
www.maerklin.com 

NL

H0  Catalogus 2014

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55 – 57
73033 Göppingen
Germany 

www.maerklin.com

Wijzigingen en leveringsmogelijkheden 

voorbehouden. Alle opgaven van prijs, 

gegevens en maten onder voorbehoud. 

Vergissingen en drukfouten onder voor-

behoud. De afbeeldingen van de modellen 

zijn in sommige gevallen van handmons-

ters gemaakt. De serieproductie kan in de-

tail van de betreffende modellen afwijken.

Alle rechten voorbehouden. Nadruk, ook 

gedeeltelijk, verboden.

© Copyright by 

Gebr. Märklin & Cie. GmbH.

In Duitsland geproduceerd.

244339-022014



2 3



De modellen op batterijen voor jonge kinderen.
Vanaf nu zal het enthousiasme van uw kinderen 

meegroeien: De zes startsets met batterijvoeding 

beloven veel onbezorgd speelgenot. Ze zijn ideaal 

voor alle kinderen vanaf 3 jaar, die met de sets hun 

fijne motoriek op speelse manier kunnen ontwik-

kelen. Met de stabiele magneetkoppeling kan elk 

kind direct overweg. Hetzelfde geldt voor de infra-

rood-rijregelaar, waarmee twee treinen tegelijker-

tijd bestuurd kunnen worden. 

Compatibel en uitbreidbaar.
Met de op kinderen afgestemde modellen in ver-

korte schaal worden de originele voorbeelden 

zeer dicht benaderd. Bij de startsets wordt een 

grote kunststof spoorbaan met een kruising mee-

geleverd die kan worden uitgebreid met een rai-

luitbreidingsset. De drie snelheids niveaus en de 

realistische licht- en geluidsfuncties maken de 

robuuste treinen zelfs zonder rails, op een gladde 

vloer, tot een veelzijdig én veilig genoegen.

Het begin van de pret.
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Click and MixClick and Mix

Wat zou u zeggen van speelgoed dat elke dag verandert, oneindig 

veel afwisseling biedt en voor maximaal speelplezier in de kinderka-

mer zorgt? Welkom in de wereld van Click and Mix, de opwindende 

productreeks van Märklin my world.

Het basisprincipe van Click and Mix is al net zo eenvoudig als 

speels: kinderen kunnen de chassis en bakken van locomotieven 

dankzij een steeksysteem zelf naar hartenlust uitwisselen en com-

bineren. Alle wagens worden als losse onderdelen geleverd en 

kunnen met de andere producten uit het Click en Mix-assortiment 

worden samengebouwd voor geheel eigen treintypen en een crea-

tieve speelbeleving. De dieselloc verandert in een handomdraai in 

een elektrische loc en de goederentrein wordt een reizigerstrein. 

Kinderen kunnen alles maken wat ze bedenken.

De locomotieven en wagens zijn van vrolijke kleuren voorzien. Ze 

beschikken over de bekende licht- en soundfuncties en zijn nat-

uurlijk te combineren met alle andere producten van Märklin my 

world. De robuuste kunststofrails kunnen ook snel op de vloer 

samengevoegd en weer gedemonteerd worden. De wagens wor-

den aaneengekoppeld met de speciale Märklin my world-magneet-

koppelingen, die het rangeren gemakkelijk maken.

Zo ontstaan steeds weer nieuwe treinen, ook treinen die eigen-

lijk helemaal niet bestaan. Een elektrische loc met kolentender, 

een rongenwagen met dak. Met de productlijn Click and Mix van 

 Märklin my world is het speelplezier eindeloos.

Speelplezier met een 
bijzondere click.
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4x 2x

150 x 76 cm
59” x 30”

1x22x

HigH lights

/  Alle voertuigen bestaan uit insteekbare bouwpakketten die 
voor een maximaal speelplezier zorgen. 

/  Door batterij aangedreven trein met licht- en geluidsfuncties.
/  Speelgoed geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.
/  The containers can be removed individually.
/  Stevige voor kinderen geschikte kunststofrails voor snel 

opbouwen en opbergen - ook op zolder.
/  Inclusief batterijen.

