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Beste Märklin-vrienden,
Het nieuwe jaar staat nog in de kinderschoenen. Onze nieuwe producten voor 2013 zijn
echter al volwassen highlights. We bieden
u met plezier onze nieuwe Märklin folder
nieuwe modellen 2013 aan. Dit jaar vieren
we een belangrijk jubileum: de Märklin
Insider-club viert zijn 20-jarig bestaan en we
willen u hartelijk danken voor uw trouw. En
die dank willen we niet alleen in woorden
uitdrukken, maar ook op de manier die ons
het beste past: met hoogwaardige modellen in alle spoorbreedten, exclusief voor de
clubleden.
Stilstand is achteruitgang. We presenteren
u dan ook met trots onze innovaties van het
nieuwe jaar. Een volledig nieuwe rijbeleving
zult u met de mfx+-decoder ervaren. Door de
nieuwe techniek wordt het modelspoor nog
realistischer. Word machinist in uw cabine
en bedien de locomotief voorbeeldgetrouw.
Hebben we u nieuwsgierig gemaakt? Ga
dan snel naar pagina 82-83, waar u meer
informatie vindt over de nieuwe Märklin
„speelwereld”.
Het succes van Märklin my world duurt
voort. Al voor de tweede keer op rij is een
product van Märklin my world tot „top 10
speelgoed” verkozen. De productlijn van

 ärklin my world is met veel enthousiasme
M
en oog voor detail uitgebreid en dus wacht
u dit jaar iets geheel nieuws bij Märklin my
world! Naast de bekende treinen op batterijen verrast onze nieuwe serie met een hoge
speelwaarde voor de jongsten vanaf drie
jaar. Deze batterijtreinen kunnen uit afzonderlijke onderdelen in elkaar worden gezet,
zodat treinen naar eigen smaak ontstaan.
Een stoomloc wordt in een handomdraai omgebouwd tot dieselloc, waarbij de bekende
Märklin my world-kenmerken uiteraard
behouden blijven.
Märklin H0 presenteert dit jaar het thema
ertstrein: onze constructeurs ontwikkelden
voor u de zware driedelige ertslocomotief
van de serie Dm3 van de Zweedse Staatsspoorwegen (SJ). Met de bijpassende set
wagens kunt u een ertstrein van voorbeeldgetrouwe lengte samenstellen. Andere
bijzondere nieuwtjes vindt u natuurlijk ook in
Märklin 1 en bij de Märklin Mini-Club.
Geniet nu van de nieuwe modellen 2013 en
laat u inspireren!
Het Märklin-team
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Eenmalige series 2013

Het MHI (Märklin-Händler-Initiative) is een

MHI-producten van de merken Märklin en

internationale vereniging van speelgoed- en

Trix worden in eenmalige series geprodu-

modelspoorvakhandelaars (MHI INTERNA-

ceerd en zijn slechts in beperkte aantallen

TIONAL).

beschikbaar.

Sinds 1990 produceert het MHI voor zijn

De handelaars van onze internationale

leden eenmalige speciale series, die uitsluitend via de aangesloten vakhandelaars
verkrijgbaar zijn.
Speciale MHI-producten zijn innovatieve

vereniging onderscheiden zich door het
gehele Märklin-/Trix-assortiment te voeren
en een uitstekende advies- en service
verlening te bieden.

producten met een bijzondere d ifferentiatie

MHI-handelaars bij u in de buurt vindt u

in kleurstelling, opdruk en technische

online op www.mhi-portal.eu

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

! aangeduid.
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Reizigerstrein-stoomlocomotief serie 24
!(ebHTU3

36242 Stoomlocomotief met getrokken tender.
Voorbeeld: Reizigerstrein-stoomlocomotief met getrokken tender serie 24 van de Deutsche Bundesbahn (DB).
Eenheidslocomotief met Wagner-windleiplaten. Bedrijfsnummer loc 24047.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. Speciale motor in de ketel. 3 assen aangedreven. Antislipbanden. Ketel van metaal. Rookgarnituur 72270 standaard ingebouwd. Driepuntsfrontsein
wisselt met de rijrichting en ingebouwd rookgarnituur
traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting
met onderhoudsarme warmwitte LED’s. Kortkoppeling met mechaniek tussen loc en tender. Achter aan
de tender door mechaniek geleide kortkoppeling met
NEM-schacht. Voor aan de loc kortkoppeling met NEMschacht. Figuren van machinist en stoker meegeleverd.
Lengte over buffers 19,4 cm.

Digitale functies

•
•
•
•

Voor het eerst locomotief met mfx-decoder en
stoomlocgeluid.
Gedetailleerd, aantrekkelijk geprijsd instapmodel.
Standaard ingebouwd rookgarnituur.
Met figuren van machinist en stoker.

Eenmailge serie.
Een bijpassende set reizigersrijtuigen is in
het Märklin H0-assortiment opgenomen onder
artikelnummer 43194.

:
Nieuw

5 jaatier

garan
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43194 Set reizigersrijtuigen.
Voorbeeld: Twee paar 3-assige ombouwrijtuigen en een
gecombineerd bagagerijtuig van de Deutsche Bundesbahn (DB). Een paar ombouwrijtuigen B3yg 2e klas en
B3yg 2e klas in groen, een paar ombouwrijtuigen AB3yg
1e/2e klas en B3yg 2e klas en een gecombineerd bagagerijtuig BD4üm 2e klas met bagageafdeling in groen.
Model: De paren ombouwrijtuigen en het gecombineerde bagagerijtuig beschikken over een standaard
ingebouwde interieurverlichting met onderhoudsarme
warmwitte LED’s. Het gecombineerde bagagerijtuig
beschikt bovendien over een sluitsein en is van een
sleepcontact voorzien. De paren ombouwrijtuigen zijn
vast gekoppeld via een stroomgeleidende koppeling.

Alle rijtuigen zijn met verwijderbare, stroomgeleidende
kortkoppelingen uitgerust. Stroomvoorziening van de
rijtuigen via het gecombineerde bagagerijtuig.
Totale lengte over buffers 89,2 cm.
Geïsoleerd wielstel 12 x 700580 en 4 x 406240.

Eenmalige serie.

De bijpassende stoomlocomotief van het type 24 is in
het Märklin H0-assortiment opgenomen onder artikelnummer 36242.

:

Nieuw

5 rjaanatier

ga

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

43194

36242

!
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Märklin-klassieker
!)ceHi3

30301 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Elektrische locomotief serie Da van de
Zweedse Staatsspoorwegen (SJ). Bruine basiskleur.
Bedrijfstoestand einde jaren 1950.
Model: Heroplage van een Märklin-klassieker op basis
van art. nr. 3030. Met Digital-decoder mfx. Geregelde
hoogvermogenaandrijving. 3 assen aangedreven. Antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting,
traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Locomotiefhuis en chassis van metaal. „Märklin”-opschrift en
artikelnummer in reliëf op de cabine. Relex-koppeling
aan beide loczijden.
Lengte over buffers 14,7 cm.

Digitale functies

•
•
•

Heroplage van een Märklin-klassieker uit de jaren
1960.
Locomotief passend bij het „Tin Plate”-reizigersrijtuig uit artikel 40301.
Verpakking met gekleurde afbeelding van de loc
in navolging van de historische verpakking van de
serie Da.

Eenmalige serie.
De bijpassende set „Tin Plate”-reizigersrijtuigen
is in het Märklin H0-assortiment opgenomen
onder artikelnummer 40301.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station
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40301 Set reizigerswagens „Tin Plate”.
Voorbeeld: 4 vierassige reizigersrijtuigen Litt. ABo24,
1e/2e klas van de Zweedse Staatsspoorwegen (SJ).
Bruine basiskleur. Bedrijfstoestand einde jaren 1950.
Model: Alle wagens met Relex-koppelingen en rubberbalgen. Opgedrukt bestemmingsborden. Verschillende
bedrijfsnummers. Elke wagen is afzonderlijk verpakt in
een kartonnen doos met opschrift, die gebaseerd is op
de historische verpakking van destijds. Extra buitenverpakking.
Lengte over de buffers per wagen 24 cm.
Eenmalige serie.
De bijpassende elektrische locomotief van de serie Da
is in het Märklin H0-assortiment opgenomen onder
artikelnummer 30301.

:

Nieuw

5 rjaanatier

ga

**

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

40301

30301

!

Eenmalige series 2013.
7

Elektrische locomotief serie 185.2
!)ehGNT8

36617 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Elektrische mulitfunctionele locomotief serie
185.2 van DB Schenker Rail Deutschland AG. Verkeersrode basiskleur. Tweestroomlocomotief door Bombardier gebouwd als standaardlocomotief in het TRAXXprogramma. Actuele bedrijfstoestand 2012.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide
geluidsfuncties. Speciale motor, centraal ingebouwd.
4 assen over cardan aangedreven. Antislipbanden.
Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting en twee
rode sluitseinen traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontsein aan loczijde 2 en 1 elk afzonderlijk

Digitale functies

digitaal schakelbaar. Als frontsein aan beide loczijden is
uitgeschakeld, dan werkt aan beide zijden het dubbel-Asein. Verlichting met onderhoudsarme warmwitte LED’s.
2 mechanisch functionele dakstroomafnemers.
Lengte over buffers 21,7 cm.

•
•
•

:
Nieuw

5 rjaanatier

ga
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Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Eenmalige serie.

Locomotief voor het eerst met uitgebreide licht- en
geluidsfuncties.
Met mfx-decoder.
Verlichting met warmwitte en rode LED’s.

EXCLUSIV
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** Nu nieuw:
5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen (Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012.
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Diesellocomotief serie 216

© T. Estler
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88784 Diesellocomotief.
Voorbeeld: Diesellocomotief serie 216 van de Deutsche
Bundesbahn (DB) in oceaanblauwe/beige kleurstelling.

Model: Beide draaistellen aangedreven. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting en rode sluitseinen. Verlichting met onderhoudsarme warmwitte en rode LED’s.
Imitatie van magneten automatische treinstopinrichting.
Lengte over buffers ca. 75 mm.

De diesellocomotief 88784 wordt in een eenmalige
serie uitsluitend voor het MHI vervaardigd.
De loc 88784 wordt met de set rijtuigen 87339 uitgebreid
tot een voorbeeldgetrouwe treineenheid.

:
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Stoptreinrijtuigen
!4

87339 Set stoptreinrijtuigen.
Voorbeeld: Set typische stoptreinrijtuigen uit tijdperk IV,
bestaande uit 2 x stoptreinrijtuigen 2e klas Bnp 719,
1 x stoptreinrijtuig 1e/2e klas AByl 411, 1 x stoptreinrijtuig 2e klas Byl 421.

Model: 4-delige set rijtuigen, bestaande uit een 1e/2e
klas rijtuig en drie 2e klas rijtuigen. Alle rijtuigen met
hoogwaardige, gedetailleerde lakkering en belettering,
uitgerust met zwart vernikkelde metalen wielstellen.
Totale lengte over buffers ca. 480 mm.

Eenmalige serie voor het MHI (Märklin Händler
Initiative).

De set rijtuigen 87339 wordt bijvoorbeeld met 88784 tot
een voorbeeldgetrouwe stoptrein uitgebreid.

Alle rijtuigen in speciale uitvoering, niet afzonderlijk
verkrijgbaar.

:

Nieuw

5 rjaanatier

**

ga

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

87339

88784

!

Eenmalige series 2012.
11

EXCLUSIV
12

1/2013

!

Eenmalige series 2013.

Replikat 2013
!?23

18030 Lanz Eilbulldog.
Voorbeeld: Lanz Eilbulldog.
Model: Grotendeels nieuwe constructie van een Lanz
Eilbulldog. Voertuig voornamelijk van metaal. Uitvoering
met bestuurder en uitlaat. Metalen wielen voorzien van
rubberbanden.
Voertuiglengte ca. 7,5 cm.

•
•
•

•
•

Late uitvoering van een eerder gepland maar tot nog
toe niet gerealiseerd voertuig.
Opbouw voornamelijk van metaal.
Vormt een prachtige aanvulling op de vijfdelige
serie replicavoertuigen (18023, 18032, 18031, 18034 en
18029) en op de brandweer-gereedschappenwagen
18038.
Certificaat van echtheid.
Kartonnen verpakking in historische uitvoering.

De Lanz Eilbulldog 18030 wordt in 2013 in een eenmalige serie exclusief voor Insider-leden geproduceerd.

:

Nieuw

5 rjaanatier

ga

** N
 u nieuw:
5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen (Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012.
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Speelplezier vanaf het eerste begin, met Märklin my world

Dankzij het batterijsegment van Märklin my

sets zijn gemaakt voor modelspoorliefheb-

artikelen kunnen zelfstandig en op eigen

world kunnen ook de jongsten probleemloos

bers die het modelspoor spontaan tegemoet

wijze in elkaar worden gezet. Zo wordt een

met een modelspoorbaan spelen. Treinen op

treden en meteen aan de slag willen.

stoomloc in een handomdraai een dieselloc.

batterijen, stevige magneetkoppelingen en

Het Märklin my world assortiment is ook dit

Natuurlijk zijn alle typische kenmerken van

een infraroodrijregelaar staan garant voor

jaar weer aanzienlijk uitgebreid. Daarom

Märklin my world zoals geluid, licht en de

veilig speelplezier. Het duurzame C-rail

doet het ons plezier, u de highlights van 2013

Märklin C-rails aanwezig.

systeem, dat geschikt is voor alle H0-model-

te presenteren.
Waar de muistrein tot nu toe voorbehouden

len, kan naar wens worden uitgebreid. Naast
de treinen op batterijen bieden de elektri-

Maximale speelwaarde en compatibiliteit,

was aan de Märklin-profs, kunnen kleine

sche Märklin my world modellen plezier voor

dat is de nieuwe productlijn binnen het

fans van de muis zich nu verheugen op een

schoolkinderen en herinstappers. Deze start- batterijsegment van Märklin my world. De

14

kleurrijke trein op batterijen, die net als het

grote voorbeeld direct herinneringen oproept
aan het Programma met de Muis.
Het Märklin my world-assortiment voor
schoolkinderen en herinstappers staat dit
jaar in het teken van de bosbouw. Laad uw
trein met vers gekapt hout en transporteer
het rechtstreeks naar de houtzagerij. Zo
wordt het rijden op uw Märklin-modelbaan
een heel nieuwe belevenis.

15

Startset „Goederentrein-bouwpakket”
bhF

29270 Startset „Goederentrein-bouwpakket”.
Vierdelige goederentrein bestaande uit verschillende
locomotief- en wagenbouwpakketten in kleurrijke
uitvoering.
Model: Trein met batterijaandrijving en magneetkoppelingen tussen de afzonderlijke rijtuigen. Vastgekoppelde eenheid bestaande uit locomotief- en batterijwagenchassis. De meegeleverde opbouw van loc en
batterijwagen kunnen dankzij een eenvoudig insteeksysteem naar wens worden omgewisseld. De trein heeft
3 snelheidsniveaus voor vooruit en achteruit rijden,
3 geluidsfuncties en een driepuntsfrontsein. Kiepwagen
en containerwagen in de vorm van een bouwpakket. De
losse onderdelen kunnen in elkaar worden gestoken.
De delen kunnen ook afzonderlijk worden ingebouwd.
Er worden ook kunststof kogeltjes als lading voor de
kiepwagen meegeleverd.
Lengte van de trein 52,5 cm.

•
•
•
•
•
•

Alle voertuigen zijn bouwpakketten die in elkaar
kunnen worden gestoken en voor maximaal speelplezier zorgen.
Trein op batterijen met licht en geluidsfuncties.
Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.
De containers kunnen worden verwijderd.
Duurzame C-rails met kliksysteem voor snel
opbouwen en afbreken – ook op de vloer.
Inclusief batterijen.

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

16

Inhoud: Vastgekoppelde eenheid van locomotief- en batterijwagenchassis, stoomlocopbouw met kolentenderopzet, diesellocopbouw met wagenopbouw van een
gesloten goederenwagen, kiepwagen-bouwpakket,
containerwagen-bouwpakket, 12 gebogen rails 24130,
2 rechte rails 24172, 2 rechte rails 24188 en een handzame, draadloze infraroodrijregelaar. Inclusief 4 AA- en
2 AAA-batterijen. De trein kan met 2 verschillende
frequenties worden bestuurd, zodat uitbreiding met een
tweede batterijtrein mogelijk is. Uitbreidingsmogelijkheden met de C-rail-uitbreidingssets en het volledige
C-rail-programma.

De startset kan worden uitgebreid met andere
bouwpakketartikelen, die verkrijgbaar zijn onder de
artikelnummers 36270, 44270, 44271, 44272, 44273, 44274,
44275 en 72205.

Functies

Batterijtrein

Frontsein

x

Conducteursfluit

x

Tyfoon

x

Remmen piepen

x

112 x 76 cm
45“ x 30“
29270

12x

2x

2x

4x

2x
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Bouwdozen
44271 Rongenwagen (bouwpakket).
Rongenwagen-bouwpakket in uitvoering voor kinderen.
Model: Bouwpakket van wagen die uit een paar onderdelen bestaat. Magneetkoppelingen. De wagen wordt
als losse onderdelen geleverd. De onderdelen van de
wagen kunnen ook in andere wagen-bouwpakketten
worden gebruikt.
Lengte van de wagen 12 cm.

•
•

Maximaal speelplezier met bouwpakketten speciaal
voor kinderen.
Eenvoudig koppelen door toepassing van magneetkoppelingen.

44272 Open goederenwagen (bouwpakket).
Open goederenwagen-bouwpakket in uitvoering voor
kinderen.
Model: Bouwpakket van wagen die uit een paar onderdelen bestaat. Magneetkoppelingen. De wagen wordt
als losse onderdelen geleverd. De onderdelen van de
wagen kunnen ook in andere wagen-bouwpakketten
worden gebruikt.
Lengte van de wagen 12 cm.

•
•

Rongenwagen passend bij de startset „Goederentreinbouwpakket” 29270. Er zijn nog meer bouwpakket
artikelen verkrijgbaar onder de artikelnummers 36270,
44270, 44272, 44273, 44274, 44275 en 72205.

Open goederenwagen passend bij de startset „Goederentrein-bouwpakket” 29270. Er zijn nog meer bouwpakketartikelen verkrijgbaar onder de artikelnummers
36270, 44270, 44271, 44273, 44274, 44275 en 72205.

Maximaal speelplezier met bouwpakketten speciaal
voor kinderen.
Eenvoudig koppelen door toepassing van magneetkoppelingen.

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

18

44273 Gesloten goederenwagen (bouwpakket).
Gesloten goederenwagen-bouwpakket in uitvoering
voor kinderen.
Model: Bouwpakket van wagen die uit een paar
onderdelen bestaat. Magneetkoppelingen. Het dak kan
worden verwijderd. De wagen wordt als losse onderdelen geleverd. De onderdelen van de wagen kunnen ook
in andere wagen-bouwpakketten worden gebruikt.
Lengte van de wagen 12 cm.

•
•
•

Maximaal speelplezier met bouwpakketten speciaal
voor kinderen.
Afneembaar dak.
Eenvoudig koppelen door toepassing van magneetkoppelingen.

44275 Vierassige lageboordwagen (bouwpakket).
Vierassige lageboordwagen met kiepbak en container,
als bouwpakket in uitvoering voor kinderen.
Model: Bouwpakket van wagen die uit een paar
onderdelen bestaat. Magneetkoppelingen. Kiepbak naar
beide zijden kiepbaar. Container kan worden verwijderd.
De wagen wordt als losse onderdelen geleverd. De
onderdelen van de wagen kunnen ook in andere wagenbouwpakketten worden gebruikt.
Lengte van de wagen 16 cm.

•
•
•

Gesloten goederenwagen passend bij de startset
„Goederentrein-bouwpakket” 29270. Er zijn nog meer
bouwpakketartikelen verkrijgbaar onder de artikelnummers 36270, 44270, 44271, 44272, 44274, 44275 en
72205.

Vierassige lageboordwagen passend bij de startset
„Goederentrein-bouwpakket” 29270. Er zijn nog meer
bouwpakketartikelen verkrijgbaar onder de artikelnummers 36270, 44270, 44271, 44272, 44273, 44274 en
72205.

Maximaal speelplezier met bouwpakketten speciaal
voor kinderen.
Beweegbare kiepbak en afneembare container.
Eenvoudig koppelen door toepassing van magneetkoppelingen.

19

Bouwdozen
44274 Reizigersrijtuig (bouwpakket).
Reizigersrijtuig-bouwpakket in uitvoering voor
kinderen.
Model: Bouwpakket van rijtuig dat uit een paar onderdelen bestaat. Magneetkoppelingen. Rijtuig met interieur.
Het dak kan worden verwijderd. Het rijtuig wordt als
losse onderdelen geleverd. De onderdelen van het rijtuig
kunnen ook in andere rijtuig-bouwpakketten worden
gebruikt.
Lengte van de wagen 12 cm.

•

44270 Set reizigersrijtuigen (bouwpakketten).
Set reizigersrijtuigen bestaande uit 2 bouwpakketten van een reizigersrijtuig en 1 bouwpakket van een
stuurstandrijtuig in uitvoering voor kinderen.
Model: 3 bouwpakketten van rijtuigen die uit een paar
onderdelen bestaan. Alle rijtuigen met magneetkoppelingen. Rijtuigen met interieur. De daken kunnen worden
verwijderd. De rijtuigen worden als losse onderdelen
geleverd. De onderdelen van de rijtuigen kunnen ook in
andere rijtuig-bouwpakketten worden gebruikt.
Totale lengte van de rijtuigen 35,5 cm.

•

•
•

Maximaal speelplezier met bouwpakketten speciaal
voor kinderen.
Rijtuig met interieurverlichting en afneembaar dak.
Eenvoudig koppelen door toepassing van magneetkoppelingen.

Reizigersrijtuig passend bij de startset „Goederentreinbouwpakket” 29270. Er zijn nog meer bouwpakketartikelen verkrijgbaar onder de artikelnummers 36270,
44270, 44271, 44272, 44273, 44275 en 72205.

•
•

Maximaal speelplezier met bouwpakketten speciaal
voor kinderen.
Rijtuigen met interieurverlichting en afneembare
daken.
Eenvoudig koppelen door toepassing van magneetkoppelingen.

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

20

Set reizigersrijtuigen passend bij de startset „Goederentrein-bouwpakket”» 29270. Er zijn nog meer bouwpakketartikelen verkrijgbaar onder de artikelnummers
36270, 44271, 44272, 44273, 44274, 44275 en 72205.

Bouwpakket locomotief
bhF

36270 Locomotief op batterijen (bouwpakket).
Locomotief met verwisselbare opbouw in vrolijke
kleurstelling voor kinderen.
Model: Locomotief met batterijaandrijving en magneetkoppeling. Vastgekoppelde eenheid bestaande uit
locomotief- en batterijwagenchassis. De meegeleverde
opbouw van loc en batterijwagen kunnen dankzij
een eenvoudig insteeksysteem naar wens worden
omgewisseld. De locomotief heeft 3 snelheidsniveaus
voor vooruit en achteruit rijden, 3 geluidsfuncties en een
driepuntsfrontsein.
Lengte van de eenheid 28 cm.

•
•
•
•

Opbouw zeer gemakkelijk verwisselen door
steeksysteem.
Locomotief op batterijen met licht- en geluidsfuncties.
Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.
Inclusief batterijen.

Inhoud: Vastgekoppelde eenheid van locomotief- en batterijwagenchassis, stoomlocopbouw met kolentenderopzet, diesellocopbouw met wagenopbouw van een
gesloten goederenwagen, elektrische locopbouw met
container-opzet en een handzame, draadloze infraroodrijregelaar. Inclusief 4 AA- en 2 AAA-batterijen. De
locomotief kan met 2 verschillende frequenties worden
bestuurd.

4x

De locomotief past bij de startset „Goederentreinbouwpakket” en kan worden uitgebreid met andere
bouwpakketartikelen, die verkrijgbaar zijn onder de
artikelnummers 44270, 44271, 44272, 44273, 44274, 44275
en 72205.

Functies

Batterijtrein

Frontsein

x

Conducteursfluit

x

Tyfoon

x

Remmen piepen

x

2x
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Bouwpakket „laadstation” / Handbediende overweg
72205 Bouwpakket „laadstation”.
Laadstation met 3 verschillende laadmogelijkheden, als
bouwpakket voor kinderen.
Bouwpakket dat uit een paar onderdelen bestaat. Grote
kiepbak naar beide zijden kiepbaar. Verschuifbare kraan
met haak voor het hijsen van verschillende ladingen.
Transportband. Alle 3 de modules kunnen afzonderlijk
worden gebruikt of als compleet laadstation worden
opgebouwd. Het pakket wordt in losse onderdelen
geleverd. De onderdelen van het laadstation kunnen ook
in andere bouwpakketten worden gebruikt.

•

72203 Handbediende overweg (zonder figuur).
Overweg bestaande uit 2 weghellingen ter aansluiting
op het spoor en 2 los plaatsbare Andreaskruizen. Slagbomen zijn aan de weghellingen bevestigd en kunnen
met de hand geopend en gesloten worden. Vervaardigd
van stavig kunststof. Overweg geschikt voor kinderen
vanaf 3 jaar.

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

•
•

Maximaal speelplezier met bouwpakketten speciaal
voor kinderen.
3 verschillende laadmogelijkheden, die ook afzonderlijk kunnen worden opgebouwd.
De speelmogelijkheden van het laadstation zijn
helemaal afgestemd op de andere bouwpakketartikelen.

OPGEPAST! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Functionele scherpe kanten en
punten. Gevaar op verstikking door kleine delen die kunnen afbreken of worden ingeslikt.
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Het laadstation is een ideale uitbreiding voor de startset „Goederentrein-bouwpakket” 29270 en de andere
bouwpakketartikelen 36270, 44270, 44271, 44272, 44273,
44274 en 44275.

Reizigersrijtuigen
44106 Reizigersrijtuig.
Voorbeeld: Slaaprijtuig voor de hogesnelheidstrein
ICE op batterijen. Met fluorescerende sterren en
opschriften.
Model: Rijtuig met magneetkoppelingen.
Lengte van het rijtuig 11,2 cm.

•
•
•

De opgedrukte details van het rijtuig lichten op in
het donker.
Eenvoudig koppelen door toepassing van magneetkoppelingen.
Ideale uitbreiding voor de ICE op batterijen.

44105 Reizigersrijtuig.
Voorbeeld: Restauratierijtuig „Boordrestaurant” voor de
hogesnelheidstrein ICE op batterijen.
Model: Rijtuig met magneetkoppelingen.
Lengte van het rijtuig 11,2 cm.

•
•

Slaaprijtuig past bij de startset „ICE” 29200. Er is nog
een rijtuig onder artikelnummer 44105 verkrijgbaar.

Boordrestaurant past bij de startset „ICE” 29200. Er is
nog een rijtuig onder artikelnummer 44106 verkrijgbaar.

Eenvoudig koppelen door toepassing van magneetkoppelingen.
Ideale uitbreiding voor de ICE op batterijen.
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Startset „Muistrein”
bhF

29206 Startset „Muistrein”.
Voorbeeld: Een op de ICE gebaseerde hogesnelheidstrein in „Muis”-uitvoering voor kinderen. Vijfdelige
wagengroep.
Model: Trein met batterijaandrijving en magneetkoppelingen tussen de afzonderlijke rijtuigen. Vastgekoppelde
eenheid bestaande uit gemotoriseerde motorwagen
en een reizigersrijtuig met geïntegreerd batterijvak. De

trein heeft 3 snelheidsniveaus voor vooruit en achteruit
rijden, 3 geluidsfuncties en een driepuntsfrontsein.
Lengte van de trein 61 cm.

•
•
•

Trein op batterijen met licht en geluidsfuncties.
Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.
Duurzame C-rails met kliksysteem voor snel
opbouwen en afbreken – ook op de vloer.

Inhoud: 12 gebogen rails 24130, 2 rechte rails 24172,
2 rechte rails 24188 en een handzame, draadloze
infraroodrijregelaar. De trein kan met 2 verschillende
frequenties (C/D) worden bestuurd, zodat uitbreiding
met een tweede batterijtrein mogelijk is. Uitbreidingsmogelijkheden met de C-rail-uitbreidingssets en het
volledige C-rail-programma.

