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Hartelijk welkom in het nieuwe-modellenjaar 

2012 van Trix! Ook dit jaar presenteren we in 

onze catalogus weer veel indrukwekkende 

nieuwe modellen voor Minitrix (bouw-

grootte N) en Trix H0.

Met de multifunctionele diesellocomotief 

van de serie 218 217 vervaardigen we een 

exclusieve, eenmalige serie voor de leden 

van de Trix-Club. De volledig nieuwe con-

structie in bouwgrootte N valt op door zijn 

TEE-kleurstelling, cabineverlichting en vele 

geluids- en digitale functies. Vrienden van de 

Minitrix stoomlocs kunnen zich verheugen 

op modellen van de R 4/4 van de Königlich 

Bayerische Staatsbahnen uit tijdperk I, 

liefhebbers van de elektrische goederentrac-

tie zullen daarentegen enthousiast zijn over 

onze nieuwe zesassige E 50 uit tijdperk III, 

die een perfecte aanblik op elke modelbaan 

biedt. Wie liever modern rijdt, zal van onze 

nieuwe „WoodTaider”-containerwagens 

gecharmeerd zijn en deze graag met allerlei 

andere goederenwagens willen combineren.

Ons programma van nieuwe modellen voor 

Trix H0 dekt ook alle spoorwegtijdperken af. 

Speciale aandacht verdienen de stoomlocs 

en wagens van de Königlich Bayerische 

Staatseisenbahnen uit tijdperk I die weer 

onder het thema „Beieren” verkrijgbaar zijn. 

Exclusief voor leden van de Trix-Club presen-

teren we dit jaar in bouwgrootte H0 het als 

„Donald Duck” bekendstaande elektrische 

treinstel van de serie 403. De vierdelige trein 

met een indrukwekkende totale lengte van 

118 cm en veel digitale functies zal ook op 

uw modelbaan thuis een prachtige aanblik 

bieden. Meldt u zich vandaag nog aan als 

lid van de Trix-Club op www.trix.nl, zodat 

u dit exclusieve model kunt bestellen. Op 

 pagina 92 van deze catalogus vindt u nog 

meer clubvoordelen.

Laat nu uw persoonlijke modelspoor  - 

bouw- en verzamelpassie spreken en ontdek 

uw favorieten op de volgende pagina’s. 

Vervul uw liefste wensen, uw vakhandelaar 

staat voor u klaar! Veel plezier met onze 

nieuwe Trix-modellen 2012. 

Het Trix-team
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12346 Railbus serie VT54.
Voorbeeld: Railbus-motorwagen serie VT 54 van de 
Kahlgrund-Verkehrsgesellschaft mbH. Uitvoering met 
reclameopschrift van het bedrijf Jägermeister, toestand 
ca. 1970.

qeP2Y
Eenmalige serie.Model: Onderstel van metaalspuitgietwerk. 5-polige 

 motor met vliegwiel, aandrijving op beide assen. 
 Frontsein, sluitseinen en interieurverlichting met 
 onderhoudsarme LED’s.  
Lengte over buffers 87 mm.

Eenmalige series 2012

Het MHI (Märklin-Händler-Initiative) is een internatio-
nale vereniging van speelgoed- en modelspoorvakhan-
delaars (MHI INTERNATIONAL)..

Sinds 1990 produceert het MHI voor zijn leden eenma-
lige speciale series, die uitsluitend via de aangesloten 
vakhandelaars verkrijgbaar zijn.

Speciale MHI-producten zijn innovatieve producten met 
een bijzondere differentiatie in kleurstelling, opdruk en 
technische uitrusting voor het Profi-segment, of ook wel 
replica’s uit vervlogen Märklin-tijden. 
Deze producten worden met het pictogram  qaan-
geduid.

MHI-producten van de merken Märklin en Trix worden 
in eenmalige series geproduceerd en zijn slechts in 
beperkte aantallen beschikbaar.

De handelaars van onze internationale vereniging 
onderscheiden zich door het gehele Märklin-/Trix-
assortiment te voeren en een uitstekende advies- en 
serviceverlening te bieden.

MHI-handelaars bij u in de buurt vindt u online op  
www.mhi-portal.eu.

 Eenmalige series 2012 q
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15515 Wagenset „Stukgoedvervoer”.
Voorbeeld: 3 eenheden Hrs-z 330 van de Deutsche 
 Bundesbahn (DB), bouwjaar vanaf 1949. Lichte goede-
reneenheden voor het stukgoed-snelverkeer.

qe1
Eenmalige serie.Model: Wagen met beweegbare schuifdeuren. Met 

mechaniek voor kortkoppeling. Verschillende bedrijfs-
nummers. Afzonderlijk verpakt en gekenmerkt.  
Totale lengte over buffers 438 mm.