29370 Startset „Goederentrein“.
Voorbeeld: Vierdelige goederentrein bestaand uit verschil-
lende bouwpakketten van locomotieven en wagens in een 
kleurige vormgeving.
Model: trein met batterijaandrijving en magneetkoppelingen 
tussen de individuele wagens. Vastgekoppelde eenheid 
bestaande uit locomotief- en batterijwagenchassis. De 
meegeleverde behuizingen van loc en batterijwagen kunnen 
door een eenvoudig opsteekmechanisme naar wens worden 
omgewisseld. De trein heeft drie snelheidsniveaus bij vooruit 
en achteruit rijden, 3 geluidsfuncties en een driepunts 
frontsignaal. Kiepwagens en containerwagens zijn 
insteekbare bouwsets die in onderdelen zijn bijgesloten. De 
onderdelen kunnen ook individueel worden gemonteerd. 
Eveneens meegeleverd zijn kunststofbolletjes als lading voor 
de kiepwagens.
Lengte van de trein 52,5 cm.

Inhoud: Inhoud: vast gekoppelde eenheid van locomotief en 
batterijwagenchassis, stoomlockbehuizing met kolentender-
opzetstuk, diesellocbehuizing met wagenopbouw van een 

gesloten goederenwagen, kiepwagen-bouwpakket, container-
wagen-bouwpakket, 22 gebogen kunststofrails, 1 kruising en 
een handzaam draadloos infrarood besturingsapparaat. 4 x AA 
en 2 x AAA-batterijen meegeleverd. De trein kan met twee 
verschillende frequenties (E/F) worden bediend en kan 
daardoor worden aangevuld met een tweede batterijtrein. 
Uitbreidbaar met de uitbreidingsset 23300 met kunststofrails.

De startset kan worden aangevuld met andere Click and 
Mix-artikelen, die verkrijgbaar zijn onder de artikelnummers 
36270, 44270, 44271, 44272, 44273, 44274, 44275 en 
72205.

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. 

Functies Batterijtrein

Frontsein •

Bedrijfsgeluiden •

Claxon •

Remmen piepen •

Click and Mix
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4x 2x

HigH lights HigH lights
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36270 Locomotief op batterijen.
Locomotief met verwisselbare opbouw in vrolijke kleurstelling voor 
kinderen.
Model: Locomotief met batterijaandrijving en magneetkoppeling. 
Vastgekoppelde eenheid bestaande uit locomotief- en batterijwa-
genchassis. 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 28,0 cm.
Inhoud: Vastgekoppelde eenheid van locomotief- en batterijwagen-
chassis, stoomlocopbouw met kolentender-opzet, 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 (E/F) worden 
bestuurd.

De locomotief past bij de startset „Goederentrein-bouwpakket“ 
29370 en kan worden uitgebreid met andere bouwpakketartike-
len, die verkrijgbaar zijn onder de artikelnummers 44270, 44271, 
44272, 44273, 44274, 44275 en 72205.

HigH lights

/  Opbouw zeer gemakkelijk verwisselen 
door steeksysteem.

/  Locomotief op batterijen met licht- en 
geluidsfuncties.

/  Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.
/  Inclusief batterijen.

HigH lights

/  Maximaal speelplezier met bouwpak-
ketten speciaal voor kinderen.

/  Rijtuigen met interieurverlichting en 
afneembare daken.

/  Eenvoudig koppelen door toepassing 
van magneetkoppelingen.

44270 Set reizigersrijtuigen.
Model: Set reizigersrijtuigen bestaande uit 2 bouwpak-
ketten van een reizigersrijtuig en 1 bouwpakket van een 
stuurstandrijtuig in uitvoering voor kinderen.
Inhoud: 3 bouwpakketten van rijtuigen die uit een paar 
onderdelen bestaan. Alle rijtuigen met magneetkoppe-
lingen. 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.

Set reizigersrijtuigen passend bij de startset 
„Goederentrein“ 29370. Er zijn nog meer Click-and-
Mix-artikelen verkrijgbaar onder de artikelnummers 
36270, 44271, 44272, 44273, 44274, 44275 en 72205.