112 x 76 cm
45“ x 30“
29270

OPGEPAST! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Functionele scherpe kanten en
punten. Gevaar op verstikking door kleine delen die kunnen afbreken of worden ingeslikt.
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12x

2x

2x

Eenmalige serie.
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Startset „Bosbouw”
/db8

29310 Startset „Bosbouw”. 230 volt.
Voorbeeld: Tenderlocomotief klasse T3 van de fictieve
Triberger Waldbahn GmbH (TWB). Een rongenwagen
Kls 443, een vierassige lageboordwagen Relmms voor
het transport van bosbouwmachines en een ketel
wagen.

Model: Locomotief met Digital-decoder en speciale
motor. 1 as aangedreven. Antislipbanden. Trekhaak.
Robuust tractormodel met aanhanger en een harvester
met grijparm, grotendeels van metaal vervaardigd.
Boomstammen van kunststof. Alle wagens met Relexkoppelingen.
Lengte van de trein 49,8 cm.

•
•
•
•

Robuuste trein en stabiele bosbouwmachines.
Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.
Uitgebreide speelmogelijkheden rondom het thema
bosbouw.
Vrij bewegen rondom de modelbaan dankzij de
draadloze IR-rijregelaar.
Gemakkelijk op te bouwen C-rail-modelbaan.

190 x 80 cm / 75“ x 32“

29310

7x

4x

OPGEPAST! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Functionele scherpe kanten en
punten. Gevaar op verstikking door kleine delen die kunnen afbreken of worden ingeslikt.
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1x

12x

2x

1x

1x

Inhoud: 12 gebogen rails 24130, 4 rechte rails 24188,
7 rechte rails 24172, 2 gebogen rails 24224, 1 wissel
rechts 24612 en 1 wissel links 24611. Schakelnetdeel
230 V/18 VA en een draadloze infraroodrijregelaar. Uit
breidingsmogelijkheden met de C-rail-uitbreidingssets
en het volledige C-rail-programma. De wissels kunnen
achteraf worden uitgerust met de elektrische wissel
aandrijving 74492.

De set wagens 44310 en de thema-uitbreidingsset 78310
zijn geschikt voor uitbreiding in stijl.

Digitale functies

Control
Unit

Directe regeling

x

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station
x

x

x
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Set wagens „Bosbouw”
8

44310 Set wagens „Bosbouw”.
Voorbeeld: 2 rongenwagens type Kls 443 van de fictieve
Triberger Waldbahn GmbH (TWB). Vrachtwagenmodel
met aanhanger.
Model: Rongenwagen met 18 vaste rongen. De wagens
zijn geladen met boomstammen (kunststof imitaties).
Robuust vrachwagenmodel met aanhanger, voornamelijk van metaal vervaardigd. Alle wagens met Relexkoppelingen.
Totale lengte over buffers 23 cm.
Geïsoleerd wielstel per wagen 2 x 700580.

•
•

Robuuste modellen, geschikt voor kinderen vanaf
6 jaar.
Uitgebreide speelmogelijkheden rondom het thema
bosbouw.

OPGEPAST! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Functionele scherpe kanten en
punten. Gevaar op verstikking door kleine delen die kunnen afbreken of worden ingeslikt.
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De set wagens past bij de startset „Bosbouw” 29310
en kan met de thema-uitbreidingsset „Bosbouw” 78310
worden aangevuld.

Thema-uitbreidingsset „Bosbouw”
8

78310 Thema-uitbreidingsset „Bosbouw”.
Voorbeeld: Lageboordwagen type Kklm 505 en een open
goederenwagen van de fictieve Triberger Waldbahn
GmbH (TWB).
Model: Lageboordwagen geladen met bezaagd hout.
Open goederenwagen met ladinginzet „zaagsel”. Alle
wagens met Relex-koppelingen.
Lengte van de goederenwagengroep 23 cm.

78310

•
•
•

Robuuste modellen, geschikt voor kinderen vanaf
6 jaar.
Railmateriaal voor uitbreiding van de C-railmodelbaan.
Uitgebreide speelmogelijkheden rondom het thema
bosbouw.

4x

5x

1x

1x

Inhoud: 5 rechte 24188, 4 rechte rails 24172, 1 gebogen
rail 24224, 1 wissel rechts 24612 en 1 stootblok 24977.
Kunststof bouwpakket „houtzagerij”.

De uitbreidingsset past bij de startset „Bosbouw” 29310
en kan met de set wagens „Bosbouw” 44310 worden
aangevuld.

1x
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Startset „DSB”
/db3

29171 Startset „DSB”. 230 volt.
Voorbeeld: Fictieve tenderlocomotief Gp nr. 608 van de
Deense Staatsspoorwegen (DSB), een open goederenwagen EDE en een tweeassige lageboordwagen Tx van
de Deense Staatsspoorwegen (DSB), en een ketelwagen van Shell Dansk.
Model: Locomotief met Digital-decoder. 1 as aangedreven, antislipbanden. Trekhaken voor en achter.
Lageboordwagen, open goederenwagen en ketelwagen
elk met Relex-kortkoppelingen.
Lengte van de trein 45,3 cm.

•
•
•

Digitale IR-rijregelaar voor de besturing van
 aximaal 4 treinen.
m
Vrij bewegen rondom de modelbaan dankzij de
draadloze IR-rijregelaar.
Gemakkelijk op te bouwen C-rail-modelbaan.

OPGEPAST! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Functionele scherpe kanten en
punten. Gevaar op verstikking door kleine delen die kunnen afbreken of worden ingeslikt.
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Inhoud: 12 gebogen rails 24130, 2 rechte rails 24172,
1 rechte rail 24188 en 1 basisstation. 1 schakelnetdeel
230 V/18 VA en een draadloze infraroodrijregelaar. Uitbreidingsmogelijkheden met de C-rail-uitbreidingssets
en het volledige C-rail-programma.

Eenmalige serie.

112 x 76 cm
45“ x 30“
29171

12x

2x

1x

Digitale functies

Control
Unit

Directe regeling

x

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station
x

x

x

1x

31

Startset „Goederentrein met serie 59”
/dbHT3

29169 Startset „goederentrein met serie 59”. 230 volt.
Voorbeeld: Tenderlocomotief serie 59 (uitgeleende
Duitse serie 74) van de Nederlandse Spoorwegen (NS),
een open goederenwagen GTMK en een tweeassige
lageboordwagen GZMK van de Nederlandse Spoorwegen, en een ketelwagen P van Esso Nederland.
Model: Locomotief met Digital-decoder en speciale motor met vliegwiel. 3 assen aangedreven, antislipbanden.
Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting, traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Veel gemonteerde
details. Lageboordwagen, open goederenwagen en
ketelwagen elk met Relex-kortkoppelingen.
Lengte van de trein 47,2 cm.

•
•
•

Digitale IR-rijregelaar voor de besturing van
 aximaal 4 treinen.
m
Vrij bewegen rondom de modelbaan dankzij de
draadloze IR-rijregelaar.
Gemakkelijk op te bouwen C-rail-modelbaan.

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

32

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

Eenmalige serie.

Digitale functies

112 x 76 cm
45“ x 30“
29169

12x

2x

1x

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Frontsein

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

1x
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Locomotieven
(dbHT3

Digitale functies

36321 Tenderlocomotief.
Voorbeeld: Zware rangeerlocomotief serie 81 van de
Deutsche Bundesbahn (DB).
Model: Met Digital-decoder. 4 assen aangedreven, antislipbanden. Relex-koppelingen in NEM-normschacht.
Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting, traditioneel
in bedrijf, digitaal schakelbaar.
Lengte over buffers 12,8 cm.

/dbH8

36502 Diesellocomotief.
Voorbeeld: Diesel-rangeerlocomotief „Alter Herr”
serie Henschel DHG 500 van Henkel AG & Co. KGaA,
Düsseldorf.
Model: Locomotief met Digital-decoder en speciale
motor. 1 as aangedreven, antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting, traditioneel in bedrijf,
digitaal schakelbaar. Trekhaak. De Pril-bloemen worden
als stickervel meegeleverd.
Lengte over buffers 11,2 cm.

•
•

Aantrekkelijk geprijsd instapmodel met ingebouwde
Digital-decoder.
De Pril-bloemen worden als stickers meegeleverd
en kunnen naar wens worden opgeplakt.

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

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Frontsein

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Digitale functies

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Frontsein

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Goederenwagens
8

44592 Rongenwagen.
Voorbeeld: Kbs 442 van de Deutsche Bahn AG (DB AG).
Model: Wagen met 18 vaste rongen en Relex-koppelingen. Geladen met een afneembare 20 voets-container in
fictieve Märklin my world-uitvoering.

=

44139 Set kiepwagens.
Model: Set met 3 kiepwagens in verschillende kleuren.
De bakken kunnen naar beide zijden worden gekiept en
in de middenstand worden vastgezet. Relex-koppelingen. Elke wagen afzonderlijk verpakt. Er wordt voor elke
wagen een andere lading meegeleverd.

Lengte over buffers 11,5 cm.
Geïsoleerd wielstel 2 x 700580.

Lengte over buffers elk 11,5 cm.
Totale lengte over buffers 34,5 cm.
Geïsoleerd wielstel per wagen 2 x 700580.
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Goederenwagens
8

44207 Bierwagen.
Bierwagen.Voorbeeld: Uitvoering als particuliere
wagen van Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co. KG,
Mannheim.
Model: Relex-koppelingen.
Lengte over buffers 11,5 cm.
Geïsoleerd wielstel 2 x 700580.

8

44208 Koelwagen.
Voorbeeld: Uitvoering als particuliere wagen van de
Deutsche SiSi-Werke Betriebs GmbH, Eppelheim/
Heidelberg.
Model: Relex-koppelingen.
Lengte over buffers 11,5 cm.
Geïsoleerd wielstel 2 x 700580.

OPGEPAST! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Functionele scherpe kanten en
punten. Gevaar op verstikking door kleine delen die kunnen afbreken of worden ingeslikt.
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44810 Blanco containerwagen.
Voorbeeld: Containerwagen (30 voets-container).
Model: Wagen zonder opdruk om zelf te beschilderen.
Met de meegeleverde, afwasbare stiften kan de wagen
meerdere keren worden beschilderd. Relex-koppelingen.
Lengte over buffers 11,5 cm.
Geïsoleerd wielstel 700580.

•
•

Wagen om zelf te beschilderen, inclusief creatieve
vrijheid!
De meegeleverde stiften zijn afwasbaar, zodat de
wagen meerdere keren kan worden beschilderd.
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Märklin H0 – het origineel
Voor ons is het dit jaar weer tijd om ons wapendier, de
Zwitserse „Krokodil” te eren. Daarom komt in 2013 zelfs
een dubbele set van de eerste bouwserie uit. De twee
berglocomotieven verschijnen in een donkerbruine
uitvoering uit het jaar 1922 en in een dennengroene variant uit de jaren 1950. Beide locomotieven zijn voorzien
van een hoogvermogenaandrijving met vliegwiel en
een geluidsuitrusting. Ze zijn voornamelijk van metaal
vervaardigd.
Met hun gedetailleerde uitrusting horen deze twee
prachtige machines in elke verzameling thuis.
Op internationaal gebied hebben we dit jaar een zware
ertslocomotief serie Dm 3 als driedelige elektrische
locomotief met stangenaandrijving van de Zweedse
Staatsspoorwegen (SJ). Deze verschijnt voor inzet op
de mijnspoorweg Lulea – Kiruna – Narvik in een zeer
gedetailleerde metalen uitvoering met grote frontseinen, Norrlands-sneeuwploegen. Met de bijpassende
ertswagens van het type Mas IV kan een ertstrein van
voorbeeldgetrouwe lengte worden samengesteld.
40 jaar is een lange tijd. Daarom wordt de sneltreinstroomlocomotief van de serie 03 als nieuwe constructie vervaardigd, zodat deze weer helemaal up-to-date
is. De oude uitvoering van de Deutsche Bundesbahn
met Witte-windleiplaten en oud type ketel in de bedrijfstoestand van 1965 is technisch geoptimaliseerd
en vervangt nu de eerder uitgebrachte locomotief.

Dankzij een Digital-decoder kunnen de vele bedrijfs- en
geluidsfuncties digitaal worden geschakeld.
Dit jaar is het zo ver! De goederentrein-stoomlocomotief serie 58.10-21 van tijdperk III wordt exclusief voor
onze Insider-leden vervaardigd. De nieuwe ontwikkeling bestaat uit een zeer gedetailleerde metalen
constructie, die zich door veel gemonteerde onderdelen zoals leidingen en zandstrooipijpen onderscheidt.
Verder verschijnt het Insider-model standaard met
rookgarnituur. De loc kan met een bijpassende set
goederenwagens voor Insider-leden tot een voorbeeldgetrouwe bloktrein worden uitgebreid.
Een hoogtepunt voor Märklin is het 20-jarig bestaan
van de Märklin Insider-club. We willen onze trouwe
leden met een extra Insider-locomotief bedanken.
Omdat er elk jaar een Insider-wagen is, werd door de
clubleden het idee geopperd om een hierbij passende
locomotief aan te bieden. De zware goederentreinstoomlocomotief van de serie 53 met condenstender
lijkt hiervoor de perfecte keuze.
En er vindt nog een jubileum plaats in 2013: de serie
Gt 2 x 4/4 (serie 96) viert zijn honderdste verjaardag.
Het bedrijf Maffei ontwikkelde deze locomotief in 1913
vooral om de steile hellingen in het gebied van de
Königlich Bayerischen Staatseisenbahn te bedwingen.
Een eenmalige serie van deze goederentrein-stoomlocomotief levert een bijdrage aan dit jubileum.
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Digital-startset „DB Reizigersverkeer”
)cehN,jTU4
29720 Digital-startset „DB Reizigersverkeer”. 230 volt.
Voorbeeld: Zware diesellocomotief serie 221 (voormalige serie V 200.1) en 3 stoptreinrijtuigen „Silberlinge”
van de Deutsche Bundesbahn (DB): Stoptreinrijtuig
2e klas Bn 719, stoptreinrijtuig 1e/2e klas ABn 703 en een
stoptreinstuurstandrijtuig 2e klas BDnf 738.
Model: Locomotief 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. Koppelingen
uitwisselbaar met gesloten frontschorten. Rijtuigen met

kortkoppelingen met schaargeleiding, voorbereid voor
stroomgeleidende koppelingen 7319 of 72020/72021. LEDinterieurverlichting kan naderhand worden ingebouwd.
Lengte van de trein 107,4 cm.

•
•

De start in de digitale wereld van Märklin.
mfx Digital-decoder met uitgebreide geluidsfuncties
ingebouwd.

Digitale functies

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

29720
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Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Frontsein

x

x

x

x

Frontsein achter uit

x

x

x

x

Rijgeluid dieselloc

x

x

x

x

Seintoon

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Piepen van remmen uit

x

x

x

Perslucht afblazen

x

x

x

184 x 84 cm / 73“ x 34“

29720

9x

9x

14x

1x

1x
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Digital-startset „Bundesbahn”
)(cehHNiTU3
29040 Digital-startset „Bundesbahn”. 230 volt.
Voorbeeld: 2 uitgebreide goederentreinen van de
Deutsche Bundesbahn (DB). Stoomlocomotief serie 50
met cabinetender en elektrische locomotief serie E 40.
Wagen met kiepbak F-z-51, gesloten goederenwagen
Gms 30, gasketelwagen van de „Eva” en schuifdakwagen Kmmks 51. Verder open goederenwagen Omm 37,
bierkoelwagen „Reichelbräu”, rongenwagen Rlmms 58
en containerwagen BT 10.

Model: Beide locomotieven met Digital-decoder mfx,
geregelde hoogvermogenaandrijving en uitgebreide
geluidsfuncties. Stoomlocomotief met bochtenvolgend
geleed onderstel, 5 aangedreven assen en antislipbanden. De loc is voorbereid voor rookgarnituur 7226.
Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting, traditioneel
in bedrijf, digitaal schakelbaar. Elektrische locomotief
met 4 aangedreven assen en antislipbanden. Driepunts-

frontsein wisselt met de rijrichting en 2 rode sluitseinen
traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar.
Totale lengte van de goederentrein met serie 50: 74,4 cm.
Totale lengte van de goederentrein met E 40: 67,6 cm.

•

Complete digitale modelbaan: 2 complete treinen,
grote modelbaan en 2 Mobile Stations.

190 x 90 cm / 75“ x 35“

29040
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10x

8x

14x

2x

1x

1x

1x

1x

4x

4x

Inhoud: Grote C-rail-modelbaan met 34 rails en 4 wissels. 2 Mobile Stations. Aansluitbox 60113. Schakelnetdeel 36 VA. Uitgebreide opbouw- en gebruikshandleidingen.

Digitale functies
E 40

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Digitale functies
Serie 50

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Eenmalige serie.
Uitbreidingsmogelijkheden met de C-rail-uitbreidingssets en met het volledige C-rail-programma.
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Oldtimer-locomotief serie B VI
In juni 1863 namen de Königlich Bayerische Staatseisenbahnen (K.Bay.Sts.B.) de eerste 1B-sneltreinstoomlocomotieven van het nieuwe type B VI in bedrijf. Ze
kwamen in veel opzichten, zoals het verwarmings- en
roosteroppervlak en de cilinders, overeen met het
voorgangermodel van het type B V. Ook het verbeterde
dubbele buitenframe en de Beierse uitvoering van
de Stephenson-stoomverdeling waren vrijwel gelijk.
Een belangrijk onderscheid vormde de diameter van
het drijfwiel, die in het begin 1.600 mm en bij latere
leveringen 1.620 en deels al 1.640 mm bedroeg. In
twee bouwseries werden tot juni 1871 in totaal 107
machines aan de Bayerische Staatsbahnen geleverd.
De 57 stoomlocs van de eerste serie die tussen juni

)cehPU1

37981 Stoomlocomotief met getrokken tender.
Voorbeeld: Oldtimer-locomotief serie B VI van de
Königlich Bayerische Staatsbahn (K.Bay.Sts.B.).
Uitvoering voor turfstook met peervormige schoorsteen.
Locomotiefnaam met naambord „Mittenwald”.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving. 2 assen
aangedreven. Antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting en één rood sluitsein traditioneel
in bedrijf, digitaal schakelbaar. Gedetailleerd onderstel

1863 en februari 1867 werden uitgeleverd, hadden een
keteldruk van slecht 8 atmosfeer, een overdrukventiel
met een contragewicht op de koepel, die voorzien
was van een gietijzeren bekleding en een eenvoudige
cabinebeschermingswand (later ook met weerdak),
een stoompomp en een injector had. Als schoorsteen
werden rechte pijpen met een kelkkroon, cilindrische
pijpen of pijpen met een peervorm gemonteerd.
De tweede, uit 50 exemplaren bestaande bouwserie,
vertoonde duidelijke verbeteringen. De keteldruk was
verhoogd tot 10 atmosfeer. Het hogere ketelgewicht
dat hiermee samenhing, had ook een positieve invloed
op de tractie. Het gewicht was toegenomen van 22 tot
bijna 23 ton. Het voor het locpersoneel volstrekt ontoe-

de eerste bouwserie vergelijkbaar uitgerust als die van
de tweede serie. Na hun inbedrijfstelling verzorgden
de B VI meer dan tien jaar lang het grootste deel van
het toenmalige sneltreinverkeer. Die „snelheid” was
echter nog beperkt, want er werd nauwelijks een
reissnelheid van meer dan 60 km per uur bereikt. Toen
met ingang van de jaren 1890 krachtigere stoomlocs
verschenen, zakten de B VI langzaam af in onregelmatige diensten. De eerste buitendienststellingen vonden
in 1895 plaats.
Tot slot kan nog van de B VI worden gezegd dat het
onverwoestbare, goed onderhouden machines met een
lange levensduur waren, waarvan vele een dienstleeftijd van meer dan 50 jaar bereikten.

Digitale functies

met buitenframe en Stephenson-stoomverdeling.
Kortkoppeling tussen loc en tender. Stroomgeleidende
koppelingsschacht op de tender. Remslangen en koppelingen kunnen in de bufferbalk worden gestoken.
Lengte over buffers 16,3 cm.
Verpakt in een decoratieve houten cassette.

•
•

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Eenmalige serie.
Wagens die bij de „Mittenwald” passen, zijn
verkrijgbaar onder artikelnummer 43984.

Stroomgeleidende koppelingsschacht op de tender.
Verpakt in een decoratieve houten cassette.

37981
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reikende weerscherm was vervangen door een korte,
maar complete cabine. De pompen waren verdwenen,
aangezien de injectors in de praktijk voldeden. Met de
trechterschoorsteen werd een bepaalde mate van eenheid gecreëerd, die bij de verschillende experimenten
met andere schoorsteenvormen ontbrak.
Beide bouwseries waren ofwel voor steekkool- of
wel voor turfstook ontworpen. De kolengestookte
locs reden met een drieassige, open tender, terwijl de
turfgestookte machines met een nieuw ontworpen,
drieassige en gesloten tender met gladde wanden
werden uitgerust. Natuurlijk werd er gedurende de
lange bedrijfsperiode van de B IV het een en ander
gewijzigd. Hierbij werden met name de machines van

43984
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Set reizigersrijtuigen
LkU1

43984 Set reizigersrijtuigen.
Voorbeeld: 5 verschillende rijtuigen van de Königlich
Bayerische Staatsbahnen (K.Bay.Sts.B.). Tijdperk I ca.
1880. 1 rijtuig 2e klas, 2 rijtuigen 3e klas, 1 rijtuig 3e klas
met postafdeling en 1 bagagewagen.
Model: De zitrijtuigen beschikken over standaard ingebouwde interieurverlichting. De bagagewagen beschikt
over tweekleurig verlichte sluitlantaarns. Alle rijtuigen
in zeer gedetailleerde uitvoering met spaakwielen. Alle
rijtuigen met kortkoppeling met schaargeleiding in normschacht. Stroomgeleidende koppelingen meegeleverd.
Totale lengte over buffers 50 cm.
Geïsoleerd wielstel 10 x 36669200.

•
•
•

Eenmalige serie.

De bijpassende locomotief „Mittenwald” is in het
Märklin H0-assortiment opgenomen onder artikelnummer 37981.

Ingebouwde interieurverlichting.
Alle rijtuigen in zeer gedetailleerde uitvoering met
talloze gemonteerde details.
Met verlichte sluitlantaarns.
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Tenderlocomotief serie Gt 2x4/4
Toen de Beierse Gt 2x4/4 100 jaar geleden in dienst
werd gesteld, gold hij als de grootste en krachtigste
tenderlocomotief in de „oude wereld” en vormde hij de
bekroning van de Maller-locbouw in Europa.
In het gebied van de Bayerische Staatsbahn waren
het met name drie steile trajecten (Laufach – Heigenbrücken, Frankenwaldrampe Pressig-Rothenkirchen
– Steinbach a.W. – Probstzella en de helling van
Neuenmarkt-Wirsberg naar Marktschorgast) die in de
eerste jaren van de 20e eeuw voor problemen zorgden
als gevolg van de gestegen totale treingewichten. De
beschikbare locs waren niet in staat, de arriverende

(cehET1

37960 Tenderlocomotief.
Voorbeeld: Zware goederentrein-stoomlocomotief serie
Gt 2x4/4 (latere serie 96) van de Königlich Bayerische
Staatseisenbahn (K.Bay.Sts.B). Eerste bouwserie,
bedrijfstoestand van 1913. Voor het jubileum „100 jaar
Gt 2x4/4”.

goederentreinen alleen of ongedeeld verder te voeren.
Destijds moest bijvoorbeeld een trein van circa 670 ton
met twee opdruklocomotieven de berg over worden
gebracht.
Daarom ontwikkelden locbouwer Maffei in 1913 de
Gt 2x4/4 met de asindeling D’Dh4vt. De machine had
twee aandrijfmechanismen met elk vier gekoppelde
assen. De aandrijving vond plaats via de derde gekoppelde as. De wielbasis bedroeg in totaal 12.200 mm.
De oververhitter-compounduitvoering vereiste voor het
voorste draaistel flexibele stoomleidingen naar de lagedrukcilinders. De 15 in de jaren 1913/1914 geleverde

met 30 ton minder gewicht minstens dezelfde prestaties
kon leveren. Daarom werd de bestelling van nog tien
exemplaren van de Gt 2x4/4 enigszins verbeterd in
constructief opzicht. Deze machines kregen een groter
verdampingsoppervlak, een grotere cilinderdiameter
bij de hogedrukcilinders en een korte schoorsteen
zonder opzet. De steenkoolvoorraad steeg met een
halve ton en verder gingen de belasting per as en het
gewicht in rijvaardige staat omhoog. Alle 25 machines
werden door de DRGin het bestand opgenomen onder
de dienstnummers 96 001-025.

Control
Unit

Digitale functies

Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving. 4 assen
aangedreven. Antislipbanden. Bochtenvolgend geleed
onderstel. Op grond van de constructie is het naderhand
inbouwen van een rookgarnituur niet mogelijk. Tweepuntsfrontein wisselt met de rijrichting, traditioneel in
bedrijf, digitaal schakelbaar. Vele gemonteerde details.
Lengte over buffers 20,3 cm.

46082
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machines waren aanzienlijk sneller en tot drie maal zo
krachtig als de tot dan toe beschikbare goederenlocs,
zodat er duidelijke besparingen op het gebied van
locomotieven en personeel mogelijk waren. Al bij een
van de eerste proefritten toonden de nieuwe locs wat
ze waard waren: een 1.000 ton zware goederentrein
kon met een trek- en een opdrukloc van het type Gt
2x4/4 binnen 38 in plaats van binnen 80 minuten van
Pressig-Rothenkirchen naar Steinbach a.W. worden
gebracht. In totaal leverden de proefritten rijtijdbesparingen van meer dan 50% op. Met de Pruisische T 20
kreeg de Gt 2x4/4 in 1922 een serieuze concurrent, die

Eenmalige serie ter gelegenheid van het jubileum „100 jaar Gt 2x4/4”.
Een bijpassende set Beierse goederenwagens
is opgenomen onder artikelnummer 46082.

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station
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Goederenverkeer
U1

46082 Set goederenwagens.
Voorbeeld: 7 goederenwagens van verschillende typen
van de Königlich Bayerischen Staatsbahn (K.Bay.Sts.B.).
Bedrijfstoestand ca. 1913. 1 zelflosser. 1 open hogeboordwagen type VOmz[u]. 1 spirituswagen. 1 platte
wagen met rongen type SSml. 1 open goederenwagen
van het verbandstype Omm[u]. 1 ketelwagen. 1 gesloten
goederenwagen. Alle wagens in de bedrijfstoestand
van 1913.
Model: 4-assige zelflosser voor dienstkolen met steenkoolinzet. 2-assige open hogeboordwagen met remhuisje. 2-assige spirituswagen zonder remhuisje. 4-assige
platte wagen met rongen en remhuisje, geladen met
een Benz Cabriobus. 2-assige open hogeboordwagen
met remhuisje en steenkoollading. 2-assige ketelwagen
met remhuisje. 2-assige gesloten goederenwagen met
remhuisje als eindwagen incl. hoekseinijzers en eindseinen om zelf te monteren. Alle wagens met verschillende
bedrijfsnummers, afzonderlijk verpakt en gekenmerkt.
Geïsoleerde wielstellen: 2 x 700580 of 4 x 700580,
2 x 32376004, 4 x 206852, 2 x 36669200.

•
•

Hoekseinijzers en eindseinen voor 2-assige gesloten
goederenwagen met remhuisje voor voorbeeldgetrouwe weergave van de eindwagen.
Met de stoomloc Gt 2x4/4 onder artikelnummer 37960
kan een typische Beierse goederentrein van ca. 1913
worden samengesteld.

46082
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Eenmalige serie ter gelegenheid van het jubileum
„100 jaar Gt 2x4/4”.
De Beierse stoomloc Gt 2x4/4, die onder artikelnummer 37960 is opgenomen, past uitstekend bij deze set
goederenwagens.

37960

Tenderlocomotief serie 80
)cehMT2

37043 Tenderlocomotief.
Voorbeeld: Tenderlocomotief serie 80 van de Deutsche
Reichsbahn-Gesellschaft (DRG). Bedrijfstoestand
ca. 1932.