Set goederenwagens

 Eenmalige series 2012 q
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© Rolf Wiemann
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Hier komt de muis

 Eenmalige series 2012 q
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11621 Reizigerstrein „Muis-showtrein”.
Voorbeeld: Elektrische locomotief BR 110.3 van de Deut-
sche Bahn AG (DB AG) met aerodynamische frontpartij 
(„Bügelfalte”). 3 sneltreinrijtuigen van verschillende ty-
pen van de Deutsche Bahn AG (DB AG), in verschillende 
reclame-uitvoeringen. 1 gezelschapsrijtuig WGmh 824 
met afbeelding „Muis”. 1 coupérijtuig 235, 2e klas met 
afbeelding „Olifant”. 1 bagagewagen Dms 905.1 met 
afbeelding „Eend”. Bedrijfstoestand voorjaar 1996.
Model: Met stekkerverbinding voor digitale decoder, 
motor met vliegwiel, aandrijving op 4 assen. Locomotief 

met mechaniek voor kortkoppeling, pantografen me-
chanisch en elektrisch functioneel. Uitvoering van de in 
tijdperk IV omgebouwde machines met onbeklede buf-
ferbalk, enkele ventilators aan de zijkant en gewijzigde 
regengoot. 
Alle voertuigen in speciale uitvoering, niet afzonderlijk 
verkrijgbaar. 
Lengte over buffers 598 mm.

Bijzondere kleurstelling en bedrukking. Bedrukte •	
vensters en daken.

Eenmalige oplage ter gelegenheid van het 40-jarig 
jubileum van „Die Sendung mit der Maus”.

© I. Schmitt-Menzel / Friedrich Streich
WDR mediagroup licensing GmbH
Die Sendung mit der Maus® WDR

 Eenmalige series 2012 q
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Hier komt de muis

22667 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Serie 110.3 van de Deutsche Bahn AG 
(DB AG). Sneltreinlocomotief met aerodynamische front-
partij, met zogenaamde „Bügelfalte” (strijkijzervouw). 
Oriëntrode basiskleur met reclameopschrift. Ombouw-
versie met rechthoekige Klatte-ventilatorroosters, 
rechthoekige machineruimteramen, zonder rondlopende 
regengoot, zonder schort en bufferbekleding Bedrijfs-
toestand ca. 1996.

qf&PZX1
De bijpassende set reizigersrijtuigen is in het Trix H0-
assortiment opgenomen onder artikelnummer 23486.

Eenmalige serie.

Deze locomotief is als wisselstroomuitvoering opgeno-
men in het Märklin H0-assortiment onder artikelnum-
mer 37012.

Model: Met 21-polige stekkerverbinding voor digi-
tale decoder. Geregelde hoogvermogenaandrijving, 
centraal ingebouwd. 4 assen over cardan aangedreven. 
Antislipbanden. Driepuntsfrontsein wisselt met de rij-
richting en twee rode sluitseinen traditioneel in bedrijf, 
digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme 

© I. Schmitt-Menzel / Friedrich Streich
WDR mediagroup licensing GmbH
Die Sendung mit der Maus® WDR

warmwitte LED’s. Gemonteerde handrails van metaal. 
Cabine met interieur, ingezet regelwiel. Gemonteerde 
dakloopbruggen.  
Lengte over buffers 18,9 cm. 

 Eenmalige series 2012 q
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23486 Set reizigersrijtuigen „Muis-showtrein”.
Voorbeeld: 3 sneltreinrijtuigen van verschillende typen 
van de Deutsche Bahn AG (DB AG), in verschillende 
reclame-uitvoeringen. 1 gezelschapsrijtuig WGmh 824 
met afbeelding „Muis”. 1 coupérijtuig 235, 2e klas met 
afbeelding „Olifant”. 1 bagagewagen Dms 905.1 met 
afbeelding „Eend”. Bedrijfstoestand voorjaar 1996.

qf31}
Model: Typespecifiek gevormde ondervloeren. Draai-
stellen van het type Minden-Deutz zwaar, overeenkom-
stig het voorbeeld met schijfremmen en afhankelijk van 
het rijtuigtype met of zonder magneetspoorrem, met 
of zonder slingerdemper en gemonteerde generato-
ren. Alle rijtuigen voorbereid voor de inbouw van een 
interieurverlichting 66718/66719 en de Märklin-sluitsein-
verlichting 73407.  
Totale lengte over buffers 84,8 cm. 

