze
nieuwe modellen voor 2011 u zullen weten te
overtuigen.
De goederentrein-stoomlocomotief van de
serie 50.40 van de DB straalt in een gedetailleerde, moderne uitvoering exclusief voor
onze club-leden. Hij is voorzien van een
nieuwbouw-hoogvermogenketel, FrancoCrosti-rookgasvoorverwarming en Wittewindleiplaten. Passend bij dit begeerde
Insider-model zijn nieuw geconstrueerde
wagens met kiepbakken in twee verschillende sets verkrijgbaar voor onze clubleden.
Een ander voorbeeld is het nieuwe model
van de goederentrein-stoomlocomotief
van de serie 042 met getrokken tender en
oliestookinrichting in de bedrijfstoestand van
1972. Deze ombouwversie met nieuwbouwhoogvermogenketel is in twee verschillende
uitvoeringen in ons assortiment opgenomen.
In de reeks van tijdperk IV-modellen treffen we de legendarische „Lollo” aan. Deze
Bouwgrootte H0
Spoorwijdte 16,5 mm
Schaal 1: 87
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multifunctionele diesellocomotief van de
serie 216 van de DB wordt vervaardigd in de
oorspronkelijke purperrode kleurstelling met
aan beide zijkanten verschillend geplaatste
ventilators en vensters zoals bij het voorbeeld.
Ook de diellocomotor Köf III als serie Köf 11
van de DB is een echte blikvanger. De tweeassige rangeerloc maakt niet alleen indruk
met zijn purperrode kleur, maar ook met
verschillende functies zoals de afzonderlijk
schakelbare Telex-koppelingen voor en achter en de voorbeeldgetrouwe lichtwisseling.
In het wagensegment willen we u verschillende schuifdakwagens van het type
Kmmks 51 van de DB uit tijdperk III voorstellen. De wagens worden afzonderlijk verpakt
in een display aangeboden. In totaal bevat
het display 20 wagens: 10 daarvan zonder
rembordes, 5 met rembordes en 5 met
remhuisje. Alle daken kunnen worden geopend en alle wagens zijn van verschillende
bedrijfsnummers voorzien.
Als thema voor de serie H0 hebben we dit
jaar de Montanunion (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal) gekozen. Deze
organisatie regelde voor zijn lidstaten de

toegang tot kolen en staal. Onder het motto
„Van erts tot staal” hebben we vanaf pagina
60 interessante nieuwigheden voor u samengesteld.
De reizigerstrein-stoomlocomotief serie
39.0-2 van de Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRG) wordt als vormvariant uitgebracht. Het voorbeeld van dit juweeltje werd
voor het eerst in 1922 als serie P 10 van de
Königlich Preußischen Eisenbahnverwaltung
gebouwd. Met korte Wagner-windleiplaten
en Pruisische baktender 2´2´ T 31,5 geven
we dit model in de bedrijfstoestand van 1934
weer. Bij de locomotief zijn ook bijpassende
Hecht-rijtuigen verkrijgbaar, die allemaal met
elkaar gecombineerd kunnen worden.
Elke tijd brengt veranderingen met zich mee.
Ook het reizigersverkeer verandert in hoog
tempo. Dit contrast hebben we voor u in
de volgende twee voorbeelden gevonden:
aan een kant van de tijdlijn bevindt zich het
TEE-dieseltreinstel van de serie 601, ook wel
bekend als „Mediolanum”. Deze Trans Europ
Express reed tussen München en Milaan en
verzorgde destijds de zuidelijke verbinding
naar Duitsland en Italië. Aan de andere kant
van de tijdlijn zien we nu de Thalys PBKA

(Parijs – Brussel – Keulen – Amsterdam), een
hogesnelheidstrein in het grensoverschrijdende reizigersverkeer in de Benelux-regio.
Beide treinen mogen uiteraard niet ontbreken in onze collectie van nieuwe modellen.
Onze volgende vormvariant komt uit Oostenrijk: de elektrische locomotief serie 1018.0
van de Österreichische Bundesbahnen
(ÖBB) uit tijdperk IV in zogenaamde bloedsinaasappelkleurige „Jaffa”-uitvoering. Deze
presenteert zich als ombouwversie overeenkomstig de ÖBB-standaardisatie van deze
serie vanaf 1966 in de bedrijfstoestand van
1984.
Ons overzeese hoogtepunt van dit jaar
rijdt ons in kobaltblauw tegemoet: het is de
imposante reizigerstrein „Blue Bird”. Deze
zware diesellocomotief van de serie Alco
PA-1 met zes streamliner-sneltreinrijtuigen
van de Amerikaanse spoorwegmaatschappij W
 ABASH reed in de jaren 1950 tussen
Chicago en St. Louis. Het model is in een
nostalgische verpakking en streng gelimiteerde oplage verkrijgbaar.
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Startset „Bouwplaats”
HIGHLIGHTS
• Spoorvernieuwingstrein met
locomotief, kraanwagen en
afneembare graafmachine.

• Locomotief met knipperlicht en
frontsein.

De thema-uitbreidingsset 78082 is
geschikt voor uitbreiding in stijl.

/bH

29182 Startset „Bouwplaats”. 230 volt.
Voorbeeld: Fabrieksdiesellocomotief type DHG 700.
Kraanwagen Krupp-Ardelt met veiligheidswagen. Lageboordwagen voor het transport van een graafmachine.
Model: Locomotief met Digital-decoder en speciale
motor. 1 as aangedreven. Antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting, traditioneel in bedrijf,
digitaal schakelbaar. Knipperlicht op het cabinedak.
Kraanwagen met draaibare opbouw, beweegbare
kraanarm en zwengel voor de kraankabel. Kraanveiligheidswagen met armstut. Lageboordwagen met
graafmachinemodel van metaal. Alle wagens met Relexkoppelingen.
Lengte van de trein 48 cm.
Inhoud: 12 gebogen rails 24130, 4 rechte rails 24188,
1 basisstation 24089, 7 rechte rails 24172, 2 gebogen
rails 24224, 1 wissel rechts 24612 en 1 wissel links 24611.
Schakelnetdeel 230 V/36 VA en een draadloos infrarood regelapparaat. Uitbreidingsmogelijkheden met
de C-rail-uitbreidingssets en het volledige C-railprogramma. De wissels kunnen achteraf worden uit
gerust met de elektrische wisselaandrijving 74490.
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190 x 80 cm / 75“ x 32“

29182
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Uitbreidingsset „Bouwplaats”
HIGHLIGHTS
• Railmateriaal voor uitbreiding van
de C-railmodelbaan.

• Uitgebreide mogelijkheden door
bouwvoertuig en lading.

78082 Uitbreidingsset „Bouwplaats”.
Voorbeeld: Lageboordwagen, open goederenwagen en
kiepwagen in bouwtrein-uitvoering. Bouwvoertuig van
modern type.
Model: Alle wagens met Relex-koppelingen.
Lengte van de goederenwagengroep 34,5 cm.
Inhoud: 5 rechte rails 24188, 4 rechte rails 24172, 1 gebogen rail 24224, 1 wissel rechts 24612 en 1 stootblok
24977. Bouwvoertuig van metaal. Lading „grind”.
Uitbreidingsset passend bij de startset
„Bouwplaats” 29182.

78082

4x

5x

1x

1x

1x
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Goederenverkeer
HIGHLIGHTS
• Aantrekkelijk geprijsd instapmodel met
ingebouwde Digital-decoder.

8

44203 Koelwagen.
Voorbeeld: Uitvoering als particuliere wagen van
Ferrero MSC GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main.

16
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36501 Diesellocomotief.
Voorbeeld: Dieselrangeerlocomotief van het type
Henschel DHG 500.
Model: Locomotief met Digital-decoder en speciale
motor. 1 as aangedreven, antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting, traditioneel in bedrijf,
digitaal schakelbaar. Trekhaak.
Lengte over buffers 11,2 cm.

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

Control
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Digitale functies
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44202 Bierwagen.
Voorbeeld: Uitvoering als particuliere wagen van
Weldebräu GmbH & Co. KG, Plankstadt.

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

17

Digital-startset „Containertrein”
HIGHLIGHTS
• Mobile Station inclusief voorgeprogrammeerde lockaart.

• Moderne goederentrein met

verschillende soorten lading voor
veelzijdige inzetmogelijkheden.
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29450 Digital-startset „Containertrein”. 230 volt.
Voorbeeld: Elektrische meerstroomlocomotief serie
E 186 van Railpool GmbH, München en 3 met verschillende containers geladen lageboordwagens van de
Deutsche Bahn AG (DB AG).
Model: Locomotief in metalen uitvoering, met Digitaldecoder en speciale motor. 4 assen over cardan aangedreven, antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met
de rijrichting, traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar.
Verlichting met onderhoudsarme LED’s. 4 mechanisch
functionele dakstroomafnemers. 3 lageboordwagens
geladen met verschillende containertypes (20-voet tankcontainer, 20-voet container en 40-voet container).
Lengte van de trein 69,7 cm.

190 x 80 cm / 75“ x 32“

29450
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Inhoud: 12 gebogen rails 24130, 7 rechte rails 24172,
5 rechte rails 24188, 2 gebogen rails 24224, 1 paar
rails 24611 en 24612. Railaansluitbox, schakelnetdeel
230 V/36 VA. Mobile Station met lockaart. Geïllustreerde
handleiding met veel tips en suggesties. Uitbreidingsmogelijkheden met de C-rail-uitbreidingssets en met het
volledige C-rail-programma.
De thema-uitbreidingsset 78450 is geschikt voor
uitbreiding in stijl.

Uitbreidingsset „Containerterminal”
HIGHLIGHTS
• Railmateriaal voor uitbreiding van de
C-railmodelbaan.

• Bouwpakket en afneembare ladingen
bieden uitgebreide mogelijkheden.

78450

T8

78450 Uitbreidingsset „Containerterminal”.
Voorbeeld: 2 lageboordwagens van de Deutsche Bahn
AG (DB AG) met verschillende containers beladen.
Model: Alle wagens met kortkoppelingen. De lageboordwagens zijn geladen met verschillende containertypes
(20-voet tankcontainer, 20-voet container en 40-voet
container).

4x

5x

1x

78450

1x

Inhoud: 5 rechte rails 24188, 4 rechte rails 24172, 1 gebogen rail 24224, 1 wissel rechts 24612 en 1 stootblok
24977. Kunststof bouwpakket „containerkraan”.
Lengte van de goederenwagengroep 32 cm.
Uitbreidingsset passend bij de startset „Containertrein”
29450.

1x

29450
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Digital-startset „Tijdperk III”
HIGHLIGHTS
• Complete digitale modelbaan: 2 treinen,
grote modelbaan, 2 Mobile Stations en
4 digitale wissels.

)(cehHjiTU3
29094 Digital-startset „Tijdperk III” 230 volt.
Voorbeeld: Goederentrein en reizigerstrein van de Deutsche Bundesbahn (DB). Elektrische locomotief serie E 94
en stoomlocomotief met getrokken tender serie 01.10.
Gesloten goederenwagen Gms 30, traliewandwagen
V 23, 2 rongenwagen Rlmms 58 en hogeboordwagen
Om 12. Schortrijtuig 1e/2e klas AB4üwe en 2 schortrijtuigen 2e klas B4üwe.

Model: Elektrische locomotief met Digital-decoder mfx
en schakelbare tyfoon. Stoomlocomotief met Digitaldecoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde
hoogvermogenaandrijving. Antislipbanden. Frontsein
wisselt met de rijrichting, traditioneel in bedrijf, digitaal
schakelbaar.
Totale lengte van de goederentrein 84,3 cm.
Totale lengte van de reizigerstrein 101,2 cm

Inhoud: Grote C-rail-modelbaan met 34 rails en 4 wissels met elektrische aandrijving en decoder. 2 Mobile
Stations. Aansluitbox 60113. Schakelnetdeel 36 VA.
Uitgebreide opbouw- en gebruikshandleidingen.
Eenmalige serie.
Uitbreidingsmogelijkheden met de C-rail-uitbreidingssets en met het volledige C-rail-programma.

190 x 90 cm / 75“ x 35“

29094
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Mega-Digital-startset „Tijdperk III”
HIGHLIGHTS
• Complete digitale modelbaan: 2 treinen,
grote modelbaan en Central Station.

• C-rail-modelbaan met grote radius.
• 4 digitale wissels.

)(cehENjiTU3
29440 Mega-Digital-startset „Tijdperk III” 230 volt.
Voorbeeld: Goederentrein en reizigerstrein van de Deutsche Bundesbahn (DB). Stoomlocomotief met getrokken
tender serie 44 en elektrische locomotief serie E 10.3.
6 vierassige eenheidsketelwagens (4 met rembordes,
2 met remhuisje). Reizigersrijtuig 1e klas A4üm-61, 2 reizigersrijtuigen 2e klas B4üm-63 en reizigersrijtuig 2e klas
met bagageruimte BD4üm-61.

Model: Elektrische locomotief met Digital-decoder
mfx en in serie schakelbare geluidsfuncties. Stoomlocomotief met Digital-decoder mfx en uitgebreide
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving.
Antislipbanden. Frontsein wisselt met de rijrichting,
traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar.
Totale lengte van de goederentrein 111,8 cm.
Totale lengte van de reizigerstrein 103,8 cm.

Inhoud: Grote C-rail-modelbaan met 52 rails en 4 wissels
met elektrische aandrijving en decoder. Central Station.
Schakelnetdeel 60 VA voor de voeding van de centrale
eenheid en accessoires. Aansluitmateriaal. Uitgebreide
opbouw- en gebruikshandleidingen.
Eenmalige serie.
Uitbreidingsmogelijkheden met de C-rail-uitbreidingssets en met het volledige C-rail-programma.

360 x 115 cm / 138“ x 46“

29440
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Combinatiemogelijkheid van de startsets „Tijdperk III”
Stelt u zich eens een raillandschap voor, dat

en uit de Mega-Digital-startset (art. nr. 29440)

400 cm lang en 130 cm breed is! Een derge-

die we u hier willen voorstellen, heeft pre-

lijke adembenemende modelspoorbaan zou u cies deze afmetingen: twee Mobile S
 tations
eindeloze mogelijkheden wat betreft thema’s, en een Central Station verbonden met
rijwegen en landschapsinrichting bieden!

86 rails en 8 digitale wissels bieden u in deze
samenstelling een grote lay-out, die optimaal

Onze combinatie van het railmateriaal uit de

geschikt is voor een multitreinensysteem met

Digital-startset „Tijdperk III” (art. nr. 29094)

uitgebreide trajecten en lange treinen.
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Badense IVh – De gecompliceerde schoonheid
De Großherzogliche Badische Staatsbahn bestelde in 1915
bij Maffei in München 20 locomotieven van de asindeling
2´C1´ (Pacific) om de Rheintalbahn efficiënter te kunnen
exploiteren. De als IVh aangeduide locomotief zou voornamelijk tussen Mannheim en Basel worden ingezet en
werd daarom compromisloos als sneltreinlocomotief voor
het vlakke land ontworpen. Toen in 1920 de laatste IVh’s
door de locbouwer werden afgeleverd, was de Badische
Staatsbahn al opgegaan in de Deutsche Reichsbahn,
die alle 20 de locomotieven als serie 18.3 in het bestand
opnam. De in depot Offenburg gestationeerde machines
waren de paradepaarden op het Rheintal-traject en werden
vaak voor de nieuwe luxetrein van de Reichsbahn, de
Rheingold, ingezet. Maffei construeerde voor de IVh een
viercilinder-ein Vierzylinder-compoundmotor, waarvan
de binnencilinders ver naar voren zijn geplaatst. Dit geeft
de loc een onmiskenbaar uiterlijk. Ook de tender draagt
bij aan het karakteristieke voorkomen van de loc. Hij is
ongewoon kort met een draaistel en twee dicht bij elkaar
staande assen in het frame.
De Badische IVh was tijdens zijn inzet als gevolg van zijn
gecompliceerde techniek noch bij het locpersoneel, noch
op de kantoren bijzonder populair. De locs werden dan
ook een voor een naar Noord-Duitsland verwezen, tot alle
locomotieven in 1942 in Bremen waren gestationeerd. Hun
inzetgebied bestond daar voornamelijk uit het Noord-Duitse vlakke land, waarvoor ze ook het meest geschikt waren.
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(XehEU1

39022 Sneltreinlocomotief met getrokken tender.
Voorbeeld: Sneltreinlocomotie met getrokken tender van
het type IVh van de Großherzogliche Badische Staats
eisenbahnen. Bedrijfstoestand 1920. Inzet: Hoogwaardig
reizigersverkeer.
Model: Met Digital-decoder mfx, geregelde hoog
vermogenaandrijving Softdrive Sinus en uitgebreide
geluidsfuncties. 3 assen aangedreven, antislipbanden.
Tender van metaal. Kortkoppeling tussen loc en tender
verstelbaar op basis van de railradius. Rookgarnituur
72270 naderhand in te bouwen. Tweepuntsfrontsein
wisselt met de rijrichting en naderhand in te bouwen

HIGHLIGHTS
• Bijzonder fijne metalen constructie.
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rookgarnituur traditioneel in bedrijf, digitaal
schakelbaar. Op de tender door mechaniek
geleide kortkoppeling met NEM-schacht.
Berijdbare minimumboogstraal 360 mm.
Lengte over buffers 26,7 cm.
Eenmalige serie.
Bijpassende sneltreinrijtuigen voor de
Badense IVh zijn verkrijgbaar onder artikelnummer 42765.

Rangeerfluit

HIGHLIGHTS
• Treinsamenstelling van een historische
D-trein van ca. 1920.

• Zeer gedetailleerde modellen.

jU1

42765 Set sneltreinrijtuigen.
Voorbeeld: 4 verschillende sneltreinrijtuigen van ver
schillende spoorwegmaatschappijen uit de Länderbahntijd. 1 bagagewagen PPü Beiers type, 2 zitrijtuigen 3e
klas CCü Beiers type, 1 zitrijtuig 1e/2e klas ABBü Beiers
type en 1 restauratierijtuig WR6ü van MITROPA. Bedrijf
stoestand ca. 1920.
Model: Zeer gedetailleerde modellen. Alle rijtuigen
met interieur en kortkoppelingen met schaargeleiding.
Restauratierijtuig met ingebouwde interieurverlichting.
Bagagewagen met 4 beweegbare schuifdeuren.
Totale lengte over buffers 109,2 cm.

42765

Eenmalige serie.

Bijpassende locomotief is de sneltreinlocomotief
met getrokken tender Badense IVh, die onder
artikelnummer 39022 in het Märklin H0-assortiment
verkrijgbaar is.

39022
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BR 39 – Sterke loc Lok in het middelgebergte
In 1919 begon Borsig in Berlijn met de ontwikkeling van
een reizigerstreinlocomotief met getrokken tender en
asindeling 1´D1´ „Mikado”. Zijn taak zou voornamelijk
bestaan uit het afhandelen van het zware sneltreinbedrijf in het middelgebergte. De loc was het vaakst op
de Main-Weser-Bahn, de Eifelbahn, de Schwarzwaldbahn, de Gäubahn en in Saksen aan te treffen. Tussen

1922 en 1927 verlieten in totaal 260 exemplaren van de
viervoudig gekoppelde machines de fabriekshallen.
Ze werden door de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft
(DRG) als serie 39 opgenomen en maakten zich na de
Tweede Wereldoorlog in beide Duitse staten onmisbaar. De 22.890 mm lange en 100,4 ton zware machines
haalden met hun driecilinder-aandrijfmechanisme een

maximumsnelheid van 110 km/uur en hadden een geïnduceerd vermogen van 1.620 PSi. De BR 39 overschreed
de vereiste belasting per as van 17 ton echter enigszins,
zodat verschillende van de sterke locs pas na vernieuwing van de trajecten konden worden ingezet. De P 10
gold als de krachtigste reizigerstreinlocomotief van de
Länderbahnen.

Bij de Deutsche Bundesbahn kregen de meeste
locomotieven Witte-windleiplaten en werd de tender
pr2´2´ T 31,5 vervangen door de tender 2´2´ T 34. De
BR 39 eindigde zijn inzet voor de DB in Stuttgart, waar
in 1967 de laatste drie exemplaren afscheid namen van
de actieve dienst.

Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein

x

x

x

x

Contact rookgarnituur

x

x

x

x

Rijgeluid stoomloc

x

x

x

x

Locfluit

x

x

x

x

Directe regeling

x

Digitale functies

(XehEU2

HIGHLIGHTS

39392 Reizigerstreinlocomotief met getrokken tender.
Voorbeeld: Reizigerstrein-stoomlocomotief serie 39.0-2
van de Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRG). Met
korte Wagner-windleiplaten en Pruisische tender 2´2´
T 31,5. Gebouwd vanaf 1922 als serie P 10 van de Preussische Staatsbahnen. Bedrijfstoestand ca. 1934.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving Softdrive
Sinus, onderhoudsarme motor in compacte constructie.
4 assen aangedreven. Antislipbanden. Locomotief
en tender voornamelijk van metaal. Ingericht voor
rookgarnituur 72270. Tweepuntsfrontsein wisselt met de
rijrichting en naderhand in te bouwen rookgarnituur traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met

• Nieuwe constructie van de Pruisische
baktender 2´2´ T 31,5.

• Bijzonder fijne metalen constructie.
• Hoogvermogenaandrijving Softdrive Sinus
in compacte constructie.

• mfx-decoder.
• Veel bedrijfs- en geluidsfuncties digitaal
schakelbaar.

42253
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42252

onderhoudsarme warmwitte LED’s. Kortkoppeling met schaargeleiding tussen loc en tender
verstelbaar op basis van de railradius. Op de
tender door mechaniek geleide kortkoppeling
met NEM-schacht. Berijdbare minimumboogstraal 360 mm. Zuigerstangbeschermhulzen
meegeleverd.
Lengte over buffers 26,3 cm.
Bijpassende sneltreinrijtuigen, de zogenaamde „Hecht-rijtuigen”, worden in 2011 onder
de artikelnummers 42232, 42252, 42253 en
42262 eveneens aangeboden in het Märklinassortiment.
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Sneltreinrijtuig
üjU2

42262 Sneltrein-bagagewagen.
Voorbeeld: Bagagewagen Pw4ü Hannover, met bovenlicht, „Hecht-rijtuig” van de Deutsche ReichsbahnGesellschaft (DRG). Eenheidstype volgens schemaaanduiding Pw4ü-23. Bedrijfstoestand ca. 1931.
Model: Gedetailleerde uitvoering in de volle lengteschaal. Typespecifiek gevormde ondervloeren en
typespecifiek gevormde zwanenhals-draaistellen van de
Pruisische standaardbouw. Extra ladders op de fronten.

üjU2

42252 Sneltreinrijtuig.
Voorbeeld: Coupérijtuig C4ü Halle, 3e klas, „Hecht-rijtuig” van de Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRG).
Eenheidstype volgens schema-aanduiding C4ü-23.
Bedrijfstoestand ca. 1931.
Model: Gedetailleerde uitvoering in de volle lengteschaal. Typespecifiek gevormde ondervloeren en
typespecifiek gevormde zwanenhals-draaistellen.
Afzonderlijk gemonteerde ladders op de vloer. Extra lad-

4 hondenhokken. Weergave van de bedrijfstoestand
voor tijdperk II in bruingroene kleurstelling. Voorbereid
voor stroomgeleidende koppelingen 7319 of stroomgeleidende kortkoppelingen 72020/72021, interieurverlichting 73400/73401 (2x) en sleepcontact 73404. Berijdbare
minimumboogstraal 360 mm.
Lengte over buffers 21,7 cm.
Geïsoleerd wielstel 4 x 700580.

ders op de fronten. Weergave van de bedrijfstoestand
voor tijdperk II in bruingroene kleurstelling. Opgedrukt
bestemmingsbord. Voorbereid voor stroomgeleidende
koppelingen 7319 of stroomgeleidende kortkoppelingen
72020/72021, interieurverlichting 73400/73401 (2x) en
sleepcontact 73404. Berijdbare minimumboogstraal
360 mm.
Lengte over buffers 23,7 cm.
Geïsoleerd wielstel 4 x 700580.

üjU2

42232 Sneltreinrijtuig.
Voorbeeld: Coupérijtuig AB4ü Halle, 1e/2e klas, „Hechtrijtuig” van de Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
(DRG). Eenheidstype volgens schema-aanduiding AB4ü23a. Bedrijfstoestand ca. 1931.
Model: Gedetailleerde uitvoering in de volle lengteschaal. Typespecifiek gevormde ondervloeren en
typespecifiek gevormde zwanenhals-draaistellen.
Afzonderlijk gemonteerde ladders op de vloer. Extra

üjU2

42253 Sneltreinrijtuig.
Voorbeeld: Coupérijtuig C4ü Halle, 3e klas, „Hecht-rijtuig” van de Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRG).
Eenheidstype volgens schema-aanduiding C4ü-23.
Bedrijfstoestand ca. 1931.
Model: Gedetailleerde uitvoering in de volle lengteschaal. Typespecifiek gevormde ondervloeren en
typespecifiek gevormde zwanenhals-draaistellen.
Afzonderlijk gemonteerde ladders op de vloer. Extra lad-

ladders op de fronten. Weergave van de bedrijfstoestand voor tijdperk II in bruingroene kleurstelling. Opgedrukt bestemmingsbord. Voorbereid voor
stroomgeleidende koppelingen 7319 of stroomgeleidende kortkoppelingen 72020/72021, interieurverlichting
73400/73401 (2x) en sleepcontact 73404. Berijdbare
minimumboogstraal 360 mm.
Lengte over buffers 23,7 cm.
Geïsoleerd wielstel 4 x 700580.

ders op de fronten. Weergave van de bedrijfstoestand
voor tijdperk II in bruingroene kleurstelling. Opgedrukt
bestemmingsbord. Ander bedrijfsnummer dan artikel
42252. Voorbereid voor stroomgeleidende koppelingen
7319 of stroomgeleidende kortkoppelingen 72020/72021,
interieurverlichting 73400/73401 (2x) en sleepcontact
73404. Berijdbare minimumboogstraal 360 mm.
Lengte over buffers 23,7 cm.
Geïsoleerd wielstel 4 x 700580.
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Stroomlijnstoomlocomotieven van de DR
)cdET2

37912 Set met 2 stroomlijnstoomlocomotieven.
Voorbeeld: 2 stroomlijnstoomlocomotieven van de Deutsche Reichsbahn: Serie 03 1007 in zwart en serie 03 1009
in rood. Toestand van beide locomotieven ca. 1940.
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Model: Beide locomotieven met Digital-decoder en
geregelde hoogvermogenaandrijving. 3 assen aangedreven, antislipbanden. Rookgarnituur 7226 naderhand in te
bouwen. Frontsein en rookgarnituurcontact traditioneel
in bedrijf, digitaal schakelbaar.
Lengte over buffers elk 27,4 cm.

Eenmalige serie.

Sneltrein-stoomlocomotief serie 18.4 van de DRG
HIGHLIGHTS
• Chassis en opbouw voornamelijk van
metaal.

• Met mfx-decoder en uitgebreide geluidsfuncties.