Digitale functies

Model: Digital-decoder mfx met uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving. 3 assen
aangedreven. Antislipbanden. Tweepuntsfrontein
wisselt met de rijrichting, traditioneel in bedrijf, digitaal
schakelbaar. Vele afzonderlijk gemonteerde details.
Lengte over buffers 11,1 cm.
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Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Eenmalige serie.
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Verzamelaarseditie „Borsig”
(cehEU2

37816 Goederentrein-stoomlocomotief met getrokken
tender.
Voorbeeld: Goederentrein-stoomlocomotief serie 50
van de Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRG), met
getrokken kolentender als eenheidsbaktender 2´2´T26
in de oorspronkelijke vorm. Met Wagner-windleiplaten,
standaard cabine, lange omloop voor naar de rookkast
schuin omlaaghellend. Locomotief 14.894 in het afleverboek van Borsig Lokomotiv-Werke. Levering 1940.
Model: Met Digital-decoder mfx, geregelde hoogvermogenaandrijving en uitgebreide geluidsfuncties. 5 assen
aangedreven, antislipbanden. Locomotief en tender

50

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

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

•
•
•
•

„Borsig-editie 2”.
Representatieve verzamelaarsvitrine met reliëf voor
elk model van de editie.
Geregelde hoogvermogenaandrijving en uitgebreide
geluidsfuncties.
Inclusief uittreksel van het afleverboek van Borsig.

Eenmalige serie (model 2 van 5).

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

terwijl het bedrijf wereldwijd de tweede plaats innam.
Ter ere van het 175-jarige jubileum van Borsig gaat
Märklin een speciale vijfdelige serie van geselecteerde H0-modellen vervaardigen, die in 2016 ter gelegenheid van het 175-jarige jubileum van de stoomlocbouw
in Duitsland wordt voltooid. Er zal elk jaar een prachtig
gedetailleerde locomotief met een eersteklas technische uitrusting als eenmalige serie worden vervaardigd. Elk model wordt met een decoratieve vitrine
geleverd, waarvan de achterwand uit een schitterend
reliëf van de karakteristieke Borsig-poort is voorzien.
Naast het reliëf beschikt de vitrine over een metalen
bordje waarop het fabrieksnummer van het afleverboek
is gegraveerd. Ter afronding van het thema wordt bij
elke loc een op hoogwaardig papier gedrukt uittreksel
van het afleverboek van Borsig geleverd.

Digitale functies
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Insider-model 2013
!(cehEU3
37589 Goederentrein-stoomlocomotief.
Voorbeeld: Goederentrein-stoomlocomotief serie
58.10-21 (voormalige Pruisische G 12) van de Deutsche Bundesbahn (DB). Met Reichsbahn-lantaarns en
Pruisische tender pr. 3T 20. Bedrijfsnummer 58 1836.
Bedrijfstoestand ca. 1952.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel in de ketel. 5 assen aangedreven.
Antislipbanden. Locomotief en tender voornamelijk van
metaal. Rookgarnituur 7226 wordt standaard meegeleverd. Tweepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting en
rookgarnituur traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme warmwitte
LED’s. Vaste kortkoppeling met mechaniek tussen loc en

Digitale functies

tender. Voor aan de loc kortkoppeling met schaargeleiding en NEM-schacht. Achter aan de tender NEMkoppelingsschacht met mechaniek en Telex-koppeling.
Veel afzonderlijk gemonteerde details zoals leidingen
en zandstrooipijpen. Zuigerstangbeschermhulzen en
remslangen meegeleverd.
Lengte over buffers 21,2 cm.

•
•
•
•
•
•

Volledig nieuwe ontwikkeling.
Bijzonder fijne metalen constructie.
Opengewerkt staafframe.
Met mfx-decoder en uitgebreide bedrijfs- en
geluidsfuncties.
Verlichting met warmwitte LED’s.
Standaard met rookgarnituur.

De goederentrein-stoomlocomotief 37589 wordt
2013 in een eenmalige serie exclusief voor
Insider-leden geproduceerd.
Een bijpassende set goederenwagens wordt
onder artikelnummer 46026 eveneens exclusief
voor Insider-leden aangeboden.
Dit model is als gelijkstroomuitvoering exclusief
voor Trix Club-leden opgenomen in het Trix
H0-assortiment onder artikelnummer 22958.
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46026

37589

Met het oog op de hoge transportbehoefte in het
tweede decennium van de 20e eeuw, kwamen vijf
Länderbahnen, waaronder Pruisen, overeen om samen
het type G 12 aan te schaffen. Reden daarvoor waren
de problemen die al de verschillende machines bij het
onderhoud en de bediening opleverden. Tussen 1917 en
1924 werden in totaal 1.479 machines van het type G 12
gebouwd. 1.345 van deze locs werden door de Deutsche
Reichsbahn-Gesellschaft als serie 58 overgenomen. Het

clubmodel 2013 met bedrijfsnummer 58 1836 was een
Pruisische G 12. De gedrongen stoomloc is weliswaar
geen machtige goederentreinloc als de serie 45 of de
serie 50, maar hij ziet er aantrekkelijk uit en valt op
door een hoge ketelpositie, de Belpaire-buitenvuurkist
en het staafframe waarop de vuurkist is geplaatst.
De G 12 en daarmee de serie 58 overvleugelde andere
series. Hij hoorde net als de eenheidslocs van de
series 43 en 44 tot de krachtigste goederentreinlocs

van de DRG. Een vergelijking met de vermogens van
de goederentreinloctypes G 10 en G 8.1 laat overtuigende waarden zien: de G 12 trok bij een snelheid van
50 kilometer per uur een zware goederentrein met een
gewicht van 2.000 ton, terwijl de G 8.1 1.730 ton haalde
en de G 10 slechts 1.460 ton. Nog duidelijker werden de
verschillen bij een goederentrein die met 40 kilometer
per uur een helling van tien promille moest bedwingen.
Hier trok de G 12 met 570 ton 80 ton meer dan de G 8.1

en 160 ton meer dan de G 10. In de jaren 1920 en 1930
droeg de serie 58 de zwaarste last van het goederenvervoer. Hij werd vrijwel overal ingezet, behalve in
Noord-Duitsland. In het oosten van Duitsland bleef de
serie 58 tot 1976 in dienst, in West-Duitsland werden de
machines wegens een teveel aan locs in 1952 op een
zijspoor gezet.

© C. Asmus
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Insider-model 2013
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Insider-model 2013
!U3

46026 Set goederenwagens.
Voorbeeld: 7 open hogeboordwagens van verschillende typen van de Deutsche Bundesbahn (DB).
Hiervan 2 open goederenwagens van het uitwisselingstype Om 21 (Om Königsberg), met remhuisje. 1 open
goederenwagens van het uitwisselingstype Om 21
(Om Königsberg), met rembordes. 1 open goederenwagens van het uitwisselingstype Om 21 (Om Königsberg),
met kort onderstel, zonder remhuisje en rembordes.
1 open goederenwagen Om 12 (Om Breslau), 1 open
goederenwagen Omm 37 (Duisburg) en 1 open goederenwagen O 11 (O Nürnberg), alle met kort onderstel,
zonder remhuisje en rembordes. Bedrijfstoestand ca.
1952.
Model: Alle wagens met verschillende bedrijfsnummers. Alle wagens met ladinginzet en echte steenkool
op schaal geladen. De wagens zijn van authentieke
gebruikssporen voorzien.
Totale lengte over buffers 75,8 cm.
Geïsoleerd wielstel per goederenwagen 2 x 700580.

•
•
•
•

Nieuwe constructie van de open goederenwagen
van het uitwisselingstype Om 21 „Om Königsberg”.
Alle wagens met verschillende bedrijfsnummers.
Alle wagens met echte steenkoollading en authentieke gebruikssporen.
Ideale wagens voor de goederentrein-stoomlocomotief serie 58 (Insider-model 2013).

:

Nieuw

5 rjaanatier

ga

**

** Nu nieuw:
5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen (Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012.
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De set goederenwagens 46026 wordt in 2013 in een
eenmalige serie exclusief voor Insider-leden geproduceerd.

De bijpassende goederentrein-stoomlocomotief van de
serie 58 wordt, eveneens exclusief voor Insider-leden,
aangeboden onder artikelnummer 37589.

Deze set goederenwagens is als gelijkstroomuitvoering
exclusief voor Trix Club-leden opgenomen in het Trix
H0-assortiment onder artikelnummer 24258.

46026

46026

37589
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Tenderlocomotief serie 78
(cehHT3

37078 Tenderlocomotief.
Voorbeeld: Tenderlocomotief serie 78 van de Deutsche
Bundesbahn (DB). Bedrijfstoestand ca. 1962.
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Digitale functies

Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving. 3 assen
aangedreven. Antislipbanden. Driepuntsfrontsein
wisselt met de rijrichting, traditioneel in bedrijf, digitaal
schakelbaar. Vele gemonteerde details.
Lengte over buffers 16,9 cm.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Frontsein

x

x

x

x

Rangeer-dubbel-A-sein

x

x

x

x

Rijgeluid stoomloc

x

x

x

x

Locfluit

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Piepen van remmen uit

x

x

x

Bel

x

x

x

Rangeerfluit

x

x

x

Schudrooster

x

x

x

Kolen scheppen

x

x

Luchtpomp

x

x

Stoom afblazen

x

x

Sneltrein-stoomlocomotief serie 03
De stoomlocs van de serie 03 ontstonden eigenlijk als
noodoplossing voor de al bestaande machines van
de serie 01. In het typeprogramma van de DRG van
1923/1924 was alleen de serie 01 met een asdruk van
20 ton als eenheidslocomotief opgenomen. De slechte
financiële positie van de DRG maakte een vlotte aanpassing van de spoorlijnen op 20 ton echter onmogelijk,
zodat er tot aan het einde van de jaren 1920 nog geen
01-machines konden worden ingezet naar het noorden
van Duitsland. Ook oudere Länderbahnmachines waren
ongeschikt, want veel trajecten waren slechts voor een

asdruk van 17 ton toegelaten. Er dus werden er „lichte
sneltreinlocs” met een asdruk van maximaal 17,5 ton
besteld, waarvan Borsig vanaf 1930 de eerste drie
machines als serie 03 leverde. Deze werden tot 1937
gevolgd door nog 295 machines. Naast Borsig waren
ook Krupp, Henschel en BMAG bij de bouw betrokken.
De ketel en cilinders waren kleiner dan die van de 01
en ook het staafframe was lichter, zodat de machines
een belasting per as van maximaal 18 ton hadden.
Vanaf de 03 123 werden de pompen naar het midden
van het voertuig verplaatst en vanaf de 03 163 kregen

de locs grotere voorste loopwielen. In 1934 werd de 03
154 voor testdoeleinden van een gedeeltelijke stroomlijnbekleding voorzien. In 1936 kreeg de 03 193 ook als
proef een volledige stroomlijnbekleding en werd hij de
reservemachine bij uitval van de serie 05.
De locomotieven werden voornamelijk in Noord- en
Oost-Duitsland gestationeerd, waar talloze hoofdspoorlijnen nog niet geschikt waren voor een belasting per
as van 20 ton. Na de Tweede Wereldoorlog gingen de
86 machines naar de DR, 144 werden overgenomen door
de DB en de overige gingen naar de PKP of bleven zoek.

De DB-machines waren onder andere in Osnabrück,
Hannover, Mönchengladbach en Trier gestationeerd.
Vanaf 1960/1961 werd depot Rheine het 03-centrum.
Aan het eind van de jaren 1960 werd de 03 (vanaf 1968:
003) overbodig. De laatste DB-machines werden door
depot Ulm tot 1972 ingezet op de hoofdspoorlijn naar
Friedrichshafen.

© Otto Blaschke
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Sneltrein-stoomlocomotief serie 03
(chHU3

37956 Sneltrein-stoomlocomotief met getrokken tender.
Voorbeeld: Sneltrein-stoomlocomotief serie 03 met
getrokken tender. Oude uitvoering van de Deutsche
Bundesbahn (DB), met Witte-windleiplaten, oud type
ketel, eenheidsbaktender 2´2´T34, DB-reflexglaslampen,
eenzijdige automatische treinstopinrichting en bufferschijf met waarschuwingskleur. Bedrijfsnummer 03 244.
Bedrijfstoestand ca. 1965.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving met
vliegwiel in de ketel. 3 assen aangedreven. Antislipbanden. Locomotief en tender voornamelijk van metaal.
Ingericht voor rookgarnituur 7226. Driepuntsfrontsein
wisselt met de rijrichting en naderhand in te bouwen
rookgarnituur traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme warmwitte LED’s.
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Digitale functies

Kortkoppeling met mechaniek tussen loc en tender. Op
de tender door mechaniek geleide kortkoppeling met
NEM-schacht. Berijdbare minimumboogstraal 360 mm.
Zuigerstangbeschermhulzen en remslangen meegeleverd.
Lengte over buffers 27,5 cm.

•
•
•
•
•

Nieuwe constructie van de serie 03 in de oude
versie.
Bijzonder fijne metalen constructie.
Opengewerkt staafframe en veel gemonteerde
details.
Hoogvermogenaandrijving met vliegwiel in de ketel.
Veel bedrijfs- en geluidsfuncties digitaal schakelbaar.

Dit model is als gelijkstroomuitvoering opgenomen in het Trix H0-assortiment onder artikelnummer 22950.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Frontsein

x

x

x

x

Contact rookgarnituur

x

x

x

x

Rijgeluid stoomloc

x

x

x

x

Locfluit

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Piepen van remmen uit

x

x

x

Luchtpomp

x

x

x

Rangeerfluit

x

x

x

Stoom afblazen

x

x

x

Kolen scheppen

x

x

Schudrooster

x

x

Injecteur

x

x

(ceEU3

37957 Sneltrein-stoomlocomotief met getrokken tender.
Voorbeeld: Sneltrein-stoomlocomotief serie 03 met
getrokken tender. Oude uitvoering van de Deutsche
Bundesbahn (DB), met Wagner-windleiplaten, oud
type ketel, eenheidsbaktender 2´2´T34, Reichsbahnlantaarns, eenzijdige automatische treinstopinrichting
en bufferschijf met waarschuwingskleur. Bedrijfsnummer 03 266. Bedrijfstoestand ca. 1954.
Model: Met Digital-decoder mfx. Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel in de ketel. 3 assen
aangedreven. Antislipbanden. Locomotief en tender
voornamelijk van metaal. Ingericht voor rookgarnituur
7226. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting en
naderhand in te bouwen rookgarnituur traditioneel in
bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met onder-

Digitale functies

houdsarme warmwitte LED’s. Kortkoppeling met mechaniek tussen loc en tender. Op de tender door mechaniek
geleide kortkoppeling met NEM-schacht. Berijdbare
minimumboogstraal 360 mm. Zuigerstangbeschermhulzen en remslangen meegeleverd.
Lengte over buffers 27,5 cm.

•
•
•
•
•

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Eenmalige serie.
Dit model is als gelijkstroomuitvoering opgenomen in het Trix H0-assortiment onder artikelnummer 22951.

Frontsein

x

x

x

x

Contact rookgarnituur

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Nieuwe constructie van de serie 03 in de oude
versie.
Bijzonder fijne metalen constructie.
Opengewerkt staafframe en veel gemonteerde
details.
Hoogvermogenaandrijving met vliegwiel in de ketel.
Ander bedrijfsnummer dan de 37956.
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Set stoomlocomotieven serie 86
/cehEH34
37862 Set stoomlocomotieven serie 86.
Voorbeeld: 2 stoomlocomotieven van de serie 86 van de
Deutsche Bundesbahn (DB). Een in de bedrijfstoestand
van 1952 en een in de bedrijfstoestand van 1970.
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Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving. Telexkoppelingen voor op afstand bediend afkoppelen van
de wagens op elke gewenste plaats van de modelbaan.
4 assen aangedreven. Antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting traditioneel in bedrijf,
digitaal schakelbaar. Gemonteerde greepstangen van
metaal.
Lengte over buffers elke loc 15,8 cm.

Digitale functies

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Eenmalige serie.
Frontsein

x

x

x

x

Contact rookgarnituur

x

x

x

x

Rijgeluid stoomloc

x

x

x

x

Locfluit

x

x

x

x

Telex-koppeling

x

x

x

x

Piepen van remmen uit

x

x

x

Bel

x

x

x

Rangeerfluit

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

Stoom afblazen

x

x

Schudrooster

x

x

Rangeer-dubbel-A-sein

x

x

Digitale functies

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Frontsein

x

x

x

x

Contact rookgarnituur

x

x

x

x

Rijgeluid stoomloc

x

x

x

x

Locfluit

x

x

x

x

Telex-koppeling

x

x

x

x

Piepen van remmen uit

x

x

x

Bel

x

x

x

Rangeerfluit

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

Stoom afblazen

x

x

Schudrooster

x

x

Rangeer-dubbel-A-sein

x

x

© T. Estler

63
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Sneltreinlocomotief serie E 10.12
)cehNiT3
37014 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Sneltreinlocomotief serie E 10.12 van de
Deutsche Bundesbahn (DB) met aerodynamische
frontpartij („Bügelfalte”). Bouwserie met hogesnelheidsdraaistellen en beklede bufferbalken. Bedrijfstoestand
mei 1967.

Digitale functies

Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving.
4 assen over cardan aangedreven. Antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting en twee rode
sluitseinen traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar.
Verlichting met onderhoudsarme warmwitte en rode
LED’s.
Lengte over buffers 18,9 cm.

43857

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Eenmalige serie.
De bijpassende set reizigersrijtuigen
„Rheinpfeil” is in het Märklin H0-assortiment
opgenomen onder artikelnummer 43857.

Frontsein

x

x

x

x

Stationsmededeling

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

Conducteursfluit

x

x

x

Frontsein cabine 1

x

x

x

Compressor

x

x

Luchtpers

x

x

37014
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Set sneltreinrijtuigen „Rheinpfeil”
,jU3}

43857 Set sneltreinrijtuigen „Rheinpfeil”.
Voorbeeld: Coupérijtuig 1e klas Av4üm-62, restauratierijtuig WR4üm-62 „Buckel-restauratierijtuig” en
panoramarijtuig 1e klas AD4üm-62 met panoramacoupé
in de oorspronkelijke „Rheinpfeil”-kleurstelling blauw/
beige. Coupérijtuig 1e klas Avüm 111 en coachrijtuig 1e
klas Apüm 121 in nieuwe TEE-kleurstelling rood/beige.
Bedrijfstoestand ca. 1967.
Model: Berijdbare minimumboogstraal 360 mm.
Typespecifiek gevormde ondervloeren en schorten.
Draaistellen van het type Minden-Deutz zwaar met blokkenremmen en gemonteerde generator. Alle rijtuigen
voorbereid voor stroomgeleidende koppelingen 7319
of 72020/72021, sleepcontact 73406, interieurverlichting
73400/37401 (2x per rijtuig) en treinsluitverlichting 73407.
Totale lengte over buffers 141 cm.
Geïsoleerd wielstel per wagen 4 x 700580.
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Eenmalige serie.
De elektrische locomotief serie E 10.12 met artikelnummer 37014 past uitstekend bij de set „Rheinpfeil”rijtuigen 43857.

43857

37014
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Goederenverkeer
)cehGNiT3
37852 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Zware goederentreinlocomotief serie E50
van de Deutsche Bundesbahn (DB). Chroomoxidegroene
basiskleur. Grootste type van de elektrische eenheidslocomotieven uit het nieuwbouwprogramma van de jaren
1950. Met dubbele lampen, meervoudige straalventilatoren en regengoot rondom. Bedrijfstoestand begin jaren
1960.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving met
vliegwiel, centraal ingebouwd. 4 assen over cardan aan-
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gedreven. Antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt
met de rijrichting en twee rode sluitseinen traditioneel
in bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontsein aan loczijde 2
en 1 elk afzonderlijk digitaal schakelbaar. Als frontsein
aan beide loczijden is uitgeschakeld, dan werkt aan
beide zijden het dubbel-A-sein. Verlichting met onderhoudsarme warmwitte en rode LED’s. Verlichting met
onderhoudsarme warmwitte en rode LED’s. Cabines en
machineruimte met reliëf-interieurverlichting. Opsteekbare remslangen en koppelslangen meegeleverd.
Lengte over buffers 22,4 cm.

Digitale functies

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Frontsein

x

x

x

x

Rijgeluid eloc

x

x

x

x

Locfluit

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Piepen van remmen uit

x

x

x

Frontsein cabine 2

x

x

x

Rangeerfluit

x

x

x

Frontsein cabine 1

x

x

x

Compressor

x

x

Stoom/perslucht afblazen

x

x

Ventilator

x

x

Koppelgeluid

x

x

Bedrijfsgeluid 1

x

x

Bezanden

x

x

U3

00769 Display met 20 goederenwagens
Tes-t-58 Kmmgks.
Voorbeeld: Verschillende schuifdak-/schuifwandwagens
van het type Tes-t-58 Kmmgks van de Deutsche Bundesbahn (DB). Uitvoering zonder rembordes en uitvoering
met remhuisje. Bedrijfstoestand ca. 1962.

Model: Het aantrekkelijke display bevat 10 wagens
met rembordes en 10 wagens zonder rembordes. Twee
kleuren daken. Alle wagens met verschillende bedrijfsnummers. 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.

•
•
•
•

Grotendeels nieuwe constructie van de schuifdak-/
schuifwandwagen Tes-t-58 Kmmgks.
Dak kan worden geopend.
Bij de vakhandelaar in een overzichtelijk display
afzonderlijk verkrijgbaar.
Verschillende bedrijfsnummers voor lange treinen.

Eenmalige serie.
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Verjaardagslocomotief „Echte Fünfziger”
(cehEU3

37817 Verjaardagslocomotief „Echte Fünfziger”.
Voorbeeld: Stoomlocomotief serie 50 van de Deutsche
Bundesbahn (DB), met getrokken kolentender als eenheidsbaktender 2´2´T26 in de oorspronkelijke vorm. Met
Wagner-windleiplaten, standaard cabine, lange omloop
voor naar de rookkast schuin omlaaghellend, Reichsbahn-lantaarns en zonder automatische treinstopinrichting. Bedrijfsnummer 50 1963, bedrijfstoestand van 1963.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving met
vliegwiel in de ketel. 5 assen aangedreven. Antislipbanden. Locomotief en tender voornamelijk van metaal.
Ingericht voor rookgarnituur 7226. Tweepuntsfrontsein
wisselt met de rijrichting en naderhand in te bouwen
rookgarnituur traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme warmwitte LED’s.
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Digitale functies

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

•
•
•

Een bijzonder cadeau-idee: uw persoonlijke model
van een serie 50 voor uw 50e verjaardag!
Mooie geschenkverpakking met een persoonlijk
etiket.
Apart aangebrachte metalen bordjes tonen naast het
serienummer 50 het rangnummer van uw geboortejaar: 1963.

De locomotief wordt zorgvuldig met de hand
geweathered. Het model wordt in een vitrine van
helder acryl gepresenteerd. Op de sokkel wordt
een metalen plaatje met daarop uw naam en de
datum van uw 50e verjaardag aangebracht.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Frontsein

x

x

x

x

Contact rookgarnituur

x

x

x

x

Rijgeluid stoomloc

x

x

x

x

Locfluit

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Piepen van remmen uit

x

x

x

Luchtpomp

x

x

x

Rangeerfluit

x

x

x

Stoom afblazen

x

x

x
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x

x

Kolen scheppen

x

x

Schudrooster

x

x

Injecteur

x

x

Diesellocomotieven
(ceNT4

36341 Diesellocomotief.
Voorbeeld: Diesellocomotor Köf III als serie 335 van de
Deutsche Bundesbahn (DB) in tijdperk IV. Kleurstelling
in oceaanblauw/ivoor. Uitvoering met frontventilator,
radioafstandsbediening en rangeerkoppeling.
Model: Met Digital-decoder mfx. Geregelde hoogvermogenaandrijving. Beide assen aangedreven. Antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting
en 2 rode sluitseinen traditioneel in bedrijf, digitaal
schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme warm-

Digitale functies

witte LED’s. Frontsein aan beide zijden uit te schakelen.
Telex-koppeling voor en achter afzonderlijk schakelbaar.
Vrije doorkijk in de cabine, gemonteerde handrails. Remleidingen en rangeerkoppelingen worden meegeleverd.
Lengte over buffers 9,3 cm.

•
•
•

(cehGNT4

37907 Diesellocomotief.
Voorbeeld: Zware rangeerlocomotief serie 290 van
de Deutsche Bundesbahn (DB). Oceaanblauwe/beige
basiskleur. Oorspronkelijke uitvoering, zonder handrails
aan de zijkant. Bedrijfstoestand einde jaren 1980.
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 dubbel-A-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.

•
•
•
•
•

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Eenmalige serie.

Opbouw en onderstel van metaal.
Telex-koppeling voor en achter.
Verlichting met warmwitte LED’s.

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

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.

Control
Unit

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Eenmalige serie.
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

x

x

x

Piepen van remmen uit

x

x

x

Frontsein cabine 2

x

x

x

Frontsein cabine 1

x

x

x

71

Multifunctionele locomotief serie 120.1
)cehNiT8
37543 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Multifunctionele locomotief serie 120.1 van
de Deutsche Bahn AG (DB AG). Actuele bedrijfstoestand.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving.
2 assen aangedreven. Antislipbanden. Driepuntsfront-
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sein wisselt met de rijrichting en twee rode sluitseinen
traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting
met onderhoudsarme warmwitte LED’s. Cabineverlichting afzonderlijk digitaal schakelbaar. Gemonteerde
handrails.
Lengte over buffers 22,1 cm.

Digitale functies

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Frontsein

x

x

x

x

Cabineverlichting

x

x

x

x

Rijgeluid eloc

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

Tyfoon hoog

x

x

x

Frontsein cabine 1

x

x

x

Stationsmededeling

x

x

Conducteursfluit

x

x

Compressor

x

x

Perslucht afblazen

x

x

Multifunctionele locomotief serie 182
)cehNiU5
39840 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Multifunctionele locomotief serie 182 van de
Deutsche Bahn AG (DB AG). Type komt overeen met de
Oostenrijkse „Taurus”. Bedrijfstoestand na 2001.

Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving.
2 assen aangedreven. Antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting en twee rode sluitseinen
traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting
met onderhoudsarme warmwitte LED’s. Cabines met
interieur. Gemonteerde handrails van metaal.
Lengte over buffers 22,5 cm.

Digitale functies

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 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

Piepen van remmen uit

x

x

x

Frontsein cabine 2

x

x

x

Tyfoon hoog

x

x

x

Frontsein cabine 1

x

x

x

Stationsmededeling

x

x

Conducteursfluit

x

x

Compressor

x

x

Perslucht afblazen

x

x
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Set ketelwagens
U8

46543 Set ketelwagens.
Voorbeeld: 6 verschillende ketelwagens voor minerale
olie van het type Zans. Particuliere wagens van NACCO,
geregistreerd in Tsjechië. Wagens met ongeïsoleerde
ketel in zilvergrijze basiskleur, met opstap aan de voorkant en een groot beladingsbord. Actuele bedrijfstoestand 2012.
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Model: Alle wagens met gedetailleerd onderstel en
opengewerkt frame. Vierkante buffers. Draaistellen type
Y 25 gelast. Gemonterde rembordessen en opstap op
het front. Alle wagens met verschillende bedrijfsnummers en elk afzonderlijk verpakt. Extra buitenverpakking.
Lengte over de buffers per wagen 18 cm.
Geïsoleerd wielstel per wagen 4 x 700580.

•
•

Verschillende bedrijfsnummers.
Elke wagen afzonderlijk verpakt.

Eenmalige serie.
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Snelle multifunctionele locomotief serie 189
)cehNiU8
39860 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Snelle multifunctionele locomotief serie 189
van de Deutsche Bahn AG (DB AG). Meerstroomlocomotief met 4 dakstroomafnemers. Actuele bedrijfstoestand.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving.

76

2 assen aangedreven. Antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting en twee rode sluitseinen
traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting
met onderhoudsarme, warmwitte LED‘s. Cabines met
interieur. Gemonteerde handrails van metaal.
Lengte over buffers 22,5 cm.

Digitale functies

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Frontsein

x

x

x

x

Schijnwerper

x

x

x

x

Rijgeluid eloc

x

x

x

x

Tyfoon hoog

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Piepen van remmen uit

x

x

x

Frontsein cabine 2

x

x

x

Tyfoon laag

x

x

x

Frontsein cabine 1

x

x

x

Compressor

x

x

Perslucht afblazen

x

x

Stationsmededeling

x

x

Conducteursfluit

x

x

Set goederenwagens
U8

47031 Set goederenwagens.
Voorbeeld: 5 verschillende goederenwagens van DB
Schenker Rail Deutschland AG. 1 rongenwagen type Rs,
1 lageboordwagen type Res, 2 schuifhuifwagens type
Rils en 1 containerwagen type Sgns.
Model: Gedetailleerde modellen met veel gemonteerde
details. Rongenwagen met beweegbare rongen en
imitatie van betonnen balken als lading. Containerwagen
met wisselbakken als lading. Alle wagens met kortkoppeling met schaargeleiding.
Totale lengte over buffers 114,5 cm.
Geïsoleerd wielstel 20 x 700580.