Ongeïsoleerde wielstellen per rijtuig 4 x 700150.

De bijpassende locomotief is de elektrische locomotief 
serie 110.3, die onder artikelnummer 22667 verkrijgbaar 
is.

Eenmalige serie.

Deze set reizigersrijtuigen is als wisselstroomuitvoe-
ring opgenomen in het Märklin H0-assortiment onder 
artikelnummer 43869.

© I. Schmitt-Menzel / Friedrich Streich
WDR mediagroup licensing GmbH
Die Sendung mit der Maus® WDR
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Sneltrein-stoomlocomotief serie 01 150 

22250 Sneltrein-stoomlocomotief met getrokken tender.
Voorbeeld: Sneltrein-stoomlocomotief serie 01 150 van 
de Deutsche Bahn AG (DB AG). In de toestand van de 
heropgebouwde museumlocomotief van het Verkehrs-
museum Neurenberg, met markante Wagner-windlei-
platen en messingkleurige ketelbanden. Uitvoering en 
bedrijfstoestand in september 2011.
Model: Met DCC-decoder en uitgebreide geluidsfunc-
ties. Geregelde hoogvermogenmotor met klokanker en 
vliegwiel in de ketel. 3 assen aangedreven. Antislip-
banden. 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 schakel-
baar. Verlichting met onderhoudsarme warmwitte LED’s. 
Kortkoppeling tussen loc en tender verstelbaar op basis 
van de railradius. Op de tender door mechaniek geleide 
kortkoppeling met NEM-schacht. Berijdbare mini-

q_§!S,W1
Märklin levert een aanzienlijke financiële bijdrage aan 
de herbouw van een van de grote stoomloclegenden 
uit de Duitse en internationale spoorweggeschiedenis. 
Samen met een aantal partners, zoals de onvermoei-
bare Olaf Teubert, die vele donateurs wist te werven, 
een voormalige machinist van de 01 150, de stichting 
Deutsche Eisenbahn en de Deutsche Bahn AG werd 
de financiële basis gelegd die het mogelijk maakt 
om de stoomloc 01 150 in stoomlocfabriek Meiningen 
bedrijfsklaar te restaureren. De locomotief wordt door 
de in DB Museum Halle/Saale gevestigde vereniging 
 „Traditionsgemeinschaft Bw Halle P e.V.” geëxploi-
teerd. In de toekomst zal de loc in het historische 
spoorwegverkeer in heel Duitsland worden ingezet.

Het model van de heropgebouwde sneltrein-stoom-
locomotief serie 01 150 wordt in een eenmalige serie, 
exclusief voor het MHI geproduceerd. De levering zal 
in 2012 plaatsvinden.

Dit model is als wisselstroomuitvoering opgenomen in 
het Märklin H0-assortiment onder artikelnummer 39017.

Digitale functies Sx DCC

Frontsein  x

Contact rookgarnituur  x

Rijgeluid stoomloc  x

Locfluit  x

Directe regeling  x

Piepen van remmen uit  x

Flikkeren vuurkist  x

Rangeerfluit  x

Luchtpomp  x

Stoom afblazen  x

Kolen scheppen  x

Schudrooster  x

01 150 – Legende uit de Duitse en internationale •	
spoorweggeschiedenis.
In heropgebouwde toestand van september 2011.•	
Levering in exclusieve houten cassette.•	
Documentatie van de wederopbouw van de op •	
17  oktober 2005 door brand verwoeste stoomloc-
legende.

mumboogstraal 360 mm. Zuigerstangbeschermhulzen 
meegeleverd.  
Lengte over buffers 27,5 cm. 
Wordt in houten cassette geleverd. 

 Eenmalige series 2012 q
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Nieuwe modellen voor Minitrix

De fascinerende wereld van de tot in detail 

realistische Minitix-modelbaan wordt in 2012 

weer met een paar fantastische modellen 

uitgebreid. Want net zoals „Tempo” voor 

papieren zakdoekjes staat, zo staat Minitrix 

voor de N-modelspoorbaan in schaal 1:160. 

De hoogwaardige spuitgiettechniek en 

de schitterende bedrukking bij de N-baan 

komen weer goed tot hun recht in de nieuwe 

modellen.