44274 Reizigersrijtuig
Model: Reizigersrijtuig-bouwpakket in uitvoering voor kinderen.
Inhoud: Bouwpakket van rijtuig dat uit een paar onderdelen bestaat. Mag-
neetkoppelingen. 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 12,0 cm.

Reizigersrijtuig passend bij de startset „Goederentrein“ 29270. Er 
zijn nog meer Click and Mix-artikelen verkrijgbaar onder de artikel- 
nummers 36270, 44270, 44271, 44272, 44273, 44275 en 72205.

44271 Stake Car.
Model: Rongenwagen-bouwpakket in uitvoering voor 
kinderen.
Inhoud: 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 12,0 cm.

Rongenwagen passend bij de startset „Goederent-
rein“ 29270. Er zijn nog meer Click and Mix-artikelen 
verkrijgbaar onder de artikelnummers 36270, 44270, 
44272, 44273, 44274, 44275 en 72205.

44273 Gesloten goederenwagen
Model: Gesloten goederenwagen-bouwpakket in 
uitvoering voor kinderen.
Inhoud: 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 12,0 cm.

Gesloten goederenwagen passend bij de startset 
„Goederentrein“ 29270. Er zijn nog meer Click and 
Mix-artikelen verkrijgbaar onder de artikelnummers 
36270, 44270, 44271, 44272, 44274, 44275 en 72205.

/  Maximaal speelplezier met bouwpak-
ketten speciaal voor kinderen.

/  Eenvoudig koppelen door toepassing 
van magneetkoppelingen.

/  Maximaal speelplezier met bouwpak-
ketten speciaal voor kinderen.

/  Afneembaar dak.
/  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. 

Click and Mix
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HigH lights

/  Maximaal speelplezier met bouwpak-
ketten speciaal voor kinderen.

/  3 verschillende laadmogelijkheden, die ook 
afzonderlijk kunnen worden opgebouwd. 

/  De speelmogelijkheden van het laadstati-
on zijn helemaal afgestemd op de andere 
bouwpakketartikelen „Click and Mix“.

72205 Bouwpakket „Laadstation“.
Voorbeeld: Laadstation met 3 verschillende laadmogelijk-
heden, als bouwpakket voor kinderen.
Model: 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.

Het laadstation is een ideale uitbreiding voor de 
startset „Goederentrein“ 29270 en de andere click 
and Mix-artikelen 36270, 44270, 44271, 44272, 
44273, 44274 en 44275.

HigH lights

HigH lights

/  Maximaal speelplezier met bouwpakket-
ten speciaal voor kinderen.

/  Eenvoudig koppelen door toepassing van 
magneetkoppelingen.

/  Maximaal speelplezier met bouwpakket-
ten speciaal voor kinderen.

/  Beweegbare kiepbak en afneembare 
container.

/  Eenvoudig koppelen door toepassing van 
magneetkoppelingen.

44272 Open goederenwagen
Voorbeeld: 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 12,0 cm.

Open goederenwagen passend bij de startset „Goederen-
trein“ 29270. Er zijn nog meer Click and Mix-artikelen 
verkrijgbaar onder de artikelnummers 36270, 44270, 
44271, 44273, 44274, 44275 en 72205.

44275 Vierassige lageboordwagen.
Voorbeeld: 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 wagen-bouwpakketten 
worden gebruikt. 
Lengte van de wagen 16,0 cm.

Vierassige lageboordwagen passend bij de startset „Goederentrein“ 
29270. Er zijn nog meer Click and Mix-artikelen verkrijgbaar onder de 
artikelnummers 36270, 44270, 44271, 44272, 44273, 44274 en 72205.

1

1

2

2

Click and Mix

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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150 x 76 cm
59” x 30”

29209 Startset „Regional Express“.
Voorbeeld: een personentrein gebaseerd op de Regional 
Express. Vijfdelig treinstel.
Model: Model: trein met batterijaandrijving en 
magneetkoppelingen tussen de individuele wagens. 
Vast gekoppelde eenheid bestaande uit een gemotorise-
erde diesellocomotief en een dubbeldekker met een 
ingebouwd batterijvak. De trein heeft drie snelheidsni-
veaus bij vooruit en achteruit rijden, 3 geluidsfuncties 
en een driepunts frontsignaal.
Lengte van de trein 61,0 cm.