•

Eenmalige serie.

De bijpassende locomotieven serie 152 en serie 189
zijn in het Märklin H0-assortiment opgenomen onder de
artikelnummers 39850 en 39860.

Alle wagens afzonderlijk verpakt.
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Set kiepwagens voor los gestorte goederen
=U8

48454 Set kiepwagens voor los gestorte goederen.
Voorbeeld: 5 open zijlossers type Fas 126. Alle wagens
ondergebracht bij de Deutsche Bahn AG (DB AG),
bedrijfstoestand ca. 2009.
Model: Bak naar beide zijden kiepbaar, schaargeleid.
Beweegbare persluchtcilinders en tuimelaarmechanismen. Aan beide zijden 2 beweegbare loskleppen.
Alle wagens afzonderlijk verpakt en met verschillende
bedrijfsnummers.
Totale lengte over buffers 70 cm.
Geïsoleerd wielstel per wagen 4 x 700580.
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Goederenwagens
=U8

47088 Set containerwagens.
Voorbeeld: 2 vierassige containerwagens type Sgns 691
van de Deutsche Bahn AG (DB AG). Verkeersrode basiskleur. Actuele bedrijfstoestand.
Model: Draaistellen type Y 25. Opengewerkte metalen
wagenvloer volgens het voorbeeld met markante visbuikachtige buitenlangsdragers. Elke containerwagen is
geladen met 2 afneembare vrachtwagen-wisselbakken.
Beide containerwagens met verschillende bedrijfsnummers.
Totale lengte over buffers 45,6 cm.
Geïsoleerd wielstel per wagen 4 x 700580.

=U8

47082 Set kangoeroewagens.
Voorbeeld: Set wagens bestaande uit 3 kangoeroewagens van het type Sdgkms 707 van de Deutsche
Bahn AG (DB AG). Bedoeld voor het transport van
containers, vrachtwagen wisselopbouwen of zadelaanhangers.
Model: Frames, vloeren en laadbakken van metaal.
Speciale draaistellen in lage constructie. Vele gemonteerde details. Ladinghouders verstelbaar. Elke wagen is
geladen met een oplegger. Alle wagens met verschillende bedrijfsnummers.
Totale lengte over buffers 56,7 cm.
Geïsoleerd wielstel per wagen 4 x 320577.
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Eenmalige serie.

Eenmalige serie.

81

Duik onder in een nieuwe rijdimensie
zand ook water een steenkool van belang.
Als een van de voorraden is verbruikt, leidt
dit automatisch tot beïnvloeding van het
rijbedrijf. De loc rijdt dan in „kruiptempo” tot
het ontbrekende zand of de brandstof weer
wordt gebunkerd. Er is bewust voor gekozen
om niet over te gaan tot volledige bedrijfsuitval. Een andere bijzonderheid is de automatiMeer rijplezier! Daarop heeft Märklin ingezet sche waakinrichting bij diesel- en e-locs. De
„machinist” moet regelmatig op deze knop
bij de verdere ontwikkeling van de mfxdecoder. Om de realiteit nog beter te kunnen drukken om, net als bij een echte trein, te
voorkomen dat de remmen automatisch in
naspelen, is nu Märklin „Speelwereld” met
werking worden gesteld.
de nieuwe mfx+-decoder beschikbaar. Zes
nieuwe Märklin H0-modellen zijn dit jaar met
U kunt uit vier moeilijkheidsniveaus voor
de nieuwe Digital-decoder mfx+ uitgerust.
het besturen van mfx+-locomotieven kiezen:
Het rijden met de modeltrein is zo nog
realistischer. Hiervoor hebt u Central Station Standaard: de loc gedraagt zich als een
gewone mfx-loc, zonder rekening te houden
60213 – 60215 nodig, dat sinds 2008 wordt
aangeboden en waarop de laatste firmware- met het verbruik van bedrijfsstoffen.
versie 2.5 van 2013 is geïnstalleerd.
Semiprof: Het verbruik van bedrijfsstoffen is
geactiveerd. De gebruikersinterface van het
Nieuw bij deze decoder is, dat hij over een
Central Station 2 wordt aangevuld met de
virtuele brandstofvoorraad beschikt die
overeenkomt met die van het voorbeeld.
Deze neemt tijdens het rijden af en moet
dus worden aangevuld. Het verbruik stijgt
bijvoorbeeld als er op vollast wordt gereden
of wanneer er een helling wordt genomen.
Bij de elektrische loc is het de bezanding die
een rol speelt. Bij een dieselloc komt daar
de brandstof bij en bij de stoomloc zijn naast
De ontwikkelingen in de modelspoorbaan
gaan steeds verder en Märklin loopt dit jaar
in het digitale segment voorop. De eerste
mfx-decoders met tot 16 speciale functies
bepaalde de norm voor alle modelbouwers.
Meer comfort, een nauwkeurigere weergave
van het voorbeeld, meer rijplezier.
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weergave van de voorraad bedrijfsstoffen
en een knop voor het innemen van bedrijfsstoffen.
Prof: Er verschijnt een weergave van een
cabine van een elektrische loc, dieselloc of
stoomloc. De loc wordt nu overeenkomstig
de bedieningsprocedures bestuurd die ook
bij echte treinen worden toegepast.

locomotieven moet de hoofdschakelaar
worden omgezet en de pantograaf omhoog
staan. U wordt bij de besturing ondersteund
met behulp van mededelingen op het display
van het Central Station. En als u over een
externe luidspreker beschikt en deze op het
Central Station aansluit, hoort u bovendien
een akoestisch signaal.

Bij de vormgeving van de cabines werd er
bewust van afgezien om de afzonderlijke
Specialist: om het model in deze modus te
cabines van de verschillende series precies
kunnen besturen, moet u over een volledig
weer te geven. Bij de keuze en plaatsing van
bekabelde modelbaan beschikken. Met
behulp van feedbackcontacten legt u precies de bedieningselementen kwam het rijplezier
op de eerste plaats. De bedieningsstappen
vast waar de locomotief voorraden moeten
moeten bij de betreffende bedrijfssoort pasinnemen.
sen en tegelijkertijd eenvoudig te begrijpen
In de semiprof- en profmodus moet de loco- zijn. De cabine die voor veel modelspoorliefmotief overeenkomstig de bedrijfssoort wor- hebbers het interessantst zal zijn, is die van
den voorbereid om te kunnen rijden. Zo moet de stoomloc. Naast de voorraad brandstof
moet men hier ook voortdurend de keteldruk
het vuur in de ketel van de stoomlocomotief
in de gaten houden, het vulpeil van de ketel
worden opgestookt en de ketel moet op de
juiste druk worden gebracht. Bij elektrische corrigeren en voldoende stoom naar de

Voorraadaanduiding diesel

cilinders sturen. Dit is de interessantste en
tevens de lastigste bedrijfssoort.
Gegevens worden opgeslagen.
De gegevens over de voorraad bedrijfsstoffen worden in de loc opgeslagen. Als
de locomotief bijvoorbeeld bij het Central
Station van de vereniging of van een vriend
wordt aangemeld, zijn de gegevens na keuze
van de gewenste rijmodus ook daar direct
als begintoestand beschikbaar. Het rijden
met een apparaat dat deze mogelijkheden
niet heeft, wijzigt de gegevens niet.

Uitzicht vanuit cabine
Tachograaf

Voorraadaanduiding zand

Locfuncties

Locfuncties

Rijstand
Locfuncties

Waakinrichting

Hoofdschakelaar
Rem
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Stoomlocomotief serie 64
(chMU3

39644 Tenderlocomotief.
Voorbeeld: Stoomlocomotief serie 64 van de Deutsche
Bundesbahn (DB). Uitvoering met geklonken waterbak.
Bedrijfstoestand ca. 1955.
Model: Met nieuwe Digital-decoder mfx+ en uitgebreide
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving.
3 assen aangedreven. Antislipbanden. Ingericht voor
rookgarnituur 72270. Tweepuntsfrontsein wisselt met de
rijrichting en rookgarnituurcontact traditioneel in bedrijf,
digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme,
warmwitte LED‘s. Remslangimitaties en zuigerstangbeschermhulzen meegeleverd.
Lengte over buffers 14,3 cm.
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Digitale functies

•
•
•
•
•
•
•

Uitgerust met de nieuwe Digital-decoder mfx+.
Rijbedrijf in beginners-, gevorderden- en prof-modus
mogelijk.
Gesimuleerd bedrijfsmiddelenverbruik.
Realistische rijeigenschappen zoals bijvoorbeeld
rijden met kruissnelheid.
Gesimuleerde cabine op het display van het Central
Station 2.
Besturing van het model in cabine-modus via het
touchscreen van het Central Station 2.
Deze nieuwe functies zijn beschikbaar in combinatie
met het Central Station vanaf firmwareversie 2.5.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Frontsein

x

x

x

x

Contact rookgarnituur

x

x

x

x

Rijgeluid stoomloc

x

x

x

x

Locfluit

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Piepen van remmen uit

x

x

x

Bel

x

x

x

Rangeerfluit

x

x

x

Stoom afblazen

x

x

x

Kolen scheppen

x

x

Schudrooster

x

x

Reizigerstrein-stoomlocomotief serie 23
(chHU3

39233 Reizigerstreinlocomotief met getrokken tender.
Voorbeeld: Reizigerstrein-stoomlocomotief serie 23 van
de Deutsche Bundesbahn (DB). Bedrijfstoestand na
1960. Ketelspanbanden in zwarte uitvoering.
Model: Met nieuwe Digital-decoder mfx+ en uitgebreide
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving.
3 assen aangedreven. Antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting en naderhand
in te bouwen rookgarnituur traditioneel in bedrijf,
digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme
warmwitte LED’s. Ingericht voor rookgarnituur 7226.
Locomotief en tender voornamelijk van metaal. Kortkoppeling met mechaniek tussen loc en tender. Op de loc
en de tender door mechaniek geleide kortkoppeling met
NEM-schacht. Berijdbare minimumboogstraal 360 mm.
Remslangimitaties en zuigerstandbeschermhulzen
meegeleverd.
Lengte over buffers 24,5 cm.

Digitale functies

•
•
•
•
•
•
•

Uitgerust met de nieuwe Digital-decoder mfx+.
Rijbedrijf in beginners-, gevorderden- en prof-modus
mogelijk.
Gesimuleerd bedrijfsmiddelenverbruik.
Realistische rijeigenschappen zoals bijvoorbeeld
rijden met kruissnelheid.
Gesimuleerde cabine op het display van het Central
Station 2.
Besturing van het model in cabine-modus via het
touchscreen van het Central Station 2.
Deze nieuwe functies zijn beschikbaar in combinatie
met het Central Station vanaf firmwareversie 2.5.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Eenmalige serie.
Frontsein

x

x

x

x

Contact rookgarnituur

x

x

x

x

Rijgeluid stoomloc

x

x

x

x

Locfluit

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Piepen van remmen uit

x

x

x

Rangeerfluit

x

x

x

Stoom afblazen

x

x

x

Luchtpomp

x

x

Schudrooster

x

x

Kolen scheppen

x

x
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Multifunctionele locomotief serie 218
)chNT4

37768 Diesellocomotief.
Voorbeeld: Multifunctionele locomotief serie 218 van
de Deutsche Bundesbahn (DB) in oceaanblauwe/beige
kleurstelling. Dieselhydraulische locomotief met elektrische treinverwarming.
Model: Met nieuwe Digital-decoder mfx+ en uitgebreide
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving.
Alle assen aangedreven. Antislipbanden. Verlichting
met onderhoudsarme warmwitte LED’s. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting en 2 rode sluitseinen
traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Gemonteerde handrails aan de zijkant en frontaal van metaal.
Gedetailleerde bufferbalk.
Lengte over buffers 18,9 cm.

86

Digitale functies

•
•
•
•
•
•
•

Uitgerust met de nieuwe Digital-decoder mfx+.
Rijbedrijf in beginners-, gevorderden- en prof-modus
mogelijk.
Gesimuleerd bedrijfsmiddelenverbruik.
Realistische rijeigenschappen zoals bijvoorbeeld
rijden met kruissnelheid.
Gesimuleerde cabine op het display van het Central
Station 2.
Besturing van het model in cabine-modus via het
touchscreen van het Central Station 2.
Deze nieuwe functies zijn beschikbaar in combinatie
met het Central Station vanaf firmwareversie 2.5.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Eenmalige serie.
Frontsein

x

x

x

x

Rijgeluid dieselloc

x

x

x

x

Seintoon

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Piepen van remmen uit

x

x

x

Frontsein achter uit

x

x

x

Stationsmededeling

x

x

x

Frontsein voor uit

x

x

x

Conducteursfluit

x

x

Stoten railvoeg

x

x

Multifunctionele locomotief serie 218
)chNT4

37764 Diesellocomotief.
Voorbeeld: Multifunctionele locomotief serie 218 van
de Deutsche Bundesbahn (DB). Dieselhydraulische
locomotief met elektrische treinverwarming.
Model: Met nieuwe Digital-decoder mfx+ en uitgebreide
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving.
Alle assen aangedreven. Antislipbanden. Verlichting
met onderhoudsarme warmwitte LED’s. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting en 2 rode sluitseinen
traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Gemonteerde handrails aan de zijkant en frontaal van metaal.
Gedetailleerde bufferbalk.
Lengte over buffers 18,9 cm.

Digitale functies

•
•
•
•
•
•
•

Uitgerust met de nieuwe Digital-decoder mfx+.
Rijbedrijf in beginners-, gevorderden- en prof-modus
mogelijk.
Gesimuleerd bedrijfsmiddelenverbruik.
Realistische rijeigenschappen zoals bijvoorbeeld
rijden met kruissnelheid.
Gesimuleerde cabine op het display van het Central
Station 2.
Besturing van het model in cabine-modus via het
touchscreen van het Central Station 2.
Deze nieuwe functies zijn beschikbaar in combinatie
met het Central Station vanaf firmwareversie 2.5.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Eenmalige serie.
Frontsein

x

x

x

x

Rijgeluid dieselloc

x

x

x

x

Seintoon

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Piepen van remmen uit

x

x

x

Frontsein achter uit

x

x

x

Stationsmededeling

x

x

x

Frontsein voor uit

x

x

x

Conducteursfluit

x

x

Stoten railvoeg

x

x
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Sneltreinlocomotief serie 101
)chNiT8

37358 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Sneltreinlocomotief serie 101 van de Deutsche Bahn AG (DB AG). Actuele bedrijfstoestand.
Model: Met nieuwe Digital-decoder mfx+ en uitgebreide
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving.
2 assen aangedreven. Antislipbanden. Beweegbare
imitatie van de draaistel-stootstang. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting en 2 rode sluitseinen
traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Schijnwerper
afzonderlijk schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme warmwitte LED’s.
Lengte over buffers 21,9 cm.
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Digitale functies

•
•
•
•
•
•
•

Uitgerust met de nieuwe Digital-decoder mfx+.
Rijbedrijf in beginners-, gevorderden- en prof-modus
mogelijk.
Gesimuleerd bedrijfsmiddelenverbruik.
Realistische rijeigenschappen zoals bijvoorbeeld
rijden met kruissnelheid.
Gesimuleerde cabine op het display van het Central
Station 2.
Besturing van het model in cabine-modus via het
touchscreen van het Central Station 2.
Deze nieuwe functies zijn beschikbaar in combinatie
met het Central Station vanaf firmwareversie 2.5.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Eenmalige serie.
Frontsein

x

x

x

x

Schijnwerper

x

x

x

x

Rijgeluid eloc

x

x

x

x

Tyfoon laag

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Piepen van remmen uit

x

x

x

Frontsein cabine 2

x

x

x

Tyfoon hoog

x

x

x

Frontsein cabine 1

x

x

x

Stationsmededeling

x

x

Conducteursfluit

x

x

Compressor

x

x

Perslucht afblazen

x

x

Multifunctionele locomotief serie 152
)chNiU8

39850 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Snelle multifunctionele locomotief serie 152
van de Deutsche Bahn AG (DB AG). Actuele bedrijfstoestand.
Model: Met nieuwe Digital-decoder mfx+ en uitgebreide
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving.
2 assen aangedreven. Antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting en twee rode sluitseinen
traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting
met onderhoudsarme warmwitte LED’s. Cabines met
interieur. Gemonteerde handrails van metaal.
Lengte over buffers 22,5 cm.

Digitale functies

•
•
•
•
•
•
•

Uitgerust met de nieuwe Digital-decoder mfx+.
Rijbedrijf in beginners-, gevorderden- en prof-modus
mogelijk.
Gesimuleerd bedrijfsmiddelenverbruik.
Realistische rijeigenschappen zoals bijvoorbeeld
rijden met kruissnelheid.
Gesimuleerde cabine op het display van het Central
Station 2.
Besturing van het model in cabine-modus via het
touchscreen van het Central Station 2.
Deze nieuwe functies zijn beschikbaar in combinatie
met het Central Station vanaf firmwareversie 2.5.
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Zwitserland
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Digitale functies

29486 Digital-startset „BLS”. 230 volt.
Voorbeeld: Elektrische locomotief serie 486 met reclameopschrift „Die Alpinisten” van BLS AG, bedrijfstak
Cargo. Een vierassige dubbelrongenwagen type Snps
en een vierassige schuifhuifwagen type Rilns van de
Schweizerische Bundesbahnen (SBB/CFF/FFS), en een
knikketelwagen van Wascosa 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, warmwitte LED’s.
4 mechanisch functionele dakstroomafnemers. Alle
wagens met kortkoppeling met schaargeleiding.
Lengte van de trein 86,5 cm.

•
•

Exclusieve startset ter gelegenheid van het
100-jarige jubileum van de Lötschbergbahn.
Mobile Station inclusief voorgeprogrammeerde
lockaart.

190 x 80 cm / 75“ x 32“

29486

7x

5x

12x

OPGEPAST! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Functionele scherpe kanten en
punten. Gevaar op verstikking door kleine delen die kunnen afbreken of worden ingeslikt.
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2x

1x

1x

Inhoud: 12 gebogen rails 24130, 5 rechte rails
24188, 7 rechte rails 24172, 2 gebogen rails 24224,
1 wissel 24611 en 24612. Railaansluitbox, schakelnetdeel 230 V/ 36 VA en Mobile Station met
lockaart. Geïllustreerde handleiding met veel tips
en suggesties. Uitbreidingsmogelijkheden met
de C-rail-uitbreidingssets en met het volledige
C-rail-programma.
Eenmalige serie.
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Zwitserland
„Krokodillen”.
„Krokodil” is de bijnaam van de Zwitserse berglocomotieven, die zware goederentreinen over de Gotthard
trokken. De loc dankt zijn naam aan het bouwtype
(scharnierende uitbouw aan de voorzijde, langgerekte

vorm) en de kleur groen. Bij ritten door wisselstraten
en tegenbogen „kronkelde” de machine als een reptiel
door de bochten.
„Locomotief voor normaalspoor, zesassig, alleen voor
grote railcirkel, getrouwe weergave van de ‘Krokodillocomotief’...”, zo werd het model van de modernste lo-

)cehPOiT23
37565 Dubbele set Krokodillen.
Voorbeeld: 2 verschillende goederentreinlocomotieven
serie Ce 6/8 II „Krokodil” van de Schweizerische Bundesbahnen (SBB/CFF/FFS). Type uit de eerste bouwserie. Een donkerblauwe uitvoering in de oorspronkelijke
toestand van 1922, met stangenbuffers, overgangsplaten
aan de voorkant, kleine rangeertrappen, zonder linkerspoorsein en zonder automatische treinstopinrichting.
Bedrijfsnummer loc 14268. Een dennengroene uitvoering
in de bedrijfstoestand van de jaren 1950, met buffers met
holle plunjers, zonder overgangsplaten aan de voorkant,
kleine rangeertrappen, met linkerspoorsein en met automatische treinstopinrichting. Bedrijfsnummer loc 14272.
Model: Beide locomotieven met Digital-decoder mfx en
uitgebreide geluidsfuncties. Per locomotief 2 geregelde
hoogvermogenaandrijvingen met vliegwiel, telkens
1 motor in elk draaistel. Telkens 3 assen en blinde as
aangedreven. Antislipbanden. Bochtenvolgend geleed
onderstel. Driepuntsfrontein wisselt met de rijrichting
en 1 wit sluitsein (Zwitserse lichtwisseling) traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting bij
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solorit omschakelbaar op 1 rood sluitsein. Verlichting
met onderhoudsarme warmwitte en rode LED’s. Zeer
gedetailleerde metalen uitvoering met veel afzonderlijk
gemonteerde onderdelen. 3-delige loc-opbouw met
uitzwenkbare voorbouw. Gedetailleerde dakuitrusting
met veiligheidsrooster onder de stroomafnemer.
Beide locomotieven zijn afzonderlijk verpakt en gekenmerkt, met extra buitendoos.
Lengte over buffers per locomotief 22,3 cm.

comotief van Zwitserland in de Märklin-catalogus van
1933/34 gepresenteerd. De constructie en trekkracht
van de originele locomotief maakten destijds zo’n
grote indruk, dat deze het synoniem voor vooruitgang
en kracht werd. Een mythe die zich voortaan door de
geschiedenis van Märklin zou bewegen. Het legenda-

•
•
•
•
•
•
•

Volledig nieuwe constructie van de
„Krokodil” uit de eerste bouwserie.
Het wapendier van Märklin.
Zeer gedetailleerde metalen uitvoering.
mfx-decoder met uitgebreide geluidsfuncties.
Elke locomotief aangedreven met 2 hoogvermogenaandrijvingen en vliegwiel.
Zwitserse lichtwisseling, bij solorit omschakelbaar op rood sluitsein.
Verlichting met warmwitte en rode LED’s.

rische voertuig was in alle door Märklin aangeboden
bouwgrootten verkrijgbaar. Eerst in Spoor 1 en 0,
daarna in H0 en zelfs in Mini-Club van Spoor Z. Overal
vormde hij het topaanbod van het assortiment en zo
werd hij het officieuze „wapendier” van Märklin.

Digitale functies
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Digitale functies
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Eenmalige serie.
Deze dubbele set Krokodillen is als gelijkstroomuitvoering
opgenomen in het Trix H0-assortiment onder artikelnummer
22956.
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Zwitserland
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37045 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Elektrische locomotief serie Re 4/4 I van der
Schweizerische Bundesbahnen (SBB). Tweede bouwserie in rode basiskleur. Bedrijfstoestand ca. 1988.
Model: Met Digital-decoder mfx en in serie schakelbare
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving
met vliegwiel. Alle 4 assen over cardan aangedreven.
Antislipbanden. Afzonderlijk gemonteerde dakloopplanken. Gemonteerde greepstangen van metaal. Zwitserse lichtwisseling (driepuntsfrontsein/wit sluitsein)
afhankelijk van de rijrichting, traditioneel in bedrijf,
digitaal schakelbaar. Frontsein aan loczijde 2 en 1 elk

37045

94

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. Opsteekbare remslangen meegeleverd.
Lengte over buffers 17,1 cm.

•
•

Digitale functies

De serie Re 4/4 I is de locomotief die past bij
de Zwitserse lichtmetalen rijtuigen uit
tijdperk IV.
Dit model is als gelijkstroomuitvoering opgenomen in het Trix H0-assortiment onder artikelnummer 22245.

Tweede bouwserie, zonder overgangsdeuren en
-platen in het front.
Frontsein aan beide loczijden afzonderlijk digitaal
schakelbaar.

43389
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43389 Set lichtmetalen rijtuigen voor trekduwtreinen.
Voorbeeld: 6 verschillende lichtmetalen rijtuigen van
de Schweizerische Bundesbahnen (SBB). 1 lichtmetalen rijtuig type A, 1e klas. 1 lichtmetalen rijtuig type B,
2e klas met twee ingangen per zijde. 2 lichtmetalen
rijtuig type B, 2e klas met één middeningang per zijde.
1 lichtmetalen bagagewagen type D. 1 lichtmetalen
stuurstandrijtuig type ABt met cabine voor het rijden
met trekduwtreinen. Zitrijtuigen, bagagewagen en
stuurstandrijtuig in dennengroene uitvoering.

Model: Frontsein en een rood sluitsein met onderhoudsarme LED’s, met de rijrichting wisselend. Met vouwbalgen zoals bij de oorspronkelijke uitvoering. Voorbereid
voor stroomgeleidende koppelingen 7319 of stroomgeleidende kortkoppelingen 72020/72021, sleepcontact 73405
en interieurverlichting 73400/73401 (elk 2x, bagagewagen 1x). Wagens afzonderlijk verpakt.
Totale lengte over buffers 151,7 cm.
Geïsoleerd wielstel per wagen 4 x 700580.

•

Alle rijtuigen afzonderlijk verpakt.

De bijpassende locomotief RE 4/4 I is in het Märklin
H0-assortiment opgenomen onder artikelnummer 37045.

Eenmalige serie.
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Zwitserland
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37347 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Elektrische locomotief serie Re 4/4 II (serie
420) van der Schweizerische Bundesbahnen (SBB). Ombouwversie in rode basiskleur. Actuele bedrijfstoestand
voor het stadsspoorverkeer in Zürich.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving. 2 assen
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
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beide zijden het dubbel-A-sein. Verlichting met onderhoudsarme warmwitte en rode LED‘s. Gemonteerde
handrails aan de zijkant en frontaal van metaal. Weergave van klimaatinstallatie aan de zijkant. Koppelingen
uitwisselbaar met meegeleverde frontschorten.
Lengte over buffers 17,1 cm.

•
•

Voor het eerst locomotief met mfx-decoder en geluid
elektrische trein.
Ombouwversie met nieuwe klimaatinstallatie,
buitenspiegel, frontsein en buffer.

Digitale functies
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Oostenrijk
Al voor de Eerste Wereldoorlog erkenden de Schweizer
Bundesbahnen (SBB) de voordelen van geëlektrificeerd
spoorwegverkeer. In november 1913 werd het besluit
genomen om de Gotthard-spoorlijn tussen Erstfeld
en Bellinzona te elektrificeren. De prijsstijging van
en het daarop volgende het gebrek aan kolen tijdens
de oorlogsjaren bevestigden de juistheid van deze
beslissing en droegen bij aan de versnelling van de
elektrificatie na afloop van de oorlog. De elektrificatie
van de Gotthard-hellingen en de Gotthard-tunnel werd
op 12 december 1920 afgerond.
Voor goederentreinen moest de SBB een geheel
nieuwe loc ontwerpen, want men had nog nauwelijks
ervaring met dergelijke berglocomotieven. MaschinenFabrik Oerlikon (MFO) en de Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik Winterthur (SLM) stelden
voor om een (1’C)(C’1)-locomotief met lange uitbouw
aan de voorzijde en twee draaistellen te bouwen. Met
deze al gauw als „Krokodil” bestempelde machine was
de Gotthard-loc geboren. Tussen 1919 en 1922 werden
in totaal 33 locs als Ce 6/811 14251-14283 afgeleverd,
die gedurende de volgende decennia de zware goederendienst op de Gotthard zouden domineren.