Met de viervoudig gekoppelde tenderstoom-

loc R 4/4 van de Königlich Bayerische Staats-

bahnen (K.Bay.Sts.B.) in de uitvoering met 

twee beklede koepels hebben de construc-

teurs van Minitrix weer een prachtig model 

afgeleverd. En alsof dat nog niet genoeg is, 

is er ook nog de licht gewijzigde variant als 

serie 92.20 van de Deutsche Bundesbahn 

met onder andere twee gescheiden koepels. 

Het voorbeeld werd door de K.Bay.Sts.B.  

aangeschaft voor de zware rangeerdienst. 

Er werden in 1914/1915 om te beginnen 

negen exemplaren besteld voor de Paltische 

trajecten die onder Beiers bestuur waren 

gekomen. Deze R 4/4 voldeden uitstekend, 

zodat in 1918/1919 33 machines van hetzelfde 

type R 4/4 ongewijzigd werden nagebouwd 

voor het Beierse net. In 1925/1925 volgden 

nog eens negen, nu licht gewijzigde en iets 

zwaardere machines. De DRG deelde zeven 

van de negen Paltische R 4/4 in zijn voertuig-

park in. De Beierse R 4/4 en de later gebouw-

de machines van 1924/925 werden door de 

DRG overgenomen. Pas in 1962 stelde de DB 

zijn laatste R 4/4 buiten dienst.

Bij de elektrische tractie is de zware goe-

derentreinlocomotief E 50 van de Deutsche 

Bundesbahn (DB) als nieuw artikel verte-

genwoordigd. In het DB-typenprogramma 

van 1954 was de zesassige E 50 de grootste, 

zwaarste en sterkste machine. Hij had de 

taak zware goederentreinen te vervoeren 

en door gebruik te maken van de maximum-

snelheid van 100 km per uur moest de loc 

ook in de zware sneltreindienst inzetbaar 

zijn. In de loop van diverse series werden er 

kleine verbeteringen aangebracht. Vanaf de 

E 50 042 wijzigde het uiterlijk door de inbouw 

van dubbele schijnwerpers met gescheiden 

achterlichten en de toepassing van verticale 

ventilatielamellen. Uit de serie stamt ook ons 

model in de uitvoering van tijdperk III.

Voor de liefhebbers van dieseltreinen heb-

ben we een volledig nieuwe constructie van 

de serie 218 in maar liefst drie varianten. Er 

was al een exemplaar in de oudrode DB-

kleurstelling met de sinds 1985 ingebouwde 

uitlaatkappen. Nu komt er een tweede model 

in de huidige verkeersrode lakkering bij. En 

als bijzonderheid is er dan nog de 218 217, 

die een van de TEE-kleuren afgeleide proef-

kleurstelling in wijnrood/beige kreeg. Dit mo-

del vertegenwoordigt de uitvoering zonder 

uitlaatkappen. Het voorbeeld ontstond als 

voorlopige afsluiting van de bouw van grote 

diesellocs bij de Bundesbahn. Tussen 1971 

en 979 leverde de locindustrie in totaal 398 

standaardmachines. Op niet-geëlektrificeer-

de trajecten is de 218 tegenwoordig de enige 

DB-dieselloc die nog volgens de dienstrege-

ling voor reizigerstreinen te vinden is.

Liefhebbers van het moderne containerver-

voer zullen onze nieuwe uitbreidingen van de 

containers van het type WoodTainer, zoals 

de grootvolume WoodTainer XXL, waar-

deren. De zogenaamde WoodTainers zijn 

gewichtsgeoptimaliseerde spoorcontainers 

voor het vervoer van stortgoed. Aangezien 

de lading in bepaalde gevallen niet nat mag 

worden, krijgen de kleine WoodTainers XS 

van Minitrix nu afdekkingen. Vrij baan voor 

het moderne goederentransport!



94 x 44 cm / 37“ x 18“

12 x
14904

2 x
14906

5 x
14912

1 x
14914

8 x
14924

1 x
14951

1 x
14956

1 x
14957

1 x
14972

1 x
14974

1 x 1 x1 x
14991 
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Startset „Goederentrein”

11130 Startset met goederentrein, modelbaan en 
rijregelaar.
Voorbeeld: Goederentrein van de Deutsche Bun-
desbahn AG (DB AG): Diesellocomotief serie V 160 
voorserie van de Deutsche Bundesbahn. Bijnaam 
„Lollo”.  Asindeling: B’B’. 1 platte wagen voor zware 
lasten Ssym 46 en laadgoed staalbrammen, 1 lageboord-
wagen Rmrs 31 met rongen en laadgoed „Mannesmann-
 buizen”, 1 ketelwagen „NITAG” met remhuisje, 
1 silowagen Kds 56.
Model: Locomotief met stekkerverbinding voor digitale 
decoder, 5-polige motor. 4 assen aangedreven, antislip-
banden, frontsein wisselt met de rijrichting. Wagens met 
mechaniek voor kortkoppeling.  
Totale lengte van de trein 394 mm.  

eFSY1

Uitbreidbaar met de grote railuitbreidingsset 14301 en 
met het hele Minitrix-railprogramma.  
 