)cehET2

37183 Sneltreinlocomotief met getrokken tender.
Voorbeeld: Sneltrein-stoomlocomotief serie 18.4 van
de Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRG). Kleine
Wagner-windleiplaten, schoorsteen met Caledonianrand en rood-wit-rode band. Bedrijfstoestand begin
jaren 1930.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving. 3 assen
aangedreven. Antislipbanden. Rookgarnituur 72270
naderhand in te bouwen. Tweepuntsfrontein wisselt met
de rijrichting en rookgarnituurcontact traditioneel in
bedrijf, digitaal schakelbaar.
Lengte over buffers 24,9 cm.
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Eenmalige serie.
De bijpassende set „Rheingold”-sneltreinrijtuigen wordt in 2011 onder artikelnummer
42283 eveneens eenmalig aangeboden in het
Märklin-assortiment.
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Set sneltreinrijtuigen „Rheingold”
Een van de beroemdste luxetrein van Europa is
vernoemd naar de legendarische Niebelungen-schat.
Op 15 mei 1928 begon de eerste „Rheingold” zijn
grensoverschrijdende reis over het 662 km lange traject
van Amsterdam/Hoek van Holland naar Basel. Hij werd
getrokken door een Beierse S 3/6-Pacific-locomotief.
De in crème en violet uitgevoerde salonrijtuigen, naar
voorbeeld van de beroemde Amerikaanse Pullmanrijtuigen, boden een luxueuze inrichting met of zonder
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keuken. Vanuit één keuken werden telkens twee
wagons bediend. De interieurs waren ontworpen door
belangrijke kunstenaars en architecten. Ook vanuit
technisch oogpunt waren de voertuigen het modernste
wat de spoorwegen in die tijd te bieden hadden. Met
hun 23,5 meter overtroffen ze alle tot dan toe gebouwde
Duitse reizigersrijtuigen in lengte. De 26 rijtuigen die
in totaal werden vervaardigd, wogen met 50 tot 57,2 ton
aanzienlijk meer dan normale sneltreinrijtuigen. Hun

draaistellen waren van een speciale constructie. Er
waren ook nog drie bagagewagens, helemaal in violet
uitgevoerd en 19,68 meter lang. De trein had 1e en
2e klas rijtuigen. In de herfst van 1939 verdween de
„Rheingold” uit de dienstregeling. De Bundesbahn liet
de traditie in 1951 weer opleven. Drie decennia lang
bleef de trein het uithangbord van de Bundesbahn.
Met de instelling van de zomerdienstregeling van 1987
verdween de „Rheingold” van de Duitse rails.
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42283 Set sneltreinrijtuigen „Rheingold”.
Voorbeeld: 6 langeafstandsrijtuigen van verschillende
typen van de Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRG).
2 sneltrein-bagagewagens SPw4ü-28. 1 salonrijtuig zonder keuken SB4ü-28, 2e klas. 1 salonrijtuig met keuken
SA4ük-28, 1e klas. 1 salonrijtuig zonder keuken SA4ü-28,

1e klas. 1 salonrijtuig met keuken SB4ük-28, 2e klas.
Bedrijfstoestand begin jaren 1930.
Model: Interieur met verlichte tafellampen. Verlichting
met onderhoudsarme LED’s. Doorlopende stroomgeleidende verbinding van de rijtuigen via insteekbare, vaste
speciale koppelingen. Bagagewagen met 4 beweegbare

42283

schuifdeuren. Alle rijtuigen met opgedrukte administratienummers en bestemmingsborden. 1 bagagewagen
standaard uitgerust met LED-sluitsein.
Totale lengte over buffers 154 cm.

Eenmalige serie.
De bijpassende „Rheingold”-sneltreinlocomotief
van de serie 18.4 wordt in 2011 onder artikelnummer
37183 eveneens eenmalig aangeboden in het Märklinassortiment.

37183
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Set goederenwagens van de DRG
HIGHLIGHTS
• Nieuwe constructie van de rongenwagen
R(r) Stuttgart.

• Deels met grijswite bufferhulzen voor
Russisch breedspoor.
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46401 Set goederenwagens.
Voorbeeld: 3 goederenwagens van verschillende typen
van de Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRG).
2 tweeassige rongenwagens R(r) Stuttgart, uitwisselingstype, met houten rongen, zonder handrem. Hiervan
1 wagen ook geschikt voor overgang op Russisch
breedspoor, 1 wagen niet geschikt. 1 gesloten grootvolumewagen Gltr Dresden, uitwisselingstype, met lage
deur in een wageneinde, ook geschikt voor overgang op
Russisch breedspoor. Bedrijfstoestand ca. 1932.

Model: Alle wagens met verstijvingsligger, gesloten
goederenwagen met gemonteerde treeplanken. Beide
rongenwagens beladen met een stapel echt hout.
Insteekbare rongen meegeleverd. Een rongenwagen en
gesloten goederenwagen met grijswitte bufferhulzen,
gekenmerkt als geschikt voor Russische breedspoor.
Totale lengte over buffers 41,9 cm.
Geïsoleerd wielstel per wagen 2 x 700580.

Stoomlocomotief serie 23 van de DB
HIGHLIGHTS
• Heroplage van een Märklin-klassieker uit
de jaren 1960.

• Loc passend bij het „Tin Plate”-reizigers
rijtuig uit display 00796.

• Verpakking met gekleurde afbeelding van
de loc in navolging van de historische
verpakking van de serie 23.

)ceC3

30050 Reizigerstreinlocomotief met getrokken tender.
Voorbeeld: Reizigerstrein-stoomlocomotief serie 23 van
de Deutsche Bundesbahn (DB). Ketelspanbanden in
zilveren uitvoering. Bedrijfstoestand ca. 1960.
Model: Heroplage van een Märklin-klassieker op basis
van art. nr. 3005. Met Digital-decoder mfx. Geregelde
hoogvermogenaandrijving. 3 assen aangedreven. Antislipbanden. Tweepuntsfrontsein aan de voorkant van de
locomotief, traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar.
Locomotiefhuis en chassis van metaal. „Märklin”opschrift, bedrijfsnummer en artikelnummer in reliëf op
de cabine. Wielen en drijfwerk overeenkomstig het oude
voorbeeld blank vernikkeld. Trekhaak aan de voorkant
van de loc, Relex-koppeling aan de tender.
Lengte over buffers 24 cm.

Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Digitale functies

Eenmalige serie.
De reizigerstrein-stoomlocomotief serie 23 kan
als passende locomotief voor de „Tin Plate”reizigersrijtuigen uit het display 00796 worden
gebruikt.
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Insider-model 2011
HIGHLIGHTS
• Volledig nieuwe ontwikkeling.
• Bijzonder fijne metalen constructie.
• Hoogvermogenmotor met klokanker in de
ketel.

• Franco-Crosti-voorverwarmingsketel onder
de normale cilindrische stoomketel.

• Veel bedrijfs- en geluidsfuncties digitaal
schakelbaar.

• Tender in ombouwversie met afdekkleppen
op de kolenbak.

• Bijpassende goederenwagenuitbreiding met
de artikelen 46350, 46351 en 46982.
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37040 Goederentrein-stoomlocomotief met getrokken
tender.
Voorbeeld: Goederentrein-stoomlocomotief serie 50.40
van de Deutsche Bundesbahn (DB). Ombouwversie
met nieuwbouw-hoogvermogenketel en Franco-Crostirookgasvoorverwarming, Witte-windleiplaten, DBreflexglaslampen, op de voetplaat rechtop geplaatste
zandbak, aan de zijkant gemonteerde schoorsteen en
omgebouwde getrokken tender 2´2´T 26 met afdekkleppen op de kolenbak. Bedrijfsnummer 50 4005. Bedrijfstoestand ca. 1962.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenmotor met
klokanker en vliegwiel in de ketel. 5 assen aangedreven.
Antislipbanden. Locomotief en tender voornamelijk
van metaal. Ingericht voor rookgarnituur 7226 op de
normale schoorsteen. Tijdens ritten kan de schoorsteen
met een deksel worden afgesloten. Driepuntsfrontsein
wisselt met de rijrichting en naderhand in te bouwen
rookgarnituur traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme warmwitte LED’s.

Kortkoppeling met mechaniek tussen loc en
tender. Door mechaniek geleide kortkoppeling met NEM-schacht aan de voorkant van
de loc en aan de achterkant van de tender.
Afdekkleppen kolenbak kunnen mechanisch
geopend en gesloten worden. Berijdbare
minimumboogstraal 360 mm. Zuigerstangbeschermhulzen meegeleverd.
Lengte over buffers 26,4 cm.
De goederentrein-stoomlocomotief 37040
wordt in 2011 in een eenmalige serie exclusief voor Insider-leden geproduceerd.
Dit model is als gelijkstroomuitvoering
exclusief voor Trix Club-leden opgenomen
in het Trix H0-assortiment onder artikelnummer 22051.

Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein

x

x

x

x

Contact rookgarnituur

x

x

x

x

Rijgeluid stoomloc

x

x

x

x

Locfluit

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Piepen van remmen uit

x

x

x

Luchtpomp

x

x

x

Rangeerfluit

x

x

x

Stoom afblazen

x

x

x

Kolen scheppen

x

x

Schudrooster

x

x

Digitale functies

Bijpassende sets wagens met kiepbakken worden, eveneens
exclusief voor Insider-leden, aangeboden onder de artikelnummers 46350 en 46351. Alleen bij aankoop van beide sets
goederenwagens is de goederentrein-bagagewagen 46982 gratis
verkrijgbaar.

Na intensieve proeven met de twee Franco-Crostilocomotieven van de serie 42.90 besloot de Deutsche
Bundesbahn om een aantal locs van de serie 50
overeenkomstig om te bouwen. Een Franco-Crosti
ketel is in feite een gebruikelijke locketel met een
daarachter geschakelde tweede ketel. Deze verwarmt
het voedingswater met behulp van de langsstromende

rookgassen. Deze tweede ketel wordt daarom rookgasvoorverwarmer genoemd. De Italiaanse constructeurs
Franco en Crosti bouwden al in de jaren 1930 de eerste
proefmachines met deze techniek. Dankzij het hogere
rendement werd een kolenbesparing van ongeveer 20%
gerealiseerd. Aan een zijde van de ketel stak de vlakke
schorsteen omhoog, wat voor een markant verschij-

ningsbeeld zorgde. De normale schoorsteen diende
tijdens het bedrijf niet meer voor het uitstoten van de
rookgassen; hiervoor was hij alleen nog maar tijdens
het opstoken nodig. Ondanks het hogere rendement
waren de exploitatiekosten relatief hoog omdat de
voorverwarmingsketels zeer corrosiegevoelig waren.
Henschel leverde van 1954 tot 1958 in totaal 31 locomo-

tieven aan de Deutsche Bundesbahn, die als serie 50.40
werden ingedeeld. De 90,6 t zware locomotieven met
twee cilinders hadden zowel vooruit als achteruit een
maximumsnelheid van 80 km/uur en een geïnduceerd
vermogen van 1.540 PSi. Ze werden in het Münsterland
en in het Rijnland ingezet in het goederenverkeer tot ze
in 1967 buitendienstgesteld en verschroot werden.

© C.Bellingrodt, Sammlung Jürgen-Ulrich Ebel
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Insider-model 2011
HIGHLIGHTS
• Volledig nieuwe constructie van de
kiepwagens.

• Zeer fijne uitvoering.
• Met afzonderlijk gemonteerde railtangen
op het onderstel.

• Alle wagens met verschillende bedrijfsnummers.

• Ideale wagens voor de goederentrein-

stoomlocomotief BR 50.40 (Insider-model
2011).
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46350 Set 1 wagens met kiepbakken.
Voorbeeld: 6 goederenwagens van verschillende typen
van de Deutsche Bundesbahn (DB). 2 wagens met
kiepbakken F-v-51 (later Ommi 51) met handrem en
rembordes. 2 wagens met kiepbakken F-z-51 (later Ommi
51) zonder handrem en zonder rembordes. 1 gesloten
goederenwagen Gms 30, gelast type (voorheen Gs „Oppeln”), met kort onderstel, zonder handrem en zonder
rembordes. 1 zuurketelwagen met handrem en rembordes. Particuliere wagens van VTG, Vereinigte Tanklager
und Transportmittel GmbH, Hamburg. Bedrijfstoestand
ca. 1962.
Model: Wagens met kiepbakken in gedetailleerde
uitvoering met opengewerkt frame, afzonderlijk

gemonteerde railtangen en afzonderlijk gemonteerde
kiepbakken. Zowel wagens met als zonder gemonteerd
rembordes. Alle wagens met verschillende bedrijfsnummers. Kiepbakken beladen met echte ballast op
schaalgrootte. Gesloten goederenwagen type „Oppeln”
met kort onderstel. Zuurketelwagen met fijne vakwerkschoren.
Totale lengte over buffers 63,5 cm.
Geïsoleerd wielstel per goederenwagen 2 x 700580.

De set wagens met kiepbakken 46350 kan met de extra
set wagens met kiepbakken 46351 worden aangevuld
tot een goederentrein van voorbeeldgetrouwe lengte.
Alleen bij aankoop van beide sets goederenwagens
kan de goederentrein met de gratis hiervoor verkrijgbare goederentrein-bagagewagen 46982 worden gecompleteerd. De bijpassende goederentrein-stoomlocomotief van de serie 50.40 wordt, eveneens exclusief voor
Insider-leden, aangeboden onder artikelnummer 37040.

De set wagens met kiepbakken 46350 wordt in 2011
in een eenmalige serie exclusief voor Insider-leden
geproduceerd.

Deze set goederenwagens is als gelijkstroomuitvoering
exclusief voor Trix Club-leden opgenomen in het Trix
H0-assortiment onder artikelnummer 24091.
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HIGHLIGHTS
• Volledig nieuwe constructie van de kiepwagens.

• Zeer fijne uitvoering.
• Met afzonderlijk gemonteerde railtangen op
het onderstel.

• Alle wagens met verschillende bedrijfsnummers.

• Ideale wagens voor de goederentrein-

46351 Set 2 wagens met kiepbakken.
Voorbeeld: 6 goederenwagens van verschillende typen
van de Deutsche Bundesbahn (DB). 2 wagens met
kiepbakken F-v-51 (later Ommi 51) met handrem en
rembordes. 2 wagens met kiepbakken F-z-51 (later Ommi
51) zonder handrem en zonder rembordes. 1 gesloten
goederenwagen G 10, met gedemonteerd remhuisje.
1 ketelwagen met remborder. Particuliere wagens van
VTG, Vereinigte Tanklager und Transportmittel GmbH,
Hamburg. Bedrijfstoestand ca. 1962.

stoomlocomotief BR 50.40 (Insider-model
2011).

Model: Wagens met kiepbakken in gedetailleerde
uitvoering met opengewerkt frame, afzonderlijk
gemonteerde railtangen en afzonderlijk gemonteerde
kiepbakken. Zowel wagens met als zonder gemonteerd
rembordes. Alle wagens met verschillende bedrijfsnummers. Kiepbakken beladen met echte ballast op
schaalgrootte. Gesloten goederenwagen G 10 met
schuifdeuren die geopend kunnen worden. Ketelwagen
met gemonteerd rembordes en ladder met vulplatform.
Imitatie van de opengewerkte wagenvloer.
Totale lengte over buffers 63 cm.
Geïsoleerd wielstel kiepwagen elk 2 x 700580, gesloten
goederenwagen 2 x 700270, ketelwagen 2 x 32376004.

De set wagens met kiepbakken 46351 wordt in 2011
in een eenmalige serie exclusief voor Insider-leden
geproduceerd.
De set wagens met kiepbakken 46351 kan met de extra
set wagens met kiepbakken 46350 worden aangevuld
tot een goederentrein van voorbeeldgetrouwe lengte.
Alleen bij aankoop van beide sets goederenwagens
kan de goederentrein met de gratis hiervoor verkrijgbare goederentrein-bagagewagen 46982 worden gecompleteerd. De bijpassende goederentrein-stoomlocomotief van de serie 50.40 wordt, eveneens exclusief voor
Insider-leden, aangeboden onder artikelnummer 37040.
Deze set goederenwagens is als gelijkstroomuitvoering
exclusief voor Trix Club-leden opgenomen in het Trix
H0-assortiment onder artikelnummer 24094.

37040

46982

46351

46350
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Insider-model 2011
Wagen met kiepbakken Ommi 51
Tussen 1951 en 1970 schafte de DB in totaal 3.905
wagens met kiepbakken aan, die zich overigens al bewezen hadden bij de Westfälischen Landeseisenbahn
(WLE). Ze kregen de typeaanduiding Ommi 51. Hierbij
staat „O” voor open wagen met kiep- of zelflosinrichting, „mm” voor een laadvermogen van meer dan 21 ton,
„i” voor kiepbakken en „51” voor het bouwtypenummer
(nieuwbouwwagens kregen vanaf 1951 de nummers 50
tot en met 99). De Ommi 51 had vijf naar beide zijden
kiepbare bakken, zodat het laadgoed rechtstreeks
in wegvoertuigen (bijvoorbeeld vrachtwagens) of in
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46982 Goederentrein-bagagewagen.
Voorbeeld: Type Pwgs 41 van de Deutsche Bundesbahn
(DB). Uitvoering zonder bovenlicht. Bedrijfstoestand ca.
1962.
Model: Ondervloer met gemonteerd remwerk.
Lengte over buffers 11,9 cm.
Geïsoleerd wielstel 2 x 700580.
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bunkers en dergelijke gelost kon worden. De bakken
waren van gelast staal gemaakt en met holle balken
verstevigd. Het onderstel van de wagen bestond uit
een tralieconstructie van gewalst staal en droeg de
horizontale rolbanen, waarover de van geleidingspennen voorziene wiegen van de bakken rolden. De bakken konden gedeeltelijk of volledig worden gelost. De
bak werd hiervoor in de gekozen kiepstand vastgezet.
Nadat de terugloopvergrendeling was losgemaakt,
rolde de geleegde bak terug naar zijn normale stand en
werd hij weer automatisch vergrendeld. De mecha-

nisch goed doordachte rolprocedure maakte het in
combinatie met het – overigens minder voordelige –
hoge zwaartepunt van de bakken mogelijk om de
lading zonder hulpmiddelen rechtstreeks over te laden
in vrachtwagens. Het kon nauwelijks eenvoudiger of
sneller. Omdat de wagens tijdens het lossen echter
een neiging tot omkiepen vertoonden, moesten ze van
tevoren met speciale railklemmen worden geborgd.
Desondanks was de kiepwagen zeer gevraagd, vooral
voor het transport van zwaar schudgoed zoals zand,
kiezel, ballast en grind.

De goederentrein-bagagewagen 46982 wordt in 2011
in een eenmalige serie exclusief voor Insider-leden
geproduceerd.

Deze goederentrein-bagagewagen is als gelijkstroomuitvoering exclusief voor Trix Club-leden opgenomen in
het Trix H0-assortiment onder artikelnummer 24095.

Alleen bij aankoop van beide sets wagens met
kiepbakken 46350 en 46351 is is de goederentreinbagagewagen 46982 gratis verkrijgbaar. De bijpassende goederentrein-stoomlocomotief van de serie
50.40 wordt, eveneens exclusief voor Insider-leden,
aangeboden onder artikelnummer 37040.
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Köf met goederenwagens
Köf III
Halverwege de jaren 1950 werd duidelijk dat de
locomotors van vermogensgroep II niet meer aan
de eisen voldeden. In 1958 begon men dan ook met
de ontwikkeling van de krachtigere locomotors van
vermogensgroep III met meer dan 150 pk, omdat bij de
Deutsche Bundesbahn (DB) de behoefte aan sterkere
locomotors bestond, die ook in de overgavedienst van
zwaardere goederentreinen konden worden ingezet.
Het motorvermogen werd via een cardanas op een hydraulische aandrijving en vandaar via rollenkettingen
op de wielstellen overgebracht.

HIGHLIGHTS
• Volledig nieuwe constructie van de Köf III.
• Telex-koppeling voor en achter.
• Verlichting met warmwitte LED’s.
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Tussen 1962 en 1966 werden in totaal 312 exemplaren
als Köf 11 006-317 met 240 pk-motor en Voith-aandrijving geleverd. Het voertuigdeel bestond uit een frame
met een naar achteren gerichte cabine. Het frame
bestond uit gelaste kokerliggers met dwars daarop
gelaste verbindingsplaten die voor de nodige stijfheid
van de constructie zorgden. De vervangbare bufferbalken waren op speciale liggers gemonteerd. De cabine
moest naar alle kanten een goed uitzicht bieden en
werd daarom zo laag mogelijk geplaatst.
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26340 Treinset.
Voorbeeld: Diesellocomotor Köf III als serie Köf 11 van
de Deutsche Bundesbahn (DB) in tijdperk III. Kleurstelling in purperrood. Een open goederenwagen E-52 Omm
en een gesloten goederenwagen type Gmhs 55 van de
Deutsche Bundesbahn (DB).
Model: Met Digital-decoder mfx en geregelde hoogvermogenaandrijving. Beide assen aangedreven.
Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting en 2 rode
sluitseinen traditioneel aan en digitaal schakelbaar.

Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein

x

x

x

x

Telex-koppeling achter

x

x

x

x

Telex-Koppeling voor

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Frontsein cabine 2

x

x

x

Frontsein cabine 1

x

x

x

Digitale functies

Verlichting met warmwitte LED’s. Frontsein aan beide
zijden uit te schakelen. Telex-koppeling voor en achter
afzonderlijk schakelbaar. Vrije doorkijk in de cabine,
gemonteerde handrails.
Lengte over buffers van loc 9 cm.
Totale lengte over buffers 32,4 cm.
De gelijkstroomuitvoering is onder art. nr. 21340 opgenomen in het Trix H0-assortiment.

Set rongenwagens
HIGHLIGHTS
• Nieuwe constructie van de rongenwagen
Rr 20 van het uitwisselingstype.

• Uitvoering met rongen van geperst
plaatstaal.
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46400 Set rongenwagens.
Voorbeeld: 3 tweeassige rongenwagens Rr 20, uit
wisselingstype, van de Deutsche Bundesbahn (DB).
Uitvoering met rongen van geperst plaatstaal, zonder
handrem. Alle wagens ook geschikt voor overgang op
Russisch breedspoor. Bedrijfstoestand van de jaren
1950.
Model: Alle wagens met verstijvingsligger, elk beladen
met onderdelen van Lanz-tractoren, vastgezet in ladingframes. Alle wagens met verschillende bedrijfsnummers. Insteekbare rongen meegeleverd.
Totale lengte over buffers 41,9 cm.
Geïsoleerd wielstel per wagen 2 x 700580.

Eenmalige serie.
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Set bierwagens
HIGHLIGHTS
• Vormwijziging: Voor het eerst met hooggeplaatst rembordes.
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48771 Set bierwagens.
Voorbeeld: 3 verschillende particuliere bierwagens van
de Kulmbacher brouwerijen „Reichelbräu Kulmbach”,
„Kulmbacher Mönchshof-Bräu” en „Sandlerbräu
Kulmbach”. Alle wagens ondergebracht bij de Deutsche
Bundesbahn (DB).

Model: Verschillende uitvoeringen van de kopwanden.
2 wagens met hoog geplaatst rembordes, 1 wagen met
gedemonteerd rembordes. Koppelingsschacht volgens
NEM en mechaniek voor kortkoppeling.
Totale lengte over buffers 30,3 cm.
Geïsoleerd wielstel 6 x 700580.

Eenmalige serie.

Diesellocomotieven
HIGHLIGHTS
• Metalen uitvoering.
• Op afstand bediend ontkoppelen met Telex.
• Nauwkeurig rangeren met directe regeling.
• Dubbel-A-sein schakelbaar.

(ceHG3

37655 Diesellocomotief.
Voorbeeld: Rangeerlocomotief serie V 60 van de Deutsche Bundesbahn (DB). Dieselhydraulische aandrijving
met blinde as. Oorspronkelijke uitvoering rond 1960.
Model: Locomotief met Digital-decoder mfx, geregelde
hoogvermogenaandrijving en Telex-koppelingen.

Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein

x

x

x

x

Rangeer-dubbel-A-sein

x

x

x

x

Telex-Koppeling voor

x

x

x

x

Telex-koppeling achter

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Digitale functies

3  assen en blinde as aangedreven. Antislipband. Frontsein traditioneel in bedrijf, digitaal
schakelbaar. Bordesreling van metaal.
Lengte over buffers 12 cm.

uctie!

n prod
i
w
u
e
i

Opn

HIGHLIGHTS
• mfx-decoder met diesellocgeluid.
• Model voornamelijk van metaal.
• Alle assen aangedreven.
• Telex-koppeling voor op afstand bediend
afkoppelen van wagens.

• Verlichting met warmwitte LED’s.
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37906 Diesellocomotief.
Voorbeeld: Zware rangeerlocomotief serie V 90 van de
Deutsche Bundesbahn (DB). Purperrode basiskleur.
Oorspronkelijke uitvoering, zonder handrails aan de
zijkant. Bedrijfstoestand ca. 1967.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving centraal
ingebouwd. 4 assen over cardanassen aangedreven.
Antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de
rijrichting en 2 rode sluitseinen traditioneel in bedrijf,
digitaal schakelbaar. Frontseinen aan loczijde 2 en

1 afzonderlijk digitaal schakelbaar. Als frontsein aan beide loczijden is uitgeschakeld,
dan werkt aan beide zijden het dubbelA-sein. Verlichting met onderhoudsarme
warmwitte LED’s. Cabine met reliëf-interieurverlichting. Gemonteerde handrails en
bordessen van metaal. Extra treden onder de
cabine opsteekbaar voor grotere railradiussen.
Lengte over buffers 16,4 cm.

Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein

x

x

x

x

Telex-koppeling

x

x

x

x

Rijgeluid dieselloc

x

x

x

x

Tyfoon

x

x

x

x

Directe regeling

x

Digitale functies

x

x

x

Piepen van remmen uit

x

x

x

Frontsein cabine 2

x

x

x

Frontsein cabine 1

x

x

x

Dit model is als gelijkstroomuitvoering opgenomen in het Trix H0assortiment onder artikelnummer 22290.
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Goederenwagens
HIGHLIGHTS
• Vrijwel geheel nieuwe constructie van de
schuifdakwagen Kmmks 51.

• Bij de vakhandelaar in een overzichtelijk
display afzonderlijk verkrijgbaar.

• Verschillende bedrijfsnummers voor lange
treinen.

U3

00765 Display met 20 goederenwagens Kmmks 51.
Voorbeeld: Verschillende schuifdakwagens van het type
Kmmks 51 van de Deutsche Bundesbahn (DB). Korte
uitvoering zonder rembordes en remhuisje en lange
uitvoering met rembordes of remhuisje. Bedrijfstoestand
ca. 1960.
Model: Het aantrekkelijke display bevat 10 korte
wagens zonder rembordes, 5 wagens met rembordes en
5 wagens met remhuisje. Alle wagens met verschillende
bedrijfsnummers. Bij alle wagens kunnen de daken
worden geopend. Elke wagen is afzonderlijk verpakt in
een kartonnen doos met opschrift.
Lengte over de buffers per wagen 11,5 cm resp. 12,2 cm.
Geïsoleerd wielstel per wagen 2 x 700580.
Eenmalige serie.
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00765

37906
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Districtchef-motorlorrie
HIGHLIGHTS
• Opbouw van metaal. Voorbeeldgetrouwe
kleurstelling en bedrukking.

• Meerkleurige wielen.
• Met talrijke gemonteerde onderdelen.

(ceET3

37074 Tenderlocomotief.
Voorbeeld: Snelle reizigerstreinlocomotief serie 78 van
de Deutsche Bundesbahn (DB). Uitvoering voor 1955 met
tweepuntsfrontsein.

;3

46775 Districtchef-motorlorrie KLV 04.
Voorbeeld: 3-zits districtchef-motorlorrie KLV 04 „gesloten”. Vanaf de jaren 1940 werden deze voertuigen in
verschillende uitvoeringen als opvolger van de KLV 01
gebouwd. De KLV 04 bestond als type C3 (met relatief
grote stouwruimte) met vaste opbouw en met opklapdak, dus als cabrio. Deze werden later op grond van de
beperkte levensduur van het vouwdak ook gedeeltelijk
omgebouwd tot versie met een vaste opbouw. De KLV 04
was uitgerust met een tweecilinder-tweetaktmotor en in
veel gevallen met een benzinetank van 10 liter.
Model: Motorlorrie districtchef KLV 04. Opbouw van
metaal. Vele gemonteerde details. Voorbeeldgetrouwe
kleurstelling en bedrukking. Interieur. Zonder aandrijving, maar wel rolvaardig.
Lengte ca. 2,8 cm.