Inhoud: 22 gebogen kunststofrails, 1 kruising en een 
handzaam draadloos infrarood besturingsapparaat. 4 x 
AA en 2 x AAA-batterijen meegeleverd. De trein kan met 
twee verschillende frequenties (C/D) worden bediend en 
kan daardoor worden aangevuld met een tweede 
batterijtrein. Uitbreidbaar met de uitbreidingsset met 
kunststofrails 23300.

1x 22x 4x 2x

Startsets

HigH lights

/  Door batterij aangedreven trein met 
licht- en geluidsfuncties.

/  Probleemloos koppelen door het ge-
bruik van magnetische koppelingen.

/  Speelgoed geschikt voor kinderen 
vanaf 3 jaar.

/  Stevige voor kinderen geschikte 
kunststofrails voor snel opbouwen en 
opbergen - ook op zolder.

/  Inclusief batterijen.

Functies Batterijtrein

Frontsein •

Stationsmededeling •

Tyfoon •

Deuren sluiten •

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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150 x 76 cm
59” x 30”

4x 2x1x22x

Startsets

HigH lights

/  Door batterij aangedreven trein met 
licht- en geluidsfuncties.

/  Probleemloos koppelen door het ge-
bruik van magnetische koppelingen.

/  Speelgoed geschikt voor kinderen 
vanaf 3 jaar.

/  Stevige voor kinderen geschikte 
kunststofrails voor snel opbouwen en 
opbergen – ook op zolder.

/  Inclusief batterijen.

29300 Startset „ICE“.
Voorbeeld: een op de ICE gebaseerde hogesnelheidst-
rein.
Modell: trein met batterijaandrijving en magneetkoppe-
lingen tussen de individuele wagens. Vast gekoppelde 
eenheid bestaande uit een gemotoriseerde motorwagen 
en een personenwagen met een ingebouwd batteri-
jvak. De trein heeft drie snelheidsniveaus bij vooruit 
en achteruit rijden, 3 geluidsfuncties en een driepunts 
frontsignaal.
Lengte van de trein 61,0 cm.
Inhoud: 22 gebogen kunststofrails, 1 kruising en een 
handzaam draadloos infrarood besturingsapparaat. 4 x 
AA en 2 x AAA-batterijen meegeleverd. De trein kan 

met twee verschillende frequenties (A/B) worden 
bediend en kan daardoor worden aangevuld met een 
tweede batterijtrein. Uitbreidbaar met de uitbrei-
dingsset met kunststofrails 23300.

4 Extra functies:
Met een druk op de functietoetsen worden
de volgende functies geactiveerd:

Licht 
Frequentie-instelling  

Geluid:  
Stationsmededelingen 
Tyfoon  Deuren sluiten 

1 Trein inschakelen:
De grijze knop  op de motorwagen  
1x indrukken.

2 Trein besturen:
Vooruit/achteruit    
Stop  

3 Magnetische koppeling:
Eenvoudig en robuust, koppelt automatisch 
bij aanraking.

Functies Batterijtrein

Frontsein •

Tyfoon •

Stationsmededeling •

Deuren sluiten •

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

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

Boordrestaurant past bij de startset „ICE“ 29300. 
Er is nog een rijtuig onder artikelnummer 44106 
verkrijgbaar.

/  Eenvoudig koppelen door toepassing 
van magneetkoppelingen.

/  Ideale uitbreiding voor de ICE op 
batterijen.

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

Slaaprijtuig past bij de startset „ICE“ 29300.  
Er is nog een rijtuig onder artikelnummer 44105 
verkrijgbaar.

/  De opgedrukte details van het rijtuig 
lichten op in het donker.

/  Eenvoudig koppelen door toepassing 
van magneetkoppelingen.

/  Ideale uitbreiding voor de ICE op 
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. 

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

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

Het perron is een ideale uitbreiding voor de treinen op batterijen 
29300, 29303, 29208, 29209, 29212 en 29370.