Alle wissels kunnen achteraf met de elektrische 
 aandrijvingen 14934/14935 worden uitgerust.

Railovaal 94 x 44 cm, stationsset met twee gebogen wis-
sels en uitwijkspoor en rangeerset met ontkoppelrail. 
Rijregelaar, schakelnetdeel en aansluitmateriaal.
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62 x 42 cm / 21“ x 17“

3 x
14904

12 x
14912

2 x
66519

1 x1 x
14974

12

Startset „Modern stoptreinverkeer”

11134 Startset.
Voorbeeld: Motortreinstel voor de stoptreindienst serie 
648.1 van de Deutsche Bahn AG (DB AG). Uitvoering 
LINT 41.

_FS
Uitbreidbaar met het hele Minitrix-railprogramma.Model: Met stekkerverbinding voor digitale decoder, 

motor met vliegwiel, 2 assen aangedreven. Antislip-
banden. Beide voertuighelften via het Jakobs-draaistel 
met mechaniek kort gekoppeld. Frontverlichting met 

LED’s. Meerdelig interieur. Railovaal 62 x 42 cm, batterij-
rijregelaar.  
Lengte over buffers 262 mm. Leverbaar 2013.
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94 x 44 cm / 37“ x 18 “

12 x
14904

2 x
14906

6 x
14912

1 x
14914

8 x
14924

1 x
14951

1 x
14956

1 x
14957

1 x
14974

1 x
14991 

1 x
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Digital-startset „Goederentrein”

11131 Digital-startset „Goederentrein”.
Voorbeeld: Goederentrein van de Schweizerische 
Bundesbahn (SBB Cargo). Elektrische locomotief serie 
Re 482, 1 grootvolumeschuifwandwagen type Hbbillns, 
1 schuifwandwagen, 1 ketelwagen „Wascosa”, 1 platte 
wagen met dubbele rongen en buizen als laadgoed.
Model: Onderstel van de locomotief van metaalspuit-
gietwerk. DCC-Selectrix-decoder. 5-polige motor met 
2 vliegwielen. Met mechaniek voor kortkoppeling. 
Frontsein met de rijrichting wisselend, 4 assen aange-
dreven, antislipbanden. Wagens met mechaniek voor 
kortkoppeling.  
Totale lengte over buffers van trein ca. 543 mm. 

f%SY1

Uitbreidbaar met de grote railuitbreidingsset 14301 en 
met het hele Minitrix-railprogramma.  
 
Alle wissels kunnen achteraf met de elektrische aan-
drijvingen 14934/14935 worden uitgerust.

Locomotieven voorzien van DCC-Selectrix-decoder.•	
Authentieke goederentrein van de SBB in tijdperk V.•	

Met Mobile Station, aansluitbox, schakelnetdeel 
230 V/36 VA, spoorovaal 94 x 44 cm, stationsset met 
twee gebogen wissels en uitwijkspoor en rangeerset 
met ontkoppelrail. 
 

Aanzicht: Achterzijde
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Stoomlocomotief R 4/4

12264 Tenderlocomotief.
Voorbeeld: Stoomloc R 4/4, type D n2t van de Königlich 
Bayerische Staatsbahnen (K.Bay.Sts.B.).
Inzet: Goederentreinen.

bSY
Volledig nieuwe constructie.•	
Uitvoering met 2 beklede koepels.•	

Model: 5-polige motor met vliegwiel. 4 assen aangedre-
ven. Frontsein wisselt met de rijrichting.  
Lengte over buffers 69 mm. 