De twee drijfdraaistellen met elk drie drijfassen en
een Bissel-draagas waren via een kortkoppeling
verbonden. Tussen de twee drijfdraaistellen troonde
een korte locbak, wat garant stond voor een uitstekend
bochtengedrag. De locbak was bij de Ce 6/8II slechts
6.020 mm lang bij een totale loclengte van 19.460 mm.
De SBB zou geen baanlocs meer hebben met een
kortere locbak. De aandrijving werd gerealiseerd door
twee tractiemotoren per drijfdraaistel via een bij-as,
blinde as, driehoeksstangen en koppelstangen op de

drijfassen. Tussen 1942 en 1947 kregen 13 van deze
machines nieuwe, krachtigere tractiemotoren en werd
de maximumsnelheid verhoogd van 65 tot 75 km/uur.
Het vermogen steeg van 1.650 naar 2.700 kW en de
gewijzigde locs kregen de aanduiding Be 6/8II met de
nummers 13251-13259, 13261 en 13263-13265. De eerste
originele Ce 6/8II werden vanaf 1965 uitgerangeerd.
Op dat moment begon men elf stuks voor de inzet op
grote rangeerstations uit te rusten, waarbij de volgende
wijzigingen werden doorgevoerd: inbouw rangeer-

radio, verwijdering van een stroomafnemer en montage
van nieuwe platformleuningen voor de uitbouw aan
de voorzijde. Deze „rangeer-krokodillen” werden het
langst ingezet en reden nog tot 1986. Als bekende en
populaire machines bleven in totaal zeven Ce/Be 6/8II
bewaard: bij SBB Historic (14253), Verkehrshaus
der Schweiz in Luzern (13254), Südbahnmuseum in
Mürzzuschlag/Oostenrijk (13257), Technik Museum
Speyer (14267), Club del San Gottardo (14276) en in het
Auto- und Technikmuseum Sinsheim (14282).
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Oostenrijk
)cehPOiT4
37566 Elektrische locomotief „Krokodil”.
Voorbeeld: Goederentreinlocomotief serie Be 6/8 II
„Krokodil”. Museumlocomotief van ÖGEG (Österreichische Gesellschaft für Eisenbahngeschichte). Type uit de
eerste bouwserie van de Zwitserse Krokodil. Dennengroene basiskleur in de bedrijfstoestand van begin jaren
1980. Met gedeeltelijk gesloten cabinedeuren, met buffers met holle plunjers, zonder overgangsplaten aan de
voorkant, brede rangeertrappen, zonder linkerspoorsein
en met automatische treinstopinrichting. Bedrijfsnummer loc 13257.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. 2 geregelde hoogvermogenaandrijvingen met
vliegwiel, telkens 1 motor in elk draaistel. Telkens 3 assen en blinde as aangedreven. Antislipbanden. Bochtenvolgend geleed onderstel. Driepuntsfrontein wisselt met
de rijrichting en 1 wit sluitsein (Zwitserse lichtwisseling)
traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting

98

bij solorit omschakelbaar op 1 rood sluitsein. Verlichting
met onderhoudsarme warmwitte en rode LED’s. Zeer
gedetailleerde metalen uitvoering met veel afzonderlijk
gemonteerde onderdelen. 3-delige loc-opbouw met
uitzwenkbare voorbouw. Gedetailleerde dakuitrusting
met veiligheidsrooster onder de stroomafnemer. Wordt
in representatieve houten cassette geleverd.
Lengte over buffers 22,3 cm.

•
•
•
•
•
•
•

Volledig nieuwe constructie van de „Krokodil” uit de
eerste bouwserie.
Zeer gedetailleerde metalen uitvoering.
mfx-decoder met uitgebreide geluidsfuncties.
Locomotief aangedreven met 2 hoogvermogenaandrijvingen en vliegwiel.
Wereldwijd gelimiteerde oplage van 2.500 stuks.
Met doorlopend genummerd certificaat van echtheid.
Verpakt in representatieve houten cassette.

Digitale functies

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Eenmalige serie.
Deze „Krokodil” is als gelijkstroomuitvoering
opgenomen in het Trix H0-assortiment onder
artikelnummer 22957.
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37001 Diesellocomotief.
Voorbeeld: Diesellocomotief serie 2048 van de Österreichische Bundesbahnen (ÖBB). Voormalige serie 211
van de DB. Verkeersrode uitvoering van tijdperk V.
Bedrijfstoestand ca. 1992.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving
met vliegwiel centraal ingebouwd. Alle 4 assen over
cardan aangedreven. Telex-koppeling voor en achter
afzonderlijk schakelbaar. Antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting en 2 rode sluitseinen

Digitale functies

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

•
•
•
•
•

Volledig nieuwe constructie.
Opbouw en onderstel van metaal.
Digital-decoder mfx.
Uitgebreide geluidsfuncties.
Telex-koppeling.
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OPGEPAST! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Functionele scherpe kanten en
punten. Gevaar op verstikking door kleine delen die kunnen afbreken of worden ingeslikt.
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37380 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Tweestroomlocomotief serie 26000 van de
Franse Staatsspoorwegen (SNCF) in het „en voyage”
design. Bedrijfstoestand tijdperk V.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving.
2 assen aangedreven. Antislipbanden. Tweepuntsfront-

SNCF® is een geregistreerd handelsmerk van de SNCF.
Alle rechten voorbehouden.
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sein wisselt met de rijrichting en 2 rode sluitseinen
traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontseinen
aan loczijde 2 en 1 afzonderlijk digitaal schakelbaar.
Verlichting met onderhoudsarme warmwitte en rode
LED’s. Gemonteerde handrails van metaal.
Lengte over buffers 20,4 cm.

Digitale functies

Eenmalige serie.
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48486 Set drukgasketelwagens.
Voorbeeld: 3 vierassige drukgasketelwagens met en
zonder zonneschermdak. Particuliere wagens van
de ondernemingen Ermewa SA, VTG France SAS en
Ermewa-Sati, ondergebracht bij de Franse Staatsspoorwegen (SNCF). Bedrijfstoestand tijdperk VI.
Model: Alle wagens met gedetailleerde onderstellen.
Draaistellen volgens type Y 25 gelast. Ketels met en
zonder zonneschermdak. Alle wagens met verschillende
bedrijfsnummers en afzonderlijk verpakt.
Totale lengte over buffers 54 cm.
Geïsoleerd wielstel per wagen 4 x 700580.
Eenmalige serie.
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Frankrijk
13 motorrijtuigen overleefden de Tweede Wereldoorlog. Er bleven er negen in de westelijke zones,
maar daarvan werden in er de loop van het jaar 1949
zeven buiten dienst gesteld. In 1950 stonden nog twee
rijtuigen in de boeken van de Deutsch Bundesbahn:
de DT 1 (voormalig nr. 1000) en de DT 8 (voormalig
1007). De laatste hield zich kras en reed zelfs nog tot
eind 1953 in het pendelverkeer op het Badense traject
Müllheim – Neuenburg. Deze werd op 2 januari 1954
op een zijspoor gezet en op 3 maart 1954 buiten dienst
gesteld. De motorrijtuigen DT 2, 3 en 9 (voormalig 1001,
1002 en DW 15) kwamen na 1945 bij de SNCF terecht.
De eerste twee voertuigen reden daar nog tot 1956
onder de aanduiding XDR 10.102 en 10.103 in Mulhouse
als personeelsmotorrijtuig. De voormalige DT 6 (daarvoor 1005) kwam in 1949, nadat de Oderbruchbahn een
staatsbedrijf was geworden, als DT 151 in het bestand
van de DR. Het rijtuig werd echter nooit gebruikt en
werd in november 1957 in Frankfurt/Oder verschroot.
Een aan Zwitserland geleverd Kittel-motorrijtuig wordt
daar in bedrijfsvaardige staat behouden.

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

•

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

Digitale functies

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

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

Frontsein

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

/dbET3

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

)ceNiT5

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

•

Nieuwe frontseinen.

Digitale functies

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Eenmalige serie.
Frontsein

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Eenmalige serie.

Digitale functies

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Frontsein

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Frontsein achter uit

x

x

x

Frontsein voor uit

x

x

x

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

SNCF® is een geregistreerd handelsmerk van de SNCF.
Alle rechten voorbehouden.
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Eenmalige serie.

)dbHT8

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

Digitale functies

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

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Eenmalige serie.
Frontsein

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

OPGEPAST! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Functionele scherpe kanten en
punten. Gevaar op verstikking door kleine delen die kunnen afbreken of worden ingeslikt.
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37153 Stoomlocomotief met kuiptender.
Voorbeeld: Goederentrein-stoomlocomotief serie 26
(voormalige serie 52) van de Belgische Staatsspoorwegen (SNCB/NMBS). Basiskleuren groen en zwart.
Uitvoering met kuiptender en Witte-windleiplaten.
Toestand begin jaren 1950.
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Digitale functies

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

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Eenmalige serie.
De bijpassende set goederenwagens is verkrijgbaar onder artikelnummer 46024.

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

België
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46024 Set goederenwagens.
Voorbeeld: 7 open hogeboordwagens type 1214 B
van de Belgische Staatsspoorwegen (SNCB/NMBS).
Bedrijfstoestand van de jaren 1950.
Model: Alle wagens met verschillende bedrijfsnummers. Alle wagens met ladinginzet en echte steenkool
op schaal geladen. De wagens zijn van authentieke
gebruikssporen voorzien.
Totale lengte over buffers 74,7 cm.
Geïsoleerd wielstel per wagen 2 x 700630.
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Eenmalige serie.
De bijpassende goederentrein-stoomlocomotief van de
serie 26 is verkrijgbaar onder artikelnummer 37153.

46024

37153
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37163 Tenderlocomotief.
Voorbeeld: Goederentrein-tenderstoomlocomotief
serie 98 (voormalige serie 94.5) van de Belgische Staatsspoorwegen (SNCB/NMBS). Groene basiskleur met
zwarte rookkast en gouden ketelringen. Bedrijfsnummer
98.016.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving met
vliegwiel in de ketel. 5 assen aangedreven. Antislipbanden. Locomotief voornamelijk van metaal. Ingericht voor
rookgarnituur 72270. Tweepuntsfrontsein wisselt met
de rijrichting en naderhand in te bouwen rookgarnituur
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Digitale functies

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

•
•
•
•
•
•

Voorbeeldgetrouwe wijzigingen.
Afgeschuinde schoorsteen.
Rond cabinedak.
Lage kolenbak-opzet.
Bijzonder gedetailleerde constructie met veel
gemonteerde details.
Veel bedrijfs- en geluidsfuncties schakelbaar.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Eenmalige serie.
Frontsein

x

x

x

x

Contact rookgarnituur

x

x

x

x

Rijgeluid stoomloc

x

x

x

x

Locfluit

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Piepen van remmen uit

x

x

x

Rangeerfluit

x

x

x

Stoom afblazen

x

x

x

Luchtpomp

x

x

Kolen scheppen

x

x

Schudrooster

x

x

Injecteur

x

x

Generatorgeluid

x

x

Koppelgeluid

x

x

(ceED45

37695 Diesellocomotief.
Voorbeeld: Rangeerlocomotief serie 8000 van de Belgische Spoorwegen (SNCB/NMBS). Dieselhydraulische
aandrijving met blinde as.
Model: Met Digital-decoder mfx. Geregelde hoogvermogenaandrijving. 3 assen en blinde as aangedreven.
Antislipbanden. Tweepuntsfrontein wisselt met de

Digitale functies

rijrichting, traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar.
Telex-koppeling voor en achter afzonderlijk schakelbaar.
Bordesrailing van metaal.
Lengte over buffers 12 cm.

•
•

Met Telex-koppelingen.
Rangeersein schakelbaar.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 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
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37794 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. Gestationeerd in Brussel.
Actuele bedrijfstoestand 2012.
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
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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 minimumboogstraal 360 mm bij vrij
doorlaatprofiel.
Lengte van de 4-delige basiswagengroep 101 cm.

Digitale functies

•
•
•
•
•
•

Schaalgetrouwe weergave 1 : 87.
Standaard ingebouwde interieurverlichting.
Uitgebreide geluidsfuncties.
Verlichting met warmwitte LED’s.
Nieuwste kleurstelling.
Beide motortreinen gemotoriseerd.

De basiswagengroep 37794 kan met de
uitbreidingsets 43424, 43434 en 43444 worden
uitgebreid tot een voorbeeldgetrouwe 10-delige
eenheid.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Frontsein

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

x

x

x

Piepen van remmen uit

x

x

x

Sluiten van deuren

x

x

x

Rangeerfluit

x

x

x

Conducteursfluit

x

x

x

Stationsmededeling – F

x

x

Stationsmededeling

x

x

Stationsmededeling

x

x

Stationsmededeling – E

x

x

© T. Estler
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43424 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 2012.

+j8|

43434 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 klas. Nieuwste kleurstelling. Actuele bedrijfstoestand 2012.

+j8|

43444 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 2012.
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Model: 2-delige set rijtuigen voor de uitbreiding van de
hogesnelheidstrein THALYS PBKA, artikel 37794, tot een
10-delige eenheid. Standaard ingebouwde interieurverlichting 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 37794 kan met de uitbreidingsets
43424, 43434 en 43444 worden uitgebreid tot een voorbeeldgetrouwe 10-delige eenheid.

•
•

Eenmalige serie.

Model: 2-delige set rijtuigen voor de uitbreiding van de
hogesnelheidstrein THALYS PBKA, artikel 37794, tot een
10-delige eenheid. Standaard ingebouwde interieurverlichting 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 37794 kan met de uitbreidingsets
43424, 43434 en 43444 worden uitgebreid tot een voorbeeldgetrouwe 10-delige eenheid.

•
•

Eenmalige serie.

Model: 2-delige set rijtuigen voor de uitbreiding van de
hogesnelheidstrein THALYS PBKA, artikel 37794, tot een
10-delige eenheid. Standaard ingebouwde interieurverlichting 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.

Standaard ingebouwde interieurverlichting.
Verlichting met warmwitte LED’s.

Standaard ingebouwde interieurverlichting.
Verlichting met warmwitte LED’s.

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 37794 kan met de uitbreidingsets
43424, 43434 en 43444 worden uitgebreid tot een voorbeeldgetrouwe 10-delige eenheid.

•
•

Eenmalige serie.

Standaard ingebouwde interieurverlichting.
Verlichting met warmwitte LED’s.
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42741 Set sneltreinrijtuigen.
Voorbeeld: 2 Eurofima-coupérijtuigen type I6, 2e klas,
van de Belgische Staatsspoorwegen (SNCB/NMBS).
Actuele bedrijfstoestand in actueel kleurdesign.
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Model: Beide rijtuigen voorbereid voor stroomvoerende
koppelingen 7319 of stroomvoerende kortkoppelingen
72020/72021.
Totale lengte over buffers 53 cm.
Geïsoleerd wielstel per wagen 4 x 700580.

Eenmalige serie.

Luxemburg
(cehET3

37549 Stoomlocomotief met getrokken tender.
Voorbeeld: Goederentrein-stoomlocomotief serie 4600
(voormalige serie 55) van de Luxemburgse Staatsspoorwegen (CFL). Bedrijfsnummer 4602. Uitvoering met
bufferschijf met waarschuwingskleur voor en achter.
Toestand van de jaren 1950.
Model: Stoomlocomotief met Digital-decoder mfx en
uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving in de ketel. 4 drijf- en gekoppelde assen
aangedreven. Antislipbanden. Locomotief en tender

Digitale functies

voornamelijk van metaal. Ingericht voor rookgarnituur
72270. Tweepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting en
naderhand in te bouwen rookgarnituur traditioneel in
bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme warmwitte LED’s. Cabine met interieur. Vaste
kortkoppeling tussen locomotief en tender. Vele gemonteerde details. Beschermhulzen voor zuigerstangen en
remslangen meegeleverd.
Lengte over buffers 21 cm.

Eenmalige serie.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Frontsein

x

x

x

x

Contact rookgarnituur

x

x

x

x

Rijgeluid stoomloc

x

x

x

x

Locfluit

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Piepen van remmen uit

x

x

x

Luchtpomp

x

x

x

Rangeerfluit

x

x

x

Stoom afblazen

x

x

x

Kolen scheppen

x

x

Schudrooster

x

x
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© Wolfgang Herdam, Fotoverlag
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43813 Set stoptreinrijtuigen.
Voorbeeld: 3 verschillende stoptreinrijtuigen type
„Silberling” in groene uitvoering van de Luxemburgse
Staatsspoorwegen (CFL). 1 stoptreinrijtuig 1e/2e klas,
1 stoptreinrijtuig 2e klas en 1 stoptreinrijtuig 1e/2e klas
met bagageafdeling.
Model: Berijdbare minimumboogstraal 360 mm.
Typespecifiek gevormde ondervloeren en draaistellen.
Voorbereid voor stroomgeleidende koppelingen 7319
of 72020/72021, sleepcontact 73406, interieurverlichting
73400/73401 (2x) en treinsluitverlichting 73409.
Totale lengte over buffers 84,6 cm.
Geïsoleerde wielstellen 12 x 700580.

•

Alle rijtuigen afzonderlijk verpakt.

Eenmalige serie.
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37204 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Multifunctionele locomotief serie 1600 van
DB-Schenker Logistics Nederland met het bedrijfsnummer 1615 en het wapen „Zandvoort”. Actuele bedrijfstoestand.
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Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving.
2 assen aangedreven. Antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting en 2 rode sluitseinen
traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting
met onderhoudsarme warmwitte LED’s.
Lengte over buffers 21 cm.

Digitale functies

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Eenmalige serie.
Frontsein

x

x

x

x

Rijgeluid eloc

x

x

x

x

Tyfoon hoog

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Piepen van remmen uit

x

x

x

Frontsein cabine 2

x

x

x

Tyfoon laag

x

x

x

Frontsein cabine 1

x

x

x

Speciale functie

x

x

Compressor

x

x

Ventilator

x

x

=U8

46265 Set zelflossers.
Voorbeeld: Zelflosser type Falns van VTG AG, Hamburg.
De wagens hebben een Nederlandse erkenning.
Model: Bordesrailing van metaal. Draaistellen type Y 25.
Verschillende bedrijfsnummers.
Totale lengte over buffers 39,9 cm.

Eenmalige serie.
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37205 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Multifunctionele locomotief serie 1600 van
HUSA Transportation (NL) in oranje basiskleur. Bedrijfsnummer loc 1621. Bedrijfstoestand 2012.
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Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving.
2 assen aangedreven. Antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting en 2 rode sluitseinen
traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting
met onderhoudsarme LED’s.
Lengte over buffers 21 cm.

Digitale functies

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Eenmalige serie.
Frontsein

x

x

x

x

Stationsmededeling – NL

x

x

x

x

Rijgeluid eloc

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

Conducteursfluit

x

x

x

Frontsein cabine 1

x

x

x

Rangeerfluit

x

x

Compressor

x

x

Ventilatoraandrijving

x

x

© Frans van Waes
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37164 Tenderlocomotief.
Voorbeeld: Goederentrein-tenderstoomlocomotief
serie 897 (voormalige serie 94.5) van de Italiaanse
Staatsspoorwegen (FS). Zwarte basiskleur met roodbruin frame. Bedrijfsnummer 897-002.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving met
vliegwiel in de ketel. 5 assen aangedreven. Antislipbanden. Locomotief voornamelijk van metaal. Ingericht voor
rookgarnituur 72270. Tweepuntsfrontsein wisselt met
de rijrichting en naderhand in te bouwen rookgarnituur
traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting

Digitale functies

met onderhoudsarme, warmwitte LED’s. Zuigerstangbeschermhulzen en remslangen meegeleverd.
Lengte over buffers 14,6 cm.

•
•
•
•
•
•
•

Voorbeeldgetrouwe wijzigingen.
Zonder schoorsteen-opzet.
Rond cabinedak.
Zonder kolenbak-opzet.
Witte wielen.
Bijzonder gedetailleerde constructie met veel
gemonteerde details.
Veel bedrijfs- en geluidsfuncties schakelbaar.

47873
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Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Eenmalige serie.
Een bijpassende set goederenwagens is
opgenomen onder artikelnummer 47873.
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47873 Set goederenwagens.
Voorbeeld: 3 oudere tweeassige gesloten goederenwagens type F van de Italiaanse Staatsspoorwegen (FS).
Uitvoering met puntdak. Bruine basiskleur. Bedrijfstoestand begin jaren 1950.
Model: Puntdak van metaal. Ingezette ventilatieroosters.
Alle wagens met verschillende bedrijfsnummers en elk
afzonderlijk verpakt. Extra buitenverpakking.
Totale lengte over buffers 34,9 cm.
Geïsoleerd wielstel per wagen 2 x 700580.

Eenmalige serie.
De bijpassende goederentrein-stoomlocomotief
groep 897 is verkrijgbaar onder artikelnummer 37164.

OPGEPAST! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Functionele scherpe kanten en
punten. Gevaar op verstikking door kleine delen die kunnen afbreken of worden ingeslikt.
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42693 Set reizigersrijtuigen.
Voorbeeld: 2 ligrijtuigen van het type Bcm van de
Deense Staatsspoorwegen (DSB) in speciaal design.
Bedrijfstoestand tijdperk V.
Model: Speciale kleurstelling één keer in decoratie
„confetti” en één maal in decoratie „maan en s terren”.
Alle rijtuigen voorbereid voor stroomvoerende koppelingen 7319 of stroomvoerende kortkoppelingen
72020/72021.
Totale lengte over buffers 54,2 cm.
Geïsoleerde wielstellen per wagen 4 x 700580.
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Eenmalige serie.
Deze set reizigersrijtuigen vormt een ideale aanvulling
op het reeds verkrijgbare rijtuig 4269 met decoratie
„vuurwerk” en 42691 met decoratie „kristal”.

De mijnspoorweg Luleå – Gällivare – Kiruna – Narvik
In de omgeving van de Noord-Zweedse steden Gällivare en Kiruna wordt al sinds halverwege de 18e eeuw
ijzererts gewonnen, dat wegens zijn hoge ijzergehalte
overal ter wereld zeer gevraagd is. Vanaf 1860 gingen
de bedrijven die zich met de winning bezighielden op
zoek naar nieuwe, efficiënte manieren om het erts af
te voeren naar de havens Luleå in Zweden en Narvik
in Noorwegen. De trein leek weliswaar hét geschikte
transportmiddel te zijn, maar deze bracht wel hoge investeringen met zich mee. Desondanks kon in 1888 het
202 km lange traject Gällivare – Luleå in bedrijf worden
genomen. Verschillende bedrijven die bij de aanleg van
de spoorlijn betrokken waren, waren tussentijds failliet gegaan en daarom greep de staat in. Op 24 oktober
1890 werd het staatsbedrijf Luossavaara Kirunavaara
Aktiebolag (LKAB) opgericht, dat zowel de al opgeleverde als de nog te bouwen mijnspoorlijn onder zijn
hoede nam. In 1899 werd het traject doorgetrokken van
Gällivare naar Kiruna. Wegens de lange transportweg
naar Luleå en het dichtvriezen van de haven in de
winter vormde dit op den duur echter geen bevredigende oplossing. Op 26 september 1902 was het zover:
de laatste spoorstaven werden onder het gebulder van
kanonschoten gelegd en er werd uitgebreid gefeest.
Het nu 269 km lange traject van Gällivare naar Narvik
voerde door onherbergzaam, ja bijna levensbedreigend
gebied. Een bijzondere uitdaging werd gevormd door
het stuk van Riksgränsen op de rug van Caledonische
bergketen naar Narvik aan de Ofotfjord. Hier moest
op een steile helling met een 40 km lang baanvak een
hoogteverschil van 520 m worden overwonnen.
De eerste ertstrein van Gällivare naar Narvik werd op
13 november 1902 op weg gestuurd. Op 24 november
1902 begonnen de Noorse en Zweedse Staatspoorwegen tenslotte met de vaste dienstregeling van
drie ertstreinen per dag. De officiële opening door
de Zweedse koning Oscar II vond pas op 14 juli 1903
plaats.
De mijnspoorweg verenigt tegenwoordig nog meer
superlatieven. Hij loopt van het Zweedse Luleå aan
de Botnische Golf in noordwestelijke richting naar
het boven de poolcirkel gelegen mijnbouwgebied van
Gällivare en Kiruna en verder naar de Noorse haven
Narvik. Het is het meest noordelijke traject dat op het
overige West-Europese spoorwegnet is aangesloten.
Bovendien is station Narvik op 68°26’ noorderbreedte
het noordelijkste station voor reizigersverkeer van
West-Europa.

Al vanaf 1911 vereiste het toegenomen railverkeer
elektrificatie van het Zweedse deel van de lijn. Tien
jaar later volgden ook de Noorse Staatsspoorwegen
en vanaf 1922 konden de 1.900 ton zware ertstreinen
over het gehele traject door elektrische locs worden
getrokken. De Tweede Wereldoorlog zorgde met de
verbitterde strijd om Marvik voor grote verwoestingen,
maar na afloop van de oorlog werd direct met de wederopbouw begonnen. Met de ombouw van laadinrichtingen, nieuwe ertswagens en krachtigere locomotieven begon aan het einde van de jaren 1960 het tijdperk

van de elektrische locs met stangenaandrijving van
de serie Dm3. Het ging hierbij om drie kortgekoppelde,
elektrisch met elkaar verbonden locomotieven. Elk van
de drie delen had vier gekoppelde drijfassen. Met een
totaal vermogen van 7.200 kW en een totale lengte van
35,25 m konden ze ertstreinen van 5.400 ton trekken.
In 1996 nam de LKAB de afwikkeling van het ertsvervoer en de bedrijfsmiddelen over. Naast de indienststelling van nieuwe ertswagens schaften ze bij Astranz
negen twaalfassige dubbellocomotieven (IORE) aan,
die vanaf eind 2000 één voor één werden ingezet. De

IORE overtreft met een vermogen van 10.800 kW, een
totaalgewicht van 360 ton en een lengte van 45,8 de
tot dan ingezette Dm3 veruit. Met de negen locs
worden tegenwoordig ertstreinen met een indrukwekkend getrokken brutotonnage van 7.800 ton vervoerd.
Bovendien werden nog acht IORE-dubbellocs besteld,
waarvan de laatste vanaf mei 2013 geleverd zullen
worden. Dit betekent dan het definitieve afscheid
voor de voormalige heersers van de mijnspoorlijn; de
driedelige elektrische locs met stangenaandrijving van
de serie Dm3.

© Wolfgang Pischek
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37753 Zware ertslocomotief.
Voorbeeld: Zware ertslocomotief als 3-delige elektrische loc met stangenaandrijving serie Dm3 van
de Zweedse Staatsspoorwegen (SJ). Ingezet op de
mijnspoorweg Lulea – Kiruna – Narvik. Serie 1200, met
de bedrijfsnummers 1201+1231+1202. Bruine basiskleur,
grote frontseinen, cabinedeuren op oude positie, grote
sneeuwploeg (Norrlandsploeg) en SAB-wielstel met
rubbervering. Bedrijfstoestand ca. 1970.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. 2 geregelde hoogvermogenaandrijvingen
met vliegwiel, telkens 1 motor in elke loc-eenheid met
cabine. Telkens alle 4 drijfassen in elke loc-eenheid
met cabine aangedreven. Antislipbanden. Tweepunts-
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frontsein wisselt met de rijrichting en een rood sluitsein
traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Extra derde
lamp boven digitaal schakelbaar. Machinekamerverlichting en cabineverlichting in cabine 1 en 2 elk afzonderlijk
digitaal schakelbaar. Extra markeerlamp digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme warmwitte en
rode LED’s. Zeer gedetailleerde metalen uitvoering met
veel afzonderlijk gemonteerde onderdelen. Gedetailleerde dakuitrusting met grote ventilator-opzetten en
drukluchtreservoirs. Alle 3 de loc-eenheden vast aan
elkaar gekoppeld. Mechaniek voor kortkoppeling tussen
de afzonderlijke loc-eenheden. Markeerborden voor de
voorkant van de loc worden afzonderlijk meegeleverd.
Lengte over buffers 40,7 cm.

•
•
•
•
•
•

Volledig nieuwe constructie van de 3-delige ertsloc
Dm3.
Zeer gedetailleerde metalen uitvoering.
mfx-decoder met uitgebreide geluids- en lichtfuncties.
2 hoogvermogenaandrijvingen met vliegwiel, telkens
1 motor in elke loc-eenheid met cabine.
Cabineverlichting en machinekamerverlichting
afzonderlijk digitaal schakelbaar.
Bijpassende set ertswagens 46370 en 46371 met
verschillende bedrijfsnummers voor ertstrein van
voorbeeldgetrouwe lengte.

De bijpassende ertswagens zijn in twee sets met elk
6 wagens en verschillende bedrijfsnummers opgenomen in het Märklin H0-assortiment onder de artikelnummers 46370 en 46371. Twee sets ertswagens met
weer andere bedrijfsnummers zijn als gelijkstroomuitvoering opgenomen in het Trix H0-assortiment onder de
artikelnummers 24237 en 24238.
Deze ertslocomotief is als gelijkstroomuitvoering
opgenomen in het Trix H0-assortiment onder artikelnummer 22273.