72201 Sein op batterijen.
Sein van stevig kunststof met batterijvoeding. Geschikt 
voor kinderen. Verlichting met een groene en een rode 
LED. Het signaal kan met een druk op de knop of 
automatisch na 7 seconden worden omgeschakeld. Het 
batterijvak is in de sokkel van het sein geïntegreerd. 
Inclusief 2 AAA batterijen. Hoogte van het sein ca. 12 cm.

Aangezien dit product als speelgoed voor kinderen vanaf 
3 jaar is bedoeld, beïnvloedt het sein de treinen op de 
modelbaan niet!

Het sein op batterijen is een ideale uitbreiding voor de 
treinen op batterijen 29300, 29303, 29208, 29209, 
29212 en 29370.

72203 Handbediende overweg.
Overweg bestaande uit 2 weghellingen ter aanslui-
ting 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 29300, 29303, 29208, 29209, 
29212 en 29370.

Startsets

18 19



HigH lights

3x

5x5x

2x
HigH lights

/  De meegeleverde pakketten en zakken 
bieden veel laad- en losmogelijkheden.

/  Eenvoudig koppelen door toepassing 
van magneetkoppelingen.

44100 Uitbreidingsset voor de 
g oederentrein.
Voorbeeld: Uitbreidingsset bestaande uit 1 open 
goederenwagen, 1 kiepwagen en 1 rongenwagen in 
vrolijke kleurstelling.
Model: Alle wagens met magneetkoppelingen. Bak van 
de kiepwagen naar beide zijden kantelbaar. Pakketten 
en zakken voor het laden van de wagens meegeleverd. 
Totale lengte 33,6 cm.

Extra wagens zijn onder de artikelnummers 44101, 
44102, 44103 en 44104 verkrijgbaar.

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

Extra wagens zijn onder de artikelnummers 44100, 
44102, 44103 en 44104 verkrijgbaar.

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

Extra wagens zijn onder de artikelnummers 44100, 
44101, 44103 en 44104 verkrijgbaar.

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

Extra wagens zijn onder de artikelnummers 44100, 
44101, 44102 en 44104 verkrijgbaar.

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

Extra wagens zijn onder de artikelnummers 44100, 
44101, 44102 en 44103 verkrijgbaar.

44107 Adapterwagen.
Voorbeeld: open goederenwagen in kleurige vormgeving.
Model: wagen met magneet- en relexkoppeling, voor 
koppeling van de wagens van het Märklin my world-
assortiment en wagens uit het modelbaanaanbod. 
Lengte van de wagen 11,2 cm.

/  Door de wagen is speel-
plezier met meerdere 
assortimenten mogelijk.

72250 Ladingset.
Ladingset bestaande uit 5 vaten, 5 pakketten en 5 
zakken. Alle onderdelen van kunststof vervaardigd.

De ladingset is de ideale uitbreiding voor de 
goederenwagen 44100, 44101, 44103 en 44104.

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. 

Goederentrein
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HigH lights

4x 2x
150 x 76 cm

59” x 30” 22x 1x

29212 Startset „TGV Duplex“. 
Voorbeeld: een op de TGV Duplex gebaseerde hogesnel-
heidstrein. Vijfdelig treinstel
Model: trein met batterijaandrijving en magneetkoppelin-
gen tussen de individuele wagens. Vastgekoppelde 
eenheid bestaande uit een gemotoriseerde motorwagen 
en een dubbeldekker met een ingebouwd batterijvak. De 
trein heeft drie snelheidsniveaus bij vooruit en achteruit 
rijden, 3 geluidsfuncties en een driepunts frontsignaal.
Lengte van de trein 63,0 cm.
Inhoud: 22 gebogen kunststofrails, 1 kruising en een 
handzaam draadloos infrarood besturingsapparaat. 4 x 
AA en 2 x AAA-batterijen meegeleverd. De trein kan met 

twee verschillende frequenties (C/D) worden bediend en 
kan daardoor worden aangevuld met een tweede 
batterijtrein. Uitbreidbaar met de uitbreidingsset met 
kunststofrails. 