12265 Tenderlocomotief.
Voorbeeld: Stoomloc R 4/4, type D n2t van de Königlich 
Bayerische Staatsbahnen (K.Bay.Sts.B.).
Inzet: Goederentreinen.

b%SY
Volledig nieuwe constructie.•	
Uitvoering met 2 beklede koepels.•	

Model: Met ingebouwde Digital-decoder voor DCC, 
Selectrix en traditioneel bedrijf. 5-polige motor met 
vliegwiel. 4 assen aangedreven. Driepuntsfrontsein 
wisselt met de rijrichting, analoog in bedrijf, digitaal 
schakelbaar.  
Lengte over buffers 69 mm. 
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Set wagens „Beierse goederentrein”

15000 Set goederenwagens.
Voorbeeld: 5 verschillende goederenwagens van de 
 Königlich Bayerische Staatsbahnen. 1 middenboordwa-
gen met remhuisje Omk en laadgoed ballast, 1 lage-
boordwagen met remhuisje en laadgoed dwarsliggers, 
1 bordeswagen SSml met remhuisje en laadgoed 
spoorstaven, 1 Beierse kraanwageneenheid.

b1
Model: Gedetailleerde uitvoering van onderstellen 
en bakken. Afzonderlijk verpakt en gekenmerkt. Extra 
buitenverpakking. Koppelingsschachten overwegend 
volgens NEM met mechaniek voor kortkoppeling (kraan-
wageneenheid zonder mechaniek).  
Totale lengte over buffers 319 mm. 
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Sneltreinrijtuig

15771 Sneltreinrijtuig.
Voorbeeld: Zitrijtuig AB, 1ste en 2de klasse van de 
Königlich Bayerische Staatsbahn (K.Bay.Sts.B.).  3-assig 
type met gesloten bordessen en gasverlichting. Bouw-
jaar 1894.
Model: Vloer met gemonteerde gashouders. Mechaniek 
voor kortkoppelingen. Vouwbalgen verwisselbaar.  
Lengte over buffers 85 mm.

b1

15772 Sneltreinrijtuig.
Voorbeeld: Zitrijtuig C, 3de klasse van de Königlich 
Bayerische Staatsbahn (K.Bay.Sts.B.). 3-assig type met 
gesloten bordessen en gasverlichting. Bouwjaar 1894.
Model: Vloer met gemonteerde gashouders. Mechaniek 
voor kortkoppelingen. Vouwbalgen verwisselbaar.  
Lengte over buffers 85 mm.

b1

15773 Sneltreinrijtuig.
Voorbeeld: Bagagewagen Pw van de Königlich 
 Bayerische Staatsbahn (K.Bay.Sts.B.). 3-assig type 
met conducteurskoepel, gesloten bordessen en gas-
verlichting. Bouwjaar 1895.
Model: Vloer met gemonteerde gashouders. Mechaniek 
voor kortkoppelingen. Vouwbalgen verwisselbaar.  
Lengte over buffers 85 mm.

b1

Opnieuw uitgegeven!

Opnieuw uitgegeven!

Opnieuw uitgegeven!
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Set wagens „Vliegtuigtransport”

15001 Set goederenwagens.
Voorbeeld: Platte wagen type Köln van de Deutsche 
Reichsbahn.

c1
Eenmalige serie.

80 jaar „Tante Ju” 
 
In totaal werden er bijna 5000 Ju 52/3m gebouwd. 
Verschillende uitvoeringen maakten het tot een univer-
seel inzetbaar vliegtuig. De stermotoren werden door 
verschillende motorfabrikanten geleverd. De karakte-
ristieke golfplaatbekleding was was kenmerkend voor 

Lading Ju 53/3m.•	Model: Mechaniek voor kortkoppeling, geladen met het 
model van een gedemonteerd vliegtuig Ju 54. Wagen-
vloer van metaalspietgietwerk. 
Totale lengte van de set 324 mm. 

de Junker-vliegtuigen en verleende de machines een 
ongekende stabiliteit en robuustheid.  
In 1929 begon de ontwikkeling van de eenmotorige 
Ju-52/1m. Hiervan werd de succesvolle, driemotorige 
passagiersmachine Ju-52/3m afgeleid, die voor het 

eerst in 1932 opsteeg. De Ju-52/3m werd een standaard-
vliegtuig van de verkeersluchtvaart. „Tante Ju” werd bij 
30 vliegmaatschappijen in 25 landen op alle werelddelen 
ingezet. 



© Volker Konopka
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Sneltreinrijtuigen

15524 Bagagewagen.
Voorbeeld: Pw4ü-36 van de Deutsche Bundesbahn, 
bouwjaar vanaf 1936 voor de Deutsche Reichsbahn-
Gesellschaft.

d31
66656 Interieurverlichting.Inzet: D-treinen en sneltreinen.