Digitale functies
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46370 Set ertswagens 1.
Voorbeeld: 6 drieassige ertswagens van de Zweedse
Staatsspoorwegen (SJ) in bruine basiskleur, voor inzet
op de mijnspoorweg Lulea – Kiruna – Narvik. Type

;U4

46371 Set ertswagens 2.
Voorbeeld: 6 drieassige ertswagens van de Zweedse
Staatsspoorwegen (SJ) in bruine basiskleur, voor inzet
op de mijnspoorweg Lulea – Kiruna – Narvik. Type
Mas IV, met rembordes en handwielrem. Bedrijfstoestand ca. 1970.
Model: Ertswagen in gedetailleerde uitvoering met
opengewerkte vloer. Gedetailleerde weergave van de
aslagers met vering en remwerk. Ertswagen-opbouw
van metaal. Alle wagens met rembordes en handwielrem. Alle ertswagens met verschillende bedrijfsnum-
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Mas IV, met rembordes en handwielrem. Bedrijfstoestand ca. 1970.
Model: Ertswagen in gedetailleerde uitvoering met
opengewerkte vloer. Gedetailleerde weergave van de
aslagers met vering en remwerk. Ertswagen-opbouw
van metaal. Alle wagens met rembordes en handwiel-

rem. Alle ertswagens met verschillende bedrijfsnummers. Ertswagens met ladinginzet en echt ijzererts op
schaal geladen.
Totale lengte over buffers 44 cm.
Geïsoleerd wielstel per ertswagen 3 x 700580.

•
•
•

mers. Ertswagens met ladinginzet en echt ijzererts op
schaal geladen.
Totale lengte over buffers 44 cm.
Geïsoleerd wielstel per ertswagen 3 x 700580.

De bijpassende zware ertslocomotieven zijn verkrijgbaar onder de artikelnummers 37753 (Dm3, SJ) en 37754
(El 12, NSB).

Twee sets ertswagens met weer andere bedrijfsnummers zijn als gelijkstroomuitvoering opgenomen in het
Trix H0-assortiment onder de artikelnummers 24237 en
24238.

•
•
•
•
•

Volledig nieuwe constructie van de ertswagens.
Zeer fijne uitvoering.
Alle wagens met ladinginzet en echt ijzererts
geladen.
Alle wagens met verschillende bedrijfsnummers.
Ideale wagens voor de zware ertslocomotieven
37753 en 37754.

•
•

Volledig nieuwe constructie van de ertswagens.
Zeer fijne uitvoering.
Alle wagens met ladinginzet en echt ijzererts
geladen.
Alle wagens met verschillende bedrijfsnummers.
Ideale wagens voor de zware ertslocomotieven
37753 en 37754.

De bijpassende zware ertslocomotieven zijn verkrijgbaar onder de artikelnummers 37753 (Dm3, SJ) en 37754
(El 12, NSB).

Twee sets ertswagens met weer andere bedrijfsnummers zijn als gelijkstroomuitvoering opgenomen in het
Trix H0-assortiment onder de artikelnummers 24237 en
24238.

© Wolfgang Pischek
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47458 Set met 2 geladen kangoeroewagens.
Voorbeeld: 2 vierassige kangoeroewagens van Green
Cargo, voormalige Zweedse Staatsspoorwegen (SJ). Elk
geladen met twee 20 voets-containers van Volvo.

(ebDKiT5

36338 Rangeerlocomotief.
Voorbeeld: Elektrische rangeerlocomotief Ue van de
Zweedse Staatsspoorwegen (SJ) in blauwgroene basiskleur. Bedrijfstoestand van de jaren 1990.
Model: Met Digital-decoder mfx. Miniatuurmotor met
vliegwiel. 3 assen en blinde as aangedreven. Antislipbanden. Tweepuntsfrontsein voor en achter en extra
rood licht aan loczijde B traditioneel in bedrijf, digitaal
schakelbaar. Verdere lichtseinfuncties digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme warmwitte en
rode LED‘s. Gemonteerde dakuitrusting. Gemonteerde
handrails van metaal. Remslangen en koppelingen kunnen in de bufferbalk worden gestoken. Extra spoorstaafruimer opsteekbaar.
Lengte over buffers 11,2 cm.
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Model: Frames, vloeren en laadbakken van metaal. Speciale draaistellen in lage constructie. Vele gemonteerde
details. Ladinghouders verstelbaar. Geladen met twee
20 voets-containers per kangoeroewagen. Wagens en

lading met verschillende bedrijfsnummers. Container
afneembaar.
Lengte over buffers 37,8 cm.
Geïsoleerd wielstel per wagen 4 x 32 0557.

Eenmalige serie.

Digitale functies
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Eenmalige serie.
Dit model is als gelijkstroomuitvoering
opgenomen in het Trix H0-assortiment
onder artikelnummer 22387.
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36334 Rangeerlocomotief.
Voorbeeld: Elektrische rangeerlocomotief serie El 10
van de Noorse Staatsspoorwegen (NSB) in roodbruine
basiskleur. Bedrijfsnummer loc 10.2505. Bedrijfstoestand
eind jaren 1960/begin jaren 1970.
Model: Met Digital-decoder mfx. Miniatuurmotor met
vliegwiel. 3 assen en blinde as aangedreven. Antislipbanden. Tweepuntsfrontsein voor en achter, traditioneel
in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme warmwitte LED’s. Gemonteerde dakuitrusting. Gemonteerde handrails van metaal. Remslangen en
koppelingen kunnen in de bufferbalk worden gestoken.
Lengte over buffers 11,2 cm.

(ceDiT3

36339 Rangeerlocomotief.
Voorbeeld: Elektrische rangeerlocomotief serie El 10
van de Noorse Staatsspoorwegen (NSB) in groene
basiskleur.
Model: Met Digital-decoder mfx. Miniatuurmotor met
vliegwiel. 3 assen en blinde as aangedreven. Antislipbanden. Tweepuntsfrontsein voor en achter, traditioneel
in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme warmwitte LED’s. Gemonteerde dakuitrusting. Gemonteerde handrails van metaal. Remslangen en
koppelingen kunnen in de bufferbalk worden gestoken.
Lengte over buffers 11,2 cm.

Digitale functies

Eenmalige serie.
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Digitale functies
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Eenmalige serie.
Dit model is als gelijkstroomuitvoering
opgenomen in het Trix H0-assortiment
onder artikelnummer 22389.
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37754 Zware ertslocomotief.
Voorbeeld: Zware ertslocomotief als 2-delige elektrische
loc met stangenaandrijving serie El 12 van de Noorse
Staatsspoorwegen (NSB). Ingezet op de mijnspoorweg
Lulea – Kiruna – Narvik. Bedrijfsnummers 2113+2114.
Olijfgroene basiskleur, grote frontseinen, cabinedeuren
op oude positie, grote sneeuwploeg (Norrlandsploeg) en
spaakwielen. Bedrijfstoestand ca. 1970.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. 2 geregelde hoogvermogenaandrijvingen
met vliegwiel, telkens 1 motor in elke loc-eenheid met
cabine. Telkens alle 4 drijfassen in elke loc-eenheid
met cabine aangedreven. Antislipbanden. Tweepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting en een rood sluitsein
traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Extra derde
lamp boven digitaal schakelbaar. Machinekamerverlichting en cabineverlichting in cabine 1 en 2 elk afzonderlijk
digitaal schakelbaar. Extra markeerlamp digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme warmwitte en
rode LED’s. Zeer gedetailleerde metalen uitvoering met
veel afzonderlijk gemonteerde onderdelen. Gedetailleerde dakuitrusting met grote ventilator-opzetten en
drukluchtreservoirs. Beide loc-eenheden vast aan
elkaar gekoppeld. Mechaniek voor kortkoppeling tussen
de beide loc-eenheden. Markeerborden voor de voorkant van de loc worden afzonderlijk meegeleverd.
Lengte over buffers 29 cm.
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•
•
•
•
•
•

Digitale functies

Volledig nieuwe constructie van de 2-delige ertsloc
El 12.
Zeer gedetailleerde metalen uitvoering.
mfx-decoder met uitgebreide geluids- en lichtfuncties.
2 hoogvermogenaandrijvingen met vliegwiel, telkens
1 motor in elke loc-eenheid.
Cabineverlichting en machinekamerverlichting
afzonderlijk digitaal schakelbaar.
Bijpassende set ertswagens 46370 en 46371 met
verschillende bedrijfsnummers voor ertstrein van
voorbeeldgetrouwe lengte.

De bijpassende ertswagens zijn in twee sets met elk
6 wagens en verschillende bedrijfsnummers opgenomen in het Märklin H0-assortiment onder de artikelnummers 46370 en 46371. Twee sets ertswagens met
weer andere bedrijfsnummers zijn als gelijkstroomuitvoering opgenomen in het Trix H0-assortiment onder de
artikelnummers 24237 en 24238.
Deze ertslocomotief is als gelijkstroomuitvoering
opgenomen in het Trix H0-assortiment onder artikelnummer 22274.
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Net als veel andere Amerikaanse spoorwegondernemingen toonde ook de Delaware & Hudson Railway
(D&H) aan het begin van de jaren 1960 nog maar
weinig interesse in zijn bekendste reizigerstreinen,
de „Montreal Limited” (nachttrein) en de „Laurentian”
(dagtrein) tussen New York City en Montreal in Canada.
In 1964 kondigde de D7H zelfs de afschaffing van de
twee prestigetreinen aan. Dat leverde echter veel
protest op en de spoorwegonderneming legde zich bereidwillig neer bij de eisen van zijn passagiers. In 1967
werd Frederic Dumaine de nieuwe voorzitter van de
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D&H. Hij was een groot voorvechter voor het reizigersverkeer en begon meteen met de aankoop van gebruikt
rollend materieel om de uithangborden van de D&H op
orde te brengen. Van de Atchison, Topeka and Santa Fe
Railway (ATSF) konden vier ALCO PA1-diesellocs (als
D&H 16 – 19) worden overgenomen en van de Denver
and Rio Grande Western Railroad (D&RGW) kocht
men verschillende reizigersrijtuigen. Overgespoten in
het onmiskenbare blauw, zilver en geel van de D&H
brachten de twee prestigetreinen nog één keer de flair
uit het grote tijdperk van de langeafstandstreinen terug.

In 1971 werden de meeste langeafstandstreinen door
de nieuw opgerichte Amtrak overgenomen. Dat gold
ook voor de D&H-treinen tussen New York en Montreal.
Amtrak besloot echter deze ritten te schrappen en zo
maakte de „Laurentian” zijn laatste rit op 30 april 1971.
Maar in 1974 beleefden de locs en de rijtuigen een
wedergeboorte, toen Amtrak besloot om weer een
reizigerstrein tussen New York en Montreal aan te
bieden. Op 5 augustus 1974 reed er opnieuw een
reizigerstrein met het materieel van de D&H, nu onder
de naam „Adirondack”. Hiervoor liet D&H zijn vier

ALCO´s PA1 speciaal moderniseren. Dit gebeurde
bij Morrison-Knudsen, waar de storingsgevoelige
16-cilinder-dieselmotor (type 244) werd vervangen door
de verbeterde 12-cilinder-motor (ALCO-modeltype 251).
Bij spoorwegliefhebbers staan de ALCO’s van de
PA-serie overigens bekend als de mooiste diesellocs die ooit gebouwd zijn. De gemoderniseerde
locs trokken de „Adirondack” met zijn D&H-rijtuigen
tot maart 1977. Vanaf dat moment nam Amtrak de
„Adirondack” over met zijn door gasturbines aange
dreven „Turboliners”.

)?cehALkTU3{

26495 Reizigerstrein „Montreal Limited”.
Voorbeeld: Dubbeldtractie van de zware diesellocomotief Alco PA-1 met 5 streamliner-sneltreinrijtuigen van
de Amerikaanse spoorwegmaatschappij Delaware &
Hudson. De trein reed halverwege de jaren ‘70 onder
de naam „Montreal Limited” tussen New York (NY) en
Montreal (PQ).
Model: Locomotief met Digital-decoder mfx en
uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving. 2 assen aangedreven. Antislipbanden.

Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting traditioneel
in bedrijf, digitaal schakelbaar. Mars light afzonderlijk schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme
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 het laatste rijtuig.
Totale lengte van de trein ca. 173,5 cm.

•

Wereldwijd gelimiteerde oplage van 1.999 stuks!

Digitale functies

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Eenmalige serie.
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

Marslight

x

x

x

Bel

x

x

x

Koppelgeluid

x

x

x

Stoten railvoeg

x

x

x

Cabineradio

x

x

x
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47760 Set met 6 „Tin Plate”-goederenwagens.
Voorbeeld: 6 box cars van verschillende Amerikaanse
spoorwegondernemingen voor het tijdperk eind jaren
1950.
Model: Set met 6 Tin Plate box cars van verschillende
Amerikaanse spoorwegondernemingen. Alle wagens
met Relex-koppelingen. Alle wagens afzonderlijk
verpakt.
Lengte over buffers per box car 18,7 cm.

•

Alle wagens afzonderlijk verpakt.

?3

48640 Set met 4 „Tin Plate”-tankwagens.
Voorbeeld: 4 tank cars van verschillende Amerikaanse
spoorwegondernemingen voor het tijdperk eind jaren
1950.
Model: Set met 4 Tin Plate tank cars van verschillende
Amerikaanse spoorwegondernemingen. Alle wagens
met Relex-koppelingen. Alle wagens afzonderlijk
verpakt.
Lengte over buffers per tank car 12,5 cm.

•

Eenmalige serie.

Alle wagens afzonderlijk verpakt.
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Eenmalige serie.
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„Märklin Mobile Station” app voor AndroidTM-apparaten
Eindelijk kunt u de „Märklin Mobile Station” app ook op uw Android-

de Märklin Mobile Station app (afkorting van applicatie) in de Google

apparaat downloaden, want sinds dit jaar is hij als Android-versie

PlayTM Store en installeer hem op uw apparaat. Sluit vervolgens uw

verkrijgbaar.

Central Station aan op uw WLAN-router. U kunt nu direct aan de

U kunt de besturing van uw modelbaan nu helemaal aan uw

slag en de locs en magnetische accessoires op uw modelbaan via

Android-smartphone of tablet overlaten. Hoe dat werkt? Download

uw Android-apparaat besturen.

Android App
Text vorh.
Abb. fehlen

Android is a trademark by Google Inc.
The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google
and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License.
Google Play is a trademark of Google Inc.
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Accessoires

b

60831 Decoder m 83.
Ontvanger voor het schakelen van wissels, seinen en
ontkoppelrails. De m 83 ondersteunt de digitale formaten
Motorola en DCC. Het digitaal adres kan worden
ingesteld met behulp van een codeerschakelaar of
een programmeerrail. In het Motorola-formaat is een
adresbereik tot en met adres 320 beschikbaar en in het
DCC-formaat loopt het adresbereik tot en met adres
2040. De m 83 heeft 8 uitgangen, die elk afzonderlijk
aanstuurbaar zijn. De standaardinstelling is gericht op
het schakelen van maximaal 4 wissels. Verdere functies
zijn bijvoorbeeld het schakelen van verlichting (dimbaar)
met een gedefinieerd inschakelgedrag (bijvoorbeeld
straatverlichting) en het schakelen van verlichting in
gebouwen. Het is mogelijk om een externe voeding,
bijvoorbeeld via 66361, te gebruiken. De decoders 60831
en 60841 kunnen naar wens in serie worden geschakeld.
Voor motorgestuurde aandrijvingen is per uitgang een
uitrustingsset 60821 nodig. De aansluiting vindt plaats
met behulp van schroefklemmen. Maximale stroombelastbaarheid bij 3 A.

•
•
•

Veel nieuwe schakelmogelijkheden.
LED-lampjes voor snel herkennen van bedrijfstoestanden.
Kan updates ontvangen.

60821 Uitrustingsset voor decoder m 83 (zonder figuur).
Voorschakelprintplaat gemotoriseerde wissel voor
decoder m 83. Voor het gebruik van gemotoriseerde
wisselaandrijvingen met uitschakeling in de eindaanslag. Alleen in combinatie met m 83 (60831) toepasbaar.
In combinatie met de m 83 kunnen de bedieningssnelheid en een langzamere nadering van de eindstand
worden geprogrammeerd.

b

60841 Decoder m 84.
Ontvanger voor het in- en uitschakelen van continustroom voor verlichtingen, motoren, hobbyseinen (74371,
74380, 74391) en andere elektrische accessoires. De m
84 ondersteunt de digitale formaten Motorola en DCC.
Het digitaal adres kan worden ingesteld met behulp
van een codeerschakelaar of een programmeerrail.
In het Motorola-formaat is een adresbereik tot en met
adres 320 beschikbaar en in het DCC-formaat loopt het
adresbereik tot en met adres 2040. De m 84 beschikt
over 4 relais voor het galvanisch gescheiden schakelen
van verbruikers. Door toepassing van een schakelnetdeel 66361 kan de bistabiele toestand van het relais en
de opslag van de schakelstatus worden gerealiseerd.
De hobbyseinen zijn bij gelijke schakelmogelijkheid van
de rijstroom bestuurbaar. Bovendien beschikt de m 84
over 8 ingangen voor het met de hand schakelen van
de relais (zoals bij de universele schakelaar 7244). De
decoders 60831 en 60841 kunnen naar wens in serie
worden geschakeld. De aansluiting vindt plaats met
behulp van schroefklemmen. Maximale stroombelastbaarheid bij 5 A.

•
•
•

Veel nieuwe schakelmogelijkheden.
LED-lampjes voor snel herkennen van bedrijfstoestanden.
Kan updates ontvangen.

b

60881 Decoder s 88.
Terugmeldmodule voor contactgevers op digitaal
bestuurde modelbanen. Met meegeleverde verbindingskabel aan te sluiten op L88 (60883). Aansluitbussen
voor extra decoders s 88 (60881). 16 ingangen voor
contactgevers.

•
•

Alle aansluitingen met schroefklemmen.
Met netwerkkabel.

60122 MS II-hub (verdeler).
Verdeler voor het aansluiten van maximaal 5 MS II op
een uitgang van de Digital-aansluitbox 60112 of 60113 .
Er kan op elke uitgang van de aansluitbox een MS II-hub
worden aangesloten. Zo kunnen maximaal 10 MS II op
aansluitbox 60112 of 60113 worden gebruikt. Het stroomverbruik van een MS II bedraagt ca. 50 mA.
Afmetingen 96 x 85 x 40 mm.
Deze verdeler kan niet het het CS II worden aangesloten! Om meerdere MS II op het CS II aan te sluiten, dient
u artikel 60125 en 60124 te gebruiken.

b

60882 Decoder s 88 DC.
Terugmeldmodele met stroomsensoren op digitaal
bestuurde 2-leider-modelbanen. Met meegeleverde verbindingskabel aan te sluiten op L88 (60883). Aansluitbussen voor extra decoders s 88 DC (60882). 2x 8 ingangen
voor stroomsensoren (met optokoppelaars) in 2 verschillende stroomcircuits. Kan tot één stroomcircuit met in
dat geval 16 ingangen worden samengevoegd.

•
•

Alle aansluitingen met schroefklemmen.
Met netwerkkabel.

b

60883 L88 (link s 88).
Aansluitmogelijkheid voor s 88 (60881) en s 88 DC (60882)
en de s 88 terugmeldmodules (6088 en 60880) op het
Central Station II of op de Terminal 60125. Er zijn een
aansluitbus voor de oude terugmeldmodules 6088 en
60880, en twee RJ 45-bussen voor de nieuwe terugmeldmodule 60881 en 60882 beschikbaar. Verder zijn
16 ingangen voor contactgevers zoals 60881 aanwezig.
Deze 16 ingangen kunnen speciaal voor seintableaus
worden geconfigureerd, zodat een matrix met maximaal
64 knoppen kan worden gemaakt.

•

Alle aansluitingen met schroefklemmen.
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Nieuwe armseinen – Vooraankondiging herfst 2013
Stop-and-go op de rails.
Net als bij het grote voorbeeld vervullen de seinen ook
in model belangrijke regel- en veiligheidsfuncties.
Märklin-seinen regelen het verkeer, omdat ze niet
alleen realistische seinbeelden tonen, maar de treinen
direct beïnvloeden. Bij „stop” schakelen ze de middenleiders en de bovenleiding in hun sectie stroomloos – de trein blijft stilstaan. Bij de standen „langzaam
rijden” of „veilig” schakelen ze de stroom weer in –

de trein rijdt door of trekt weer op. Wie nog dichter bij
de werkelijkheid wil komen, zet op gepaste afstanden
verwittigingsseinen neer, die met hun uitvoeringsseinen gekoppeld zijn en dezelfde seinbeelden tonen.
Armseinen worden traditioneel via schakelbord 72760
en in het Digital-systeem via het CS II, MS II, CS 1 of
keyboard 6040 geschakeld. De nieuw geconstrueerde
armseinen beschikken over de digitale formaten mfx,

Motorola en DCC. De aandrijving vindt plaats via
servomotoren. De snelheid van de armbeweging is vrij
programmeerbaar. De constante lichtbron wordt met
behulp van LED’s gerealiseerd. Voor de voorbeeldgetrouwe weergave wordt een set voor montage onder de
grondplaat meegeleverd.

e

e

e

70381 Verwittigingssein.
Met bedienbaar bijsein en bedienbare schijf. Wisselt
volgens 70361 of van geel/geel naar geel/geel/groen.
2 servo’s.
© Stefan Carstens
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70361 Verwittigingssein.
Met bedienbare schijf. Wisselt van geel/geel naar
groen/groen.

70421 Stopsein.
Mast met draaibare kleurwisselaar voor en achter.

© Stefan Carstens

e

70391 Uitvoeringssein met smalle mast.
Met één arm en opengewerkte smalle mast. Wisselt van
rood naar groen.

e

70392 Uitvoeringssein met vakwerkmast.
Met één arm en opengewerkte vakwerkmast. Wisselt
van rood naar groen.

e

70411 Uitvoeringssein met smalle mast.
Met 2 niet-gekoppelde armen en opengewerkte smalle
mast. Wisselt van rood naar groen of van rood naar
groen/geel.

e

70412 Uitvoeringssein met vakwerkmast.
Met 2 niet-gekoppelde armen en opengewerkte
vakwerkmast. Wisselt van rood naar groen of van
rood naar groen/geel.

© Stefan Carstens
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Mini-Club – het beste van het beste
De kleinste standaardlocomotief ter wereld, Märklin
Mini-Club in schaal Z, verrast u ook dit jaar met een
aantal bijzondere nieuwe modellen.
100 jaar geleden werd de Gt 2x4/4 van Maffei ontwikkeld en vooral op de steile trajecten van de Königlich
Bayerische Staatsbahnen ingezet. De zware tenderlocomotief van de serie 96 is een hommage aan dit jubileum. Het model wordt in een exclusieve houten cassette
met genummerd certificaat van echtheid aangeboden.
De eenmalige serie valt op door de mooie bedrukking
en een bochtenvolgend geleed onderstel, een nieuw
gedetailleerd drijfwerk en remimitaties.
Een highlight 2013 komt in de vorm van een goederenwagendisplay met 20 verschillende knikketelwagens
van het type „Zans/Zacns”. De set bevat 5 x 4 wagens
van GATX, GATX/DHL, Ermewa, Wascosa en VTG AG.
Uiteraard zijn de nieuwe geconstrueerde wagens
van een eigen opschrift voorzien en afzonderlijk
verpakt.
Een blik op Oostenrijk: de zware elektrische goederen
treinlocomotief van de serie 1020 van de Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) wordt in een verkeersrode uitvoering met lichtgrijze sierstrepen, de
zogenaamde „Valousek”-lakkering, gepresenteerd.
De nieuwe constructie belooft een voorbeeldgetrouwe

weergave met uitbouw van metaal en in de originele
kleurstelling.
Het clubmodel van dit jaar brengt een stukje spoorweggeschiedenis opnieuw tot leven: de „Blaue Enzian” een
de haak van een V 200.0 laat het hart van de modelspoorliefhebber sneller slaan. Het origineel reed op het
traject van München naar Hamburg Altona en vormde
zo de verbinding tussen de Alpen en de Noordzee. Het
nieuw geconstrueerde model geeft de F-trein in de
bedrijfstoestand van 1958 weer. De vijf omgebouwde
rijtuigen van de Henschel-Wegmann-sneltrein met de
dieselloc van de serie V 200 bieden elegantie op iedere
gereden centimeter.
De snelste elektrische locomotief van de Deutsche
Reichsbahn, de serie 19, hoort dit jaar ook tot de
nieuwe modellen in schaal Z. Deze nieuwe constructie
is uitgerust met een 5-polige motor en een driepuntsfrontsein dat met de rijrichting wisselt.
Een andere mooie set wagens staat helemaal in het
teken van het goederentransport van tijdperk III. Naast
twee gesloten goederenwagens van het type Glmhs 50
is het display verkrijgbaar met een brouwerijwagen
„Löwenbrau” en een rongenwagen met remhuisje. De
rongenwagen kan met de meegeleverde railprofielen
worden geladen.
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Startset Intercitytrein
/gN5

81870 Startset 230 volt.
Intercitytrein met grote modelbaan en netvoeding met
bijpassende traploze rijregelaar.
Voorbeeld: Alle voertuigen in uitvoering voor tijdperk V.
1 elektrische locomotief serie 111 van de Deutsche Bahn
AG. 1 coupérijtuig 1e klas type Av, 1 rijtuig met open
afdeling 2e klas Bp en 1 stuurstandrijtuig 2e klas Bimdzf.

Model: Locomotief met 5-polige motor in optimale
modelweergave, alle drijfassen aangedreven en met
LED-frontsein met de rijrichting wisselend in warmwit/
rood.
Alle voertuigen uiterst nauwkeurig gelakt en bedrukt.
Stuurstandrijtuig met warmwit/rood LED-frontsein met
de rijrichting wisselend. Alle wielstellen zwart vernik-

keld. Voertuigen in speciale uitvoering, niet afzonderlijk
verkrijgbaar. Overige inhoud o.a. 16 rechte rails, 12 gebogen rails, 3 elektromagnetische wissels, 1 stootblok,
opzethulpstuk, schakelbord, verdeelplaat, kabels en
230 V/8 VA-netvoeding met bijpassend traploze rijregelaar. Railplanbrochure.
Treinlengte ca. 440 mm.

Het railplan van deze startset kan altijd worden uitgebreid met bijvoorbeeld de SET-sets 8192 en 8193 of naar
eigen ontwerp.

1062 x 402 mm / 42“ x 16“

81870

150

15x

4x

6x
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2x

1x

2x

© T. Estler
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Goederentreinlocomotief serie Gt 2x4/4
Toen de Beierse Gt 2x4/4 100 jaar geleden in dienst
werd gesteld, gold hij als de grootste en krachtigste
tenderlocomotief in de „oude wereld” en vormde hij de
bekroning van de Maller-locbouw in Europa.
In het gebied van de Bayerische Staatsbahn waren
het met name drie steile trajecten (Laufach – Heigenbrücken, Frankenwaldrampe Pressig-Rothenkirchen
– Steinbach a.W. – Probstzella en de helling van
Neuenmarkt-Wirsberg naar Marktschorgast) die in de
eerste jaren van de 20e eeuw voor problemen zorgden
als gevolg van de gestegen totale treingewichten. De
beschikbare locs waren niet in staat, de arriverende

(gE2

88293 Tenderlocomotief.
Voorbeeld: Zware goederentreinlocomotief serie
Gt 2x4/4 van Gruppenverwaltung Bayern (GVB) in groen/
zwarte uitvoering. Gelede locomotief type Mallet met
compoundmotor met hoge- en lagedrukcilinders, latere
serie 96. Inzet: voor zware goederentreinen en als opdruklocomotief op steile trajecten zoals Schiefe Ebene,
Spessartrampe e.a.
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goederentreinen alleen of ongedeeld verder te voeren.
Destijds moest bijvoorbeeld een trein van circa 670 ton
met twee opdruklocomotieven de berg over worden
gebracht.
Daarom ontwikkelden locbouwer Maffei in 1913 de
Gt 2x4/4 met de asindeling D’Dh4vt. De machine had
twee aandrijfmechanismen met elk vier gekoppelde
assen. De aandrijving vond plaats via de derde gekoppelde as. De wielbasis bedroeg in totaal 12.200 mm.
De oververhitter-compounduitvoering vereiste voor het
voorste draaistel flexibele stoomleidingen naar de lagedrukcilinders. De 15 in de jaren 1913/1914 geleverde

machines waren aanzienlijk sneller en tot drie maal
zo krachtig als de tot dan toe beschikbare goederenlocs, zodat er duidelijke besparingen op het gebied
van locomotieven en personeel mogelijk waren. Al bij
een van de eerste proefritten toonden de nieuwe locs
wat ze waard waren: een 1.000 ton zware goederentrein kon met een trek- en een opdrukloc van het type
Gt 2x4/4 binnen 38 in plaats van binnen 80 minuten van
Pressig-Rothenkirchen naar Steinbach a.W. worden
gebracht. In totaal leverden de proefritten rijtijdbesparingen van meer dan 50% op. Met de Pruisische T 20
kreeg de Gt 2x4/4 in 1922 een serieuze concurrent, die

Model: Gedetailleerd gelakt en bedrukt voertuig met
bochtenvolgend geleed onderstel. Alle drijf- en gekoppelde assen aangedreven. LED-tweepuntsfrontsein met
warmwitte LED’s, met de rijrichting wisselend. Uiterst
gedetailleerd drijfwerk/besturing. Imitatie van remtangen en spoorstaafruimers. Railbogen berijdbaar vanaf
boogstraal 145 mm. Levering in een exclusieve houten
doos en met een genummerd certificaat van echtheid, dat aan het jubileum 100 jaar stoomloc Gt 2x4/4
herinnert.
Lengte over buffers 81 mm.