Het artikel wordt in deze uitvoering slechts eenmalig in
2011 geproduceerd.

© www.draisine.de
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Model: Met Digital-decoder mfx en geregelde hoogvermogenaandrijving. 3 assen aangedreven. Antislipbanden. Frontsein traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Vele gemonteerde details.
Lengte over buffers 16,9 cm.
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Stoomlocomotieven
(ceEU3

37140 Tenderlocomotief.
Voorbeeld: Serie 89.70-75 van de Deutsche Bundesbahn
(DB). Vroegere Pruisische locomotief T 3 voor de zijlijn.
Model: Met digitale decoder en geregelde aandrijving.
Miniatuurmotor in de ketel.
3 assen aangedreven. Antislipband. Gedetailleerd rijwerk met weergave van het Allan-mechaniek. Frontsein
conventioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Cabine
met vrije doorkijk. Vele afzonderlijk gemonteerde details.
Lengte over buffers 9,9 cm.
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Treinset „Stoptreinverkeer”
HIGHLIGHTS
• Nieuwe constructie van de reizigerstreinbagagewagen met cabine Pwif-41/52.

50
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26577 Treinset „stoptreinverkeer”.
Voorbeeld: Stoptrein van de Deutsche Bundesbahn
(DB), bestaand uit de diesellocomotief serie V 36.2,
2 eenheidsrijtuigen Bi „Donnerbüchse” 2e klas,
eenheidsrijtuig ABi „Donnerbüchse” 1e en 2e klas en
reizigerstrein-bagagewagen met cabine Pwif-41/52.
Model: Locomotief met Digital-decoder mfx en geregelde hoogvermogenaandrijving. 3 assen aangedreven,
antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de
rijrichting, traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar.
Stuurrijtuig met lichtwisseling afhankelijk van de rijrichting van een driepuntsfrontsein naar 2 rode sluitseinen.
De rijtuigen zijn voorzien van door mechaniek geleide
kortkoppelingen in NEM-schacht.
Totale lengte over buffers 70,5 cm.
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Digitale functies

Eenmalige serie.
De rijtuigen zijn als set reizigersrijtuigen
opgenomen in Trix H0-assortiment onder
artikelnummer 23476.

© Archiv Michael Meinhold
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„Gläserner Zug”
HIGHLIGHTS
• Voorbeeldgetrouwe vormaanpassingen voor
tijdperk III.

• Weergave op schaal 1 : 87.
• Standaard ingebouwde interieurverlichting.
• Verlichting met warmwitte LED’s.
• Speciale melding voor toeristische ritten.
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37581 Panoramamotorrijtuig.
Voorbeeld: Elektrisch panoramamotorrijtuig serie ET 91
„Gläserner Zug” van de Deutsche Bundesbahn (DB).
Kleurstelling purperrood/beige. Met enkele lampen aan
de uiteinden, met luchtpijp in plaats van tyfoon, zonder
lijnradio, met 2 schaarstroomafnemers. Bedrijfstoestand
ca. 1965.
Model: Met Digital-decoder mfx en in serie schakelbare
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving.
2 assen in een draaistel aangedreven. Antislipbanden.
Standaard ingebouwde interieurverlichting. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting en 2 rode sluitseinen
traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting
met onderhoudsarme warmwitte LED’s. Interieurver-

lichting kan als digitale extra functie worden
gedimd. Draaistellen met voorbeeldgetrouwe
uiteenlopende wielbasislengte. Ingebouwd
interieur. Ingezette panoramavensters.
Uitvoering met 2 schaarstroomafnemers.
Lengte over buffers 23,7 cm.
Eenmalige serie.
Dit model is als gelijkstroomuitvoering
opgenomen in het Trix H0-assortiment onder
artikelnummer 22192.
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Lichtfunctie 1
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Treinset „Oost-Duits stoptreinverkeer”
HIGHLIGHTS
• Typerende treinsamenstelling in het

Oost-Duitse stoptreinverkeer rond 1962.

• Locomotief met Digital-decoder.
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26586 Treinset „Oost-Duits stoptreinverkeer”.
Voorbeeld: Tenderlocomotief BR 74.10 van de Deutsche
Reichsbahn (DR), 2 reizigersrijtuigen 2e klas Bi „Donnerbüchse” en 1 lageboordwagen X05 met remhuisje.
Model: Locomotief met Digital-decoder en speciale
motor met vliegwiel. 3 assen aangedreven, antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting,
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Digitale functies

traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar.
Veel gemonteerde details.
Totale lengte over buffers 56,4 cm.
Eenmalige serie.
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Stoomsneeuwfrees
HIGHLIGHTS
• Uitgebreide, digitaal schakel-

bare licht- en geluidsfuncties
op de locomotief en de stoomsneeuwfrees.

• Rotatie van het freeswiel.
• Schijnwerpers en seinverlichting digitaal schakelbaar.

• Opvallende waarschuwingsmarkering op de zijvleugels.

(?cehACHU4
26833 Sneeuwruimtrein met stoomsneeuwfrees.
Voorbeeld: Goederentrein-stoomlocomotief met
getrokken tender serie 55 en stoomsneeuwfrees type
Henschel met getrokken tender van de Deutsche Bundesbahn (DB). Bedrijfstoestand ca. 1970.
Model: Stoomlocomotief met Digital-decoder mfx en
uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenmotor met klokanker en vliegwiel in de ketel. 4 drijf- en
koppelassen aangedreven. Antislipbanden. Locomotief
en tender voornamelijk van metaal. Ingericht voor
rookgarnituur 72270. Driepuntsfrontsein wisselt met de
rijrichting en naderhand in te bouwen rookgarnituur
traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting
met onderhoudsarme warmwitte LED’s. Cabine met interieur. Vaste kortkoppeling tussen locomotief en tender.
Beschermhulzen voor zuigerstangen en remslangen
meegeleverd.

Stoomsneeuwfrees met Digital-decoder mfx en digitaal
schakelbare licht- en geluidsfuncties. Ingericht voor
rookgarnituur 7226. Schijnwerpers, freeswiel en
naderhand in te bouwen rookgarnituur traditioneel in
bedrijf, digitaal schakelbaar. Digitaal schakelen tussen schijnwerpers en seinverlichting voor volle baan.
Schijnwerpers en seinverlichting met onderhoudsarme
warmwitte LED’s. Draairichting van het freeswiel rechtsof linksom afhankelijk van de rijrichting. Opbouw van de
sneeuwfrees van metaal. Gedetailleerde weergave van
de frees. Beweegbare zijvleugels en leischoepen. Via
afzonderlijke motor permanent aangedreven freeswiel.
Beweegbare afdekkleppen op de tender.
Totale lengte 45,4 cm.
Eenmalige serie.

Digitale functies
serie 55
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Dit model is als gelijkstroomuitvoering opgenomen in
het Trix H0-assortiment onder artikelnummer 21833.
Digitale functies
stoomsneeuwfrees
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Goederentrein-stoomlocomotief serie 042 van de DB
HIGHLIGHTS
• Volledig nieuwe ontwikkeling.
• Bijzonder fijne metalen constructie.
• Opengewerkt staafframe en veel gemonteerde details.

• Hoogvermogenmotor met klokanker in de
ketel.

• Veel bedrijfs- en geluidsfuncties digitaal
schakelbaar.
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37925 Goederentrein-stoomlocomotief met getrokken
tender.
Voorbeeld: Goederentrein-stoomlocomotief serie 042
met getrokken tender en oliestookinrichting van de
Deutsche Bundesbahn (DB). Ombouwversie met
nieuwbouw-hoogvermogenketel, Witte-windleiplaten,
DB-reflexglaslampen, automatische treinstopinrichting
aan beide kanten, bufferschijf met waarschuwingskleur en omgebouwde getrokken tender met olietank.
Bedrijfsnummer 042 096-8. Bedrijfstoestand ca. 1972.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenmotor met klokanker
en vliegwiel in de ketel. 4 assen aangedreven. Antislipbanden. Locomotief en tender voornamelijk van metaal.
Ingericht voor rookgarnituur 7226. Driepuntsfrontsein
wisselt met de rijrichting en naderhand in te bouwen
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Digitale functies

rookgarnituur traditioneel in bedrijf, digitaal
schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme warmwitte LED’s. Kortkoppeling met
mechaniek tussen loc en tender, verstelbaar
op basis van de railradius. Achter aan de
tender en voor aan de loc door mechaniek
geleide kortkoppeling met NEM-schacht.
Berijdbare minimumboogstraal 360 mm.
Zuigerstangbeschermhulzen en remslangen
meegeleverd.
Lengte over buffers 27,5 cm.
Dit model is als gelijkstroomuitvoering
opgenomen in het Trix H0-assortiment onder
artikelnummer 22374.

Serie 042
In het kader van het eenheidslocprogramma van de
DRG ontwikkelde de locomotiefindustrie de 1’D1’locomotief van de serie 41 voor snelle goederentreinen.
De twee prototypemachines werden in 1936 door
Schwartzkopff geleverd. Het onderstel was een nieuwe
ontwikkeling, de ketel was dezelfde als die van de serie 03, al werd hij voor de BR 41 voor 20 bar ontworpen.
De belasting per as kon naar keuze op 18 of 20 ton worden ingesteld. Met de serie 41 ontstond voor het eerst
een universeel inzetbare multifunctionele locomotief.
De twee prototypemachines werden gevolgd door 364
serielocomotieven, die op een paar punten verbeterd
waren en tot 1941 door vrijwel alle Duitse locomotiefbouwers werden geleverd. De locomotieven die een
snelheid van 90 km per uur haalden en een vermogen
van ongeveer 1.900 pk bezaten, werden op vrijwel alle
gebieden ingezet.
Na de Tweede Wereldoorlog gingen er 216 locs naar
de DB en 116 naar de DR. Omdat beide spoorwegmaatschappijen niet zonder de serie 41 konden, werden
talrijke machines van nieuwe ketels voorzien. Tussen
1957 en 1961 kregen 102 locs van de serie 41 deze
nieuwe ketel in hoofdwerkplaats Braunschweig.
Doordat ook het frontschort van de machine werd
verwijderd, kreeg de 41 een opvallend nieuw uiterlijk.
40 van deze ombouwlocs werden bovendien van een
oliestookinrichting voorzien.
De niet-omgebouwde machines werden grotendeels
in de jaren 1960 buitendienstgesteld. De laatste
kolengestookte ombouwmachines, die vanaf 1968 met
041 werden aangeduid, hielden het tot 1971 vol. De oliegestookte 41-ers (vanaf 1968: 042) werden tot aan het
einde van het stoomtijdperk bij de DB in 1977 ingezet
voor depot Rheine.
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HIGHLIGHTS

Digitale functies

• Volledig nieuwe ontwikkeling.
• Bijzonder fijne metalen constructie.
• Opengewerkt staafframe en veel gemonteerde details.

• Hoogvermogenmotor met klokanker in de
ketel.

• Ander bedrijfsnummer dan de 37925.

(ceHU4

37926 Goederentrein-stoomlocomotief met getrokken
tender.
Voorbeeld: Goederentrein-stoomlocomotief serie
042 met getrokken tender en oliestookinrichting van
de Deutsche Bundesbahn (DB). Ombouwversie met
nieuwbouw-hoogvermogenketel, Witte-windleiplaten,
DB-reflexglaslampen, automatische treinstopinrichting
aan beide kanten, bufferschijf met waarschuwingskleur en omgebouwde getrokken tender met olietank.
Bedrijfsnummer 042 186-7. Bedrijfstoestand ca. 1972.
Model: Met Digital-decoder mfx. Geregelde hoogvermogenmotor met klokanker en vliegwiel in de ketel.
4 assen aangedreven. Antislipbanden. Locomotief

en tender voornamelijk van metaal. Ingericht voor
rookgarnituur 7226. Driepuntsfrontsein wisselt met de
rijrichting en naderhand in te bouwen rookgarnituur
traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting
met onderhoudsarme warmwitte LED’s. Kortkoppeling
met mechaniek tussen loc en tender, verstelbaar op
basis van de railradius. Achter aan de tender en voor
aan de loc door mechaniek geleide kortkoppeling met
NEM-schacht. Berijdbare minimumboogstraal 360 mm.
Zuigerstangbeschermhulzen en remslangen mee
geleverd.
Lengte over buffers 27,5 cm.

Eenmalige serie.
Dit model is als gelijkstroomuitvoering opgenomen in
het Trix H0-assortiment onder artikelnummer 22372.
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Van erts tot staal
In 1951 legden België, de Bondsrepubliek

convertor gereinigd door er zuiver zuurstof

Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en

doorheen te blazen. Hierbij worden de onge-

Nederland de basis voor de Europese

wenste bestanddelen van het ruwijzer, zoals

Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS)

koolstof en zwavel, verwijderd.

met de ondertekening van een verdrag. Deze

De benodigde stoffen worden onder andere

Europese economische organisatie had tot

via het water aan- en afgevoerd. Maar

taak om de mijnbouw van alle lidstaten te

niet alleen schepen, ook treinen speelden

controleren en alle leden rechtenvrije toe-

een centrale rol in de soepele aanvoer van

gang tot kolen en staal te garanderen.

grondstoffen. Zo werden railvoertuigen in
de meest uiteenlopende vormen en grootten

„Van erts tot staal”

ingezet voor het langeafstands- en fabrieks-

Deze belangrijke voorloper van de EG, ook

verkeer. Vuurloze stoomlocomotieven,

wel bekend onder de naam Montanunion,

wagens voor ruwijzer maar ook torpedowa-

levert ons voor de wereld van de model-

gens staan model voor het snelle en veilige

spoorbaan een hele reeks voorbeelden op.

transport van materialen in de mijnbouw. Het

Uit de aardkorst wordt ijzererts gewonnen.

waren stuk voor stuk onmisbare transport-

In de hoogoven van de staalfabriek wordt

middelen.

het ijzererts door het Bengaals geweld van

Ter gelegenheid van de oprichting van de

vuur in vloeibaar ruwijzer veranderd. Voor de Montaununion nu precies 60 jaar geleden,
productie van staal worden door de industrie presenteren we u op de volgende pagina’s
verschillende procedés toegepast. Hiervan

de modellen die we voor 2011 hebben uitge-

is de oxystaalproductie het meest voorko-

zocht.

mende. Het vloeibare ruwijzer wordt in een

Passend bij het thema „Montanunion” vindt u in het NOCH-programma de kleine mijn „Victoria“ met een laadperron. De mijn kan worden
uitgebreid met de afzonderlijk verkrijgbare bovengrondse losvloer. Er kan dan op maximaal drie sporen worden beladen. www.noch.com
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HIGHLIGHTS
• Telexkoppeling.
• Frontsein afzonderlijk uit te schakelen.

)bNT4
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Digitale functies

36827 Diesellocomotor.
Voorbeeld: Serie 323 van de Deutsche Bundesbahn
(DB). Uitvoering met gesloten cabine.
Model: Met Digital-decoder mfx en Telex-koppeling.
2 assen aangedreven. Met railmagneten voor meer
trekkracht. Afzonderlijk gemonteerde metalen grepen.
Frontsein traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar.
Lengte over buffers 7,4 cm.

U4

46098 Set goederenwagens.
Voorbeeld: 3 verschillende open goederenwagens voor
schroottransport.
Model: Alle wagens met schrootlading en mechaniek
voor kortkoppeling.
Totale lengte over buffers ca. 34,5 cm.
Geïsoleerd wielstel per wagen 2 x 700580.

46098

Eenmalige serie.

Eenmalige serie.

36827
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Van erts tot staal
HIGHLIGHTS
• mfx-decoder met uitgebreide geluidsfuncties.
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37259 Vuurloze stoomlocomotief.
Voorbeeld: Fabrieksspoor-rangeerlocomotief.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. Met geregelde hoovermogenaandrijving. 4 assen aangedreven. Antislipbanden. Ladder op de ketel
van metaal. Talrijke afzonderlijk gemonteerde details.
Frontsein traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar.
Lengte over buffers 12,8 cm.
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Eenmalige serie.

Piepen van remmen uit

=T4

46143 Set wagens voor ruwijzer.
Voorbeeld: 3 speciale wagens voor het transport van
vloeibaar ruwijzer. Particuliere wagens naar voorbeelden uit de staalindustrie.

=T4

46142 Set slakkenwagens.
Voorbeeld: 3 speciale wagens voor het transport van
slak. Particuliere wagens naar voorbeelden uit de
staalindustrie.

Model: Frame van metaalspuitgietwerk. Gietvat
zijdelings kiepbaar en afneembaar. Verschillende
bedrijfsnummers. Matte kleurstelling met authentieke
gebruikssporen.
Totale lengte over buffers 30,6 cm.

Eenmalige serie.

Model: Frame van metaalspuitgietwerk. Gietvat
zijdelings kiepbaar en afneembaar. Verschillende
bedrijfsnummers. Matte kleurstelling met authentieke
gebruikssporen.
Totale lengte over buffers 32,4 cm.

Eenmalige serie.
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Van erts tot staal
HIGHLIGHTS
• Zware metalen uitvoering.
• Locomotief met authentieke gebruikssporen.

HIGHLIGHTS
• Zware metalen uitvoering.
• Wagen met authentieke gebruikssporen.

)cehNT4

37820 Diesellocomotief.
Voorbeeld: Zware diesellocomotief serie 221 van de
Deutsche Bundesbahn (DB). Voormalige serie V 200.1.
Model: Met Digital-decoder mfx, geregelde hoogvermogenaandrijving en uitgebreide geluidsfuncties. 2 assen
aangedreven. Antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting en 2 rode sluitseinen traditioneel

?U4

48294 Torpedowagen.
Voorbeeld: Torpedowagen van het type DB P van
Krupp AG, ondergebracht bij de Deutsche Bundesbahn
(DB). Speciale wagen voor het transport van vloeibaar
ruwijzer.

48294
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in bedrijf, digitaal schakelbaar. Koppelingen
uitwisselbaar met gesloten frontschorten.
Lengte over buffers 21 cm.
Eenmalige serie.

Model: Torpedo en draaistelbruggen van metaal. Fijne
weergave van de handrails. Containers draaibaar
geplaatst. Model met verf geweatherd.
Lengte over buffers 39 cm.

37820

Eenmalige serie.
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37404 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Serie 140 van de Deutsche Bundesbahn
(DB). Goederentreinlocomotief in groene basiskleur.
Bedrijfstoestand ca. 1989.
Model: Met Digital-decoder mfx en in serie schakelbare
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving

centraal ingebouwd. 4 assen over cardan aangedreven,
antislipbanden. Driepuntsfrontsein en 2 rode sluitseinen
met onderhoudsarme, warmwitte LED’s resp. rode LED’s
traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Gemonteerde handrails van metaal. Cabine met interieur.
Lengte over buffers 18,9 cm.
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Eenmalige serie.
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Van erts tot staal
U4

46260 Set zelflossers.
Voorbeeld: Open zelflossers type Fad 167 van de
Deutsche Bundesbahn (DB), ingezet voor het transport
van kolen. Uitvoering met draaistellen van het type
„Minden-Dortsfeld”.
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Model: Frame en eindbordessen van metaal. Verschillende bedrijfsnummers. Ladingsinzetten met echte kolen
bekleed. De wagens zijn van authentieke bedrijfssporen
voorzien. Elke wagen afzonderlijk verpakt.
Lengte over de buffers telkens 13,3 cm,
totale lengte 53,2 cm.
Geïsoleerd wielstel 16 x 700580.

Eenmalige serie.

U4

47030 Set platte wagens.
Voorbeeld: 1 platte wagen van het type Rs 683 en 1 van
het type Rs 684 van de Deutsche Bundesbahn (DB).
Europees standaardtype met een lengte van 19,90 m.
Uitvoering met rongen, vastzetrem en ronde buffers.

Model: Draaistellen type Minden-Siegen. Metalen inzet
voor goede loopeigenschappen. Rongen beweegbaar.
Specifieke uitvoering van de ondervloer. Veel gemonteerde details. Staalplaten als lading.
Totale lengte over buffers 45,8 cm.
Geïsoleerd wielstel 8 x 700580.

Eenmalige serie.
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Van erts tot staal
V 160 voorserie
In 1956 sloot Centraal Bureau van de Bundesbahn in
München een overeenkomst met locomotieffabriek
Krupp in Essen voor de ontwikkeling van een eenmotorige multifunctionele diesellocomotief. Oorspronkelijk
was een machine gepland met een nominaal vermogen
van 1.600 pk die volgens het toenmalige gebruik de
serieaanduiding V 160 zou krijgen. De loc zou twee
cabines, twee tweeassige draaistellen, een maximumsnelheid van 120 km per uur, een lengte over de buffers

)cehNT4

37740 Diesellocomotief.
Voorbeeld: Multifunctionele locomotief in voorserieuitvoering als serie 216 „Lollo” van de Deutsche Bundesbahn (DB). Standaardkleurstelling met purperrode
locbak. Plaatsing van ventilators en vensters zoals bij
het voorbeeld aan beide zijkanten verschillend. Bedrijfstoestand ca. 1975.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving met

HIGHLIGHTS
• Nieuwe constructie van de voorserie-loc
V 160 „Lollo”.

• Onderstel en opbouw van metaal.
• mfx-decoder met uitgebreide licht- en
geluidsfuncties.
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van ongeveer 16.000 mm en een toereikende treinverwarming voor een D-trein met tien rijtuigen krijgen.
Een maximale belasting per as van 18 ton moest de
inzet op vernieuwde nevenlijnen mogelijk maken. Voor
de vermogensoverbrenging waren hydrokinetische
overbrengingen voorzien. De nieuwe V 160 moest de
Länderbahn-stoomlocs van de series 38.10, 39, 55.25,
56.20 en 57.10 en de eenheidslocs van de series 03 en 50
gaan vervangen. Nog tijdens de ontwikkelingsfase van
de V 160 kon het motorvermogen door een verbeterde
druklading en tussenkoeling naar 1.900 pk worden

verhoogd. In 1961/1961 leverde Krupp zes prototypen als
V 160 001-006, die met verschillende 1.900 pk-motoren
en aandrijvingen waren uitgerust. In 1962/1963 volgden
nog vier machines (V 160 007-010) van Henschel. De
eerste negen locs hadden onder de voorruit een ronde
voorbouw, die ze al snel de bijnaam „Lollo” (naar de
Italiaanse actrice Gina Lollobrigida) opleverde. De
tiende loc vertoonde echter het van de V 320 001 overgenomen hoekige, moderne uiterlijk, dat het typische
kenmerk van de hele V 160-reeks moest worden. Het
frame en de bak waren in een lichte constructie van

gelast staal vervaardigd. Tussen de twee cabines met
geluidsisolatie bevond zich de motorruimte met aandrijfinstallatie, koelgroep en oliegestookte stoomketel
met geforceerde circulatie voor de treinverwarming.
Deze was via een zijingang toegankelijk. De vermogensoverbrenging vond plaats via een hydrokinetische
overbrenging van Voith, die voor motoren van deze
vermogensklasse speciaal ontwikkeld moest worden.
Bovendien bezaten de V 160 001-009 inrichtingen voor
het rijden met trekduwtreinen en het rijden in dubbeltractie.
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vliegwiel centraal ingebouwd. Alle 4 assen over cardan
aangedreven. Antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting en 2 rode sluitseinen traditioneel
in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme, warmwitte LED’s. Aan de zijkant en op het
front gemonteerde handrails van metaal. Gedetailleerde
bufferbalk. Opsteekbare remslangen meegeleverd.
Lengte over buffers 18,4 cm.

Dit model is als gelijkstroomuitvoering
opgenomen in het Trix H0-assortiment onder
artikelnummer 22174.
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Van erts tot staal
=U4

48742 Set wagens voor zware lasten.
Voorbeeld: 3 verschillende vierassige wagens voor
zware lasten, type SSy 45 met rembordes, van de Deutsche Bundesbahn (DB). Beladen met staalbrammen.
Bedrijfstoestand: begin jaren 1970.
Model: Frames van de wagens van metaal. Insteekbare
rongen. Beladen met staalbrammen. Verschillende
bedrijfsnummers. Wagens afzonderlijk verpakt.
Totale lengte over buffers 37,2 cm.
Geïsoleerd wielstel 12 x 700780.
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Eenmalige serie.

=U4

48685 Set wagens voor zware lasten.
Voorbeeld: 2 platte wagens voor zware lasten van het
type Sa 705 voor het transport van gietcoquilles. Ondergebracht bij de Deutsche Bundesbahn (DB).
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37041 Tenderlocomotief.
Voorbeeld: Rangeerlocomotief nr. 5 van KlöcknerWerke AG, ingezet voor de rangeerdienst op het
mijnterrein. Voormalige serie 80 014 van de Deutsche
Bundesbahn (DB). Bedrijfstoestand ca. 1970.
Model: Locomotief met mfx-decoder mfx en geregelde
hoogvermogenaandrijving. 3 assen aangedreven, antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de r ijrichting,
traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Vele afzonderlijk gemonteerde details.
Lengte over buffers 11,1 cm.

Model: Opbouw van de wagens van metaal. Elk beladen
met 3 gietcoquilles van metaal.
Totale lengte over buffers 30,6 cm.
Geïsoleerd wielstel 12 x 700580.

Eenmalige serie.
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Eenmalige serie.
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Van erts tot staal
=U4

48273 Set met 2 containerwagens.
Voorbeeld: Containerwagen, ondergebracht bij de
Deutsche Bundesbahn (DB). Kolenbakken met inhoud
van 12 m3.
Model: Wagenvloeren opengewerkt en met fijn gestructureerd laadoppervlak. Gemonteerde rembordessen.
Elke wagen met 3 afneembare en openklapbare containers. Beladen met echte kolen.
Totale lengte over buffers 17,6 cm.
Geïsoleerd wielstel 4 x 700580.
Eenmalige serie.

=U4

48274 Set met 2 containerwagens.
Voorbeeld: Containerwagen, ondergebracht bij de
Deutsche Bundesbahn (DB). Cokesbakken met inhoud
van 24 m3.
Model: Wagenvloeren opengewerkt en met fijn gestructureerd laadoppervlak. Gemonteerde rembordessen.
Elke wagen met 2 afneembare en openklapbare containers. Beladen met echte cokes.
Totale lengte over buffers 17,6 cm.
Geïsoleerd wielstel 4 x 700580.
Eenmalige serie.
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HIGHLIGHTS
• Vormwijziging: Voor het eerst met hooggeplaatst rembordes.

HIGHLIGHTS
• 6 speciale functies.
• Aandrijving van de mechanische functies
via miniatuurmotoren.

• Functionele schijnwerpers.
• Aansluitmogelijkheid voor elektromagneet
en magnetische aangestuurde graaflepel.

• Traditioneel en digitaal bedrijf naar keuze
mogelijk.

U4

48773 Set bierwagens.
Voorbeeld: 3 verschillende particuliere bierwagens van
de brouwerijen „Dortmunder Actien-Bier”, „KönigPilsener” en „Schlegel-Scharpenseel Brauerei AG
Bochum”. Alle wagens ondergebracht bij de Deutsche
Bundesbahn (DB).

Model: Verschillende uitvoeringen van de kopwanden.
1 wagen met hoog geplaatst rembordes, 2 wagens met
gedemonteerd rembordes. Koppelingsschacht volgens
NEM en mechaniek voor kortkoppeling.
Totale lengte over buffers 30,3 cm.
Geïsoleerd wielstel 6 x 700580.