Model: Met mechaniek voor kortkoppeling.  
Lengte over buffers 135 mm.

15525 Sneltreinrijtuig 3e klas.
Voorbeeld: C4ü-28 van de Deutsche Bundesbahn, 
bouwjaar vanaf 1928 voor de Deutsche Reichsbahn-
Gesellschaft.

d31
66656 Interieurverlichting.Inzet: D-treinen en sneltreinen.

Model: Met mechaniek voor kortkoppeling. 
Lengte over buffers 136 mm. 
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15526 Sneltreinrijtuig 1e/2e klas.
Voorbeeld: AB4ü-28 van de Deutsche Bundesbahn, 
bouwjaar vanaf 1928 voor de Deutsche Reichsbahn-
Gesellschaft. 

d31
66656 Interieurverlichting.Inzet: D-treinen en sneltreinen.

Model: Met mechaniek voor kortkoppeling. 
Lengte over buffers 136 mm. 

15527 Restauratierijtuig.
Voorbeeld: WR 4ü(e) van de DSG, bouwjaar vanaf 1929 
voor Mitropa. Draaistellen type Görlitz II zwaar.

d31
66656 Interieurverlichting.Inzet: Sneltreinen.

Model: Met mechaniek voor kortkoppeling. 
Lengte over buffers 147 mm. 
 

Leverbaar 2013.
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Stoomlocomotief serie 92.20

12416 Tenderlocomotief.
Voorbeeld: Stoomloc serie 92.20, type D n2t van de 
Deutsche Bundesbahn (DB). 
Inzet: Goederentreinen.

dSY
Volledig nieuwe constructie.•	
Uitvoering met gescheiden koepels.•	

Model: 5-polige motor met vliegwiel. 4 assen aangedre-
ven. Frontsein wisselt met de rijrichting.  
Lengte over buffers 69 mm. 

12417 Tenderlocomotief.
Voorbeeld: Stoomloc serie 92.20, type D n2t van de 
Deutsche Bundesbahn (DB). 
Inzet: Goederentreinen.

d%SY
Volledig nieuwe constructie.•	
Uitvoering met gescheiden koepels.•	

Model: Met ingebouwde Digital-decoder voor DCC, 
Selectrix en traditioneel bedrijf. 5-polige motor met 
vliegwiel. 4 assen aangedreven. Driepuntsfrontsein 
wisselt met de rijrichting, analoog in bedrijf, digitaal 
schakelbaar.  
Lengte over buffers 69 mm. 



1241615411
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Set goederenwagens

15411 Set met 4 rongenwagens.
Voorbeeld: Rmrs 31 en Rms 31 van de Deutsche 
Bundesbahn. Bouwjaar vanaf 1933 voor de Deutsche 
Reichsbahn.
Inzet: Transport van vochtgevoelige goederen.

e1
De rongenwagens van het type Rmrs 31 werden voor-
namelijk ingezet voor het vervoer van volumineuze goe-
deren, voertuigen en machines. Het eerste leveringsjaar 
was 1933. De wagen werd in zeer grote aantallen 
gebouwd en werd nog lang door de DB ingezet.

Model: Alle wagens geladen met staalplaten en met 
verschillende bedrijfsnummers. Met mechaniek voor 
kortkoppeling. 2 wagens met rongen en 2 wagens 
zonder rongen.  
Totale lengte over buffers 320 mm.
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Elektrische locomotief serie E 50 

12490 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Zware goederentreinlocomotief serie E 50 
van de Deutsche Bundesbahn (DB). Grootste type van 
de elektrische eenheidslocomotieven uit het nieuw-
bouwprogramma van de jaren 1950. Oorspronkelijke 
uitvoering met dubbele lampen en regengoot.
Inzet: Goederen- en reizigerstreinen.

dPY1
Het model is als artikelnummer 12490 (analoog) en 
als artikelnummer 12491 (digitaal) verkrijgbaar, met 
verschillende bedrijfsnummers.