Eenmalige serie.

met 30 ton minder gewicht minstens dezelfde prestaties
kon leveren. Daarom werd de bestelling van nog tien
exemplaren van de Gt 2x4/4 enigszins verbeterd in
constructief opzicht. Deze machines kregen een groter
verdampingsoppervlak, een grotere cilinderdiameter
bij de hogedrukcilinders en een korte schoorsteen
zonder opzet. De steenkoolvoorraad steeg met een
halve ton en verder gingen de belasting per as en het
gewicht in rijvaardige staat omhoog. Alle 25 machines
werden door de DRGin het bestand opgenomen onder
de dienstnummers 96 001-025.
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Insider-model 2013
F-trein „Blaue Enzian”
De „Blaue Enzian” wordt gezien als een van de
symbolen van het Duitse „wirtschaftswunder”. Al
snel na de oprichting van de Deutsche Bundesbahn
(DB) werden de eerste voorboden van de West-Duitse
bloeiperiode zichtbaar. Het management van de DB
begreep al vroeg dat met de economische activiteiten
ook de behoefte aan een betrouwbaar verkeersnet
zou toenemen. De grootste puinhopen van de Tweede
Wereldoorlog waren nog maar nauwelijks opgeruimd,
toen er in 1951 begonnen werd met de voorbereiding
van een spoorwegnet dat de belangrijkste West-Duitse
steden van snelle treinverbindingen zou voorzien.
Het zogenaamde F-treinennet was geworteld in het
net voor snelle treinstellen van vóór de oorlog, maar
vertoonde wel een belangrijk verschil daarmee: terwijl
de Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRG) voor
de Tweede Wereldoorlog het net van de „vliegende

treinen” op Berlijn had gericht, liepen de hoofdlijnen
van het F-treinennet als gevolg van het IJzeren Gordijn
van noord naar zuid. Tussen Hamburg, Bremen, het
Rijn-Ruhr-gebied en Keulen, Frankfurt (Main), Stuttgart,
Neurenberg, München en Basel werden snelle treinverbindingen gerealiseerd, die met weinig tussenstations ‘s morgens heen en ‘s avonds terug reden. Op deze
manier werd het mogelijk om zakenbezoeken buiten
de stad in één dag af te leggen. Dat gold uiteraard niet
voor grotere afstanden zoals Hamburg – München. In
navolging van de vóór de oorlog gebruikelijke „FD”treinen, werd het treintype nu F-trein genoemd, waarbij
de F voor „fern (lange afstand)” stond. Voor de reis met
deze treinen betaalde men een zogenaamde F-toeslag
bovenop de normale ritprijs. De trajecten kregen vanaf
1953 klinkende namen: het treinenpaar F 55/56 (Hamburg – München – Hamburg) kreeg als eerste de naam
„Blaue Enzian”. Met „Gambrinus”, „Helvetia”, „Senator”, „Roland” en „Domspatz”, om er maar een paar te

!/gN3
:

Nieuw

5 rjaanatier

ga

**

81176 Langeafstandstrein „Blauer Enzian”.
Voorbeeld: Zware multifunctionele dieselhydraulische
locomotief van de serie V 200.0 van de Deutsche Bundesbahn (DB) in purperrode kleurstelling met markant
opschrift „Deutsche Bundesbahn” en 5 verschillende
sneltreinrijtuigen van verschillende typen van de
Deutsche Bundesbahn (DB). 1 eindrijtuig WRPw4üe met
bagageruimte, machinekamer, keuken en restauratie,
3 tussenrijtuigen A4üe, 1e klas, 1 eindrijtuig A4üe,
1e klas met uitzichtruimte. Kleurstelling staalblauw.
Omgebouwde rijtuigen van de vroegere Henschel-

noemen, droegen ook de andere F-treinen als trots van
de jonge Bundesbahn prachtig klinkende namen. De
naam „Blaue Enzian” is trouwens niet afkomstig van
het bekende liedje van een Duitse schlagerzanger, dat
kwam pas veel later. Nee, de naam was het resultaat
van een prijsvraag die onder de reizigers was uitgeschreven. Zij stemden massaal voor de alpenbloem.
Wellicht associeerden zij de kleur en de bestemming
van de trein, die immers dicht bij de Alpen ligt, met de
in het plantenrijk zeldzame zuiverblauwe, oplichtende
bloemkleur. Wat betreft het getrokken materieel nam
de „Blaue Enzian” een uitzonderingspositie in onder
de F-treinen. Vanaf december 1953 werd hij namelijk
opgewaardeerd door de inzet van een wagengroep
van de voormalige Henschel-Wegmann-trein. Voor de
Tweede Wereldoorlog reed de Henschel-Wegmanntrein vanaf de zomerdienstregeling van 1936 tot aan
het begin van de oorlog tussen Berlijn en Dresden. Het
bijna 180 km lange traject werd met twee treinenparen

per dag bediend. De snelste rit werd op deze afstand
in een uur en 35 minuten afgelegd. Daarmee was de
Henschel-Wegmann-trein ongeveer een half uur sneller
dan alle treinen tot dan toe. Zelfs nu is er bij lange na
geen vergelijkbaar aanbod; voor de snelste verbinding
tussen Berlijn en Dresden wordt nu twee uur en vijftien
minuten genoteerd. De rijtuigen stonden in 1946 totaal
leeggeplunderd in Hamburg-Langenfelde en konden
niet meer worden ingezet. De DB liet de trein in 1952
weer naar de oorspronkelijke bouwer Wegmann in
Kassel brengen, waar de vijf rijtuigen volledig gerenoveerd en gemoderniseerd werden en in het blauw van
de F-treinen werden gespoten. De rijtuigconstructie
zelf bleef grotendeels ongewijzigd. Wel kregen de
draaistellen een vierde vering en werd de indeling en
het interieur van de rijtuigen aan de nieuwe eisen van
het F-treinverkeer aangepast. In zijn staalblauwe met
zilverkleurige laklaag en zwarte schort bood de trein
een elegante aanblik. Nadat de DB de gereconstru-

Wegmann-trein. Ingezet voor de F-trein „Blauer Enzian”.
Verbinding München – Augsburg – Würzburg – Bebra –
Hannover – Hamburg Altona. Bedrijfstoestand ca. 1958.
Model: Locomotief met aandrijving op alle assen.
Donkere wielen. Verlichting met onderhoudsarme
warmwitte/rode LED’s, wisselend met de rijrichting.
Rijtuigen als nieuwe constructie. De trein is tussen de
rijtuigen van kortkoppelingen voorzien, voor naar de loc
en achter met systeemkoppeling.
Totale lengte over buffers ca. 595 mm.

•

Rijtuigen als nieuwe constructie.

Het model 81176 wordt in 2013 in een eenmalige serie
alleen voor Insider-leden geproduceerd.

** Nu nieuw:
5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen (Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012.
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eerde trein van juni tot en met november 1953 aan het
publiek had getoond op de Deutsche Verkehrsausstellung in München, werd hij vanaf december 1953 vijf
jaar lang als langeafstandstrein F 55/56 „Blaue Enzian”
ingezet tussen Hamburg en München, met tussenstations in Hannover, Göttingen, Fulda, Würzburg, Treuchtlingen en Augsburg. Vanaf eind 1956/begin 1957 werden
de stoomtreinen ten noorden van Würzburg vervangen
door dieseltractie met locomotieven van de nieuwe
serie V 200.0. Ten zuiden van Würzburg werden tot de
indienststelling van de nieuwe elektrische locs van
de serie E 10 oudbouwmachines van de series E 17 en
E 18 ingezet. In 1959 schrapte de Deutsche Bundesbahn
de Henschel-Wegmann-trein uit de dienstregeling en
werd hij in hoofdwerkplaats Neuaubing gestald. Daar
werd hij na zijn definitieve buitendienststelling in 1962
gesloopt.

© Willy Kaemena

© Erik Körschenhausen
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Reizigers- en goederenverkeer
)gF3

88998 Reizigerstreinlocomotief met kuiptender.
Voorbeeld: Reizigerstreinlocomotief met kuiptender
serie 38 (vroegere Pruisische P 8).

4

82558 Set schuifwandwagens.
Voorbeeld: 2 schuifwandwagens type Hbis 297 van de
Deutsche Bundesbahn (DB), waarvan 1 wagen met
reclameopschrift „Schwaben Bräu”. Uitvoering voor
tijdperk IV. 1 x Culemeyer rolwagen en een tractievoertuig.
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Model: Op vele punten herzien model. Driepuntsfrontsein met warmwitte LED-verlichting, zeer gedetailleerd
met imitatie van de remmen, spoorstaafruimers, vergrote bufferschijf, gedetailleerd drijfwerk en hoogwaardige
lakkering. 5-polige motor. Alle drijfassen aangedreven.
Lengte over buffers 84 mm.

Model: Set bestaande uit twee tweeassige schuifwandwagens met zwarte schijfwielen. Verder een Culemeyer
rolwagen waarop een schuifwandwagen voorbeeldgetrouw kan worden geladen en een daarbij passend Kaelbe tractievoertuig. Het tractievoertuig en de rolwagen
zijn van metaal vervaardigd.
Lengte over buffers 64 mm per wagen.

Alle voertuigen in speciale uitvoering, niet afzonderlijk
verkrijgbaar.

3

86000 Set wagens goederentransport tijdperk III.
Voorbeeld: 2 gesloten goederenwagens type Glmhs 50
van de DB, 1 koelwagen Tehs 50 in de uitvoering van
een grote brouwerij uit München, ondergebracht bij
de DB en een rongenwagen met remhuisje type R 10
van de DB. De rongenwagen kan met 12 meegeleverde
railprofielen worden geladen.

Model: Alle voertuigen nauwkeurig gelakt en met hoogwaardige opschriften. Rongenwagen met remhuisje,
afzonderlijk gelakt laadvlak, rongen en railprofielen als
lading meegeleverd. De beide gesloten goederenwagens en de koelwagen beschikken over een voorbeeldgetrouw bijgewerkte wagenvloer. Voertuigen met
donkere metalen wielstellen. Alle voertuigen in speciale
uitvoering. Niet afzonderlijk verkrijgbaar.
Lengte over buffers ca. 220 mm.
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Elektrische locomotief serie E 19
/gHi3

88086 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Serie E 19 van de Deutsche Bundesbahn
(DB).
Model: Nieuwe constructie van de E 19, optisch correcte weergave van de voorbeeldlocomotief. Gedetailleerde lakkering en belettering. Locomotief met 5-polige
motor. Alle drijfassen aangedreven. Driepuntsfrontsein
met de rijrichting wisselend. Frontsein met onderhoudsarme warmwitte LED.
Lengte over buffers ca. 76 mm.

© Otto Blaschke

Goederenverkeer
=34

86202 Set torpedowagens.
Voorbeeld: 2 speciale wagens van Fa. Krupp met
18 assen voor het transport van vloeibaar ruwijzer,
ondergebracht bij de Deutsche Bahn (DB). Toestand
tijdperk III/IV.
Modeluitvoering: 2 hoofddragers van metaal op één
4-assig en één 5-assig draaistel. Zelfdragende torpedo
met machine-unit en tegenlager. Gedetailleerde lakkering en bedrukking. Beide wagens afzonderlijk verpakt.
Lengte over de buffers 154 mm per wagen.

De set 86202 wordt slechts eenmalig in 2013 vervaardigd.

/gHi5

88577 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Zware goederentreinlocomotief serie 150
van DB Cargo. Verkeersrode uitvoering van tijdperk V.
Model: Grotendeels nieuwe constructies. Optische
verbeterde uitvoering ten opzichte van eerdere
versies van deze loc, vooral wat betreft het onderstel.
Uitvoering voor tijdperk V met Klatte-ventilatorroosters,
afgeronde machinekamervensters en vierkante buffers.
Omschakelschroef voor bovenleidingbedrijf aan de binnenzijde aangebracht. Beide draaistellen aangedreven.
LED-driepuntsfrontsein met warmwitte LED‘s, met de
rijrichting wisselend. Donker vernikkelde wielkransen.
Lengte over buffers 88 mm.
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Goederenwagendisplay Ketelwagens
58

82530 Goederenwagendisplay met 20 verschillende
ketelwagens.
Model: Verkoopdisplay met 20 verschillende knikketelwagens van het type Zans/Zacns. Volledig nieuwe
constructie van de wagen in mooie detaillering op
schaal. Elk display bevat 5 x 4 wagens van GATX, GATX/
DHL, Ermewa, Wascosa en VTG AG. Alle wagens met
een eigen opschrift en afzonderlijk verpakt.
Lengte over de buffers 77,5 mm per wagen.

•

Volledig nieuwe constructie.
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© T. Estler
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Treinset goederentrein „HVLE/VTG”
/gN8

81800 Treinset goederentrein „HVLE/VTG”.
Voorbeeld: Dieselelektrische locomotief serie 285
van de Havelländische Eisenbahn AG, Berlijn (HVLE),
gebouwd door Bombardier als standaardlocomotief in
het TRAXX-programma en 5 zelflossers type Falns van
VTG AG, Hamburg.
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Model: Locomotief uitgerust met 5-polige motor. Alle
assen aangedreven. Driepuntsfrontsein wisselt met
de rijrichting en rode sluitseinen. Verlichting met
onderhoudsarme warmwitte en rode LED’s. Optische
weergave van de remschijven. Alle wagens aan beide
zijden van kortkoppeling en zwarte wielen voorzien.
Voor alle voertuigen geldt: Gedetailleerde en zorgvuldige kleuruitvoering en bedrukking.
Totale lengte over buffers ca. 360 mm.

•
•
•

Hoogwaardige kleuruitvoering en bedrukking.
Kortkoppeling.
Zeer gedetailleerde modellen.
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Zwitserland
/gP5

88592 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Elektrische locomotief Re 4/4 II als Re 421
van SBB Cargo (Schweizerische Bundesbahn sector
goederenverkeer) in blauw/rode uitvoering.

Model: Complete en zeer gedetailleerde uitvoering en
lakkering. Uitgerust met 5-polige Mini-Club-motor. Alle
assen aangedreven. Verlichting met onderhoudsarme
warmwitte LED’s, (3 x wit voor, 1 x wit rechtsachter,

Zwitserse lichtwisseling). Beweegbare spoorstaafruimers op beide draaistellen. Stroomopname via boven- of
onderleiding schakelbaar.
Lengte over buffers ca. 75 mm.

Model: Voorbeeldgetrouwe modelweergave door grotendeels nieuwe constructie. In het front van de locbak
telkens 2 frontvensters, dak zonder zichtbare omschakelschroef voor bovenleiding, bovenste frontsein op
uitbouw nieuw, net als de gewijzigde ventilatoren aan
de zijkant van de uitbouw. LED-Frontsein met warmwitte

LED’s, met de rijrichting wisselend. 5-polige motor. Beide
uitbouwen aan de voorzijde van metaal. Beide draaistellen aangedreven. Gedetailleerde, voorbeeldgetrouwe
lakkering en belettering.
Lengte over buffers 85 mm.

Oostenrijk
/gHi5

88226 Zware elektrische goederentreinlocomotief.
Voorbeeld: Serie 1020 (ex E 94) van de Österreichische
Bundesbahnen (ÖBB). Uitvoering in verkeersrood met
lichtgrijze sierstrepen („Valousek”-lakwerk) in de laatste
bedrijfstoestand, begin jaren 1990.
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•
•
•

Zwitserse lichtwisseling.
Beweegbare spoorstaafruimers.
Levering met een metalen standmodel van een
Re 4/4 II.

USA

© Rainer Hartmann
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USA
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88036 Stoomloc 4-6-0 van NEW YORK CENTRAL &
HUDSON RIVER.
Voorbeeld: 1 Amerikaanse stoomlocomotief met asindeling 4-6-0.

1

87911 Treinset „Reizigerstrein van NEW YORK
CENTRAL & HUDSON RIVER”.
Voorbeeld: Reizigerstrein van de Amerikaanse spoorwegonderneming „New York Central & Hudson River”.
1 vierassig Amerikaans oldtimer-reizigersrijtuig met
bagageafdeling en platform (combine). 4 vierassige
Amerikaanse oldtimer-reizigersrijtuigen met platform
(coach).

Model: Locomotief met 5-polige motor en metalen
opbouw. Alle koppelassen aangedreven. Donkere wielkransen en drijfwerkonderdelen.
Lengte over buffers 97 mm.

•
•

Model: Rijtuigen in voorbeeldgetrouwe lakkering en
belettering. Uitgerust met donkere wielstellen.
Treinlengte over buffers 365 mm.

De set rijtuigen 87911 vult de locomotief 88036 aan tot
een voorbeeldgetrouwe Amerikaanse reizigerstrein.

•

De set rijtuigen 87911 vormt de perfecte aanvulling op
deze locomotief.

Hoogwaardige, gedetailleerde lakkering.

87911
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Locomotief in metalen uitvoering.
5-polige motor.

88036

/gE3

88199 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 Kansas City
Southern.

Model: Beide A-units zijn met een 5-polige motor
uitgerust, die beide draaistellen aandrijft. B-unit zonder
aandrijving. Verlichte nummerborden. Voorste en achterste 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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Märklin Spoor 1 – ware grootte
Spoor 1, de koningsklasse onder de modelspoorbanen,
valt op door zijn hoge mate van detaillering en uitstekende rijeigenschappen. Met zijn schaal van 1:32 zorgt
deze bouwgrootte voor een fascinerende beleving van
de modeltrein.
We stellen u een aantal van de highlights van 2013
voor.
Het begint al met een exclusief model: de stoomlocomotief met getrokken tender uit de serie 038.10-40 van
de Deutsche Bundesbahn (DB) met Wagner-windleiplaten. Deze volledig nieuwe ontwikkeling kan bogen
op een zeer gedetailleerde metalen uitvoering, rookgenerator met wielsynchrone stoomuitstoot en cilinderstoom en een rookkastdeur die geopend kan worden.
Het voorbeeldgetrouwe model met mfx-decoder is
geschikt voor rijden met wisselstroom, gelijkstroom,
Märklin Digital en DCC.
De zware tenderlocomotief van de serie Gt 2x4/4
viert in 2013 zijn 100-jarig jubileum, nadat Maffei de
loc in 1913 voor de steile trajecten van de Königlich

Bayerische Staatseisenbahnen ontwikkelde. Ter ere
van de Gt 2x4/4 werden twee hoogwaardige modellen vervaardigd, die in een groene en in een blauwe
uitvoering zullen verschijnen. Ze schitteren met een
geregelde hoogvermogenaandrijving en uitgebreide
geluidsfuncties.
De V 200.0, een zware dieselhydraulische locomotief,
trok in de jaren 1950 hoogwaardige sneltreinen op alle
hoofdlijnen van de Deutsche Bahn. De locomotief presenteert zich in de klassieke purperrode kleurstelling
met markant opschrift „Deutsche Bundesbahn”, in de
bedrijfstoestand van 1958.
Met de elektrische locomotief E 10.1 arriveert nog een
loc van de Deutsche Bundesbahn. De sneltreinlocomotief bestaat uit een grotendeels metalen frame en
overtuigt met schaarstroomafnemers die in digitaal
bedrijf motorgestuurd kunnen worden geheven en
neergelaten. Het model valt op door de vele gemonteerde onderdelen zoals handrails, DB-borden en
ruitenwissers en andere speciale details.
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Zware tenderlocomotief serie Gt 2 x 4/4
(cehEVW1
55962 Zware tenderlocomotief.
Voorbeeld: Serie Gt 2 x 4/4 van de Königlich Bayerische
Staatsbahnen (K.Bay.Sts.B). Type Mallet met geleed
chassis en hoge- en lagedrukcilinders. Asindeling
D‘D h4v, bouwjaar vanaf 1913.
Model: Opbouw en onderstel voornamelijk van metaal.
Verschillende gemonteerde delen van hoogwaardige
materialen. Met Digital-decoder mfx, geregelde hoogvermogenaandrijving en uitgebreide geluidsfuncties.
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Bedrijf met wisselstroom, gelijkstroom, Märklin Digital
en DCC mogelijk. 8 assen in beide rijwerkgroepen
aangedreven. Ingebouwde rookinzet. Tweepuntsfrontsein met de rijrichting wisselend, rookinzet traditioneel
in bedrijf, digitaal schakelbaar. Standaard gemonteerde
klauwkoppelingen uitwisselbaar tegen 2 meegeleverde
schroefkoppelingen. Berijdbare minimumboogstraal
1.020 mm.
Lengte over buffers 54,8 cm.

Digitale functies
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55963 Zware tenderlocomotief.
Voorbeeld: Serie Gt 2x4/4 van de Königlich Bayerische
Staatsbahnen (K.Bay.Sts.B) in elegant blauw en gouden
ketelringen. Type Mallet met geleed chassis en hoge- en
lagedrukcilinders. Asindeling D’D h4v, bouwjaar vanaf
1913.
Model: Opbouw en onderstel voornamelijk van metaal.
Verschillende gemonteerde delen van hoogwaardige
materialen. Met Digital-decoder mfx, geregelde hoogvermogenaandrijving en uitgebreide geluidsfuncties.

Bedrijf met wisselstroom, gelijkstroom, Märklin Digital
en DCC mogelijk. 8 assen in beide rijwerkgroepen
aangedreven. Ingebouwde rookinzet. Tweepuntsfrontsein met de rijrichting wisselend, rookinzet traditioneel
in bedrijf, digitaal schakelbaar. Standaard gemonteerde
klauwkoppelingen uitwisselbaar tegen 2 meegeleverde
schroefkoppelingen. Berijdbare minimumboogstraal
1.020 mm.
Lengte over buffers 54,8 cm.
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Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Frontsein

x

x

x

x

Rookgarnituur

x

x

x

x

Rijgeluid stoomloc

x

x

x

x

Locfluit

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Kolen scheppen

x

x

x

Stoom afblazen

x

x

x

Piepen van remmen uit

x

x

x

Injecteur

x

x

x

Luchtpomp

x

x

Schudrooster

x

x

Koppelgeluid

x

x

Cabineverlichting

x

x

171

Stoomlocomotief serie 38
(cehEkVW3
55383 Stoomlocomotief met getrokken tender.
Voorbeeld: Stoomlocomotief met getrokken tender
serie 038.10-40 van de Deutsche Bundesbahn (DB) met
Wagner-windleiplaten. Voormalige Pruisische P8.
Model: Onderstel, locbak, tender en gemonteerde
onderdelen voornamelijk van metaal. Zeer gedetailleerd
model met veel gemonteerde details en gedetailleerde
cabine. Met Digital-decoder mfx, geregelde hoogvermogenaandrijving en geluidsgenerator met wielsynchroon

rijgeluid en uitgebreide geluidsfuncties. Bedrijf met
wisselstroom, gelijkstroom, Märklin Digital en DCC
mogelijk. 3 assen aangedreven. Ingebouwde rookgenerator met wielsynchrone stoomuitstoot en cilinderstoom.
Tweepuntsfrontsein met tijdperkgetrouwe lichtkleuren,
met de rijrichting wisselend. Frontseinverlichting en
rookgarnituur traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme warmwitte LED’s.
Met verlichting van aandrijfmechanisme, cabine en

Digitale functies

vuurkist. Loc voor met schroefkoppeling, aan
de tender met schroefkoppeling. 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 58,1 cm.
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•
•
•
•
•
•
•
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Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Frontsein

•
•
•

© C. Bellingrodt

Control
Unit

Volledig nieuwe ontwikkeling.
Zeer gedetailleerde metalen constructie.
Rookgenerator met wielsynchrone stoomuitstoot en
cilinderstoom.
Belastingsgestuurd wielsynchroon rijgeluid.
Rookkastdeur met veel originele details kan open.
Frontsein met tijdperkgetrouwe lichtkleur en warmwitte LED.
Tweekleurige flikkeren in de vuurkist.
Verlichting van aandrijfmechanisme.
Cabineverlichting.
mfx-decoder voor bedrijf met wisselstroom, gelijkstroom, Märklin Digital en DCC.

(cehEkVW1

55381 Stoomlocomotief met getrokken tender.
Voorbeeld: Stoomlocomotief met getrokken tender serie
P8 van de Königlich Preußische Eisenbahnverwaltung
(KPEV). Latere serie 38.10-40.
Model: Onderstel, locbak, tender en gemonteerde
onderdelen voornamelijk van metaal. Zeer gedetailleerd
model met veel gemonteerde details en gedetailleerde
cabine. Met Digital-decoder mfx, geregelde hoogvermogenaandrijving en geluidsgenerator met wielsynchroon
rijgeluid en uitgebreide geluidsfuncties. Bedrijf met
wisselstroom, gelijkstroom, Märklin Digital en DCC
mogelijk. 3 assen aangedreven. Ingebouwde rookgene-

rator met wielsynchrone stoomuitstoot en cilinderstoom.
Tweepuntsfrontsein met tijdperkgetrouwe lichtkleuren,
met de rijrichting wisselend. Frontseinverlichting en
rookgarnituur traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme warmwitte LED’s.
Met verlichting van aandrijfmechanisme, cabine en
vuurkist. Loc voor met schroefkoppeling, aan de tender
met schroefkoppeling. 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 58,1 cm.

© Verkehrsarchiv Nürnberg
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55384 Stoomlocomotief met getrokken tender.
Voorbeeld: Stoomlocomotief met getrokken tender serie
038.10-40 van de Deutsche Bundesbahn (DB) met Wittewindleiplaten. Voormalige Pruisische P8.
Model: Onderstel, locbak, tender en gemonteerde
onderdelen voornamelijk van metaal. Zeer gedetailleerd
model met veel gemonteerde details en gedetailleerde
cabine. Met Digital-decoder mfx, geregelde hoogvermogenaandrijving en geluidsgenerator met wielsynchroon
rijgeluid en uitgebreide geluidsfuncties. Bedrijf met
wisselstroom, gelijkstroom, Märklin Digital en DCC
mogelijk. 3 assen aangedreven. Ingebouwde rookgene-

rator met wielsynchrone stoomuitstoot en cilinderstoom.
Driepuntsfrontsein met tijdperkgetrouwe lichtkleuren,
met de rijrichting wisselend. Frontseinverlichting en
rookgarnituur traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme warmwitte LED‘s.
Met verlichting van aandrijfmechanisme, cabine en
vuurkist. Loc voor met schroefkoppeling, aan de tender
met schroefkoppeling. 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 58,1 cm.

© Rolf Schulze
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Reizigersrijtuigen
kjVW3

58191 Reizigersrijtuig.
Voorbeeld: „Donnerbüchse”-eenheidsrijtuig Ai (27 138
Münster) van de Deutsche Bundesbahn (DB). 1e klas
met gesloten overgangen.
Model: Zeer gedetailleerde onderstel met veel
gemonteerde onderdelen. Rijtuigbak met afzonderlijke
interieurwand in de lengterichting, compleet interieur, gemonteerde dakventilatoren, enz. Ingebouwde
interieurverlichting met standaard ingebouwde Digitaldecoder digitaal schakelbaar, traditioneel in bedrijf.
Berijdbare minimumboogstraal 1.020 mm.
Lengte over buffers 43,5 cm.