Eenmalige serie.

db345

76501 Portaalkraan.
Voorbeeld: Portaalkraan, belangrijkste inzetgebied op
industrie-, haven- en andere goederenoverslaginstallaties.
Model: Portaalkraan met digitale besturingsfuncties.
Grondplaat en opbouw van kunststof. 2 extra grondplaten voor de verlenging van het kraanspoor meegeleverd.
Stroomtoevoer in de grondplaat. Aandrijving van de
mechanische functies via miniatuurmotoren. Kraanbrug
voor- en achteruit te verrijden, kraanhuis op de kraanbrug traploos te verrijden, kraanhuis 360° draaibaar.
Haak van metaal via kabelkatrol te heffen en te vieren.
Schijnwerpers op de giek functioneel. Aansluitmogelijkheid voor meegeleverde elektromagneet en de elektromagnetische graaflepel. Besturing van de functies met
Control Unit 6021, Mobile Stations en Central Stations.
Afstand tussen de kraanbrug afgestemd op de railafstand van de C-rail.
Grondvlak per grondplaat 360 x 360 mm,
hoogte ca. 270 mm.
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BR 64 – Bubikopf (jongenskopje) als meisje voor (bijna) alles
Tussen 1928 en 1940 waren talloze gerenommeerde locbouwers in Duitsland betrokken bij de realisatie van de
serie 64. In het kader van het eenheidsbouwprogramma
van de Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft laat ook de
BR 64 een sterke verwantschap met andere locomotiefseries zien, en wel in het bijzonder met de BR 24, van
wie het drijfwerk en de ketel werden overgenomen.
Van de 12,4 m lange eenheids-reizigerstreintender-

HIGHLIGHTS
• Softdrive Sinus-aandrijving in compacte
constructie.

• Veel geluidsfuncties schakelbaar.
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locomotief met asindeling 1´C1´ werden in totaal 520
exemplaren gebouwd. Op grond van zijn lage belasting
per as en hoge maximumsnelheid van 90 km per uur
was de loc op vrijwel alle trajecten inzetbaar en zijn
geslaagde constructie bood verreikende toepassingsmogelijkheden. Zijn hoofdtaak lag bij de reizigerstreindienst, maar hij trok ook menige lichte sneltrein en
goederentrein met bravoure. De Tweede Wereldoorlog

(XehHU4

39643 Tenderlocomotief.
Voorbeeld: Stoomlocomotief serie 064 van de Deutsche
Bundesbahn (DB). Bedrijfstoestand ca. 1972. Uitvoering
met gelaste waterbak.
Model: Met Digital-decoder mfx, geregelde hoogvermogenaandrijving Softdrive Sinus en uitgebreide
geluidsfuncties. Onderhoudsarme motor in compacte
constructie. 3 assen aangedreven, antislipbanden.
Ingericht voor rookgarnituur 72270. Driepuntsfronstein
wisselt met de rijrichting en rookgarnituurcontact

en de tweedeling van Duitsland lieten diepe sporen
achter bij de serie 64. 278 machines kwamen bij de
Deutsche Bundesbahn terecht, 115 bij de Deutsche
Reichsbahn en een locomotief ging naar Oostenrijk.
Net als veel andere series kreeg ook de BR 64 een bijnaam. De forse, gedrongen locomotief werd vernoemd
naar een dameskapsel dat indertijd erg in was, het
„jongenskopje”. In hoeverre dat nu complimenteus

was voor de dames of voor het gilde der haarkunstenaars is nog maar de vraag, maar feit is, dat de serie 64
tot zijn inzeteinde in 1974 een betrouwbare partner voor
het personeel en de reizigers bij de Deutsche Bahn was
en dat de behouden gebleven museumlocs zich mogen
verheugen over een ongekende populariteit.
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traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar.
Verlichting met onderhoudsarme, warmwitte
LED’s. Remslangimitaties en zuigerstangbeschermhulzen meegeleverd.
Lengte over buffers 14,3 cm.
Eenmalige serie.

Bel

Sneltreinlocomotief serie 118 van de DB
HIGHLIGHTS
• Warmwitte LED.
• Locfluit.
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37682 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Sneltreinlocomotief serie 118 van de Deutsche Bundesbahn (DB). Kleurstelling in kobaltblauw,
toestand ca. 1979.
Model: Met Digital-decoder mfx en schakelbare locfluit.
2 assen aangedreven. Antislipbanden. Cabines en machineruimte met interieurverlichting. Metalen handrails
en verdere details afzonderlijke gemonteerd. Driepuntsfrontsein met warmwitte LED wisselt met de rijrichting
traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar.
Lengte over buffers 19,5 cm.
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Eenmalige serie.
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TEE-dieseltreinstel
)?cehN+j4

HIGHLIGHTS
• Motortrein en tussenrijtuigen voornamelijk
van metaal.

• mfx-decoder en uitgebreide geluidsfuncties.
• Verlichting met warmwitte LED’s.

37607

76

37607 TEE-dieseltreinstel.
Voorbeeld: TEE-dieseltreinstel serie 601 van de
Deutsche Bundesbahn (DB). 2 motortreinen Dü met
bagageruimte en 2 coupérijtuigen Aü, 1e klas. In klassieke purperrode/beige TEE-kleurstelling. Rit: München
– Kufstein – Innsbruck – Brenner – Bolzano – Trento
– Verona – Milano, als TEE 85 „Mediolanum”. Bedrijfstoestand ca. 1971.
Model: 4-delige basiswagengroep. Met Digital-decoder
mfx en uitgebreide geluidsfuncties. Elk motortrein met
geregelde hoogvermogenaandrijving. Per motortrein
een draaistel op beide assen aangedreven. Antislipbanden. Standaard ingebouwde interieurverlichting.
Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting, 2 rode
sluitseinen en interieurverlichting traditioneel in bedrijf,
digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme
warmwitte LED’s. Stroomvoorziening afhankelijk van de

rijrichting via de voorste motortrein. Meerpolige stroomgeleidende speciale koppelingen
en dicht aansluitende overgangsbalgen met
schaargeleiding tussen de voertuigen. Aan
de einden imitatie van afgedekte Scharfenberg-koppeling (zonder functie).
Treinlengte over koppelingen 88 cm.
Eenmalige serie.
De basiswagengroep 37607 kan met de uitbreidingset 43117 worden uitgebreid tot een
voorbeeldgetrouwe 7-delige eenheid.

43117
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37607

VT 11.5, 601, 602
Voor het Trans-Europ-Express-verkeer (TEE)
schaften veel Europese spoorwegondernemingen motortreinstellen aan, die aan de
hoogste comforteisen voldeden en alleen een
1e klas bezaten. De DB koos voor een motortreinstel dat op de „Kruckenberg”-VT 137 155
en op de succesvolle V 200 was gebaseerd.
De basisconfiguratie bestond uit een motortrein aan elk van de einden en vijf tussenrijtuigen, waarbij door het opnemen van extra
tussenrijtuigen een uitbreiding tot tiendelige
eenheden mogelijk was. De aandrijving was
afkomstig van de V 200: elke motortrein kreeg
een 1.100 pk-motor die zijn kracht via een
hydraulische aandrijving en cardanassen op
de assen van het motordraaistel overbracht.
Een hulpdieselmotor van 296 pk met rechtstreeks gekoppelde generator zorgde voor de
elektriciteitsvoorziening van onder andere de
keuken en de klimaatinstallatie.
Bij de toenemende elektrificatie van het
spoorwegnet werden er steeds meer door

locs getrokken treinstellen als TEE-trein
ingezet; als laatste de TEE „Mediolanum”
op 20 augustus 1972. In 1971 kregen de vanaf
1968 met serie 601/901 aangeduide rijtuiggroepen een nieuwe taak in het lntercity-net.
Vier motortreinen werden tussen 1971 en 1973
van een gasturbine voorzien om hun vermogen te verhogen en werden vanaf dat moment
met 602 001-004 aangeduid.
Na de invoering van de 2e klas in het IC-ver
keer bij ingang van de zomerdienstregeling
van 1979 waren de motortreinen van serie 601
in eerste instantie weer werkeloos. Een groot
deel van de voertuigen vond in de zomer van
1980 weer een nieuwe toepassing in het toeristische verkeer. De mooie eenheden reden
als „Alpen-See-Express” vanuit Hamburg en
Dortmund naar verschillende Zuid-Duitse en
Oostenrijkse vakantieregio‘s, gedeeltelijk
zelfs in dubbeltractie. Op 9 april 1988 vond de
laatste inzet van de voormalige TEE-motortreinstellen als „Alpen-See-Express” plaats.

© Otto Blaschke
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Uitbreidingsset TEE-rijtuigen
HIGHLIGHTS
• Tussenrijtuigen voornamelijk van metaal.
• Standaard ingebouwde interieurverlichting
met warmwitte LED’s.

• Verlichte tafellampen in de restauratie.

78

?+j4

43117 Uitbreidingsset TEE-rijtuigen.
Voorbeeld: Tussenrijtuigen voor het TEE-dieseltreinstel
serie 601 „Mediolanum” van de Deutsche Bundesbahn
(DB). 1 coachrijtuig Ay, 1e klas. 1 coupérijtuig Aü, 1e
klas. 1 keukenrijtuig met restauratie WRy. In klassieke
purperrode/beige TEE-kleurstelling. Bedrijfstoestand
ca. 1971.
Model: 3-delige set rijtuigen voor de uitbreiding van het
TEE-dieseltreinstel 37607 tot een 7-delige eenheid. Alle
rijtuigen standaard voorzien van interieurverlichting.
Verlichting met onderhoudsarme warmwitte LED’s.
Restauratie in het keukenrijtuig met verlichte tafellampen. Interieurverlichting en tafellampen worden van
stroom voorzien via de doorlopende elektrische verbinding van de hele trein. Meerpolige stroomgeleidende
speciale koppelingen en dicht aansluitende overgangsbalgen met schaargeleiding tussen de voertuigen.
Verlenging van de trein met 62,9 cm.

Eenmalige serie.
De basiswagengroep 37607 kan met de uitbreidingset
43117 worden uitgebreid tot een voorbeeldgetrouwe
7-delige eenheid.
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IC 511 „van Beethoven”
HIGHLIGHTS
• Treinomloop IC 511 „Van Beethoven” van
Dortmund naar München.

)cehNkiT4
37573 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Sneltreinlocomotief serie 103.1 van de
Deutsche Bundesbahn (DB). Serie-uitvoering in
purperrood/beige TEE-kleurstelling, met twee zijdelings
aangebrachte ventilatorrijen, zonder frontschorten, met
bufferbekleding en eenbeenstroomafnemers. Ingezet in
het IC-verkeer. Bedrijfstoestand ca. midden jaren 1980.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving.
3 assen aangedreven. Antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting en 2 rode sluitseinen
traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichtingen
met onderhoudsarme warmwitte LED’s. Cabines met
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interieur. Afzonderlijk gemonteerde handrails
van metaal. Gedetailleerde dakuitrusting.
Lengte over buffers 21,9 cm.
De serie 103.1 is de ideale treinlocomotief
voor de nieuwe IC-sneltreinrijtuig met de
artikelnummers 43851, 43858, 43927 en 43922.
Dit model vindt u in gelijkstroom uitvoering
in het Trix H0-assortiment onder art. nr.
22772.

Piepen van remmen uit

43922
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43927

43927

43927
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43927 Set IC-sneltreinrijtuigen.
Voorbeeld: 3 verschillende IC-sneltreinrijtuigen van
verschillende typen van de Deutsche Bundesbahn (DB).
2 coupérijtuigen Bm 235, 2de klasse, 1 salonrijtuig Bpmz
291.2, 2de klasse. kleurstelling turkoois/ivoor. Met klaptreden, ronde en steile daken en realistische draaistellen passend bij coupé- en salonrijtuigen. Uitbreiding op
de InterCity 511 „Van Beethoven” voor de treinomloop
Dortmund – Mannheim – Stuttgart – München. Bedrijfstoestand zomer 1985.
Model: Berijdbare minimumboogstraal 360 mm.
Typespecifiek gevormde ondervloer en schorten.
Draaistellen met schijfremmen, magneetrailremmen
en demper tegen slingeren. Nieuwe draaistellen voor

Bpmz. Voorbereid voor stroomvoerende koppelingen
7319 of stroomvoerende kortkoppelingen 72020/72021,
interieurverlichting 73400/73401 (2x), sleepcontact 73406

en treinsluitverlichting 73407. Opgedrukt koersbord en
administratienummer.
Totale lengte over buffers 85 cm.

Geïsoleerd wielstel per rijtuig 4 x 700580.

HIGHLIGHTS
• Nieuwe constructie van het salonrijtuig Bpmz 291.
• Realistische veranderingen met klaptreden en draaistellen met
demper tegen slingeren bij het coupérijtuig.

• Ronde en steile daken.
• Treinomloop IC 511 „Van Beethoven” van Dortmund naar München.

De BR 103.1 is de ideale treinlocomotief voor de nieuwe
IC-sneltreinrijtuig met de artikelnummers 43851, 43858,
43927 en 43922.
Deze set rijtuigen vindt u in gelijkstroom uitvoering in het
Trix H0-assortiment onder art. nr. 23481.

43858

43858

43851

43858

37573
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IC 511 „van Beethoven”
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43858 Set IC-sneltreinrijtuigen.
Voorbeeld: 3 verschillende IC-sneltreinrijtuigen van
verschillende typen van de Deutsche Bundesbahn (DB).
1 coupérijtuig Avmz 111.0, 1e klas, 1 salonrijtuig Apmz
121.2, 1e klas, 1 restauratierijtuig WRmh 132. Kleurstelling purperrood/ivoor. Met rond en steil dak, draaistellen
met demper tegen slingeren. Uitbreiding op de InterCity
511 „van Beethoven” voor de treinomloop Dortmund –
Mannheim – Stuttgart – München. Bedrijfstoestand
zomer 1985.

Model: Berijdbare minimumboogstraal 360 mm.
Typespecifiek gevormde ondervloer en schorten.
Draaistellen met schijfremmen, magneetrailremmen en
demper tegen slingeren. Voorbereid voor stroomvoerende koppelingen 7319 of stroomvoerende kortkop-

pelingen 72020/72021, interieurverlichting 73400/73401
(2x), sleepcontact 73406 en treinsluitverlichting 73407.
Opgedrukt koersbord en administratienummer.
Totale lengte over buffers 85 cm.
Geïsoleerd wielstel per rijtuig 4 x 700580.

HIGHLIGHTS
• Draaistellen met en zonder demper tegen
slingeren.

• Ronde en steile daken.
• Treinomloop IC 511 „van Beethoven” van
Dortmund naar München.

De BR 103.1 is de ideale treinlocomotief voor de nieuwe
IC-sneltreinrijtuigen met de artikelnummers 43851,
43858, 43927 en 43922.
Deze set rijtuigen vindt u in gelijkstroom uitvoering in
het Trix H0-assortiment onder art. nr. 23480.

HIGHLIGHTS
• Draaistellen met demper tegen slingeren.
• Treinomloop IC 511 „Van Beethoven” van
Dortmund naar München.
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43851 IC-sneltreinrijtuig.
Voorbeeld: Coupérijtuig Avmz 111.2, 1e klas, van de
Deutsche Bundesbahn (DB). Kleurstelling purperrood/
ivoor. Met steil dak. Uitbreiding op de InterCity 511
„van Beethoven” voor de treinomloop Dortmund –
Mannheim – Stuttgart – München. Bedrijfstoestand
zomer 1985.

Model: Berijdbare minimumboogstraal 360 mm.
Typespecifiek gevormde ondervloer en schorten.
Draaistellen met schijfremmen, magneetrailremmen en
demper tegen slingeren. Voorbereid voor stroomvoerende koppelingen 7319 of stroomvoerende kortkoppelingen 72020/72021, interieurverlichting 73400/73401

(2x), sleepcontact 73406 en treinsluitverlichting 73407.
Opgedrukt koersbord en administratienummer.
Lengte over buffers 28,2 cm.
Geïsoleerd wielstel 4 x 700580.

Model: Berijdbare minimumboogstraal 360 mm.
Typespecifiek gevormde ondervloer en schorten.
Draaistellen met schijfremmen, magneetrailremmen en
demper tegen slingeren. Voorbereid voor stroomvoerende koppelingen 7319 of stroomvoerende kortkoppelingen

72020/72021 en interieurverlichting 73400/73401 (2x).
Standaard ingebouwde treinsluitverlichting. Opgedrukt
koersbord en administratienummer.
Lengte over buffers 28,2 cm.
Geïsoleerd wielstel 4 x 700580.

De BR 103.1 is de ideale treinlocomotief voor de nieuwe
IC-sneltreinrijtuigen met de artikelnummers 43851,
43858, 43927 en 43922.
Dit model vindt u in gelijkstroom uitvoering in het Trix
H0-assortiment onder art. nr. 23478.

HIGHLIGHTS
• Realistische veranderingen met klaptreden

en draaistellen met demper tegen slingeren.

• Treinomloop IC 511 „van Beethoven” van
Dortmund naar München.

• Standaard ingebouwde treinsluitverlichting.

De BR 103.1 is de ideale treinlocomotief voor de nieuwe
IC-sneltreinrijtuigen met de artikelnummers 43851,
43858, 43927 en 43922.
Dit model vindt u in gelijkstroom uitvoering in het Trix
H0-assortiment onder art. nr. 23482.
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43922 IC-sneltreinrijtuig.
Voorbeeld: Coupérijtuig Bm 235, 2de klasse, van de
Deutsche Bundesbahn (DB). Kleurstelling turkoois/
ivoor. Met klaptreden, rond dak en draaistellen met
demper tegen slingeren. Uitbreiding op de InterCity
511 „van Beethoven” voor de treinomloop Dortmund –
Mannheim – Stuttgart – München. Bedrijfstoestand
zomer 1985.

Reizigersverkeer
HIGHLIGHTS
• Metalen uitvoering.
• Digital-decoder mfx.
• Uitgebreide licht- en geluidsfuncties.

)cehNT4

37745 Diesellocomotief.
Voorbeeld: Multifunctionele locomotief serie 218 van
de Deutsche Bundesbahn (DB), toestand ca. 1990.
Dieselhydraulische locomotief met elektrische treinverwarming.
Model: Met Digital-decoder mfx, geregelde hoogvermogenaandrijving en uitgebreide geluidsfuncties. Centraal
ingebouwde motor in compacte constructie. 4 assen

Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein

x

x

x

x

Rijgeluid dieselloc

x

x

x

x

Tyfoon

x

x

x

x

Directe regeling

x

Digitale functies

over cardan aangedreven, antislipbanden.
Verlichting met onderhoudsarme warmwitte LED’s, traditioneel in bedrijf, digitaal
schakelbaar. Gemonteerde handrails aan de
zijkant en frontaal van metaal. Gedetailleerde
bufferbalk.
Lengte over buffers 18,9 cm.

x

x

x

Piepen van remmen uit

x

x

x

Frontsein cabine 2

x

x

x

Frontsein cabine 1

x

x

x

Dit model is als gelijkstroomuitvoering opgenomen in
het Trix H0-assortiment onder artikelnummer 22237.
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37505 S-Bahn-motortreinstel.
Voorbeeld: S-Bahn-motortreinstel serie 420 van de
Deutsche Bahn AG (DB AG). Ombouwuitvoering met een
stroomafnemer. Uitvoering in productkleuren. Bedrijfstoestand ca. 1995.

Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. 5-polige schuingegroefde motor met vliegwiel
centraal ingebouwd. Aandrijving met cardan op 4 assen
van het tussenrijtuig. Onderstel van het tussenrijtuig van

metaalspuitgietwerk. Verlichting met onderhoudsarme
warmwitte LED’s, traditioneel in bedrijf. Driepuntsfrontsein en twee rode sluitseinen. Lichtwisseling afhankelijk
van de rijrichting. Omschakeling sleepcontact. Verlichte

bestemmingsaanduiding samen met driepuntsfrontsein
digitaal schakelbaar. Mechaniek voor kortkoppeling en
elektrische verbinding tussen de rijtuigen. Met meegeleverde speciale koppeling koppelbaar met extra ET

HIGHLIGHTS
• Ombouwversie met Klatte-ventilatorroosters.

• Rechthoekige machineruimteramen.
• Zonder rondlopende regengoot.
• Zonder schort en bufferbekleding.

machineruimteramen, zonder rondlopende regengoot,
zonder schort en bufferbekleding Bedrijfstoestand ca.
1997.
Model: Met Digital-decoder mfx en in serie schakelbare
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving,
centraal ingebouwd. 4 assen over cardan aangedreven.
Antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de rij-

richting en twee rode sluitseinen traditioneel
in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting
met onderhoudsarme warmwitte LED’s. Gemonteerde handrails van metaal. Cabine met
interieur, ingezet regelwiel. Gemonteerde
dakloopbruggen.
Lengte over buffers 18,9 cm.

Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein

x

x

x

x

Stationsmededeling

x

x

x

x

Locfluit

x

x

x

x

Directe regeling

x

Digitale functies

x

x

x

Frontsein cabine 2

x

x

x

Frontsein cabine 1

x

x

x
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37011 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Serie 110.3 van de Deutsche Bahn AG (DB
AG). Sneltreinlocomotief met aerodynamische frontpartij, met zogenaamde „Bügelfalte” (strijkijzervouw).
Purperrode/beige TEE-uitvoering. Ombouwversie met
rechthoekige Klatte-ventilatorroosters, rechthoekige

De bijpassende reizigersrijtuigen zijn opgenomen in het Märklin H0-assortiment onder
de artikelnummers 43801, 43811 en 43830.

Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein

x

x

x

x

Interieurverlichting

x

x

x

x

Bedrijfsgeluid

x

x

x

x

Seintoon

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Piepen van remmen uit

x

x

x

Frontsein achter uit

x

x

x

Sluiten van deuren

x

x

x

Frontsein voor uit

x

x

x

Digitale functies

420-eenheden voor voorbeeldgetrouw bedrijf. Standaard
ingebouwde interieurverlichting. Zeer gedetailleerd
huis van kunststof met veel gemonteerde details zoals
handrails, aansluitingen, ruitenwissers, antennes, fluiten
en tyfoons. Meerkleurig interieur. Aan de uiteinden

gedetailleerde weergave van Scharfenberg-koppeling
(zonder functie). Verschillende authentieke bestemmingsborden meegeleverd.
Lengte over de koppeling 77,5 cm.

metronom
HIGHLIGHTS
• Locomotief in metalen uitvoering.
• Locomotief past bij de set dubbeldeksrijtuigen 43475.

86
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36612 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Elektrische locomotief serie 146.2 van de
LNVG Niedersachsen, in de uitvoering van de metronom
Eisenbahngesellschaft mbH, Uelzen. Door Bombardier
gebouwd als standaardlocomotief in het TRAXXprogramma.
Model: Metalen uitvoering met veel geïntegreerde
details. Met Digital-decoder en speciale motor. 4 assen
over cardan aangedreven. Antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting, traditioneel in bedrijf,
digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme
LED’s. 2 mechanisch functionele dakstroomafnemers.
Lengte over buffers 21,7 cm.

Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Digitale functies

In het Märklin H0-assortiment wordt een bijpassende set dubbeldeksrijtuigen aangeboden
onder artikelnummer 43475.
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43475 Set dubbeldeksrijtuigen „metronom”.
Voorbeeld: 2 dubbeldeksrijtuigen DBpza 2e klas,
een dubbeldeksrijtuig DABpza 1e/2e klas en een
dubbeldeks-stuurrijtuig DABpbzkfa 1e/2e klas van LNVG
Niedersachsen, in uitvoering van het metronom Eisenbahngesellschaft mbh, Uelzen.
Model: Alle rijtuigen zijn voorbereid voor stroomgeleidende rijtuigverbinding, ofwel met insteekbare
kortkoppelingsdissels 7319, ofwel met scheidbare
kortkoppelingen 72020/72021. Stuurrijtuig met gedetailleerde bufferbalk en gemonteerde frontspoiler. Verlichte
bestemmingsaanduidingen. Cabine met interieur.
Totale lengte over buffers 107,7 cm.
Eenmalige serie.
Bijpassende locomotief is de elektrische locomotief
BR 146.2 van LNVG Niedersachsen, die onder artikelnummer 36612 in het Märklin H0-assortiment verkrijgbaar is.
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MaK in dubbeltractie
HIGHLIGHTS
• MaK type DE 1002 voor het eerste met
geluid.

• Imposante dubbeltractie.

88
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37630 2 x Diesellocomotief.
Voorbeeld: Multifunctionele locomotief type DE 1002 in
dubbeltractie. Locomotieven ondergebracht bij Häfen
und Güterverkehr Köln AG (HGK).
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. Een locomotief met geregelde hoogvermogenaandrijving. Hoogvermogenmotor met klokanker
en vliegwiel. 4 assen aangedreven. Antislipbanden.
Verlichting met onderhoudsarme warmwitte LED’s. Driepuntsfrontsein 2 rode sluitseinen via beide locomotieven
traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Locomotieven via stroomgeleidende kortkoppeling verbonden.
Lengte over buffers 33 cm.

Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein

x

x

x

x

Rijgeluid dieselloc

x

x

x

x

Tyfoon

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Piepen van remmen uit

x

x

x

Frontsein cabine 2

x

x

x

Frontsein cabine 1

x

x

x

Digitale functies

Eenmalige serie.

Goederentreinlocomotief serie 150 van de DB
HIGHLIGHTS
• Ombouwversie zonder regengoot.
• Verlichting met warmwitte LED’s.
• Werking dubbel-A-sein als frontsein van
beide loceinden is uitgeschakeld.

• Telex-koppeling voor op afstand bediend
afkoppelen van wagens.

)cehGNiT5
37851 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Zware goederentreinlocomotief serie 150
van de Deutsche Bahn AG (DB AG). Verkeersrode basiskleur. Grootste type van de elektrische eenheidslocomotieven uit het nieuwbouwprogramma van de jaren 1950.
Ombouwversie met rechthoekige Klatte-ventilators,
dubbele lampen en zonder regengoot. Bedrijfstoestand
ca. 2000.
Model: Met Digital-decoder mfx en schakelbare locfluit.
Geregelde hoogvermogenaandrijving als klokankermotor met vliegwiel, centraal ingebouwd. 4 assen over
cardan aangedreven. Antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting en 2 rode sluitseinen
traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontseinen

aan loczijde 2 en 1 afzonderlijk digitaal
schakelbaar. Als frontsein aan beide loczijden is uitgeschakeld, dan werkt aan beide
zijden het dubbel-A-sein. Verlichting met
onderhoudsarme warmwitte LED’s. Gemonteerde handrails aan de zijkant en frontaal
van metaal. Cabines en machineruimte met
reliëf-interieurverlichting.
Lengte over buffers 22,4 cm.

Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein

x

x

x

x

Telex-koppeling

x

x

x

x

Locfluit

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Frontsein cabine 2

x

x

x

Frontsein cabine 1

x

x

x

Digitale functies

Dit model is als gelijkstroomuitvoering
opgenomen in het Trix H0-assortiment onder
artikelnummer 22154.
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ICE 1
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HIGHLIGHTS

37702 Motortreinstel.
Voorbeeld: Hogesnelheidstrein ICE 1 InterCityExpress
serie 401 van de Deutsche Bahn AG (DB AG). Actuele
uitvoering.
Model: Vijfdelige uitvoering. Met Digital-decoder mfx,
hoogvermogenaandrijving en uitgebreide geluidsfuncties. 2 assen aangedreven. Antislipbanden. Standaard
ingebouwde interieurverlichting. Frontsein en interieurverlichting met warmwitte LED’s. Chassis van de
motortreinen van metaal. Frontsein en interieurverlichting traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar.
Lengte van de trein 123,5 cm.

• 20 jaar ICE.
• Verlichting met warmwitte LED’s.
• Standaard ingebouwde interieurverlichting.
• Digital-decoder mfx.
• Uitgebreide geluidsfuncties.

Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein

x

x

x

x

Conducteursfluit

x

x

x

x

Rijgeluid

x

x

x

x

Signaaltoon 1

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Sluiten van deuren

x

x

x

Stationsmededeling

x

x

x

Signaaltoon 2

x

x

x

Stationsmededeling - E

x

x

x

x

x

Digitale functies

Eenmalige serie.
De basiswagengroep 37702 kan met de
uitbreidingset 43704 worden uitgebreid
tot een 8-delige eenheid.

Piepen van remmen uit

37702

90

43704

37702

43704

37702
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ICE 1-Uitbreidingsset rijtuigen
HIGHLIGHTS
• 20 jaar ICE.
• Standaard ingebouwde interieurverlichting
met warmwitte LED’s.

92
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43704 Uitbreidingsset rijtuigen.
Voorbeeld: 2 x Bvmz 2e klas en 1 x Avmz 1e klas. Tussenrijtuigen voor de ICE 1.
Model: 3 tussenrijtuigen voor de uitbreiding van model

37702. Speciale kortkoppelingen met schaargeleiding.
Interieurverlichting wordt van stroom voorzien via de
doorlopende elektrische verbinding van de hele trein.
Totale lengte 79,2 cm.

Eenmalige serie.
De basiswagengroep 37702 kan met de uitbreidingset
43704 worden uitgebreid tot een 8-delige eenheid.
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Dieseltreinstel voor de stoptreindienst
HIGHLIGHTS
• Voorbeeldgetrouwe dubbeltractie.
• Standaard ingebouwde interieurverlichting.
• mfx-decoder met geluidsgenerator.
• Verlichte bestemmingsaanduiding.

HIGHLIGHTS
• Standaard ingebouwde interieurverlichting.
• mfx-decoder met uitgebreide geluidsfuncties.

• Verlichte bestemmingsaanduiding.

94
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37733 Dieseltreinstel voor de stoptreindienst.
Voorbeeld: Dieseltreinstel voor de stoptreindienst
BR 684.2 van de Bayerische Regiobahn in dubbeltractie.
Inzet Augsburg – Ingolstadt.
Model: Aangedreven eenheid en ongemotoriseerde
dummy-eenheid. Met Digital-decoder mfx en uitgebreide
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving.
Hoogvermogenmotor met klokanker en vliegwiel in

cehN+j8

37734 Dieseltreinstel voor de stoptreindienst.
Voorbeeld: Dieseltreinstel voor de stoptreindienst
BR 648.2 van NordWestBahn NWB. Actuele uitvoering
met lage instap.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving.
Hoogvermogenmotor met klokanker en vliegwiel in

Jakobs-draaistel. 2 assen aangedreven. Antislipbanden.
Standaard ingebouwde interieurverlichting. Frontsein
en interieurverlichting met onderhoudsarme warmwitte
LED’s. Frontsein wisselt over beide voertuigen met de
rijrichting. Bestemmingsaanduiding voorbeeldgetrouw
met gele LED. Frontsein, bestemmingsaanduiding
en 2 rode sluitseinen traditioneel in bedrijf, digitaal
schakelbaar. Gedetailleerde uitvoering van onderstel

en opbouw, onbelemmerde doorkijk, interieur, gesloten
vouwbalg en schaargeleiding op het Jakobs-draaistel
tussen de voertuighelften. Verbinding van de voertuigen
met 5-polige koppeling.
Totale lengte ca. 96,4 cm.

Jakobs-draaistel. 2 assen aangedreven. Antislipbanden.
Standaard ingebouwde interieurverlichting. Frontsein
en interieurverlichting met onderhoudsarme warmwitte
LED’s. Bestemmingsaanduiding voorbeeldgetrouw met
gele LED. Frontsein, bestemmingsaanduiding en 2 rode
sluitseinen traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar.
Gedetailleerde uitvoering van onderstel en opbouw,

onbelemmerde doorkijk, interieur, gesloten vouwbalg
en schaargeleiding op het Jakobs-draaistel tussen de
voertuighelften. Aan de uiteinden weergave van koppeling met centrale buffer.
Totale lengte 48,1 cm.

Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein

x

x

x

x

Interieurverlichting

x

x

x

x

Rijgeluid dieselloc

x

x

x

Tyfoon

x

x

Directe regeling

x

x

Digitale functies

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Piepen van remmen uit

x

x

x

Frontsein cabine 2

x

x

x

x

Sluiten van deuren

x

x

x

x

x

Frontsein cabine 1

x

x

x

x

Stationsmededeling

x

x

Digitale functies

Control
Unit

Eenmalige serie.

Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein

x

x

x

x

Interieurverlichting

x

x

x

x

Rijgeluid dieselloc

x

x

x

x

Tyfoon

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Piepen van remmen uit

x

x

x

Frontsein cabine 2

x

x

x

Sluiten van deuren

x

x

x

Frontsein cabine 1

x

x

x

x

x

Digitale functies

Eenmalige serie.

Stationsmededeling
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Treinset „HVLE/VTG”
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26571 Treinset „HVLE/VTG”.
Voorbeeld: Elektrische locomotief serie 185.5 van de
Havelländische Eisenbahn AG, Berlijn (HVLE) en 5 zelflossers type Falns van VTG AG, Hamburg. De wagens
zijn verhuurd aan de havens en aan Güterverkehr Köln
AG (HGK) en hebben een Nederlands certificaat.
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Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Digitale functies

Model: Locomotief in metalen uitvoering, met Digitaldecoder en speciale motor. 4 assen over cardan aangedreven. Antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met
de rijrichting, traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar.
Verlichting met onderhoudsarme LED’s. Alle wagens met
draaistellen type Y 25 gelast.
Totale lengte over buffers 88,2 cm.

Eenmalige serie.
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36604 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Elektrische locomotief serie 185.6 van Lokomotion – Gesellschaft für Schienentraktion mbH, München. Tweestroomlocomotief door Bombardier gebouwd
als standaardlocomotief in het TRAXX-programma.
Model: Metalen uitvoering met veel geïntegreerde
details. Met Digital-decoder en speciale motor. 4 assen
over cardan aangedreven. Antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting, traditioneel in bedrijf,
digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme
LED’s. 2 mechanisch functionele dakstroomafnemers.
Lengte over buffers 21,7 cm.

Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Digitale functies

Eenmalige serie.
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Treinset „ALEX”
HIGHLIGHTS
• Samen met de set bijpassende dubbel

deksrijtuigen 43474 kan de extrarit van
17 november 2009 (Hof – Schwandorf)
waarbij het ALEX-dubbeldeksrijtuig werd
gepresenteerd, in model worden nage
bouwd.

)dbHTU8

26572 Treinset „ALEX”.
Voorbeeld: Beierse stoptrein „ALEX” (Arriva-Länderbahn-Express), ondergebracht bij de Vogtlandbahn
GmbH, Neumark. Diesellocomotief BR 223 (ER 20) en
3 dubbeldeksrijtuigen DBpza, 2e klas van de ArrivaLänderbahn-Express.
Model: Locomotief in metalen uitvoering met veel
geïntegreerde details. Met Digital-decoder en speciale
motor. 4 assen over cardan aangedreven. Antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting,
traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting
met onderhoudsarme LED’s. Dubbeldeksrijtuigen met
getinte zijramen en kortkoppelingen.
Totale lengte over buffers 102,1 cm.

43474
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Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Digitale functies

Eenmalige serie.
De trein kan worden uitgebreid met de
set dubbeldeksrijtuigen 43474.

26572

HIGHLIGHTS
• Samen met de treinset 26572 kan

de extrarit van 17 november 2009
(Hof – Schwandorf) waarbij het ALEXdubbeldeksrijtuig werd gepresenteerd,
in model worden nagebouwd.

U8{

43474 Set dubbeldeksrijtuigen „ALEX”.
Voorbeeld: 3 dubbeldeksrijtuigen DBpza, 2e klas van
Arriva-Länderbahn-Express „ALEX”, ondergebracht bij
de Vogtlandbahn GmbH, Neumark.
Model: Alle rijtuigen met getinte zijramen en kortkoppelingen.
Totale lengte over buffers 80,4 cm.
Geïsoleerd wielstel 12 x 700580.
Eenmalige serie.
De set dubbeldeksrijtuigen is zeer geschikt voor de
uitbreiding van treinset 26572.
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Digital-startset „Zwitserse goederentrein”
HIGHLIGHTS
• De start in de digitale wereld van Märklin.
• Bediening van reeds gedigitaliseerde
wissels via het Mobile Station mogelijk.

• mfx Digital-decoder ingebouwd.

)cePiTU5
29483 Digital-startset „Zwitserse goederentrein”.
230 Volt.
Voorbeeld: Serie 421 van de Schweizerische Bundesbahnen, sector goederenverkeer (SBB Cargo). Vier
verschillende Zwitserse goederenwagens: 1 vierassige
open goederenwagen Eaos, 1 vierassige ketelwagen,
1 tweeassige rongenwagen en 1 tweeassige schuifwandwagen. Alle wagens zijn ondergebracht bij de
Schweizerische Bundesbahnen (SBB).
Model: Locomotief in metalen uitvoering, met Digitaldecoder mfx en hoogvermogenaandrijving. 2 assen
aangedreven, antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt
met de rijrichting en 1 wit sluitsein, traditioneel in bedrijf,
digitaal schakelbaar. Wagens met kortkoppeling.
Lengte van de trein 84,7 cm.

184 x 84 cm / 73“ x 34“

29483
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9x

9x

14x

1x

1x

Inhoud: 14 gebogen rails 24130, 9 rechte rails
24188, 9 rechte rails 24172 en 1 paar gebogen
wissels 24671 en 24672. De wissels zijn al met
wisseldecoders en wisselaandrijvingen uitgerust.
Railaansluitbox. Schakelnetdeel 230 V/36 VA.
Mobile Station. Geïllustreerde handleiding met
veel tips en suggesties. Uitbreidingsmogelijkheden met de C-rail-uitbreidingssets en met het
volledige C-rail-programma.

Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein

x

x

x

x

Schijnwerper

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Digitale functies
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Zwitserland
HIGHLIGHTS
• Verlichting met warmwitte LED’s.
• LED-verlichting omschakelbaar: solorit of
met trein.

• Zware metalen uitvoering.
• Softdrive Sinus-aandrijving in compacte
constructie.

• mfx-decoder met geluid elektrische trein.
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39565 Elektrische locomotief „Krokodil”.
Voorbeeld: Goederentreinlocomotief serie Ce 6/8 II
van de Schweizerische Bundesbahnen (SBB/CFF/FFS).
Donkerbruine basiskleur. Type met schuine stangenaandrijving. Bedrijfstoestand ca. 1930.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving Softdrive
Sinus, onderhoudsarme motor in compacte constructie.
3 assen en blinde as aangedreven. Antislipbanden.
Zwitserse lichtwisseling (driepuntsfrontsein/1 wit sluitsein) afhankelijk van de rijrichting, traditioneel in bedrijf,
digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme
warmwitte LED’s. Geleed onderstel. 3-delig metalen huis
met uitzwenkbare voorbouw. Gedetailleerde dakuitrusting.
Lengte over buffers 23 cm.

Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein

x

x

x

x

Sluitsein

x

x

x

x

Rijgeluid eloc

x

x

x

x

Locfluit

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Piepen van remmen uit

x

x

x

Rangeerfluit

x

x

x

Koppelgeluid

x

x

x

Stationsmededeling - CH

x

x

x

Stoom/perslucht afblazen

x

x

Ventilator

x

x

Luchtpers

x

x

Panto-geluid

x

x

Digitale functies

Eenmalige serie.
Dit model is als gelijkstroomuitvoering
opgenomen in het Trix H0-assortiment onder
artikelnummer 22777.

De „Habersack” –
Slechts weinig Zwitserse locomotieven bereikten een
zo hoge populariteit dat ze een bijnaam kregen. De zeer
doelmatig vormgegeven tenderlocomotief Eb 3/5 dankt
zijn koosnaam „Habersack” aan de ransels, waarmee
de Zwitserse mannen jarenlang kennismaakten tijdens
de vervulling van hun dienstplicht.
SLM bouwde van 1911 tot 1916 in totaal 34 van deze machines met een vermogen van bijna 1.000 pk (735 kW).
De locs, die in beide richtingen 75 km/uur haalden,

HIGHLIGHTS
• Locomotief in metalen uitvoering.
• Motor met vliegwiel.
• mfx-decoder met stoomlocgeluid.

waren in eerste instantie voor reizigerstreinen bedoeld.
Maar nadat ze van een extra reminstallatie waren voorzien, waren de machines met hun dienstgewicht van
74 ton uitermate geschikt voor het goederenverkeer.
Vanaf de jaren 1930 lag daar dan ook hun prioriteit. Met
de elektrificatie van het Zwitserse spoorwegnet nam
de inzet van deze mooie vertegenwoordiger van het
Zwitserse stoomtreinverkeer af. Tussen 1950 en 1965
werden de machines geleidelijk buitendienstgesteld
of verkocht.

)cehHT3

37137 Tenderlocomotief.
Voorbeeld: Tenderstoomlocomotief serie Eb 3/5 «Habersack» van de Schweizerische Bundesbahnen (SBB).
Bedrijfstoestand van de jaren 1950.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving.
3 assen aangedreven. Antislipbanden. Driepuntsfront-

Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein

x

x

x

x

Rijgeluid stoomloc

x

x

x

x

Locfluit

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Piepen van remmen uit

x

x

x

Luchtpomp

x

x

x

Rangeerfluit

x

x

x

Stoom afblazen

x

x

x

Kolen scheppen

x

x

Schudrooster

x

x

Digitale functies

sein wisselt met de rijrichting, traditioneel in
bedrijf, digitaal schakelbaar. Gemonteerde
spoorstaafruimer. Gemonteerde handrails en
leidingen van metaal.
Lengte over buffers 14,6 cm.
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Zwitserland
Van de Re 6/6 werden in eerste instantie vier prototypen gebouwd. Twee hiervan kregen een gedeelde
locbak die verticaal kan bewegen en zich optimaal aan
de omstandigheden kan aanpassen. Tijdens proefritten bleek dit echter niet noodzakelijk te zijn voor de
standaardloc, en alle 85 standaardlocs die van 1975 tot
en met 1980 werden gebouwd, kregen een locopbouw
die uit één deel bestaat. De cabines van de Re 6/6

HIGHLIGHTS
• Onderstel en opbouw in zware metalen
uitvoering.

• Uitgebreide geluidsfuncties digitaal schakelbaar.

leunen sterk op het ontwerp van de Re 4/4 II, net als de
elektrische uitrusting van de transformatoren, waarvan
de RE 6/6 er echter twee bezit. De 19.310 mm lange, 120
ton zware en 140 km/uur snelle locomotieven beschikken over een vermogen van 7.850 kW. Een bijzonder
technisch kenmerk is het acceleratievermogen van de
locomotieven onder optimale omstandigheden: Van 0
naar 100 km/uur in 5,8 sec.

De Re 6/6 hebben verschillende kleurstellingen en
vernieuwingen gekend. 30 locomotieven werden vanaf
2000 uitgerust met radioafstandsbediening. Deze machines kregen de benaming Re 6/6 f. De UIC-benaming
van de serie Re 6/6 is de serie 620, wat ook steeds
vaker op de machines te zien is. De 88 nog in dienst
zijnde locomotieven vallen allemaal onder SBB Cargo.
Ze komen met zware goederentreinen in alle hoeken

)cehHPiT5
37322 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Elektrische locomotief serie Re 6/6 f van
der Schweizerische Bundesbahnen (SBB). Uitvoering
in vuurrode basiskleur. Loc-bedrijfsnummer 11666, met
stadswapen „Stein am Rhein”. Ombouwversie met vierkante frontseinen beneden, UIC-aansluitingen, schuine
handrails op de voorkant, extra treeplanken, opstap en
radio-antenne. Bedrijfstoestand ca. 2000.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving. 2 assen

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

van Zwitserland en rijden over de Gotthard ook in tandemverkeer met een Re 4/4 II of Re 4/4 III. In het zware
reizigersverkeer vormden de locs van de serie 6/6 zelfs
een alternatief voor de Re 4/4 II in dubbeltractie. Nu de
moderne serie 460 voornamelijk voor het reizigersverkeer wordt ingezet, domineren de indrukwekkende Re
6/6 met hun drie draaistellen weer het goederenverkeer
over de Gotthard.

Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein

x

x

x

x

Schijnwerper

x

x

x

x

Rijgeluid eloc

x

x

x

x

Locfluit

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Piepen van remmen uit

x

x

x

Frontsein cabine 2

x

x

x

Rangeerfluit

x

x

x

Frontsein cabine 1

x

Digitale functies

x

x

Hoofdschakelaar

x

x

Compressor

x

x

HIGHLIGHTS
• Zware metalen uitvoering.
• Rondlopende metalen railingen in versterkte
uitvoering.

• Verlichting met warmwitte LED’s.
• Werking dubbel-A-sein als frontsein van
beide loceinden is uitgeschakeld.

(cePT5

37627 Diesellocomotief.
Voorbeeld: Multifunctionele locomotief serie Am 842
van de Schweizerische Bundesbahnen (SBB) met
SBB Cargo-opschrift. Dieselhydraulisch type G 800 BB
van Vossloh Schienenfahrzeugtechnik GmbH (VSFT),
doorontwikkeling van de standaardlocomotieven van de
voormalige MaK. Bedrijfstoestand ca. 2003.
Model: Met Digital-decoder mfx. Geregelde hoogvermogenaandrijving. Speciale motor met klokanker en vliegwiel. 4 assen aangedreven. Antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting en 1 wit sluitsein
traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontseinen
aan loczijde 2 en 1 afzonderlijk digitaal schakelbaar.
Als frontsein aan beide loczijden is uitgeschakeld, dan
werkt aan beide zijden het dubbel-A-sein. Verlichting
met onderhoudsarme warmwitte LED’s. Rondlopende
bordesrailing van metaal.
Lengte over buffers 16,5 cm.

48026

Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Frontsein cabine 2

x

x

x

Frontsein cabine 1

x

x

x

Digitale functies

37627

Zwitserland
U8

48026 Set schuifwandwagens.
Voorbeeld: 3 grootvolumewagens van de Schweizerischen Bundesbahnen (SBB/CFF/FFS). Standaardtype
Hbbillns met hoge schuifwanden.
Model: Onderstel met visbuikliggers en gemonteerde
details. Alle wagens afzonderlijk verpakt.
Totale lengte over buffers 53,7 cm.
Geïsoleerd wielstel 6 x 700580.

U8

46095 Set goederenwagens.
Voorbeeld: 4 verschillende moderne goederenwagens,
ondergebracht bij de Schweizerische Bundesbahnen
(SBB/CFF/FFS). 1 open goederenwagen Eaos, 1 dubbele rongenwagen type Snps, 1 ketelwagen type Zans
1 poedersilowagen type Ucs.
Model: Gedetailleerde modellen met veel gemonteerde
details. Dubbele rongenwagen met fijn gedetailleerde,
vaste rongen. Met buizen beladen. Alle wagens met
kortkoppeling met schaargeleiding.
Totale lengte over buffers 68 cm.
Geïsoleerd wielstel 14 x 700580.

Bijpassende locomotief is de elektrische locomotief
serie 482, die onder artikelnummer 36606 in het Märklin
H0-assortiment verkrijgbaar is.

Eenmalige serie.

46095
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37322
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Zwitserland
OxpjU8{

42164 Set sneltreinrijtuigen voor trekduwtreinen.
Voorbeeld: 4 verschillende sneltreinrijtuigen, eenheidsrijtuigen IV van de Schweizerischen Bundesbahnen (SBB). 1 sneltreinrijtuig type EW IV A, 1e klas.
2 sneltreinrijtuigen type EW IV B, 2e klas. 1 sneltreinstuurrijtuig type EW IV Bt, 2e klas met cabine voor
het rijden met trekduwtreinen. Actuele uitvoering in
InterCity-design.

Model: Cabine van stuurrijtuig met interieur, frontsein en
eindsein met onderhoudsarme LED’s. Alle rijtuigen met
verstelbare buffer. Voorbereid voor stroomgeleidende
koppelingen 7319 of stroomgeleidende kortkoppelingen
72020/72021. Rijtuigen afzonderlijk verpakt.
Totale lengte over buffers 107 cm.
Geïsoleerd wielstel per wagen 4 x 700580.
Eenmalige serie.

HIGHLIGHTS
• Passende rijtuigen bij de modellen van de
SBB-locomotieven serie 460, bijvoorbeeld
art. nr. 37460.

De bijpassende elektrische locomotief van de serie
460 is in het Märklin H0-assortiment opgenomen onder
artikelnummer 37460.

• Alle rijtuigen met nieuwe bedrijfsnummers.

HIGHLIGHTS
• Grootvolume WoodTainer XXL container met
apart deksel.

• Wagens zeer geschikt voor bloktreinen.
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47078 Set containerwagens met WoodTrainer XS
containers.
Voorbeeld: 3 vierassige containerwagens type Sgnss
van de Schweizerische Bundesbahnen (SBB/CFF/FFS),
uitvoerende dienst „SBB Cargo”. Verkeersgrijze basis-

kleur. Elk beladen met 3 WoodTainer XXL containers
met apart deksel van de Oostenrijkse onderneming
Innofreight, A-8600 Bruck an der Mur. Grootvolumecontainer met een inhoud van 46 m3. Actuele bedrijfstoestand 2010.

Model: Draaistellen type Y 25. Opengewerkte metalen
wagenvloer volgens het voorbeeld met markante visbuikachtige buitenlangsdragers. Elke wagen is geladen
met 3 afneembare containers met afzonderlijk deksel.
Alle wagens en containers met verschillende bedrijfs-

)cehPOiT8
37461 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Serie 465 van de Bern-LötschbergSimplon-Bahn (BLS).
Model: Met Digital-decoder mfx en hoogvermogenaandrijving. 2 assen aangedreven. Antislipbanden.
Cabines met interieur. Gemonteerde tyfoons en
handrails. Frontsein met Europese lichtwisseling
rood/wit traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar.

Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein

x

x

x

x

Schijnwerper

x

x

x

x

Rijgeluid eloc

x

x

x

x

Tyfoon

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Frontsein cabine 2

x

x

x

Lichtfunctie 1

x

x

x

Frontsein cabine 1

x

x

x

Digitale functies

• Europese en Zwitserse licht• Mfx-decoder met uitgebreide
geluidsfuncties.

47078

Eenmalige serie.

HIGHLIGHTS
wisseling.

nummers en afzonderlijk verpakt. Extra buitenverpakking.
Totale lengte over buffers 68,5 cm.
Geïsoleerd wielstel per wagen 4 x 700580.

Schijnwerpers afhankelijk van de rijrichting, wisseling tussen Zwitserse lichtwisseling en lichtwisseling wit/rood plus ABV digitaal schakelbaar.
Lengte over buffers 21,3 cm.

37461
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Oostenrijk
)cehMiT3
37227 Elektrische locomotief voor zware goederen
treinen.
Voorbeeld: Serie 1020 (ex E 94) van de Österreichische
Bundesbahnen (ÖBB). Uitvoering in dennengroene
kleurstelling, bedrijfstoestand midden jaren 1960.
Model: Met Digital-decoder mfx en in serie schakelbare
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving.
3 assen aangedreven. Antislipbanden. Geleed onderstel.
Tweepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting en 2 rode
sluitseinen traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar.
Verlichting met onderhoudsarme, warmwitte LED’s.
Gemonteerde handrails.
Lengte over buffers 21 cm.
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Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein

x

x

x

x

Seintoon

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Frontsein cabine 2

x

x

x

Frontsein cabine 1

x

x

x

Digitale functies

Eenmalige serie.
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Oostenrijk
ÖBB 1018
Halverwege de jaren 1930 ontstonden in Oostenrijk
de eerste concrete plannen voor de elektrificatie van
de Westbahn van Salzburg naar Wenen. Met het oog
hierop gaven de toenmalige Oostenrijkse Staatsspoorwegen BBÖ de locbouwindustrie een opdracht voor de
ontwikkelingen van een locomotief met een vermogen
van 3.500 tot 4.000 pk en een snelheid van 120 km
per uur. De in 1935 door de industrie gepresenteerde
ontwerpen liepen zeer uiteen en waren op allerlei

HIGHLIGHTS
• ÖBB-ombouwversie als gedeeltelijk nieuwe
constructie.

• Zeer gedetailleerd metalen huis.
• mfx-decoder met locfluit.
• Verlichting met warmwitte en rode LED’s.

verschillende technieken gebaseerd, maar desondanks
was er niet één die tot tevredenheid stemde. Een blik
over het hek van de Duitse buren leverde een oplossing
in de vorm van de beproefde Duitse E 18. Er werd een
overeenkomst gesloten voor levering van acht locomotieven vanaf de zomer van 1939. Het mechanische deel
zou zoveel mogelijk van de E 18 worden overgenomen,
terwijl de elektrische uitrusting aan de Oostenrijkse
omstandigheden zou worden aangepast. Zo moest de
loc het hoogste vermogen bij een snelheid van 90 tot
100 km per uur leveren, waarbij een maximumsnelheid

van 130 km per uur paste. De overname van de BBÖ als
gevolg van de annexatie van Oostenrijk in maart 1938
vertraagde de bouw, omdat de Reichsbahn de plannen
nu weer zo veel mogelijk aan de Duitse E 18 wilde
aanpassen. De al in productie genomen tractiemotoren en transformatoren bleven als enige Oostenrijkse
elementen over. De acht machines van de nu met E 18.2
aangeduide serie werden uiteindelijk tussen februari
en augustus 1940 aan de Reichsbahn overgedragen.
De zeven machines die na afloop van de Tweede
Wereldoorlog waren overgebleven, kwamen in het

)cehOiT4
37683 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Elektrische locomotief serie 1018.0 van de
Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) in zogenaamde
bloedsinaasappelkleurige „Jaffa”-uitvoering. Ombouwversie overeenkomstig de ÖBB-standaardisatie van
deze serie vanaf 1966. Bedrijfstoestand ca. 1984.
Model: Met Digital-decoder mfx en schakelbare locfluit.
Geregelde hoogvermogenaandrijving. 2 assen aangedreven. Antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met
de rijrichting en 1 rood sluitsein traditioneel in bedrijf,
digitaal schakelbaar. Frontverlichting met zogenaamde

„ogen op steeltjes”. Verlichting met onderhoudsarme warmwitte LED’s. Cabine en
machineruimte met interieurverlichting. Huis
met talrijke gemonteerde details. Voorbeeldgetrouwe schaarstroomafnemers. Fijn gedetailleerd onderstel met voorbeeldgetrouwe
reproductie van de drijfwielen. Buffers van
metaal, afzonderlijk gemonteerd, in gewelfde
en vlakke uitvoering.
Lengte over buffers 19,5 cm.

bestand van de Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)
terecht en reden vanaf 1953 onder de bedrijfsnummers
1018.01-05, 07, en 08. Ze waren met hun 5.160 pk tot het
verschijnen van de ÖBB-serie 1010 de krachtigste sneltreinlocomotieven van Oostenrijk en overtroffen ook de
Duitse, slechts 4.000 pk leverende, E 18 ruimschoots.
Omdat de machines ook halverwege de jaren 1960 nog
lang niet konden worden gemist, besloot de ÖBB om de
locomotieven in het kader van een grote onderhoudsbeurt te moderniseren door ze opnieuw te bekabelen.
Vier machines reden nog tot 1992.
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Station 2
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Frontsein
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Directe regeling
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Digitale functies

De serie 1018.0 is de passende locomotief bij de eveneens in 2011
verschijnende set reizigersrijtuigen 43205.
Dit model is als gelijkstroomuitvoering opgenomen in het Trix
H0-assortiment onder artikelnummer 22683.