/  Door batterij aangedreven trein met licht- en geluidsfuncties.
/  Probleemloos koppelen door het gebruik van magnetische koppelingen.
/  Speelgoed geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.
/  tevige voor kinderen geschikte kunststofrails voor snel opbouwen en opber-

gen – ook op zolder.
/  Inclusief batterijen.

Functies Batterijtrein

Frontsein •

Stationsmededeling FR •

Tyfoon •

Deuren sluiten •

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. 

Startsets
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4x 2x
150 x 76 cm

59” x 30” 22x 1x

HigH lights

/  Door batterij aangedreven trein met licht- en geluidsfuncties.
/  Probleemloos koppelen door het gebruik van magnetische 

koppelingen. 
/  Speelgoed geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.
/  Stevige voor kinderen geschikte kunststofrails voor snel 

opbouwen en opbergen - ook op zolder.
/  Inclusief batterijen.

29303 Startset „ICN“.
Voorbeeld: een op de ICN gebaseerde hogesnelheidstrein.
Vijfdelig treinstel.
Model: trein met batterijaandrijving en magneetkoppelingen 
tussen de individuele wagens. Vastgekoppelde eenheid 
bestaande uit een gemotoriseerde motorwagen en een 
personenwagen met een ingebouwd batterijvak. De trein heeft 
drie snelheidsniveaus bij vooruit en achteruit rijden, 3 geluids-
functies en een driepunts frontsignaal.
Lengte van de trein 63,0 cm.

Inhoud: 22 gebogen kunststofrails, 1 kruising en een handzaam 
draadloos infrarood besturingsapparaat. 4 x AA en 2 x 

AAA-batterijen meegeleverd. De trein kan met twee verschillen-
de frequenties (C/D) worden bediend en kan daardoor worden 
aangevuld met een tweede batterijtrein. Uitbreidbaar met de 
uitbreidingsset met kunststofrails.

Functies Batterijtrein

Frontsein •

Stationsmededeling •

Tyfoon •

Deuren sluiten •

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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4x 2x
150 x 76 cm

59” x 30” 22x 1x

HigH lights

/  Door batterij aangedreven trein met 
licht- en geluidsfuncties.

/  Probleemloos koppelen door het ge-
bruik van magnetische koppelingen.

/  Speelgoed geschikt voor kinderen 
vanaf 3 jaar.

/  Stevige voor kinderen geschikte 
kunststofrails voor snel opbouwen en 
opbergen - ook op zolder.

/  Inclusief batterijen.

29208 Startset „Eurostar“.
Voorbeeld: vijfdelig treinstel.
Model: trein met batterijaandrijving en magneetkoppe-
lingen tussen de individuele wagens. Vastgekoppelde 
eenheid bestaande uit een gemotoriseerde motorwagen 
en een personenwagen met een ingebouwd batterijvak. 
De trein heeft drie snelheidsniveaus bij vooruit en achte-
ruit rijden, 3 geluidsfuncties en een driepunts 
frontsignaal.
Lengte van de tein: 63,0 cm.

Inhoud: 22 gebogen kunststofrails, 1 kruising en een 
handzaam draadloos infrarood besturingsapparaat. 4 x 
AA en 2 x AAA-batterijen meegeleverd. De trein kan 
met twee verschillende frequenties (A/B) worden 
bediend en kan daardoor worden aangevuld met een 
tweede batterijtrein. Uitbreidbaar met de uitbreidings-
set met kunststofrails.

Functies Batterijtrein

Frontsein •

Bedrijfsgeluiden •

Tyfoon •

Remmen piepen •

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. 

Startsets
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1 x1 x2 x7 x4 x

Railuitbreidingssets

HigH lights

/  Optimale aanvulling voor de startsets van Märklin my world
/  Hierdoor zijn veel uitbreidingen op de rails mogelijk

Opbouwmogelijkheden

23300  
Aanvullingsverpakking kunststofrails.
Inhoud:  4 rechte rails (lengte: 188,4 mm), 

7 rechte rails (lengte: 171,7 mm), 
2 gebogen rails (wisselbochten), 
1 wissel links en 
1 wissel rechts 
van stabiel voor kinderen ontworpen kunststof. Hand-
leiding met verschillende samenstellingen meegeleverd.