•

Interieurverlichting

Control
Unit
x

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station
x

x

x

Nieuw bedrijfsnummer.
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58192 Reizigersrijtuig.
Voorbeeld: „Donnerbüchse”-eenheidsrijtuig Bi (83 921
Münster) van de Deutsche Bundesbahn (DB). 2e klas.
Model: Zeer gedetailleerde onderstel met veel
gemonteerde onderdelen. Rijtuigbak met afzonderlijke
interieurwand in de lengterichting, compleet interieur, gemonteerde dakventilatoren, enz. Ingebouwde
interieurverlichting met standaard ingebouwde Digitaldecoder digitaal schakelbaar, traditioneel in bedrijf.
Berijdbare minimumboogstraal 1.020 mm.
Lengte over buffers 43,5 cm.

•

Digitale functies

Nieuw bedrijfsnummer.
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Digitale functies
Interieurverlichting

Control
Unit
x
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Station Station 2 Station
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x

x
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58193 Reizigersrijtuig.
Voorbeeld: „Donnerbüchse”-eenheidsrijtuig Bid (83 105
Münster) van de Deutsche Bundesbahn (DB). 2e klas.
Model: Zeer gedetailleerde onderstel met veel
gemonteerde onderdelen. Rijtuigbak met afzonderlijke
interieurwand in de lengterichting, compleet interieur, gemonteerde dakventilatoren, enz. Ingebouwde
interieurverlichting met standaard ingebouwde Digitaldecoder digitaal schakelbaar, traditioneel in bedrijf.
Berijdbare minimumboogstraal 1.020 mm.
Lengte over buffers 43,5 cm.

•

Interieurverlichting

Control
Unit
x

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station
x

x

x

Nieuw bedrijfsnummer.
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58194 Bagagewagen.
Voorbeeld: „Donnerbüchse”-eenheidsrijtuig Pwi
(114 167 Münster) van de Deutsche Bundesbahn (DB).
Model: Zeer gedetailleerde onderstel met veel gemonteerde onderdelen. 4 deuren die open kunnen. Ingebouwde interieurverlichting met standaard ingebouwde
Digital-decoder digitaal schakelbaar, traditioneel in
bedrijf. Berijdbare minimumboogstraal 1.020 mm.
Lengte over buffers 43,5 cm.

•

Digitale functies

Digitale functies
Interieurverlichting

Control
Unit
x

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station
x

x

x

Nieuw bedrijfsnummer.
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Serie V 200.0
/cehNkjV3
55804 Diesellocomotief.
Voorbeeld: Zware dieselhydraulische locomotief serie
V 200.0 van de Deutsche Bundesbahn (DB). Multifunctionele locomotief in klassieke purperrode kleurstelling
met markant opschrift „Deutsche Bundesbahn”, in de
bedrijfstoestand van 1958.
Model: Frame van metaal met laag gelegen zwaartepunt. Digital-decoder mfx met uitgebreide geluidsfuncties. Bedrijf met wisselstroom, gelijkstroom,
Märklin Digital en DCC mogelijk. Centraal ingebouwde
hoogvermogenmotor en aandrijving via cardanassen op
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differentieel in beide draaistellen, alle assen aangedreven, antislipbanden. Frontsein en rode sluitseinen
traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Cabines met
interieur en voor met figuur van machinist. Machinekamer met reliëf-inrichting. Handrails van metaal en
andere gemonteerde details: handgrepen, antenne,
dakventilator. Standaard gemonteerde klauwkoppelingen uitwisselbaar tegen 2 meegeleverde schroefkoppelingen.
Berijdbare minimumboogstraal 1.020 mm.
Lengte over buffers 57,7 cm.

Digitale functies

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Eenmalige serie.
Frontsein

x

x

x

x

Rijgeluid dieselloc

x

x

x

x

Seintoon

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Cabineverlichting

x

x

x

Frontsein achter uit

x

x

x

Rangeerfluit

x

x

x

Frontsein voor uit

x

x

x

Piepen van remmen uit

x

x

Perslucht afblazen

x

x

Voorsmeren

x

x

Serie E 10.1
(cehNkjVW3
55012 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Serie E 10.1 van de Deutsche Bundesbahn
(DB). Sneltreinlocomotief met hoekige locbak, 5 frontseinen, regengoot rondom en ventilatoren. Basiskleur
kobaltblauw. Bedrijfstoestand ca. 1964.
Model: Chassis met hoofdframe en draaistelframe van
metaal. Opbouw voornamelijk van metaal. Met Digitaldecoder mfx, geregelde hoogvermogenaandrijving en
uitgebreide geluidsfuncties. Bedrijf met wisselstroom,
gelijkstroom, Märklin Digital en DCC mogelijk. Centraal
ingebouwde hoogvermogenmotor en aandrijving via
cardanassen op alle assen in beide draaistellen. In
digitaal bedrijf kunnen de schaarstroomafnemers motorgestuurd worden geheven en neergelaten. Wit frontsein

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

•

In digitaal bedrijf kunnen de schaarstroomafnemers
motorgestuurd worden geheven en neergelaten.

Digitale functies

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Eenmalige serie.
Frontsein

x

x

x

x

Cabineverlichting

x

x

x

x

Rijgeluid eloc

x

x

x

x

Locfluit

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Stationsmededeling

x

x

x

Pantograaf 1

x

x

x

Conducteursfluit

x

x

x

Pantograaf 2

x

x

x

Piepen van remmen uit

x

x

Frontsein achter uit

x

x

Frontsein voor uit

x

x

Compressor

x

x

Perslucht afblazen

x

x
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Sneltreinrijtuigen
kjVW3

58013 Sneltreinrijtuig.
Voorbeeld: Sneltreinrijtuig 1e klas A4üm-61 (12 030
München) van de Deutsche Bundesbahn (DB). Basiskleur kobaltblauw.

kjVW3

58023 Sneltreinrijtuig.
Voorbeeld: Sneltreinrijtuig 2e klas B4üm-61 (19 395
München) van de Deutsche Bundesbahn (DB). Basiskleur chroomoxidegroen.
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Model: Wagenbak in gedetailleerde kunststofbouw
met veel gemonteerde details. Compleet interieur en
ingebouwde interieurverlichting. Kortkoppelingen

met schaargeleiding. Berijdbare minimumboogstraal
1.020 mm.
Lengte over buffers 75 cm.

Model: Wagenbak in gedetailleerde kunststofbouw
met veel gemonteerde details. Compleet interieur en
ingebouwde interieurverlichting. Kortkoppelingen

met schaargeleiding. Berijdbare minimumboogstraal
1.020 mm.
Lengte over buffers 75 cm.

kjVW3

58024 Sneltreinrijtuig.
Voorbeeld: Sneltreinrijtuig 2e klas B4üm-61 (19.407
München) van de Deutsche Bundesbahn (DB). Basiskleur chroomoxidegroen.

kjVW3

58043 Sneltreinrijtuig.
Voorbeeld: Gecombineerd restauratierijtuig AR4üm-54
(11 869 München) van de Deutsche Bundesbahn (DB).
Basiskleur puperrood/kobaltblauw.

Model: Wagenbak in gedetailleerde kunststofbouw
met veel gemonteerde details. Compleet interieur en
ingebouwde interieurverlichting. Kortkoppelingen

met schaargeleiding. Berijdbare minimumboogstraal
1.020 mm.
Lengte over buffers 75 cm.

Model: Wagenbak in gedetailleerde kunststofbouw
met veel gemonteerde details. Compleet interieur en
ingebouwde interieurverlichting. Kortkoppelingen

met schaargeleiding. Berijdbare minimumboogstraal
1.020 mm.
Lengte over buffers 75 cm.
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Sneltreinrijtuig/Goederenwagen
kjVW3

58053 Sneltreinrijtuig.
Voorbeeld: Gecombineerd bagagerijtuig BD4üm-61
(95 162 München) van de Deutsche Bundesbahn (DB).
Basiskleur chroomoxidegroen.

VW3

58244 Gesloten goederenwagen.
Voorbeeld: Grootvolumewagen type Gl 11 van de
Deutsche Bundesbahn (DB), met groot reclameopschrift
„Miele”. Bedrijfstoestand ca. 1960.
Model: Lange wagenbak met ronddak en imitatie van
houten wanden. Deuren kunnen geopend worden. Vele
gemonteerde details. Berijdbare minimumboogstraal
1.020 mm.
Lengte over buffers 37,5 cm.
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Model: Wagenbak in gedetailleerde kunststofbouw
met veel gemonteerde details. Compleet interieur en
ingebouwde interieurverlichting. Kortkoppelingen

met schaargeleiding. Berijdbare minimumboogstraal
1.020 mm.
Lengte over buffers 75 cm.

Reizigerstreinlocomotief serie 24
(cehEVW3
55247 Stoomlocomotief met getrokken tender.
Voorbeeld: Reizigerstreinlocomotief serie 24 „Steppen
pferd” van de Deutsche Bundesbahn (DB). Oorspronkelijke uitvoering met kleine Wagner-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. Tweepuntsfrontsein met de rijrichting wisselend. Frontseinverlichting en rookgarnituur traditioneel

Digitale functies

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.

•
•
•

Vormvariant met kleine Wagner-windleiplaten.
Wielsynchroon rijgeluid.
Flikkeringen in de vuurkist.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Eenmalige serie.
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

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
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Goederenwagens
=VW3

58614 Set poedersilowagens.
Voorbeeld: Poedersilowagen met rembordes Kds 56 van
de Deutsche Bundesbahn (DB).
Model: Beide wagens met hoofdframe van metaal.
Bufferhulzen, greepstangen en handrails van messing. Wagenbakken en talrijke gemonteerde details
van hoogwaardig kunststof. Wagens in verschillende
kleuren en met verschillende bedrijfsnummers. Wagens
afzonderlijk verpakt, met extra buitendoos. Berijdbare
minimumboogstraal 600 mm.
Lengte over buffers elk 26,5 cm.

=VW3

58624 Set poedersilowagens.
Voorbeeld: Poedersilowagen zonder rembordes Kds 54
van de Deutsche Bundesbahn (DB).
Model: Beide wagens met hoofdframe van metaal.
Bufferhulzen, greepstangen en handrails van messing. Wagenbakken en talrijke gemonteerde details
van hoogwaardig kunststof. Wagens in verschillende
kleuren en met verschillende bedrijfsnummers. Wagens
afzonderlijk verpakt, met extra buitendoos. Berijdbare
minimumboogstraal 600 mm.
Lengte over buffers elk 26,5 cm.
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=VW4

58556 Containerwagen.
Voorbeeld: Containerwagen Lbs 584 van de Deutsche
Bundesbahn (DB) geladen met 4 pa-containers type
Ddzkr voor fijne kalk, kunststofgranulaat en levensmiddelen (griesmeel, bloem, suiker).
Model: Onderstel van zinkspuitgietwerk. Veel gemonteerde details van hoogwaardig kunststof. Geladen met
4 afneembare kogelvormige containers. Containers met
gemonteerde details en verschillende bedrijfsnummers.
Berijdbare minimumboogstraal 1.020 mm.
Lengte over buffers 36 cm.
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Zwitserland
/cehPkiVW2
55564 Zware goederentreinlocomotief „Krokodil”.
Voorbeeld: Serie Ce 6/8 II van de Schweizerische
Bundesbahnen (SBB/CFF/FFS). Bruine uitvoering met
4 cabinedeuren.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving met twee
motoren. 6 assen aangedreven. Bedrijf met wisselstroom, gelijkstroom, Märklin Digital en DCC mogelijk.
Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting traditioneel
in bedrijf, digitaal schakelbaar. Driedelige opbouw met
uiterst gedetailleerd onderstel. Gegoten drijf- en koppel-

VW2

58403 Set Zwitserse wagens.
Voorbeeld: Verschillende wagentypen, ondergebracht
bij de Schweizerische Bundesbahnen (SBB/CFF/FFS).
Schamelwagenpaar N2, wijnvatenwagen met remhuisje
en gesloten goederenwagen K3 met remhuisje.
Model: Onderstel en opbouw van alle wagens met veel
nauwkeurig gevormde details. Talloze andere details
afzonderlijk gemonteerd. Elke wagen is veilig afzonderlijk verpakt. Schamelwagenpaar met doorlopende lading
van echt hout. Wijnvatenwagen met vaten van echt

stangen. Op de uitbouw aan de voorkant elk 2 stangen
met grepen en gemonteerde overgangsplaten. 4 deuren
die open kunnen. Dakpartijen met talloze afzonderlijk
gemonteerde details en 2 functionele pantografen in
oude uitvoering. Bufferbalken met voorbeeldgetrouwe
geveerde buffers met stang. Standaard gemonteerde
klauwkoppelingen uitwisselbaar tegen 2 meegeleverde
schroefkoppelingen. Berijdbare minimumboogstraal
1.020 mm.
Lengte over buffers 60,6 cm.

hout, machinekamer en loopbrug met ladder. Gesloten
goederenwagen met beweegbare schuifdeuren. Berijdbare minimumboogstraal 1.020 mm.
Totale lengte over buffers 113 cm.

•

Deze oltimer-goederenwagens vormen een kenmerkende trein voor de „bruine” krokodil 55564.

Eenmalige serie.

58403
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Eenmalige serie.

55564

Digitale functies

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Frontsein

x

x

x

x

Cabineverlichting

x

x

x

x

Rijgeluid eloc

x

x

x

x

Locfluit

x

x

x

x

Directe regeling

x

x

x

x

Koppelgeluid

x

x

x

Perslucht afblazen

x

x

x

Rangeerfluit

x

x

x

Stationsmededeling – CH

x

x

x

Piepen van remmen uit

x

x

Ventilator

x

x

Luchtpers

x

x

Panto-geluid

x

x
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Märklin-Insider-Club
Instappen en als Märklin-Insider sneller informatie krijgen.

De producten op een rij:

Profiteer van de vele voordelen en extra’s, die wij alleen aan

✘ Alle 6 uitgaven van het Märklin Magazin ✘ 2x per jaar de Jaarkroniek

onze Clubleden garanderen. Op deze bladzijde zijn alle producten

Het leidende tijdschrift voor modelspoorders.

De hoogtepunten van het Märklin-modelspoor-

afgebeeld, die in het jaarcontirbutie van de Märklin-Insider-Club

Bestaande Märklin Magazin-abonnementen

jaar worden op dvd vastgelegd en kunnen zo

opgenomen zijn. Bovendien brengt Märklin e xclusieve modellen

kunnen overgenomen worden. De huidige

opnieuw worden beleefd.

uit, die alleen voor Club-leden gereserveerd zijn.

aboprijs van Euro 33,– is in de ledencontributie
opgenomen.

Lid worden van de Märklin-Insider-Club is heel eenvoudig:
Slechts het aanmeldingsformulier (bijv. op onze website
www.maerklin.com) invullen en aan ons opsturen.

✘ Catalogus
De jaarlijks beschikbare hoofdcatalogus

✘ 6x per jaar Insider-Clubnews

krijgen Clubleden gratis. Hij kan in de vakhan-

Op 24 pagina’s en zes keer per jaar leest u

del op vertoon van een waardebon afgehaald

alles over „uw merk en uw club”. Achter-

worden.

grondartikelen, bijdragen vanuit de productieafdeling en reportages over de makers van uw

✘ Insider-Clubkaart

modelspoorbaan bieden u een goed geïnfor-

De jaarlijks nieuw uitgevoerde en persoon-

meerde kijk op de wereld van Märklin.

lijke Clubkaart legitimeert u als Clublid en
garandeert u vele voordelen. Onder andere

✘ Exclusieve Clubmodellen
Met uw lidmaatschap van de Insider-Club

krijgt korting op toegangsprijzen in veel musea,
beurzen en musicals.

bent u gerechtigd, exclusieve, speciaal voor
u als Clublid ontwikkelde en geproduceerde
modellen te verwerven. De betekenis van
deze Clubmodellen wordt met een certificaat
Märklin-Insider-Club
Postfach 9 60
73009 Göppingen
Duitsland
Telefoon +49 (0) 7161/608-213
Fax
+49 (0) 7161/608-308
E-mail
insider-club@maerklin.com
Internet www.maerklin.com
Het Jaarlidmaatschap kost Euro 79,95, CHF 129,90
US $ 109,– (stand 2013), inclusief jaarwagen, jaarkroniek,
jaarabonnement Märklin Magazin, catalogus, Clubnews, etc.

onderstreept.

✘ Club-jaarwagen
De attractieve jaarwagen, naar keuze in spoor
H0 of Z, is alleen voor u Sie als Clublid verkrijgbaar. Verheug u op die jaarlijks wisselende
modellen.

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

De hier genoemde producten h ebben betrekking op 2013,
veranderingen voorbehouden.
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INSIDER

!U4

48163 Insider-jaarwagen H0 2013.
Voorbeeld: Koelwagen type Ibblps 379 van de Deutsche
Bundesbahn (DB), verhuurd aan Transthermos Kühlverkehr. Bedrijfstoestand begin jaren 1970.

Model: Een kopzijde met luik en bordes voor ijstoevoer.
Lengte over buffers 16,2 cm.
Geïsoleerd wielstel 2 x 700580.

•

Nieuwe constructie van de koelwagen type
Ibblps 379.

•
•
•

Nieuwe constructie.
Nieuw type als isothermwagen.
Opbouw met planken in lengterichting.

:

Nieuw

Eenmalige serie 2013
uitsluitend voor Märklin Insider-leden.

5 rjaanatier

ga

**

!3

:
Nieuw

5 rjaanatier

ga

**

80323 Insider-jaarwagen Spoor Z 2013.
Voorbeeld: Gesloten 2-assige isothermwagen. Particuliere wagen van Kühltransit AG, ondergebracht bij
de DB.
Model: Zijwanden in horizontaal plankwerk. Vaste
koelruimtedeuren. Nieuw type als isothermwagen.
Opbouw met planken in de lengterichting, wagenbak
van kunststof, voorbeeldgetrouw beletterd.
Lengte over buffers ca. 40 mm.

Eenmalige serie 2013
uitsluitend voor Märklin Insider-leden.

82319 Ketelwagen.
Voorbeeld: 2-assige ketelwagen met rembordes.
Model: Exclusieve ketelwagen, uitsluitend beschikbaar
voor 5-jarige Insider-leden. Zwarte schijfwielen.
Wagenlengte over buffers 40 mm.

** N
 u nieuw:
5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen (Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012.
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Insider-model
!(cehET3
37020 Goederentrein-stoomlocomotief met condens
tender.
Voorbeeld: Zware goederentrein-stoomlocomotief met
5-assige condenstender, naar een ontwerp van Borsig.
Gepland als serie 53.0 van de Deutsche Bundesbahn
(DB). Als gevolg van de oorlog nooit vervaardigde,
grootste Duitse stoomlocomotiefconstructie. Fictieve
bedrijfstoestand begin jaren 1950.
Model: Met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving in de
ketel en ventilatoraandrijving in de condenstender. 4 assen aangedreven. Antislipbanden. Locomotief en tender
voornamelijk van metaal. Ingericht voor 2 rookgarnituren

Digitale functies

7226. Tweepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting en
naderhand in te bouwen rookgarnituren traditioneel in
bedrijf, digitaal schakelbaar. Afstand tussen locomotief
en condenstender verstelbaar.
Lengte over buffers 35,5 cm.

•
•
•

Alleen door Insider-leden te bestellen als
locomotief voor de tot nu toe verschenen H0
Insider-jaarwagens.

Exclusief speciaal model, uitsluitend voor Insiderleden.
Goederentrein-stoomlocomotief passend bij alle tot
nu toe verschenen Insider-jaarwagens.
Ventilatoraandrijving in de condenstender digitaal
schakelbaar.

:

Nieuw

5 janatier

gara

**

Control
Unit

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

Ventilatoraandrijving

x

x

x

Rangeerfluit

x

x

x

Luchtpomp / compressor

x

x

x

Stoom/perslucht afblazen

x

x

Kolen scheppen

x

x

Schudrooster

x

x

Injecteur

x

x

** Nu nieuw:
5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen (Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012.
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Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

!)gE3

88294 Tenderlocomotief.
Voorbeeld: Zware goederentreinlocomotief serie 96 van
de Deutsche Bundesbahn (DB). Gelede locomotief type
Mallet met compoundmotor met hoge- en lagedrukcilinders. Inzet: voor zware goederentreinen en als opdruk
locomotief op steile trajecten.

Model: Gedetailleerd gelakt en bedrukt voertuig met
bochtenvolgend geleed onderstel. Alle drijf- en gekoppelde assen aangedreven. LED-tweepuntsfrontsein met
warmwitte LED’s, met de rijrichting wisselend. Uiterst
gedetailleerd drijfwerk/besturing. Imitatie van remtangen en spoorstaafruimers. Railbogen berijdbaar vanaf
boogstraal 145 mm.
Lengte over buffers 81 mm.

•
•
•

Exclusief speciaal model, uitsluitend voor Insiderleden.
Locomotief passend bij de tot nu toe verschenen
Insider-jaarwagens.
Uiterst gedetailleerd drijfwerk en remimitaties.

:

Nieuw

5 rjaanatier

ga

**
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Museumwagen
U3

48113 H0 museumwagenset 2013.
Voorbeeld: Tweeassige schuifdakwagen van het type
Bauart Kmmks 51, met remhuisje. Particuliere wagen
van de firma Albrecht Braun, Lonsee. Ondergebracht bij
de Deutsche Bundesbahn (DB). Vrachtwagen Büssing
met laadbak van de firma Braun, met steenplaten als
lading.
Model: Schuifdak van de wagen kan worden geopend.
Wagen in de uitvoering van de firma Braun, Lonsee.
Lengte over buffers 12,2 cm.

VW3

58571 Museumwagen Spoor 1 2013.
Voorbeeld: Wagen voor zware lasten type SSy 45 van de
Deutsche Bundesbahn (DB). Geladen met twee stapels
geprefabiceerde betondelen van de onderneming
„Albrecht Braun” Lonsee.
Model: Platte wagen met stabiele langsligger en
gestructureerd laadvlak. Platte wagen met insteekbare rongen. Geladen met voorbeeldgetrouwe stapels
gefabriceerd beton. Berijdbare minimumboogstraal
1.020 mm.
Lengte over buffers 33,5 cm.
Eenmalige serie. Alleen verkrijgbaar in de Märklin
Erlebniswelt Göppingen.
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Vrachtwagenmodel van een combinatie van metaal en
kunststof. Uitvoering als fabrieksvrachtwagen van de
firma Braun. Geladen met steenplaten op pallets.
Lengte van de vrachtwagen 8,2 cm.
Geïsoleerd wielstel voor schuifdakwagen 2 x 700580.
Eenmalige serie.
Alleen verkrijgbaar in de Märklin Erlebniswelt
Göppingen.

3

80024 Museumwagenset Z 2013.
Voorbeeld: Hogeboordwagen van de DB met reclameopschrift van de onderneming „Albrecht Braun” Lonsee.
Vrachtauto Magirus Rundhauber met laadbak en lading
van pallets met stenen.
Model: Lengte over buffers 54 mm.
Vrachtwagen van metaal in realistische kleuren,
geladen met voorbeeldgetrouwe lading „pallets met
betonstenen”.

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

Reparatie-Service/Garantie

Algemene opmerkingen

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

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

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

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

veiligheidsnormen en toelatingsrichtlijnen. Volg hierbij
de aanwijzingen in de handleidingen op.
Schakelnetdelen zijn geen speelgoed. Ze dienen voor de
stroomvoorziening van de modelspoorbaan.
Naast deze aanwijzingen dienen ten behoeve van de
bedrijfsveiligheid ook de aanwijzingen in de handleidingen van de betreffende Märklin-producten te
worden opgevolgd.

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

Aansluiting van spoorbanen.
Gebruik voor het bedrijf uitsluitend schakelnetdelen van
Märklin. We verzoeken u om alleen gebruik te maken
van schakelnetdelen uit het actuele productprogramma,
omdat deze schakelnetdelen voldoen aan de actuele

Alleen voor volwassenen.

Belangrijke Service-data
Duitsland

Nederland

Zwitserland, Frankrijk, Italië

België

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

Technische hotline
Maandag t/m donderdag: 09.00 – 13.00 uur
en 13.30 – 17.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 13.00 uur en 13.30 – 16.00 uur
en 18.00 – 20.00 uur
Aanspreekpartner: G. Keuterman
Telefoon 0031 (0) 74 - 2664044
E-mail
info@Keuterman.nl

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

Technische hotline
Maandag van 20.00 – 22.00 uur
Zondag van 10.00 – 12.00 uur
Aanspreekpartner: Hans Van Den Berge
Telefoon +32 (0) 9 245 47 56
E-mail customerservice@marklin.be
USA
Technische hotline
Aanspreekpartner: Dr. Tom Catherall
Telefoon 801-367-1042
E-mail tom@marklin.com
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Chassis van de locomotief van metaal.
Chassis en opbouw van de loc
hoofdzakelijk van metaal.

i
a

Overwegend deel van de locomotief
opbouw van metaal.

Chassis en opbouw van de loc van metaal.

Chassis van de wagen van metaal.

b
c

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

Märklin-kortkoppeling met draaipunt.

d

Märklin-kortkoppelingen in genormeerde
schacht met draaipunt.

Stroomvoorziening omschakelbaar naar bovenleiding.
Locomotief met geregelde, instelbare Softdrive Sinusaandrijving. Rijbedrijf met Märklin-transformatoren,
in het Märklin-Delta-systeem, in het Märklin-Digitalsysteem (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 instel
baar. Speciale motor met elektronisch ondersteunde
lastcompensatie of in compact k lokankertype. Rijbe
drijf met Märklin-transformator, in het Märklin-Deltasysteem, in het Märklin-Digital-systeem (Motorolaformaat) en Märklin Systems. 1 schakelbare extra
functie (function) bij Digital-bedrijf.
Digitale decoder met meer digitaal schakelbare func
ties (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.

Märklin-magneetkoppeling.

Digital-decoder met maximaal 9 digitaal schakel
bare functies bij het bedrijf met Mobile Station
60652/60653. Maximaal 5 functies bij het bedrijf met
Control Unit 6021. Maximaal 16 functies met Central
Station 60212/60213/60214/60215. Bezette functies al
naar uitrusting van de locomotief.

V
W

Voertuig is met verende buffers
uitgevoerd.

Digital-decoder mfx+ (Märklin speelwereld).

Q
j

Insteekbare sokkel om eenvoudig te
plaatsen en weg te halen.

Märklin-kortkoppelingen in genormeerde
schacht met schaargeleiding.

Automatische klauwkoppelingen kunnen
vervangen worden door schroefkop
pelingen.

Interieur ingebouwd.

e

f
X

Locomotief met geregelde, instelbare C-Sinusaandrijving. Rijbedrijf met Märklin-transformatoren,
in het Märklin-Delta-systeem, in het Märklin-Digitalsysteem (Motorola-formaat) en Märklin Systems.
Locomotief met geregelde, instelbare Softdrive Sinusaandrijving. Rijbedrijf met Märklin-transformatoren,
in het Märklin-Delta-systeem, in het Märklin-Digitalsysteem (Motorola-formaat) en Märklin Systems.
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Locomotief met 5-polige motor.

Geluidselektronica ingebouwd.

Enkel frontsein voor.

Enkel frontsein met de rijrichting wisselend.

Tweepuntfrontsein voor.

Tweepuntsfrontsein voor en achter.

Tweepuntsfrontsein wisselend met de rijrichting.

Driepuntfrontsein voor.

Driepuntfrontsein voor en achter.
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Driepuntfrontsein en twee rode sluitseinen
wisselend met de rijrichting.

!

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

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.

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.

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

30e Internationale Modelspoortentoonstelling en 9e Märklin-dagen 2013
Het mega-evenement voor het
hele gezin in Göppingen
13 t/m 15 sept. 2013
www.maerklin.de

Wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. Alle opgaven
van prijs, gegevens en maten onder
voorbehoud. Vergissingen en drukfouten onder voorbehoud.
De afbeeldingen van de modellen
zijn in sommige gevallen van handmonsters gemaakt.
De serieproductie kan in detail van
de betreffende modellen afwijken.
Union Pacific, Rio Grande en
Southern Pacific zijn geregistreerde
merknamen van de Union Pacific
Railroad Company. Andere merken
zijn eveneens beschermd.
Mocht deze informatie geen
prijsopgaven bevatten, vraag a.u.b.
uw vakhandelaar naar de actuele
prijslijst.
Alle rechten voorbehouden. Nadruk,
ook gedeeltelijk, verboden.
© Copyright by
Gebr. Märklin & Cie. GmbH.
In Duitsland geproduceerd.
197920 – 01 2013
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