43205
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37683
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43205 Set sneltreinrijtuigen.
Voorbeeld: 5 sneltreinrijtuigen van verschillende typen
van de Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) in zogenaamde bloedsinaasappelkleurige „Jaffa”-uitvoering.
1 sneltreinrijtuig A (voormalig schortrijtuig AB4ü-38),
1e klas. 1 sneltreinrijtuig AB (voormalig schortrijtuig
C4ü-38), 1e/2e klas. 3 sneltreinrijtuigen B (voormalig
schortrijtuig C4ü-38 en C4ü-40) 2e klas. Bedrijfstoestand
ca. 1984.
Model: Alle rijtuigen in volle lengteschaal, met typespecifiek gevormde ondervloer, verschillende bedrijfsnummers, rubberbalgen en middenstijlen in de ruiten aan
de zijkant. Alle rijtuigen afzonderlijk verpakt met extra
buitendoos. Alle rijtuigen voorbereid voor stroomgeleidende koppelingen 7319 of stroomgeleidende kortkop-

pelingen 72020/72021. Voorbereid voor de inbouw
van interieurverlichting 73150 of 73400/73401 (2x) met
sleepcontact 73405.
Totale lengte over buffers 123,1 cm.
Geïsoleerde wielstellen per wagen 4 x 700580.

De elektrische locomotief van de serie 1018.0 met
artikelnummer 37683 is de bijpassende locomotief voor
de set sneltreinrijtuigen 43205.

Deze set rijtuigen is als gelijkstroomuitvoering
opgenomen in het Trix H0-assortiment onder artikel
nummer 23455.
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Oostenrijk
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42727 Set sneltreinrijtuigen.
Voorbeeld: Eurofima-rijtuig type Z1 van de Österreichische Bundesbahnen (ÖBB). 2 rijtuigen A9, 1e klas.
3 rijtuigen B11, 2e klas.
Model: Voorbereid voor stroomgeleidende koppelingen
7319.
Totale lengte over buffers 132,5 cm.
Geïsoleerd wielstel 20 x 700580.

HIGHLIGHTS
• Grootvolume WoodTainer XXL container met
open bovenkant.

• Wagens zeer geschikt voor bloktreinen.
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47079 Set containerwagens met WoodTrainer XXL
containers.
Voorbeeld: 3 vierassige containerwagens type Sgnss
van de Österreichische Bundesbahnen (ÖBB). Mahoniebruine basiskleur. Elk beladen met 3 WoodTainer
XXL containers van de Oostenrijkse onderneming Innofreight, A-8600 Bruck an der Mur. Grootvolumecontainer met een inhoud van 46 m3. Actuele bedrijfstoestand
2010.
Model: Draaistellen type Y 25. Opengewerkte metalen
wagenvloer volgens het voorbeeld met markante visbuikachtige buitenlangsdragers. Elke containerwagen

is beladen met 3 afneembare containers. Alle wagens
en containers met verschillende bedrijfsnummers en
afzonderlijk verpakt. Extra buitenverpakking.

Totale lengte over buffers 68,5 cm.
Geïsoleerd wielstel per wagen 4 x 700580.
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Frankrijk
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46343 Set graanwagens.
Voorbeeld: 5 grootvolumewagens met gladde zijwanden
voor graantransport (Cerealier), ondergebracht bij de
Franse Staatsspoorwegen (SNCF). Particuliere standaardwagen in verschillende uitvoeringen.
Model: Metalen inzet voor laag zwaartepunt en rustige
loopeigenschappen. Vele gemonteerde details. Wagens
met verschillende bedrijfsnummers, afzonderlijk verpakt
en gekenmerkt.
Totale lengte over buffers 85,8 cm.
Geïsoleerd wielstel 20 x 700580.
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Eenmalige serie.

Italië
HIGHLIGHTS
• Zware metalen uitvoering.
• Aantrekkelijke kleurstelling van de Ferrovie
Emilia Romagna.

)cehNT5

37804 Diesellocomotief.
Voorbeeld: Zware dieselhydraulische locomotief serie
D 220 van de Italiaanse Ferrovie Emilia Romagna (FER).
De voormalige serie 220 van de Deutsche Bundesbahn
(DB) werd na de buitendienststelling aan Italië verkocht.
Inzet voornamelijk voor zware goederentreinen.
Model: Met Digital-decoder mfx, geregelde hoogvermogenaandrijving en uitgebreide geluidsfuncties. 2 assen
aangedreven. Antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting en 2 rode sluitseinen traditioneel
in bedrijf, digitaal schakelbaar. Aan de zijkant en op het
front gemonteerde handrails van metaal. Koppelingen
uitwisselbaar met gesloten frontschorten.
Lengte over buffers 21 cm.
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Digitale functies

Eenmalige serie.
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Italië
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Luxemburg
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48432 Set ertswagens.
Voorbeeld: 5 ertswagens (mineraliers) van Aciéries
Réunies de Burbach-Eich-Dudelange (ARBED), ondergebracht bij de Luxemburgse Staatsspoorwegen (CFL).
Type Falls.
Model: Met 2 eindbordessen. Wagens met verschillende
bedrijfsnummers, afzonderlijk verpakt en gekenmerkt.
Totale lengte over buffers 63,8 cm.
Geïsoleerd wielstel 20 x 700580.

Eenmalige serie.
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België
HIGHLIGHTS
• Vormvariant met gewijzigde dakuitrusting.
• Gedetailleerd, aantrekkelijk geprijsd
instapmodel.
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36608 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Multifunctionele locomotief serie 28
van Angel Trains Cargo, verhuurd aan de Nationale
Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS).
Tweestroomlocomotief met 4 stroomafnemers. Door
Bombardier gebouwd als standaardlocomotief in het
TRAXX-programma.
Model: Metalen uitvoering met veel geïntegreerde
details. Met Digital-decoder en speciale motor. 4 assen

over cardan aangedreven. Antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting, traditioneel in bedrijf,
digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme
LED’s. 4 mechanisch functionele dakstroomafnemers.
Lengte over buffers 21,7 cm.
Eenmalige serie.

Digitale
functies
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België
HIGHLIGHTS
• Schaalgetrouwe weergave 1 : 87.
• Standaard ingebouwde interieurverlichting.

• Uitgebreide geluidsfuncties.
• Verlichting met warmwitte LED’s.
• Nieuwste kleurstelling.
• Beide motortreinen gemotoriseerd.
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37791 Hogesnelheidstrein.
Voorbeeld: Hogesnelheidstrein THALYS PBKA van
Thalys International, Brussel, in de meerstroomuitvoering voor het verkeer tussen Parijs, Brussel, Keulen en
Amsterdam. 2 motortreinen (TK1 en TK2), 1 overgangsrijtuig (R1) 1e/2e klas, 1 overgangsrijtuig (R8) 2e klas.
Nieuwste kleurstelling. Actuele bedrijfstoestand 2010.
Model: 4-delige basiswagengroep. Beide motortreinen
(TK1 en TK2) gemotoriseerd. Met Digital-decoder mfx
en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving in beide motortreinen, centraal
ingebouwd. Telkens 4 assen over cardan aangedreven.
Antislipbanden. Standaard ingebouwde interieurverlichting. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting,
2 rode sluitseinen en interieurverlichting traditioneel
in bedrijf, digitaal schakelbaar. Derde frontsein voor
Franse lichtwisseling afzonderlijk digitaal uitschakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme warmwitte
LED’s. Afzonderlijk gemonteerde handrails van metaal.
Ingezette ruitenwissers. Cabines in de motortreinen met
interieur. Motortreinstellen en overgangsrijtuigen zijn in

paren vast aan elkaar gekoppeld, met speciale kortkoppelingen en schaargeleiding. Extra schaargeleiding in
het Jakobs-draaistel. Stroomvoorziening afhankelijk van
de rijrichting via de voorste motortrein. Interieurverlichting wordt van stroom voorzien via de doorlopende
elektrische verbinding van de hele trein. Elke motortrein
heeft 2 eenarmige stroomafnemers in SNCF-uitvoering.
Pantografen zijn alleen mechanisch, niet elektrisch,
functioneel. Schaalgetrouw model, daarom berijdbare
railbogen vanaf minimumradius 360 bij vrij doorlaatprofiel.
Lengte van de 4-delige basiswagengroep 101 cm.
De basiswagengroep 37791 kan met de uitbreidingsets
43421, 43431 en 43441 worden uitgebreid tot een voorbeeldgetrouwe 10-delige eenheid.
Dit model is als gelijkstroomuitvoering opgenomen in
het Trix H0-assortiment onder artikelnummer 22371.

Digitale functies
Frontsein

Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

x

x

x

x

Interieurverlichting

x

x

x

x

Lichtfunctie 1

x

x

x

x

Rijgeluid eloc

x

x

x

x

Tyfoon

x

x

x

x

Directe regeling

x

Piepen van remmen uit

x

x

x

x

x

x

Sluiten van deuren

x

x

x

Rangeerfluit

x

x

x

Conducteursfluit

x

x

x

Stationsmededeling

x

x

Stationsmededeling - F

x

x

Stationsmededeling - NL

x

x

THALYS PBKA
De betrokken spoorwegondernemingen SNCF,
NMBS, DB en NS bereikten in juni 1992 overeenstemming over een gezamenlijk voertuig
voor het hogesnelheidsverkeer tussen Parijs,
Brussel, Keulen en Amsterdam (PBKA). Deze
vierstroom-PBKA-hogesnelheidstreinen met
hun charismatische outfit in bordeauxrood
en metallic grijs zijn een doorontwikkeling
van de TGV en worden onder de productnaam
„THALYS” in de markt gezet. Ze rijden sinds
14 december 1997 van Parijs naar Brussel
en aansluitend verder naar Amsterdam of
Keulen.
Door zijn afgeronde neus lijkt de Thalys PBKA
wat betreft uiterlijk op de TGV-Duplex, maar
technisch gezien is hij verwant aan de TGVRéseau, de TGV van de derde generatie. De
aanschafkosten van de Thalys PBKA liggen
echter 50% boven die van de TGV-Réseau,
want hij moet met vier uiteenlopende stroomsystemen en zeven verschillende seinsystemen overweg kunnen, die zijn boordcomputer
allemaal automatisch herkent. De Thalys
is geschikt voor links en rechts verkeer.
Hiervoor werd de stuurtafel in het midden

geplaatst. De belangrijkste bedieningselementen zijn aan beide zijden beschikbaar.
De opdrukkracht van de stroomafnemer
wordt automatisch geregeld op basis van
snelheid, rijrichting en net. Hij kan zich zo
aan de meest uiteenlopende bovenleidingsconstructies aanpassen. Het vermogen en
de kruissnelheid zijn afhankelijk van het
stroomsysteem.
Een wagengroep bestaat uit twee motortreinstellen en acht tussenrijtuigen. De tussenrijtuigen zijn via Jakobs-draaistellen aan
elkaar gekoppeld en vormen zo een eenheid.
Vijf tussenrijtuigen (waarvan een met bar)
zijn ingericht als 2e klas voertuig en drie
tussenrijtuigen doen dienst als 1e klas. In
totaal biedt de ongeveer 200 m lange Thalys
plaats aan 377 reizigers. Inmiddels hebben de
voertuigen een intensieve verjongingskuur
ondergaan met de volgende innovaties: een
nieuw interieur en een nieuw front in vlammend rood en zilver, afgeleid van de eerdere
Thalys-kleuren, maar met nieuwe grafische
elementen.
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België
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HIGHLIGHTS

43421 Uitbreidingsset 1 rijtuigen voor de THALYS PBKA.
Voorbeeld: Hogesnelheidstrein THALYS PBKA van
Thalys International, Brussel, in de meerstroomuitvoering voor het verkeer tussen Parijs, Brussel, Keulen en
Amsterdam. 1 tussenrijtuig (R2) 1e klas en 1 tussenrijtuig
(R3) 1e Klasse. Nieuwste kleurstelling. Actuele bedrijfstoestand 2010.
Model: 2-delige set rijtuigen voor de uitbreiding van de
hogesnelheidstrein THALYS PBKA, artikel 37791, tot een
10-delige eenheid. Standaard ingebouwde interieur-

• Standaard ingebouwde interieurverlichting.
• Verlichting met warmwitte LED’s.
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HIGHLIGHTS

43431 Uitbreidingsset 2 rijtuigen voor de THALYS PBKA.
Voorbeeld: Hogesnelheidstrein THALYS PBKA van
Thalys International, Brussel, in de meerstroomuitvoering voor het verkeer tussen Parijs, Brussel, Keulen en
Amsterdam. 1 tussenrijtuig (R6) 2e klas en 1 tussenrijtuig
(R7) 2e Klasse. Nieuwste kleurstelling. Actuele bedrijfstoestand 2010.
Model: 2-delige set rijtuigen voor de uitbreiding van de
hogesnelheidstrein THALYS PBKA, artikel 37791, tot een
10-delige eenheid. Standaard ingebouwde interieur-

• Standaard ingebouwde interieurverlichting.
• Verlichting met warmwitte LED’s.
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HIGHLIGHTS

43441 Uitbreidingsset 3 rijtuigen voor de THALYS PBKA.
Voorbeeld: Hogesnelheidstrein THALYS PBKA van
Thalys International, Brussel, in de meerstroomuitvoering voor het verkeer tussen Parijs, Brussel, Keulen en
Amsterdam. 1 tussenrijtuig (R4) barrijtuig 2e klas en
1 tussenrijtuig (R5) 2e Klasse. Nieuwste kleurstelling.
Actuele bedrijfstoestand 2010.
Model: 2-delige set rijtuigen voor de uitbreiding van de
hogesnelheidstrein THALYS PBKA, artikel 37791, tot een
10-delige eenheid. Standaard ingebouwde interieur-

• Standaard ingebouwde interieurverlichting.
• Verlichting met warmwitte LED’s.

37791

verlichting met onderhoudsarme warmwitte LED’s.
Interieurverlichting wordt van stroom voorzien via de
doorlopende elektrische verbinding van de hele trein.
Beide tussenrijtuigen zijn vast aan elkaar gekoppeld.
Schaargeleiding in de Jakobs-draaistellen. Schaalgetrouw model, daarom berijdbare railbogen vanaf
minimumboogstraal 360 mm bij vrij doorlaatprofiel.
Lengte van het rijtuigenpaar 43 cm.

De basiswagengroep 37791 kan met de uitbreidingsets
43421, 43431 en 43441 worden uitgebreid tot een voorbeeldgetrouwe 10-delige eenheid.

verlichting met onderhoudsarme warmwitte LED’s.
Interieurverlichting wordt van stroom voorzien via de
doorlopende elektrische verbinding van de hele trein.
Beide tussenrijtuigen zijn vast aan elkaar gekoppeld.
Schaargeleiding in de Jakobs-draaistellen. Schaalgetrouw model, daarom berijdbare railbogen vanaf
minimumboogstraal 360 mm bij vrij doorlaatprofiel.
Lengte van het rijtuigenpaar 43 cm.

De basiswagengroep 37791 kan met de uitbreidingsets
43421, 43431 en 43441 worden uitgebreid tot een voorbeeldgetrouwe 10-delige eenheid.

verlichting met onderhoudsarme warmwitte LED’s.
Interieurverlichting wordt van stroom voorzien via de
doorlopende elektrische verbinding van de hele trein.
Beide tussenrijtuigen zijn vast aan elkaar gekoppeld.
Schaargeleiding in de Jakobs-draaistellen. Schaalgetrouw model, daarom berijdbare railbogen vanaf
minimumboogstraal 360 mm bij vrij doorlaatprofiel.
Lengte van het rijtuigenpaar 43 cm.

De basiswagengroep 37791 kan met de uitbreidingsets
43421, 43431 en 43441 worden uitgebreid tot een voorbeeldgetrouwe 10-delige eenheid.

43431

Deze uitbreidingsset rijtuigen is als gelijkstroomuitvoering opgenomen in het Trix H0-assortiment onder
artikelnummer 23466.

Deze uitbreidingsset rijtuigen is als gelijkstroomuitvoering opgenomen in het Trix H0-assortiment onder
artikelnummer 23467.

Deze uitbreidingsset rijtuigen is als gelijkstroomuitvoering opgenomen in het Trix H0-assortiment onder
artikelnummer 23468.

43441

43421

37791

Denemarken
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46096 Set met 5 goederenwagens.
Voorbeeld: 5 stortwagens voor het transport van steenkool en cokes van de Deense Staatsspoorwegen (DSB).
UIC-standaardtype, serie P.

)cehHT4

37676 Diesellocomotief.
Voorbeeld: Diesellocomotief serie MV 1134 van de
Deense Staatsspoorwegen (DSB). Dieselelektrische
multifunctionele NOHAB-machine in de toestand van
tijdperk IV.
Model: Geregelde hoogvermogenaandrijving met
Digital-decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties.
3 assen aangedreven. Antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting traditioneel in bedrijf,
digitaal schakelbaar.
Lengte over buffers 20,5 cm.

Model: 5 wagens met verschillende opschriften. Ladinginzetten met echte kolen en echte cokes bekleed.
Totale lengte over buffers 57,9 cm.
Geïsoleerd wielstel 10 x 700580.
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Digitale functies

Eenmalige serie.

42816
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Eenmalige serie.

42816

37676

HIGHLIGHTS
• Nieuwe bedrijfsnummers.
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42816 Set reizigersrijtuigen.
Voorbeeld: 2 reizigersrijtuigen litra B, 2e klas van de
Deense Staatsspoorwegen (DSB). Rode basiskleur.

Model: Beide rijtuigen voorbereid voor stroomgeleidende koppelingen 7319 of stroomgeleidende kortkoppelingen 72020/72021.
Totale lengte over buffers 52,8 cm.
Geïsoleerd wielstel per wagen 4 x 700580.

Eenmalige serie.
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Denemarken
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37677 Diesellocomotief.
Voorbeeld: Diesellocomotief serie MY 1100 van de
Deense Staatsspoorwegen (DSB). Dieselelektrische
multifunctionele NOHAB-locomotief in zwart/rode kleurstelling van tijdperk V met sneeuwruimers.
Model: Geregelde hoogvermogenaandrijving met
Digital-decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties.
3 assen aangedreven. Antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting traditioneel in bedrijf,
digitaal schakelbaar.
Lengte over buffers 20,5 cm.
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Eenmalige serie.
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36610 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Elektrische locomotief Re 14 van de
Zweedse Spoorwegen (SJ), ingezet voor de goederenverkeersector Green Cargo. Tweestroomlocomotief
met 2 stroomafnemers. Door Bombardier gebouwd als
standaardlocomotief in het TRAXX-programma.
Model: Metalen uitvoering met veel geïntegreerde
details. Met Digital-decoder en speciale motor. 4 assen
over cardan aangedreven. Antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting, traditioneel in bedrijf,
digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme
LED‘s. 2 mechanisch functionele dakstroomafnemers.
Lengte over buffers 21,7 cm.
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Digitale functies

Eenmalige serie.
Dit model is als gelijkstroomuitvoering opgenomen in
het Trix H0-assortiment onder artikelnummer 22807.
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Noorwegen
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37158 Stoomlocomotief met getrokken tender.
Voorbeeld: Goederentrein-stoomlocomotief serie 63a
(ex serie 52) van de Noorse Staatsspoorwegen (NSB).
Uitvoering met kuiptender, gesloten cabine en Wittewindleiplaten. Toestand van de jaren 1950.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving. Motor
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46099 Set goederenwagens.
Voorbeeld: 3 goederenwagens van verschillende typen,
ondergebracht bij de Noorse Staatsspoorwegen (NSB).
1 vierassige grootvolume-schuifwandwagen type Habbillns, particuliere wagen van AAE. 1 tweeassige containerwagen type Lgs, beladen met een 40-voet-container
en 1 vierassige ketelwagen voor minerale olie.
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Digitale functies

in de ketel van de locomotief. 5 assen aangedreven.
Antislipbanden. Geleed onderstel. Driepuntsfrontsein
dat wisselt met de rijrichting op de voorkant van de loc
en 2 witte sluitseinen op de tender traditioneel in bedrijf,
digitaal schakelbaar. Rookgarnituur 7226 naderhand in
te bouwen. Opsteekbare zuigerstangbeschermhulzen.
Lengte over buffers 26,7 cm.

Model: Grootvolume-schuifwandwagen met verstelbare
buffers en draaistellen. Containerwagen met verstijvingsligger en gemonteerd beladingsraster. Container
afneembaar. Ketelwagen voor minerale olie met opengewerkt frame en gemonteerde ladders aan de zijkant.
Alle wagens afzonderlijk verpakt.
Totale lengte over buffers 62,2 cm.

Eenmalige serie.

Geïsoleerd wielstel per wagen 2 x resp. 4 x 700580.

Eenmalige serie.

)dbHT8

36611 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Multifunctionele locomotief van Angel Trains
Cargo (ATC), ingezet als Litra 119 bij CargoNet Group,
Noorwegen. Tweestroomlocomotief met 2 stroomafnemers. Door Bombardier gebouwd als standaardlocomotief in het TRAXX-programma.
Model: Metalen uitvoering met veel geïntegreerde
details. Met Digital-decoder en speciale motor. 4 assen
over cardan aangedreven, antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting, traditioneel in bedrijf,
digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme
LED’s. 2 mechanisch functionele dakstroomafnemers.
Lengte over buffers 21,7 cm.
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Dit model is als gelijkstroomuitvoering opgenomen in
het Trix H0-assortiment onder artikelnummer 22808.

46099

Eenmalige serie.

36611
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USA
HIGHLIGHTS
• Amerikaanse jaren ‘50-modellen van
Märklin.

• Wereldwijd gelimiteerde oplage van
999 stuks!

)?cehALkTU3{
26490 Reizigerstrein „Blue Bird”.
Voorbeeld: Zware diesellocomotief Alco PA-1 met
6 streamliner-sneltreinrijtuigen van de Amerikaanse
spoorwegmaatschappij WABASH. De trein reed in de
jaren ‘50 onder de naam „Blue Bird” tussen Chicago en
St. Louis.
Model: Locomotief met mfx-decoder en uitgebreide
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving,
2 assen aangedreven, antislipbanden. Frontsein met
warmwitte LED’s. Alle rijtuigen standaard voorzien van
interieurverlichting. Laatste rijtuig met rood sluitsein. De

rijtuigen worden van stroom voorzien via de stroomgeleidende kortkoppeling van de loc. Frontsein en interieurverlichting traditioneel aan, digitaal schakelbaar.
Totale lengte van de trein ca. 176 cm.

26490
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Eenmalige serie.
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Accessoires
HIGHLIGHTS
• Attractieve uitvoering in het zwart.

78157 Verlenging voor de rollenbank.
Voor de verlenging van de Märklin-rollenbanken met
40 cm. Ook afzonderlijk als presentatiesokkel bruikbaar.
Ideaal geschikt bijv. voor de modellen van de BR 03,
BR 41, Mikado. Opbouw uit zwart geëloxeerd aluminium
profiel. C-rails met afneembare eindstukken, inclusief
adapterrailstuk voor de verlenging van een rollenbank.
Afmetingen 400 x 42 x 30 mm.

24360 Rechte rail.
360 mm.
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60130 Converter.
Wisselrichter voor de schakelnetdelen 66361 en 60061
voor het omzetten van gelijkspanning in wisselspanning
of voor het aansluiten van gelijkstroomaccessoires. De
wisselspanning kan gebruikt worden voor magnetische
accessoires die met wisselstroom moeten worden
geschakeld, voor spoorwegovergangen en voor de
voeding van rijregelaars die alleen op wisselspanning
werken ( bijvoorbeeld 6021, 6015, 6017). De gelijkspanning kan bijvoorbeeld voor de voeding van de
modelbaanverlichting of voor gelijkstroomaccessoires
of -rijregelaars worden gebruikt. Hiervoor bevinden
zich aan de voorzijde een aansluitbus (voor 66361) en
een 4-polige mini-DIN-stekker (voor 60061), en aan de
achterzijde een gelijkstroom- en een wisselstroombus.
Afmetingen 96 x 85 x 40 mm.

60101 Schakelnetdeel 100 VA, 230 volt.
Schakelnetdeel voor de aansluiting resp. voeding van
het Central Station 60214/60215 en de booster 60174.
Ingang 230 V/50 Hz, uitgang 19 V/100 W gelijkspanning.
Tafelnetdeel in kunststof behuizing met bevestigingslippen.
Afmeting 190 x 96 x 65 mm.
Aansluiting: 4-polige mini-DIN-stekker.
Het schakelnetdeel 60101 is goedgekeurd voor gebruik
in droge ruimten.
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Accessoires
HIGHLIGHTS
• Märklin Digital-multiprotocol-regelapparaat,
Motorola, mfx, DCC.

• Groot kleuren-touchscreen.
• 2 geïntegreerde schakelborden.
• Geïntegreerde Märklin Digital-locdatabank.
• Huis met centrale stop-toets en geïntegreerde
stift.

• Maximaal 16 schakelbare locfuncties.
• 2 ingebouwde lockaartlezers.
• Geïntegreerde krachtige booster.
• 5,0 A max. uitgangsvermogen.
• 20 (DCC: 128) keyboards voor maximaal

60215 Central Station.
Het Central Station combineert de veel gebruikte protocollen Motorola, mfx en DCC en beschikt over een groot
kleuren-touchscreen met 2 stuurtafels voor het eenvoudig en comfortabel besturen van de locomotieven. De
locomotieven kunnen met afbeeldingen in kleur worden
weergegeven. Verder is het Central Station voorzien van
een geïntegreerde Märklin Digital-locdatabank en twee
ingebouwde kaartlezers (voor het opslaan van locgegevens op een lockaart en voor het snel oproepen van
de locomotief door het plaatsen van de lockaart). mfxlocomotieven worden automatisch herkend en met al

hun eigenschappen in de loclijst opgenomen. Daarnaast
zijn een krachtige booster voor de rij- en schakelstroomvoorziening van de modelbaan, 20 (DCC: 128) keyboards
voor de bediening van maximaal 320 (DCC: 2048) magnetische accessoires, een seintableau en een rijwegregeling (incl. pendeltreinregeling) geïntegreerd. Het Central
Station kan meerdere apparaten aansturen, d.w.z.
met de optionele kabel (60123) kunnen verschillende
Central Stations (60213, 60214 of 60215) samen op een
modelbaan worden gebruikt, waarbij de Central Stations

Bij wissels kan de elektrische aandrijving naderhand
heel eenvoudig zonder speciaal gereedschap ingebouwd en aangesloten worden. De aandrijving zit verborgen in het ballastbed, montage onder de grondplaat
is niet vereist. De aandrijving is stofvrij ingekapseld en
door eindafschakeling tegen overbelasting beveiligd.
De besturing vindt plaats via het normale schakelbord,
het schakelbord met terugmelding of via een Digitaldecoder. De hendel kan blijven functioneren.

Opmerking: Bij de Engelse wissel 24624 is al een
speciale aandrijving ingebouwd.

320 (DCC: 2048) magnetische accessoires.

• Geïntegreerd seintableau.
• Geïntegreerde rijwegregeling (incl. pendeltreinregeling).

• Geïntegreerde USB-aansluiting voor bijvoorbeeld muis, toetsenbord, USB-stick, enz.

• Rechtstreekse aansluiting voor 2 Mobile
Stations en 1 booster.

• Uitbreidingen aansluitbaar via Märklin-bus.
• Geschikt voor meerdere apparaten.
• Netwerkaansluiting.

74491 Elektrische wisselaandrijving.
Ombouwset voor C-rails-wissels in verbeterde uitvoering. Aandrijving met dubbele spoelen met eindafschakeling. Gebruik via schakelbord of Digital-decoder.
Terugmelding mogelijk met schakelbord 7271/72710.
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gemeenschappelijke en afzonderlijke configuraties voor
de te bedienen modelbaangebieden kunnen bevatten.
Het Central Station beschikt over een ingebouwde
USB-aansluiting (bijvoorbeeld voor muis, toetsenbord,
USB-stick) en over een netwerkaansluiting voor de
communicatie met een pc. Belastbaarheid bij aansluitrail: max. 5 A, belastbaarheid bij programmeerrail: max.
1,2 A, belastbaarheid totaal: max. 5,0 A bij gebruik van
schakelnetdeel 60101.
Afmetingen 320 x 190 x 80 mm.