Ideale uitbreiding van de startsets Märklin my world met een 
uitwijkspoor of opstelsporen.
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FAQ

Vragen over modellen met batterijen
1) Welke batterijen moeten voor de batterijtreinen worden 
gebruikt en zijn deze bij de levering inbegrepen?
Voor de startsets met batterijaandrijving zijn 4x 1,5 V AA- 
batterijen en 2x 1,4 V AAA-batterijen nodig. Deze zijn bij de 
levering inbegrepen.

2) Is het ook mogelijk om oplaadbare batterijen te gebruiken?
In het batterijvak kunnen naast batterijen ook oplaadbare batter-
ijen (accu’s) worden geplaatst. Volg hiervoor de gebruiksaanwi-
jzing van de desbetreffende oplader.

3) Kunnen onderdelen van de batterij-startsets voor een latere 
elektrische trein worden gebruikt?
Het geleverde railmateriaal komt overeen met de gangbare 
Märklin C-rail. Het kan dus ook voor elektrische treinen 
 (Märklin H0 wisselstroomsysteem) worden gebruikt.

4) Kunnen batterijtreinen ook op grote digitale modelbanen, 
bijvoorbeeld die van papa of opa, worden gebruikt?
Omdat batterijtreinen via onafhankelijke stroomvoorziening 
binnen de trein beschikken, kunnen deze ook probleemloos op 
grote modelbanen worden ingezet. Het maakt daarbij niet uit 
of de modelbaan analoog of digitaal wordt bestuurd. Om 
botsingen te voorkomen, moet er wel op worden gelet dat er 
geen meerdere treinen tegelijk op hetzelfde spoor rijden.

Widerrufsrecht: ich kann die Mitgliedschaft innerhalb von 14 Tagen 
nach Absendung der Anmeldung schriftlich bei folgender Adresse 
 widerrufen: Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Märklin my world Club, Postfach 
960, D-73009 Göppingen, Fax +49 7161 608-308. Zur Fristwahrung genügt 
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Von meinem Widerrufsrecht 
habe ich Kenntnis genommen:

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

Datum, Unterschrift der Eltern

Datum, Unterschrift der Eltern

Geburtsdatum Telefon

Vorname Nachname

■ Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten gespeichert werden 
und von Märklin-Gesellschaften verwendet werden, um mich über 
Produkte, Events und andere Aktivitäten zu informieren.

■ Bitte verwenden Sie meine Daten ausschließlich für diese spezielle 
Transaktion des Märklin my world Clubs. Ich möchte keine weitere 
Kontaktaufnahme zu Marketing- oder Promotionzwecken.

ACHTUNG: Beide Unterschriften sind notwendig, damit eine Mitglied-
schaft zustande kommen kann.

AUFGEPASST! Deine Mitgliedschaft gilt für ein Jahr ab 
Anmeldung in unserem Computersystem (persönliches Mit-
gliedsjahr). Deine Angaben werden natürlich unter Wahrung 
des Datenschutzes gespeichert. Deine Mitgliedschaft ver-
längert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn nicht 
bis 6 Wochen vor Ablauf des persönlichen Mitgliedsjahres 
die Kündigung schriftlich bei Märklin eingegangen ist.

Der Märklin Start Up Club für Fans ab 6 Jahren

www.maerklin.de/Startup

... und für die  

älteren Geschwister!

Bitte schicke die ausgefüllte
Anmeldung per Post an:
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Märklin my world Club
Postfach 960
D-73009 Göppingen

Achtung: Nur vollständig ausgefüllte 
Anmeldungen können weiter bearbeitet 
werden!

Märklin my world Club

Noch mehr Spaß 
mit Malbildern und 

Basteltipps.

Für Kinder von  
3 bis 6 Jahren.

Super Malbuch  
viermal im Jahr!

Kostenfrei!
Bitte fülle die  Anmeldung 
mit  deinen Eltern aus!
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Reparatie-Service / Garantie Verklaring van de tekens

Nieuw in 2014. 

Digitale locomotief of digitaal apparaat voor het 
Märklin-Digital-systeem (Motorola-formaat).

Geluidselektronica ingebouwd.

Leeftijdsaanduidingen en waarschuwingen.

cat.nr. Bladzijde

23300 28

29208 27

29209 14

29212 23

29300 16

29303 25

29370 8

36270 10

44100 20

cat.nr. Bladzijde

44101 21

44102 21

44103 21

44104 21

44105 18

44106 18

44107 20

44270 11

44271 11

cat.nr. Bladzijde

44272 13

44273 11

44274 11

44275 13

72200 19

72201 19

72203 19

72205 13

72250 21

Reparatie-Service / Garantie Algemene opmerkingen
Algemene opmerkingen.
Märklin-producten voldoen aan de Europese vei-
ligheidsvoorschriften (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 bedienings-
handleiding 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.

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

omdat deze schakelnetdelen voldoen aan de actuele 
veiligheidsnormen en toelatingsrichtlijnen. Voorzie elke 
2-3 m afzonderlijk van voeding. Volg hierbij de aan-
wijzingen in de handleidingen op. Schakelnetdelen zijn 
geen speelgoed. Ze dienen voor de stroomvoorziening 
van de modelspoorbaan.

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

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 
Göp pingen persoonlijk wilt afgeven en afhalen, wend u 
zich a.u.b. tot ons Service-Point in de Märklin Museum.

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

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparatur-Service 
Stuttgarter Strasse 55–57 
D-73033 Göppingen
Telefoon +49 (0) 7161/608-222 
Fax +49 (0) 7161/608-225
E-Mail service@maerklin.de

Fabrieksgarantie.
Bovenop de wettelijke garantie die door uw Märklin-
vakhandelaar als uw contractpartner wordt verleend, 
biedt de firma Gebr. Märklin & Cie GmbH bij verschil-
lende 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.

Belangrijke Service-data

Märklin magneetkoppeling.

Driepuntfrontsein voor.

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. 

Deutschland

Service Center
Ersatzteilberatung, Fragen zu Technik, 
Produkten und Reparaturaufträgen
(Montag bis Freitag 10.00 – 18.30 Uhr)
Telefon 0 90 01/ 608 -222  
 (nur aus dem Inland*) 
 +49 (0) 7161/608-222  
 (nur aus dem Ausland
Fax +49 (0) 7161/608-225
E-Mail service@maerklin.de

USA

Technical Hotline 
Contact Person: Dr. Tom Catherall
Telephone 801-367-1042
E-mail tom@marklin.com

Warranty
Wm. K Walthers, Inc.
5601 W. Florist Ave.
Milwaukee, WI  53218, USA
Toll Free Phone (866) 833-1468 
Phone  (414) 527-0770
Fax  (414) 527-4423  
 (ATTENTION MARKLIN WARRANTY)
E-mail custserv@walthers.com
Hours of operation
Mondays through Fridays 8:00 AM – 5:00 PM CST

Niederlande

Technische hotline
Maandag t/m donderdag: 09.00 – 13.00 uur  
en 13.30 – 17.00 uur
Aanspreekpartner: G. Keuterman
Telefoon +31 (0) 74 - 2664044
E-mail techniek@marklin.nl

België / Belgique

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

Hotline technique
le lundi de 20h00 à 22h00
le dimanche de 10h00 à 12h00
Contact : Hans Van Den Berge
Téléphone +32 (0) 9 245 47 56
E-mail customerservice@marklin.be

Schweiz / Frankreich / Italien

Technische Hotline
Dienstag, Donnerstag und Samstag von  
14.00 – 18.00 Uhr
Ansprechpartner: Alexander Stelzer
Telefon +41 (0) 56/667 3663
Fax +41 (0) 56/667 4664
E-Mail service@maerklin.ch

Hotline technique 
les mardi et jeudi de 14h00 à 18h00
Contact : Alexander Stelzer
Téléphone +41 (0) 56/667 3663
Fax +41 (0) 56/667 4664
E-mail service@maerklin.ch

Linea diretta tecnica
Martedì e giovedì dalle  
ore 14.00 alle 18.00
Interlocutore: Alexander Stelzer
Telefono +41 (0) 56/667 3663
Fax +41 (0) 56/667 4664
E-Mail service@maerklin.ch
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