„Märklin Mobile Station” app
Met ingang van dit jaar kunt u uw

Sluit vervolgens uw C
 entral Station aan

Märklin-modelbaan zelfs via uw

op uw WLAN-router. U kunt nu direct

iPod touch of iPhone besturen.

aan de slag en de locs en magnetische

Hoe dat werkt? Download de

accessoires op uw modelbaan via uw

„Märklin Mobile Station” app (afkor-

iPod touch® of iPhone® besturen.

®

®

ting van applicatie) in de App StoreSM
en installeer hem op uw apparaat.

Apple, the Apple logo, iPhone and iPod touch are trademarks
of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
App Store is a service mark of Apple Inc.
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Mini-Club – van het allerfijnste
1:220 – deze ongelofelijk kleine, maar uiterst

onze clubleden is bestemd. Deze dieselloc is

handzame schaal biedt u de bouwgrootte Z

iets hoekiger dan zijn grote broer de V 200 en treinrijtuig ook drie 2e klas sneltreinrijtuigen

met een spoorbreedte van net 6,5 mm en een verschijnt in een elegante, oudrode kleur-

past. De set bevat naast een 1e klas snelen een bagagewagen.

van deze goederentreinen bestond uit de
mogelijkheid om de lading tijdens de rit om te
sorteren.

boogstraal vanaf 145 mm. Deze afmetingen

stelling. Na de Tweede Wereldoorlog verving Een ander nieuw model voor 2011 is onze

Ook de Deutsche Bundesbahn zette zijn

bieden u bij de inrichting van uw model-

de DB de inefficiënte stoomlocomotieven

„lichte goederentrein”; een stoomloco-

kaarten op deze „Leig-eenheden” en inves-

spoorbaan ongekende mogelijkheden, die in

geleidelijk door diesellocomotieven. De serie

motief van de serie 86 van de Deutsche

teerde al snel in nieuwe dubbele wagens,

grotere spoorbreedten niet of slechts zeer

216 met zijn 1900 pk werd vanaf het einde

Reichsbahn Gesellschaft (DRG) met twee

die voor een maximumsnelheid van 100 km

beperkt aanwezig zijn. Spoor Z is een wereld

van de jaren 1960 ingezet in het reizigers- en

„Leig-eenheid”-wagenparen van het type GII per uur waren toegelaten. Pas na vele jaren

op zich, die vrijwel geen wens onvervuld laat

goederenverkeer. De dieselloc was een

Dresden. Hun voorbeeld deed na de Tweede

ingezet te zijn geweest, verdwenen in 1978

en de fantasie de vrije ruimte biedt. In koffers stuk lichter dan zijn voorganger V 200 en liet

Wereldoorlog eveneens lang dienst in het

de laatste exemplaren van deze bekende

en aquaria, in vitrines en ladekasten, op hoe- zich al snel op alle hoofdlijnen in de hele

goederenverkeer. Door de toename van het

goederentreinen.

den of oude lp’s – een Spoor Z-modelbaan

bondsrepubliek zien. Het oudrood geeft de

goederenverkeer moest de Deutsche Reichs

vindt vrijwel overal een plekje.

oorspronkelijke kleurstelling weer. In de

bahn snel handelen: er werd gestreefd naar

Ook in onze kleinste spoorbreedte hebben

jaren 1970 werden de kleuren gewijzigd in

een aantrekkelijk en tegelijkertijd snel goe-

we een aantal mooie nieuwe modellen voor

oceaanblauw-beige, in de jaren 1980 in een

derenvervoer, vooral in het stukgoedverkeer.

2011 paraat.

krachtig oriëntrood met witte „slabbetjes”

De oplossing van het probleem vond de DRG

Met onze diesellocomotief van de serie 216

aan de beide fronten en in de jaren 1990 in

in de invoering van „lichte goederentreinen”.

van de Deutsche Bundesbahn (DB) dichten

een markant verkeersrood.

De zogenaamde „Leig-eenheden” beston-

we opnieuw een gat in het diesellocpro-

Er zal vanaf het komend jaar ook een vijfde-

den meestal uit twee 2-assige gesloten

gramma. Deze volledig nieuwe constructie

lige set sneltreinrijtuigen verkrijgbaar zijn,

goederenwagens, die via een vouwbalg

is ons Insider-model 2011, dat exclusief voor

die onder andere bij deze nieuwe constructie met elkaar waren verbonden. Het voordeel

Bouwgrootte Z
Spoorwijdte 6,5 mm
Schaal 1: 220
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Starten met goederenverkeer
)g345

81569 Startset 230 volt. Goederentrein met railovaal en
voeding.
Voorbeeld: 1 stoomlocomotief BR 89 van de Deutsche
Bundesbahn (DB), 1 lageboordwagen van de DB, 1 koelwagen „Wulle”.
Model: Locomotief van metaal, met 5-polige motor.
Alle drijfassen aangedreven. Koelwagen in uitvoering

van de brouwerij „Dinkelacker-Schwabenbräu-GmbH,
Stuttgart”. 2 rechte rails, 10 gebogen rails, opzethulpstuk en 230 V/8 VA-schakelnetdeel met bijpassende
rijregelaar. Railplanbrochure.
Treinlengte ca. 160 mm.
Uitbreiding met SET-sets 8190 of 8191, 8192, 8193 en 8194
of naar eigen ontwerp.

81569

512 x 402 mm
21“ x 16“

Door de toename van het goederenverkeer op de weg,
zag de Deutsche Reichsbahn zich al genoodzaakt om
ook het goederenverkeer op de rails te versnellen
en aantrekkelijker te maken. Dit werd bereikt door
de invoering van „lichte goederentreinen” voor het
stukgoedvervoer. De zogenaamde „Leig-eenheden”
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1x

bestonden meestal uit twee 2-assige gesloten goederenwagens, die via een vouwbalg met elkaar waren
verbonden. Het voordeel bestond uit de mogelijkheid om de lading tijdens de rit om te sorteren. Ook
de Deutsche Bundesbahn kon later niet zonder de
snelle goederentreinen en investeerde daarom zelfs in

1x

4x

6x

nieuwe dubbele wagens, die voor een maximumsnelheid van 100 km per uur waren toegelaten. Pas in 1978
verdwenen de laatste exemplaren van deze bekende
goederentreinen.

)g3

81564 Geschenkset in kubusformaat 230 volt.
Goederentrein met railovaal en netvoeding met
bijpassende traploze rijregelaar.
Voorbeeld: 1 diesellocomotief V 60 van de Deutsche
Bundesbahn (DB). 1 open goederenwagen. 1 koel
wagen.
Model: Locomotief met 5-polige motor. Alle drijfassen
aangedreven. Open goederenwagen met cadeaulading.

Koelwagen in de exclusieve uitvoering „Märklin MiniClub”. 2 rechte rails, 10 gebogen rails, opzethulpstuk.
230 V/8 VA-schakelnetdeel met bijpassende rijregelaar.
Railplanbrochure.
Treinlengte ca. 160 mm.
Uitbreiding met SET-sets 8190 of 8191, 8192, 8193 en 8194
of naar eigen ontwerp.

81564

512 x 402 mm
21“ x 16“

HIGHLIGHTS
• Leig-eenheid als gedeeltelijk nieuwe
constructie.

)gE2

81001 Treinset „Lichte goederentrein”.
Voorbeeld: Stoomlocomotief BR 86 van de Deutsche
Reichsbahn (DRG). 2 zogenaamde „Leig-eenheid”wagenparen type GII Dresden.

1x

Model: Locomotief met aandrijving op alle gekoppelde
assen. Frontsein met de rijrichting wisselend. Locbak
en onderstel van metaal. 2 goederenwagenparen Leigeenheid. Beide wagens vast aan elkaar gekoppeld en
uitgerust met vouwbalg.
Lengte over buffers ca. 281 mm.

1x

4x

6x

Let op: Op grond van de constructie is het niet mogelijk
om met de Leig-eenheid een boogstraal 145 mm te
berijden.
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Goederenverkeer
)gC2

88942 Tenderlocomotief.
Vorbeeld: Serie 94 van de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft (DRG).
Model: 5-polige motor. Alle drijf- en gekoppelde assen
aangedreven. Wielen en drijfwerk donker vernikkeld.
Lengte over buffers 62 mm.

HIGHLIGHTS
• Lading echte ballast.
• Alle wagens met eigen opschrift.

2

86244 Set wagens Talbot-ballastwagens.
Model: 5 Talbot-zelfladers elk geladen met een ladinginzet met echte ballast.
Alle wagens met eigen opschriften.
Lengte ca. 165 mm.

86244
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88942

Treinset stoptreinverkeer
)gH3

81191 Treinset stoptreinverkeer.
Voorbeeld: 1 x stoomloc BR 78 128 van de Deutsche
Bundesbahn. 1 x drieassige bagagewagen PW3PR,
1 x drieassig coupérijtuig 3e klas zonder remhuisje
C3PR04, 1 x drieassig coupérijtuig 2e/3e klas zonder
remhuisje BC3PR03, 1 x drieassig coupérijtuig 3e klas
met remhuisje C3PR04.
Model: Locomotief met 5-polige motor. Huis van metaal.
3 assen aangedreven.
Treinlengte over buffers ca. 306 mm.

Alle voertuigen in speciale uitvoering niet afzonderlijk
verkrijgbaar.

81191
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Insider-model 2011
Na de Tweede Wereldoorlog moest de Deutsche
Bundesbahn verouderde en inefficiënte stoomlocs
vervangen door diesellocs, omdat enerzijds de elektrificatie nog niet zo ver gevorderd was en anderzijds
de gunstige brandstofprijzen vóór dieselaandrijving
spraken. Hierbij kon de lichtgewicht BR 216 (voormalige V 160) met zijn 1.900 pk, snelheid tot 120 km per uur
in hoge versnelling en tot 80 km per uur in lage versnelling, zich van de V 200 losmaken en zich ook een plaats
veroveren op de hoofdlijnen.
De aanzettrekkracht van de loc bedroeg 24 ton. Met
een continutrekkracht van 16 ton kon de BR 216 met
1200 ton een helling tot 12 promille aan. Bovendien was
de loc bij machinisten erg geliefd vanwege zijn lage
geluidsniveau.

!/gN4

88783 Diesellocomotief.
Voorbeeld: Diesellocomotief serie 216 van de Deutsche
Bundesbahn (DB) in oudrode kleurstelling.
Model: Beide draaistellen aangedreven. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting en rode sluitseinen.
Verlichting met onderhoudsarme warmwitte en rode
LED’s.
Lengte over buffers ca. 75 mm.

HIGHLIGHTS
• Volledig nieuwe constructie.
• Verlichting met onderhoudsarme LED’s.

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

© Andreas Tscharn

87400
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88783

Set sneltreinrijtuigen
4

87400 Set sneltreinrijtuigen.
Voorbeeld: 1e klas sneltrein-coupérijtuig type Aüm 203,
Deutsche Bundesbahn (DB), 2e klas sneltrein-coupé
rijtuig Büm 234 van de DB en sneltrein-bagagewagen
Düm 902 van de DB.
Model: Vijfdelige set sneltreinrijtuigen, bestaande uit
een 1e klas sneltreinrijtuig, drie 2e klas sneltreinrijtuigen
en een bagagewagen.
Totale lengte over buffers ca. 611 mm.

Alle wagens in speciale uitvoering niet afzonderlijk
verkrijgbaar.
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88190 Amerikaanse dieselelektrische locomotief als
drievoudige eenheid.
Voorbeeld: Drievoudige eenheid bestaande uit A-unit,
B-unit en B-unit. Type General Motors EMD F 7 van
de Amerikaanse spoorwegonderneming Atchison,
Topeka & Santa Fe Railway in het onmiskenbare
Warbonnet-design.

Model: Beide A-units zijn met een 5-polige motor
uitgerust, die beide draaistellen aandrijft. B-unit zonder
aandrijving. Verlichte nummerborden. Voorste en achterste Z-systeemkoppeling van de A-units is uitwisselbaar met de meegeleverde spoorstaafruimer. Alle 3 de
locomotiefeenheden zijn onderling gekoppeld met een
vaste koppelstang.
Totale lengte 227 mm.
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USA
HIGHLIGHTS
• Bijpassende wagens voor onder andere
88190.

• Mogelijkheid voor het samenstellen van
voorbeeldgetrouwe lange treinen.
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82499 Display met 18 Amerikaanse goederenwagens.
Model: Goederenwagendisplay met 18 verschillende
goederenwagens, elke wagen met eigen opschrift.
De volgende 6 wagentypen zijn elk 3 keer in het
verkoopdisplay opgenomen: flat car, hopper car,
gondola, box car, tank car en caboose. Elke wagen
is afzonderlijk verpakt.
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Oostenrijk
/gHi3

81301 Treinset goederentransport van de ÖBB.
Voorbeeld: 1 x elektrische loc serie 1020 van de ÖBB.
1 x zuurketelwagen van de ÖBB, 1 x poedersilowagen EZMM van de ÖBB, 1 x 4-assige ketelwagen met
remhuisje van ÖMV ondergebracht bij de ÖBB en 1 x
open goederenwagen Oa met rembordes van de ÖBB
en 1 x 4-assige ketelwagen „Kronenöl” ondergebracht
bij de ÖBB.
Model: Locomotief met 5-polige motor. Beide uitbouwen aan de voorzijde van metaal. Beide draaistellen
aangedreven.
Treinlengte over buffers ca. 335 mm.

Alle voertuigen in speciale
uitvoering niet afzonderlijk
verkrijgbaar.

© Otto Blaschke

81301

154

Märklin 1 – werkelijke grootte
De schaal 1:32 heeft voor Märklin een bijzon- voldoende plaats voor de aandrijving en

Ook de tenderlocomotief van de serie 64 van

Als vormvariant met Witte-windleiplaten

dere betekenis, want Märklins uitvinding van

elektronica en ook interieurs kunnen gede-

de Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRG)

kan de volgende locomotief binnenkort

de systeemmodelbaan in 1891, nu precies

tailleerd worden nagebouwd.

doet mee aan onze nieuwe-modellen-parade

zijn rondjes op de modelbanen maken. De

120 jaar geleden, gaat op deze schaal terug.

De koningsklasse van de Märklin-model-

2011. Passend bij deze multifunctionele

stoomlocomotief met getrokken tender van

Märklin 1 heeft de grote spoorbreedte uit het

banen biedt dankzij deze kenmerken een

stoomlocomotief produceren we vijf rijtuigen

de serie 24 van de DB, ook bekend onder

verleden nieuw leven ingeblazen, met alle

bijzonder realistisch rijbedrijf. Passend

in verschillende uitvoeringen, die allemaal

de naam „Steppenpferd”, verschijnt met

mogelijkheden van de moderne techniek.

bij zijn imponerende optreden stellen we

afzonderlijk verkrijgbaar zijn. Het betreft een

vier verschillende, afzonderlijk verkrijgbare

Met zijn hoge eisen op het gebied van detail-

hier vast een paar speciaal geselecteerde,

2e/3e klas coupérijtuig, een 2e klas coupé-

reizigersrijtuigen.

lering en functionaliteit is Märklin 1 bij uit-

indrukwekkende nieuwe modellen voor

rijtuig, twee 3e klas coupérijtuigen en een

stek een modelbaan voor kenners. En waar

2011 voor.

bagagewagen.

onvoldoende plaats is voor lange spoorlijnen, Het volledig nieuw geconstrueerde Prui-

Verder willen we de nieuwe „Montan

vormt het afzonderlijke model met zijn be-

sische coupérijtuig met bagagewagen is

Express” uit 1954 onder uw aandacht bren-

wegende en functionerende onderdelen een

een van de hoogtepunten die we u willen

gen. Dit dieseltreinstel van de serie SVT 04

prachtige blikvanger.

presenteren. De coupérijtuigen van de

van de DB werd in de jaren 1950 ingezet in

Dankzij de grote schaal vergt de omzetting

Königlich Preußischen Eisenbahn Verwal-

het reizigersverkeer tussen de belangrijkste

naar het model weinig compromissen. Alle

tung (KPEV) vormen het voorbeeld voor deze

economische centra en vindt nu de weg naar

details kunnen op schaal in voorbeeldge-

set reizigersrijtuigen. Net als het voorbeeld

uw huis. Het model uit de tijd van de popu-

trouwe verhoudingen worden weergegeven.

wordt de 2e klas in het kenmerkende groen

laire „vliegende treinen” wordt gekenmerkt

De opschriften zijn met het blote oog goed

en de 3e klas in bruin uitgevoerd. De 1e klas

door voorbeeldgetrouwe vormwijzigingen en

leesbaar, de ramen zorgvuldig ingepast,

is eveneens groen, maar is herkenbaar aan

wordt aangedreven op het centrale Jakobs-

en talrijke details zoals deuren, kleppen en

het bordje en de gele omlijsting.

draaistel.

hefbomen werken echt. Het grote huis biedt

Bouwgrootte 1
Spoorwijdte 45 mm
Schaal 1: 32
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Pruisische reizigersrijtuigen
HIGHLIGHTS
• Nieuwe constructie.
• Digital-decoder voor het schakelen van de
interieurverlichting.
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bkjVW1

58026 Set Pruisische reizigersrijtuigen.
Voorbeeld: Coupérijtuig 1e/2e/3e klas ABC volgens
modelblad I b 2, coupérijtuig 1e/2e klas AB volgens
modelblad I b 1 en coupéwagen 3e klas C volgens
modelblad I b 4 van de Königlich Preußische Eisenbahn
Verwaltung (KPEV).

Model: Rijtuigbakken in verfijnde kunststofbouw
met compleet interieur en veel gemonteerde details.
Gedetailleerde rijtuigvloer. Elk rijtuig met ingebouwde
interieurverlichting met standaard ingebouwde Digitaldecoder digitaal schakelbaar, traditioneel in bedrijf.
Berijdbare minimumboogstraal 1.020 mm.
Totale lengte over buffers 235 cm.

Eenmalige serie.
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Pruisische bagagewagen
kjVW1

58025 Bagagewagen.
Voorbeeld: Bagagewagen P volgens modelblad II a 11
van de Königlich Preußische Eisenbahn Verwaltung
(KPEV).
Model: Wagenbak in gedetailleerde kunststofbouw
met veel gemonteerde details. Ingebouwde interieurverlichting met standaard ingebouwde Digital-decoder
digitaal schakelbaar, traditioneel in bedrijf. Berijdbare
minimumboogstraal 1.020 mm.
Lengte over buffers 39,1 cm.

Eenmalige serie.

58026
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58025

Tenderlocomotief BR 64
(cehMVW2
55642 Tenderlocomotief.
Voorbeeld: Multifunctionele stoomlocomotief serie 64
van de Deutsche Reichsbahn (DRG). Uitvoering met
geklonken waterbak.
Model: Opbouw en onderstel voornamelijk van metaal,
cabine een gemonteerde onderdelen van kunststof.
Digital-decoder mfx, geregelde hoogvermogenaandrijving en geluidsgenerator met uitgebreide geluidsfuncties. Bedrijf met wisselstroom, gelijkstroom,
Märklin Digital en DCC mogelijk. 3 assen aangedreven.

Ingebouwde rookinzet. Tweepuntsfrontsein met de
rijrichting wisselend, rookinzet traditioneel in bedrijf,
digitaal schakelbaar. Klauwkoppeling uitwisselbaar met
meegeleverde schroefkoppeling. Figuur van machinist
en stoker meegeleverd. Berijdbare minimumboogstraal
1.020 mm.
Lengte over buffers 38,5 cm.
Eenmalige serie.

Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Frontsein

x

x

x

x

Rookgarnituur

x

x

x

x

Rijgeluid stoomloc

x

x

x

x

Locfluit

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Cabineverlichting

x

x

x

Waterpomp

x

x

x

Bel

x

x

x

Rangeerfluit

x

x

x

Piepen van remmen uit

x

x

Stoom afblazen

x

x

Luchtpers

x

x

Kolen scheppen

x

x

Generatorgeluid

x

x

Injecteur

x

x

Schudrooster

x

x

Digitale functies
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Reizigersrijtuig
bkjVW2

HIGHLIGHTS
• Nieuwe constructie.
• Digital-decoder voor het schakelen van de

58081 Reizigersrijtuig.
Voorbeeld: Coupérijtuig BC4 Pr 04 van de Deutsche
Reichsbahn-Gesellschaft (DRG). 2e/3e klas.

interieurverlichting.

Model: Rijtuigbak in verfijnde kunststofbouw met
compleet interieur en veel gemonteerde details. Gedetailleerde rijtuigvloer. Ingebouwde interieurverlichting
met standaard ingebouwde Digital-decoder digitaal

schakelbaar, traditioneel in bedrijf. Berijdbare minimumboogstraal 1.020 mm.
Lengte over buffers 58 cm.

Model: Rijtuigbak in verfijnde kunststofbouw met
compleet interieur en veel gemonteerde details. Gedetailleerde rijtuigvloer. Ingebouwde interieurverlichting
met standaard ingebouwde Digital-decoder digitaal

schakelbaar, traditioneel in bedrijf. Berijdbare minimumboogstraal 1.020 mm.
Lengte over buffers 58 cm.

Eenmalige serie.

bkjVW2

HIGHLIGHTS
• Nieuwe constructie.
• Digital-decoder voor het schakelen van de

58082 Reizigersrijtuig.
Voorbeeld: Coupérijtuig B4 Pr 04 van de Deutsche
Reichsbahn-Gesellschaft (DRG). 2e klas.

interieurverlichting.

Eenmalige serie.

55642
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58085

58084

58083

58082

58081

HIGHLIGHTS
• Nieuwe constructie.
• Digital-decoder voor het schakelen van de

bkjVW2

58083 Reizigersrijtuig.
Voorbeeld: Coupérijtuig C4 Pr 04 van de Deutsche
Reichsbahn-Gesellschaft (DRG). 3e klas.

interieurverlichting.

Model: Rijtuigbak in verfijnde kunststofbouw met
compleet interieur en veel gemonteerde details. Gedetailleerde rijtuigvloer. Ingebouwde interieurverlichting
met standaard ingebouwde Digital-decoder digitaal

schakelbaar, traditioneel in bedrijf. Berijdbare minimumboogstraal 1.020 mm.
Lengte over buffers 58 cm.

Model: Rijtuigbak in verfijnde kunststofbouw met
compleet interieur en veel gemonteerde details. Gedetailleerde rijtuigvloer. Ingebouwde interieurverlichting
met standaard ingebouwde Digital-decoder digitaal

schakelbaar, traditioneel in bedrijf. Berijdbare minimumboogstraal 1.020 mm.
Lengte over buffers 58 cm.

Eenmalige serie.

HIGHLIGHTS
• Nieuwe constructie.
• Digital-decoder voor het schakelen van de
interieurverlichting.

bkjVW2

58084 Reizigersrijtuig.
Voorbeeld: Coupérijtuig C4 Pr 04 van de Deutsche
Reichsbahn-Gesellschaft (DRG). 3e klas.

Eenmalige serie.
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Bagagewagen
kjVW2

58085 Bagagewagen.
Voorbeeld: Bagagewagen Pw3 Pr 02 van de Deutsche
Reichsbahn-Gesellschaft (DRG).
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Model: Wagenbak in gedetailleerde kunststofbouw
met veel gemonteerde details. Ingebouwde interieurverlichting met standaard ingebouwde Digital-decoder
digitaal schakelbaar, traditioneel in bedrijf. Berijdbare
minimumboogstraal 1.020 mm.
Lengte over buffers 39,1 cm.
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De „Montan Express” van 1954
HIGHLIGHTS
• Voorbeeldgetrouwe vormwijzigingen.
• Model naar het beroemde treinstel uit de
tijd der „Vliegende Treinen”.

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

• Verfijnde geluidselektronica met 2 luidsprekers voor de weergave van twee aparte
voorbeeldtrein-aggregaten.

• Voorbeeldgetrouwe aandrijving op het middelste Jakobs-draaistel.

• Gedetailleerd interieur en interieurverlichting ingebouwd.
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/cehMkj3
55138 Dieseltreinstel.
Voorbeeld: Treinstel serie SVT 04 van de Deutsche Bundesbahn (DB). Reichsbahn-type SVT 137 „Hamburg”.
Tweedelig met Jakobs-draaistel. Uitvoering als FT 123
„Montan Express” van 1954.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. Bedrijf met wisselstroom, gelijkstroom, Märklin
Digital en DCC. Geregelde hoogvermogenaandrijving
met hoogvermogenmotor in het Jakobs-draaistel.
2 assen aangedreven. Doorgaande zijschorten met

afdekkappen over de wieluitsparingen. Schaargeleide
voertuigverbinding met vouwbalg tussen de voertuighelften. Verlichtingen met onderhoudsarme LED’s.
Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting en cabineverlichting traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar.
Dakpartijen met gemonteerde details. Aan beide einden
imitaties van Scharfenberg-koppelingen (zonder functie). Berijdbare minimumboogstraal 1.020 mm.
Lengte over de koppelingen 140,4 cm.

Eenmalige serie.

Hamburg – Frankfurt – Luxemburg
Met de Montanunie, de Europese Gemeenschap voor
Kolen en Staal, werden de wissels in juli 1952 in de
juiste richting gezet voor het Europese wirtschaftswunder. Uit de Europese integratie van de zware industrie
en het herstel van de infrastructuur kwam een commerciële behoefte aan vervoer tussen de economische centra voort. De DB zette hiervoor F-treinen als
„business class” in.
De F231/F232 verbond de bankierssteden Frankfurt en
Luxemburg, en kreeg de betekenisvolle naam „Montan
Express”. De trein was tot 1956 in de dienstregeling opgenomen. De doelen van de Europese integratie waren
intussen veel verder gesteld.
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Digitale functies

De lijn werd bediend door het dieseltreinstel
„Hamburg” in een fundamenteel gemoderniseerde
uitvoering. De dieselelektrische aandrijving in het
Jakobs-draaistel werd door twee dieselhydraulische
aandrijvingen overgebracht op de buitenste draaistellen. De trein liep daardoor rustiger, lichter en zuiniger.
De vroegere SVT 137 werd hiermee omgedoopt tot
VT 04.5 en kreeg een purperrode outfit, de toenmalige
nieuwe standaardkleur voor dieseltreinstellen van
de DB.
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Schortrijtuig
De Reichsbahn kocht vanaf 1939 schortrijtuigen in twee
varianten aan, die constructief vrijwel identiek waren.
De ABC 4ü-39 en de BC 4ü-39 verschilden enkel wat betreft een eersteklascoupé die het ABC-rijtuig in plaats
van een derde tweedeklascoupé kreeg. De coupés van
beide klassen stemden overeen, zodat de raamindeling

kjVW3

58141 Schortrijtuig.
Voorbeeld: Sneltreinrijtuig AB4üwe van de Deutsche
Bundesbahn (DB). 1e/2e klas. Draaistellen type Görlitz.
Model: Vierassig coupérijtuig met gedetailleerde inrich-

kjVW3

58142 Schortrijtuig.
Voorbeeld: Sneltreinrijtuig B4üwe van de Deutsche
Bundesbahn (DB). 2e klas. Draaistellen type Görlitz.
Model: Vierassig coupérijtuig met gedetailleerde inrichting. Ingebouwde interieurverlichting. Met gemonteerde
ventilators en eindseinhouders. Rijtuigovergangen met
vouwbalgen en ladders. Kortkoppelingen met schaargeleiding. Berijdbare minimumboogstraal 1.020 mm.
Lengte over buffers 66,3 cm.
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niet gewijzigd hoefde te worden. Van de buitenkant
was het ABC-rijtuig alleen herkenbaar aan de extra
„1” onder de betreffende coupéramen. Natuurlijk
was het rijtuig veel comfortabeler dan zijn derde klas
evenknie. De wanden waren met triplex bekleed en
gedeeltelijk van fineer voorzien. Voor de vloeren werd

linoleum gekozen. Moderne draaistellen van het type
Görlitz III zorgden voor rustige loopeigenschappen.
Naast de stoomverwarming liet de Reichsbahn een
elektrische verwarming installeren. De door van der
Zypen & Charlier in Keulen-Deutz gebouwde rijtuigen
bleken uitstekend te voldoen. Met het wegvallen van

ting. Ingebouwde interieurverlichting. Met gemonteerde
ventilators en eindseinhouders. Rijtuigovergangen met
vouwbalgen en ladders. Kortkoppelingen met schaargeleiding. Berijdbare minimumboogstraal 1.020 mm.

Lengte over buffers 66,3 cm.

de 1e klas duidden de Bundesbahn alle rijtuigen als
eerste- en tweedeklasvoertuigen aan. De aanwezige
eersteklascoupés werden omgebouwd. De 21.250 mm
lange voertuigen moesten uiteindelijk wijken voor de
26,4-m-eenheidsrijtuigen.

Klassiek restauratierijtuig in het Bundesbahn-langeafstandsverkeer.
Mitropa, dat vroeger verantwoordelijk was voor de catering in treinen, had een comfortabel restauratierijtuig

kjVW3

58143 Schortrijtuig.
Voorbeeld: DSG-restauratierijtuig serie WR4ü[e]
„Schortrijtuig”. Draaistellen type Görlitz III, zwaar.
Ondergebracht bij de Deutsche Bundesbahn (DB).
Model: Vierassig restauratierijtuig met gedetailleerde

laten bouwen dat paste bij de aerodynamische sneltreinrijtuigen (schortrijtuigen) van de DRG. Deze vanaf
1939 in dienst gestelde voertuigen met hun restauratie
met gescheiden compartimenten voor rokers en nietrokers waren oorspronkelijk uitgerust met draaistellen

van het type „Görlitz III zwaar”, die voor een hoger
rijcomfort zorgden. Bij de indienststelling hadden deze
voertuigen een keuken met kolenfornuis gekregen. Na
de oorlog werden de fornuizen omgebouwd zodat ze
op olie konden worden gestookt. Later volgde ook nog

de inbouw van een elektrische verwarming en werden
de draaistellen vervangen door het type Minden-Deutz.
De voertuigen, die meerdere keren aan nieuwe eisen
werden aangepast, waren nog ver in de Bundesbahntijd op de rails te vinden.

inrichting van restauratie, keuken en personeelscompartiment. Ingebouwde interieurverlichting. Rijtuigdak
met gemonteerde ventilators, T-vormige schoorsteen
en ruimte voor sluitseinhouders. Rijtuigovergangen met
vouwbalgen en ladders. Kortkoppelingen met schaarge-

leiding. Berijdbare minimumboogstraal 1.020 mm.
Lengte over buffers 73,4 cm.

Met dit rijtuig en de schortrijtuigmodellen 58131, 58132
en 58134 kan een DB-sneltreinkonvooi in de stijl van
het vroege tijdperk III worden samengesteld.

kjVW3

58144 Schortrijtuig.
Voorbeeld: Sneltreinrijtuig B4üwe van de Deutsche
Bundesbahn (DB). 2e klas. Draaistellen type Görlitz.
Model: Vierassig coupérijtuig met gedetailleerde inrichting. Ingebouwde interieurverlichting. Met gemonteerde
ventilators en eindseinhouders. Rijtuigovergangen met
vouwbalgen en ladders. Kortkoppelingen met schaargeleiding. Berijdbare minimumboogstraal 1.020 mm.
Lengte over buffers 66,3 cm.
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Stoomlocomotief met getrokken tender serie 24
HIGHLIGHTS
• Vormvariant met Witte-windleiplaten.
• Wielsynchroon rijgeluid.
• mfx-decoder voor bedrijf met wisselstroom,
gelijkstroom, Märklin Digital en DCC.
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(cehHVW3
55246 Stoomlocomotief met getrokken tender.
Voorbeeld: Reizigerstreinlocomotief serie 24 „Steppenpferd” van de Deutsche Bundesbahn (DB). Uitvoering met Witte-windleiplaten.
Model: Onderstel, voetplaat, ketel met cabinevloer van
metaal. Andere onderdelen van hoogwaardig kunststof.
Met Digital-decoder mfx, geregelde hoogvermogenaandrijving en uitgebreide geluidsfuncties. Bedrijf naar
keuze met gelijkstroom, wisselstroom, Märklin Digital
en DCC mogelijk. 3 assen aangedreven. Ingebouwd
rookgarnituur. Driepuntsfrontsein met de rijrichting
wisselend. Frontseinverlichting en rookgarnituur
traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Cabine

met interieur. Veel gemonteerde details.
Loc voor met schroefkoppel, aan de tender
met klauwkoppeling. Bij de loc wordt een
uitrustingspakket met schroef- en klauwkoppeling en een figuur van machinist en stoker
meegeleverd.
Berijdbare minimumboogstraal 1.020 mm.
Lengte over buffers 53 cm.
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Digitale functies
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Ombouwrijtuig
bLkjVW3

HIGHLIGHTS
• Digital-decoder voor het schakelen van de
interieur- en eindseinverlichting.

bLkjVW3

HIGHLIGHTS
• Digital-decoder voor het schakelen van de
interieur- en eindseinverlichting.

58164
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58161 Reizigersrijtuig.
Voorbeeld: Ombouwrijtuig BPw4yg van der Deutsche
Bundesbahn (DB). 2e klas met bagageruimte.

58162 Reizigersrijtuig.
Voorbeeld: Ombouwrijtuig B4yge van der Deutsche
Bundesbahn (DB). 2e klas.

58163

Model: Rijtuigbak in verfijnde kunststofbouw, compleet
interieur en veel gemonteerde details. Gedetailleerde rijtuigvloer. Ingebouwde interieurverlichting en eindseinverlichting met standaard ingebouwde Digital-decoder

digitaal schakelbaar, traditioneel in bedrijf. Berijdbare
minimumboogstraal 1.020 mm.
Lengte over buffers 61 cm.

Model: Rijtuigbak in verfijnde kunststofbouw, compleet
interieur en veel gemonteerde details. Gedetailleerde rijtuigvloer. Ingebouwde interieurverlichting en eindseinverlichting met standaard ingebouwde Digital-decoder

digitaal schakelbaar, traditioneel in bedrijf. Berijdbare
minimumboogstraal 1.020 mm.
Lengte over buffers 61 cm.

58162

58161

55246

HIGHLIGHTS
• Digital-decoder voor het schakelen van de
interieur- en eindseinverlichting.

HIGHLIGHTS
• Digital-decoder voor het schakelen van de
interieur- en eindseinverlichting.

bLkjVW3

58163 Reizigersrijtuig.
Voorbeeld: Ombouwrijtuig AB4yge van der Deutsche
Bundesbahn (DB). 1e en 2e klas.

bLkjVW3

58164 Reizigersrijtuig.
Voorbeeld: Ombouwrijtuig B4yge van der Deutsche
Bundesbahn (DB). 2e klas.

Model: Rijtuigbak in verfijnde kunststofbouw, compleet
interieur en veel gemonteerde details. Gedetailleerde rijtuigvloer. Ingebouwde interieurverlichting en eindseinverlichting met standaard ingebouwde Digital-decoder

digitaal schakelbaar, traditioneel in bedrijf. Berijdbare
minimumboogstraal 1.020 mm.
Lengte over buffers 61 cm.

Model: Rijtuigbak in verfijnde kunststofbouw, compleet
interieur en veel gemonteerde details. Gedetailleerde rijtuigvloer. Ingebouwde interieurverlichting en eindseinverlichting met standaard ingebouwde Digital-decoder

digitaal schakelbaar, traditioneel in bedrijf. Berijdbare
minimumboogstraal 1.020 mm.
Lengte over buffers 61 cm.
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Goederenverkeer
VW3

58659 Wagen voor zware lasten.
Voorbeeld: Platte wagen voor zware lasten Ssy45 van de
Deutsche Bundesbahn (DB). Fuchs graafmachine 301,
uitvoering met traliearm en kolenschop.
Model: Platte wagen met stabiele langsligger en
gestructureerd laadvlak, beladen met Fuchs type F301
graafmachinemodel. Graafmachinemodel en duifblauwe
kleurstelling met vuurrood tweeassig onderstel en
opbouw van metaal. Interieur en motorweergave van
kunststof. Cabine graafmachine 360° draaibaar. Vooras
met stuurinrichting. Motorkap kan geopend worden.
Lengte ca. 30 cm. Platte wagen met insteekbare rongen.
Berijdbare minimumboogstraal 1.020 mm.
Lengte over buffers 33,5 cm.

=VW3

58685 Gesloten goederenwagen.
Voorbeeld: Gesloten goederenwagen Gms 30 met rembordes van de Deutsche Bundesbahn (DB).
Model: Hoofdframe van metaal. Wagenbak en talrijke
gemonteerde onderdelen, bijvoorbeeld handrails,
treeplanken en schuifdeuraanslagen van hoogwaardig
kunststof. Deuren kunnen geopend worden. Berijdbare
minimumboogstraal 600 mm.
Lengte over buffers 30,6 cm.
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Eenmalige serie.

=VW3

58471 Containerwagen.
Voorbeeld: Containerwagen BT 10 met rembordes van
de Deutsche Bundesbahn (DB) beladen met 2 pa-containers type Eokrt 011 en 1 pa-container type Edkrt 201.
Model: Onderstel van metaal. Veel gemonteerde details
van hoogwaardig kunststof. Beladen met 3 afneembare
containers. Containers met gemonteerde details en
verschillende bedrijfsnummers. Alle containers worden
door diagonale schoren geborgd.
Berijdbare minimumboogstraal 600 mm.
Lengte over buffers 30,6 cm.

Eenmalige serie.

De railreinigingswagen is een meeloper die zich nuttig
maakt. Tussen de wielassen zijn 2 flexibele reinigingselementen geplaatst, die stof en slijtagesporen
van de rails verwijderen. Laat de railreinigingswagen
regelmatig meerijden, zodat uw rails schoon blijven en
de locomotief goed elektrisch contact kan maken.

VW3

58268 Goederenwagen met railreiniging.
Voorbeeld: Gesloten goederenwagen Gmhs 53 van de
Deutsche Bundesbahn (DB).
Model: Tweeassige gesloten goederenwagen met
ingebouwde railreinigingsinrichting. De rails worden
gereinigd door twee parallel ingebouwde reinigingsblokken aan de onderkant van de wagen. De twee reinigingselementen zijn afzonderlijk gelagerd. Berijdbare
minimumboogstraal 600 mm.
Lengte over buffers 31,5 cm.
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Rangeerlocomotief serie 260
HIGHLIGHTS
• Uitvoering met veerbuffers.

)cehHjVW4
54325 Diesellocomotief.
Voorbeeld: Rangeerlocomotief serie 260 van de
Deutsche Bundesbahn (DB). Zware uitvoering van de
voormalige serie V 60.
Model: Metalen uitvoering met gemonteerde kunststof onderdelen. Met Digital-decoder mfx, geregelde
hoogvermogenaandrijving en uitgebreide geluidsfuncties. Bedrijf naar keuze met gelijkstroom, wisselstroom,
Märklin Digital of DCC mogelijk. 3 assen aangedreven,
antislipbanden. Frontsein traditioneel in bedrijf, digitaal
schakelbaar. Cabine met interieur en deuren die
geopend kunnen worden. Gemonteerde handrails van
metaal. Berijdbare minimumboogstraal 1.020 mm.
Lengte over buffers 32,5 cm.

58516
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58515

Control
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Digitale functies

54325

Wagen met kiepbakken
=VW4

58515 Wagen met kiepbakken.
Voorbild: Wagen met kiepbakken F-z 120 van de
Deutsche Bundesbahn (DB).
Model: Hoofdframe en bovenste langsligger met
metalen steun. Andere onderdelen van hoogwaardig
kunststof. Voorbeeldgetrouw nagebouwd traliewerk.
Berijdbare minimumboogstraal 600 mm.
Lengte over buffers 28,5 cm.

=VW4

58516 Wagen met kiepbakken.
Voorbeeld: Wagen met kiepbakken met rembordes
F-z 120 van de Deutsche Bundesbahn (DB).
Model: Hoofdframe en bovenste langsligger met
metalen steun. Andere onderdelen van hoogwaardig
kunststof. Voorbeeldgetrouw nagebouwd traliewerk.
Berijdbare minimumboogstraal 600 mm.
Lengte over buffers 28,5 cm.
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Märklin-Insider-Club
Instappen en als Märklin-Insider
sneller informatie krijgen. Profiteer
van de vele voordelen en extra’s,
die wij alleen aan onze Clubleden
garanderen. Op deze bladzijde
zijn alle producten afgebeeld, die
in het jaarcontirbutie van de
Märklin-Insider-Club opgenomen
zijn. Bovendien brengt Märklin ex

clusieve modellen uit, die alleen voor De producten op een rij:
Club-leden g ereserveerd zijn.
Insider-Clubkaart
Lid van de Märklin-Insider-Club
De jaarlijks nieuw uitgevoerde en
worden is heel eenvoudig:
persoonlijke Clubkaart legitimeert
Slechts het aanmeldingsformulier
u als Clublid en garandeert u vele
(bijv. op onze website www.maerklin. voordelen. Onder andere krijgt
com) invullen en aan ons opsturen.
korting op toegangsprijzen in veel
musea, beurzen en musicals.

Alle 6 uitgaven van het Märklin
Magazin
Het leidende tijdschrift voor mo
delspoorders. Bestaande Märklin
Magazin-abonnementen kunnen
overgenomen worden. De huidige
aboprijs van Euro 30,– is in de leden
contributie opgenomen.

Märklin-Kundenclubs
Postfach 960
73009 Göppingen
Duitsland

Het lidmaatschap kost in 2011 Euro 79,95, CHF 129,90
US $ 109,–, inclusief jaarwagen, jaarkroniek, jaar
abonnement Märklin Magazin, catalogus, Club-News,
etc.
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48161 Insider-jaarwagen H0 2011.
Voorbeeld: Gesloten goederenwagen van het voor
malige uitwisselingstype Gl Dresden, als Glmrs 38
zonder kopwanddeuren. Korte uitvoering met een
lengte van 12.100 mm, zonder handrem en rembordes.
Particuliere wagen van Kuba-Imperial, Wolfenbüttel,
ondergebracht bij de Deutsche Bundesbahn (DB). Met
reclameopschrift „Kuba-Imperial Radio-Fernsehen
millionenfach bewährt”. Bedrijfstoestand ca. 1965.
Model: Met verstijvingsligger en extra treeplanken.
Lengte over buffers 13,9 cm.
Geïsoleerd wielstel 2 x 700580.

Met de jaarlijks nieuw uitgevoerde
lidmaatschapskaart legitimeert u
zich als Insider.

De wagen 48161 wordt in 2011 in een eenmalige serie
exclusief voor Insider-leden geproduceerd.

Foto: Fritz Willke / Sammlung Märklin
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6x jaarlijks het Insider Club-News
Geselecteerde Insider-tips en
informatie over alle onderwerpen
rond de hobby modelbaan en
actuele informatie over de Club en
de Clubactiviteiten.

Jaarkroniek
De filmisch vastgehouden hoogte
punten van het afgelopen Märklinmodelspoorjaar zijn op 2 DVD vast
gelegd en kunnen zo nog eenmaal
beleefd worden.

Exclusieve Clubmodellen
Met uw lidmaatschap van de
Insider-Club bent u gerechtigd,
exclusieve, speciaal voor u als Club
lid ontwikkelde en geproduceerde
modellen te verwerven. De beteke
nis van deze Clubmodellen wordt
met een certificaat onderstreept.

Catalogus
De jaarlijks beschikbare hoofd
catalogus krijgen Clubleden gratis.
Hij kan in de vakhandel op vertoon
van een waardebon afgehaald
worden.
De hier genoemde producten h ebben betrekking
op 2011, veranderingen voorbehouden.

Club-jaarwagen
De attractieve jaarwagen, naar
keuze in spoor H0 of Z, is alleen voor
u Sie als Clublid verkrijgbaar. Ver
heug u op die jaarlijks wisselende
modellen.
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80321 Insider-jaarwagen Spoor Z 2011.
Voorbeeld: Open zelflosser OOtz 43 van de Deutsche
Bundesbahn (DB).
Model: Gedeeltelijk nieuwe constructie van de
zelflosser OOtz. Wagenbak van kunststof, met
voorbeeldgetrouw opschrift.
Lengte over buffers ca. 47 mm.

Eenmalige serie uitsluitend voor
Märklin Insider-leden.

Museumwagen
3

80022 Set Museumwagen Z 2011.
Voorbeeld: Particuliere gesloten goederenwagen van de
onderneming Leder Bader GmbH + Co.KG, G
 öppingen,
ondergebracht bij de Deutsche Bundesbahn (DB). Hef
truck voor het lossen van de goederenwagen.

Model: Lengte over buffers 54 mm.
Heftruck van metaal in realistische kleurstelling.

Eenmalige serie.
Alleen verkrijgbaar in de Märklin Erlebniswelt
Göppingen.
Verpakt in een luxe doos van tin-plate.
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48111 Set Museumwagen H0 2011.
Voorbeeld: Gesloten goederenwagen van het uitwisse
lingstype Gms 30 „Oppeln”, met remhuisje. Particuliere
wagen van leerfabriek Gebr. Bader GmbH, Göppingen,
ondergebracht bij de Deutsche Bundesbahn (DB).
Bedrijfstoestand ca. 1959. Vrachtwagen Magirus Rund
hauber met laadbak en droograam met leer.

Model: Gesloten goederenwagen met verstijvingsligger
en extra treeplanken in de uitvoering van de onderne
ming Bader, Göppingen, volgens historische afbeelding.
Lengte over buffers 11,3 cm.
Vrachtwagenmodel van een combinatie van metaal en
kunststof. Uitvoering als fabrieksvrachtwagen van de
onderneming Bader, Göppingen. Beladen met 2 droog

ramen van echt hout. Elk droograam is voorzien van
een stapel van 3 halve koeienhuiden van echt splitleer.
Lengte van de vrachtwagen 8,2 cm.
Geïsoleerd wielstel 2 x 700580.

Eenmalige serie.
Alleen verkrijgbaar in de Märklin Erlebniswelt
Göppingen.
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Museumwagen
=VW3

58683 Museumwagen Spoor 1 2011.
Voorbeeld: Gesloten goederenwagen Gms 30 „Oppeln”
met remhuisje, ondergebracht bij de Deutsche Bundesbahn (DB), particuliere wagen van de leerfabriek Gebr.
Bader GmbH + Co.KG, Göppingen.
Model: Uitvoering van de onderneming Bader, Göppingen, volgens historische afbeelding. Hoofdframe van
metaal. Wagenbak en talrijke gemonteerde onderdelen,
bijvoorbeeld handrails, treeplanken en schuifdeuraanslagen van hoogwaardig kunststof. Deuren kunnen geopend worden. Meegeleverd droograam van echt hout,
voorzien van een stapel van 3 halve koeienhuiden van
echt splitleer. Berijdbare minimumboogstraal 600 mm.
Lengte over buffers 30,6 cm.

Eenmalige serie.
Alleen verkrijgbaar in de Märklin Erlebniswelt
Göppingen.

Reparatie-Service/Garantie

Algemene opmerkingen

Märklin-Direkt-Service.
De Märklin-vakhandel is uw aanspreekpartner voor
reparaties en verbouwingen van analoog naar digitaal.
Voor de vakhandel zonder eigen service-afdeling en voor
particuliere klanten nemen wij de verbouwingen via onze
reparatie-afdeling in Göppingen over. Omdat de hoeveelheid werk per model verschillend is, adviseren wij vooraf
een opgave aan het onderstaande Märklin-adres te richten. U krijgt dan een kostencalculatie inclusief de opgaven
en kosten voor de veilige verzending. Als u uw modellen in
onze fabriek in Göppingen persoonlijk wilt afgeven en afhalen, wend u zich a.u.b. tot ons Service-Point in de Märklin
Erlebniswelt.

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

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparatur-Service
Stuttgarter Strasse 55-57
D-73033 Göppingen
Telefoon +49 (0) 7161/608-222
E-mail
service@maerklin.de

Openingstijden van het Service-Point
in de Märklin Erlebniswelt, Reutlinger Strasse 2:
Maandag tot zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur

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

Naast deze aanwijzingen dienen ten behoeve van de
bedrijfsveiligheid ook de aanwijzingen in de handleidingen van de betreffende Märklin-producten te
worden opgevolgd.

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

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

Verklaring van de tekens
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Chassis van de locomotief van metaal.

a

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

b
c

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

d

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

e

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

f
X

Interieur ingebouwd.
Stroomvoorziening omschakelbaar naar
bovenleiding.

g

Locomotief met geregelde, instelbare Softdrive
Sinus-aandrijving. Rijbedrijf met Märklin-transformatoren, in het Märklin-Delta-systeem, in het
Märklin-Digital-systeem (Motorola-formaat) en
Märklin Systems.
Digitale locomotief of digitaal apparaat voor het
Märklin-Digital-systeem (Motorola-formaat).
Digital-locomotief met hoogvermogenaandrijving.
Maximumsnelheid en versnelling/vertraging
instelbaar. Speciale motor met elektronisch
ondersteunde lastcompensatie of in compact
klokankertype. Rijbedrijf met Märklin-transformator, in het Märklin-Delta-systeem, in het MärklinDigital-systeem (Motorola-formaat) en Märklin
Systems. 1 schakelbare extra functie (function) bij
Digital-bedrijf.
Digitale decoder met meer digitaal schakelbare
functies (f1, f2, f3 of f4) bij bedrijf met Control Unit
6021. Toegewezen functies afhankelijk van de
uitrusting van de locomotief. Standaardfunctie
(function) bij conventioneel bedrijf actief.
Digital-decoder met maximaal 9 digitaal schakelbare functies bij het bedrijf met Mobile Station
60652. Maximaal 5 functies bij het bedrijf met
Control Unit 6021. Maximaal 16 functies met
Central Station 60212/60213/60214. Bezette functies al naar uitrusting van de locomotief.
Locomotief met geregelde, instelbare C-Sinusaandrijving. Rijbedrijf met Märklin-transformatoren, in het Märklin-Delta-systeem, in het
Märklin-Digital-systeem (Motorola-formaat) en
Märklin Systems.
Locomotief met geregelde, instelbare Softdrive
Sinus-aandrijving. Rijbedrijf met Märklin-transformatoren, in het Märklin-Delta-systeem, in het
Märklin-Digital-systeem (Motorola-formaat) en
Märklin Systems.
Locomotief met 5-polige motor.

h
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

Geluidselektronica ingebouwd.
Enkel frontsein voor.
Enkel frontsein met de rijrichting wisselend.
Tweepuntfrontsein voor.
Tweepuntsfrontsein voor en achter.
Tweepuntsfrontsein wisselend met de
rijrichting.
Driepuntfrontsein voor.

O
P
k
p
+
,
!

Driepuntfrontsein voor en achter.
Driepuntsfrontsein wisselend met de
rijrichting.
Driepuntsfrontsein voor, tweepuntssein achter,
elk met de rijrichting wisselend.
Vierpuntsfrontsein wisselend met de
rijrichting.
Eén rood sluitsein.
Twee rode sluitseinen.
Tweepuntfrontsein en twee rode sluitseinen
wisselend met de rijrichting.
Driepuntfrontsein en twee rode sluitseinen wisselend met de rijrichting.

1
2
3
4
5
8

Driepuntsfrontsein en één rood sluitsein met
de rijrichting wisselend.
Driepuntfrontsein en een wit sluitsein
wisselend met de rijrichting.
Interieurverlichting ingebouwd.
Interieurverlichting naderhand in te bouwen
(bijv. met 7330).
LED-interieurverlichting ingebouwd.
LED-interieurverlichting naderhand in te
bouwen.
Exclusieve speciale modellen van Märklin –
in eenmalige serie geproduceerd.
De Märklin-Händler-Initiative is een internationale vereniging van middenstanders voor
speelgoed- en modelspoorvakhandel (MHI
INTERNATIONAL).

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)
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** Alle prijsopgaven zijn niet verbindend
aanbevolen verkoopsprijzen.
** Prijs per wagen
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Alleen voor volwassenen.

Voor het eerst: Märklindagen en Internationale Modell
bahnausstellung (IMA) in september 2011
gelijktijdig in Göppingen
n van
3 dage
ber 2011
m
e
t
p
e
16–18 s

Stauferpark/ Werfthalle

Bedrijfsterrein van Leonhard Weiss

Belangrijke informatie:

Het Stauferpark vormt het centrum van de model
spoordagen en de Internationale Modellbahnausstel
lung (IMA). Bekende fabrikanten laten hier hun produc
ten op meer dan 6.000 m2 zien. Naast de met veel oog
voor detail vormgegeven modelbanen van de clubs kunt
u de nieuwste producten van alle Märklin-merken en
spoorbreedten bewonderen. En onze kleine treinenfans
kunnen zich uitleven op een speelterrein van meer dan
8.000 m2.

Spoorwegbouwer Leonhard Weiss biedt de bezoekers
een bijzondere blik achter de schermen: in de montage
hal kunt u de locomotieven van onderen bekijken en
komt u dichter dan ooit bij de enorme wielen. Bovendien
demonstreert het bedrijf ook eigen voertuigen, zoals
spooraanlegmachines en bouwvoertuigen. De railbus
brengt u van het station naar het terrein van Leonhard
Weiss en terug.

Datum: 16 – 18 september 2011

Station

Erlebniswelt/Museum

Het station van Göppingen wordt tijdens de Märklin
dagen weer het middelpunt voor spoorwegliefhebbers
uit heel de wereld. Bijzondere stoomtreinen, loclegendes
en moderne railvoertuigen zullen elkaar hier ontmoeten.
Ook bij dit evenement zijn allerlei attracties voor de be
zoekers gepland. Zo is het bijvoorbeeld weer mogelijk
om mee te rijden in een cabine en worden er pendel
ritten georganiseerd.

Beleef de geschiedenis van Märklin en bewonder de
unieke schatten uit de Märklin-historie. Naast het genie
ten van prachtige demonstratiebanen is er van alles te
doen voor groot en klein. Vergeet ook niet de speciale
tentoonstelling over stoommachines te bezoeken.

Openingstijden:
vrijdag en zaterdag van 9.00 tot
18.00 uur
zondag van 9.00 tot 17.00 uur
- Alles over de spoorwegen op
38.000 m2.
- Gratis parkeren bij het Staufer
park
- Gratis pendelbus
- Spelen en plezier beleven op alle
locaties
- Verschillende speciale tentoon
stellingen
- Speciale wagen
Ga voor het laatste nieuws naar:
www.marklin.nl

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

Wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. Alle opgaven
van prijs, gegevens en maten onder
voorbehoud. Vergissingen en drukfouten onder voorbehoud.
De afbeeldingen van de modellen
zijn in sommige gevallen van handmonsters gemaakt.
De serieproductie kan in detail van
de betreffende modellen afwijken.
Union Pacific, Rio Grande en
Southern Pacific zijn geregistreerde
merknamen van de Union Pacific
Railroad Company. Andere merken
zijn eveneens beschermd.
Mocht deze informatie geen
prijsopgaven bevatten, vraag a.u.b.
uw vakhandelaar naar de actuele
prijslijst.
Alle rechten voorbehouden. Nadruk,
ook gedeeltelijk, verboden.
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