Het nieuwbouwprogramma voor elektrische locs van de 
Deutsch Bundesbahn voorzag in het begin van de jaren 
1950 met de E 50 ook in een zware goederentreinloco-
motief, die als vervanger van de e 94 was bedoeld De 
E 50 was in eerste instantie voor het zware goederen-
verkeer op hellingrijke trajecten ontwikkeld. Hij moest 
daarom een vermogen hebben dat groter was dan dat 
van alle elektrische locs die tot dan toe in Duitsland 
waren gebouwd. Het consortium Krupp/AEG kreeg de 
leiding over de E 50, die in het totaalprogramma voor 
de ontwikkeling van nieuwe elektrische eenheidslocs 

Volledig nieuwe constructie.•	
Verlichting met warmwitte LED’s.•	
Frontsein naar keuze uit te schakelen.•	

was ingebed. Het nominaal vermogen bij 80 km per uur 
bedraagt 4.500 kW, het duurvermogen bij 70 km per uur 
4.218 kW. Met het oog op de toekomst werden de E 50 al 
voor een maximumsnelheid van 100 km per uur ontwor-
pen, wat echter in het goederenverkeer nog lange tijd 
niet kon worden benut vanwege de oudere goederen-
wagens die niet voor deze snelheden geschikt waren. 
De hoge vermogenseisen konden alleen worden vervuld 
door belangrijke onderdelen royaal te dimensioneren 
ten opzichte van andere elektrische eenheidslocs. Met 
name de transformator en de ventilatoren nemen bij de 

E 50 meer plaats in. Om de asbelasting van 21 ton niet 
te overschrijden, was het noodzakelijk om drieassige 
draaistellen (asindeling Co’Co’) in te bouwen. De lange 
draaistellen vereisten weer een langer stavenframe, 
zodat de E 50 circa 5 meter langer is dan de E 10/E 40. 
De inbedrijfstelling van de eerste locs vond plaats in 
april 1957; de laatste E 50 werd in juli 1973 aan het bedrijf 
geleverd. In totaal werden 194 locs gebouwd. Net als 
bij de andere elektrische eenheidslocs werden ook bij 
de E 50, die met ingang van 1 januari 1968 als serie 150 
werd aangeduid, talrijke wijzigingen en verbetering 

doorgevoerd. Aan de buitenkant springen de ontbre-
kende regenpijp, de handrail met treerooster op het 
front en de uitrusting met ventilatorroosters van het type 
„Klatte” het meest in het oog. 
De technische voortuitgang viel na de eeuwwisseling 
met de inbedrijfsstelling van de elektrische locs van de 
series 152 en 185 ook niet stil voor de E50/150. In 2003 
werd de laatste 150 buiten dienst gesteld. Er zijn slechts 
twee exemplaren als museumlocomotief voor het nage-
slacht bewaard gebleven. 

Model: Met nieuwe 14-polige stekkerverbinding voor 
digitale decoder. Motor met vliegwiel, 4 assen aange-
dreven, antislipbanden. Frontsein en sluitlichten met 
de rijrichting, met nieuwe brugstekker naar keuze uit 
te schakelen, met warmwitte LED’s. Mechaniek voor 
kortkoppeling. Gemonteerde handrails.  
Lengte over buffers 122 mm.

Leverbaar 2013.
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12491 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Zware goederentreinlocomotief serie E 50 
van de Deutsche Bundesbahn (DB). Grootste type van 
de elektrische eenheidslocomotieven uit het nieuw-
bouwprogramma van de jaren 1950. Oorspronkelijke 
uitvoering met dubbele lampen en regengoot.
Inzet: Goederen- en reizigerstreinen.
Model: Ingebouwde Digital-decoder en geluidsgene-
rator voor bedrijf met DCC, Selectrix en Selectrix 2. 
Motor met vliegwiel, 4 assen aangedreven, antislip-
banden. Frontverlichting en sluitseinen wisselend met 
de rijrichting, met warmwitte LED‘s, cabineverlichting, 

d%!P,Y1
Het model is als artikelnummer 12490 (analoog) en 
als artikelnummer 12491 (digitaal) verkrijgbaar, met 
verschillende bedrijfsnummers.

Digitale functies Sx DCC

Frontsein x x

Rangeer-dubbel-A-sein x x

Rijgeluid eloc  x

Locfluit  x

Directe regeling  x

Cabineverlichting  x

Frontsein achter uit  x

Conducteursfluit  x

Frontsein voor uit  x

Piepen van remmen uit  x

Volledig nieuwe constructie.•	
Verlichting met warmwitte LED’s.•	
Cabineverlichting.•	
Digital-sound met veel functies.•	

digitaal schakelbaar. Mechaniek voor kortkoppeling. 
Gemonteerde handrails. Verschillende schakelbare 
lichtfuncties met nieuwe, meegeleverde brugstekker 
ook analoog inzetbaar. Alle functies ook met Digital-
formaat SX2 schakelbaar.  
Lengte over buffers 122 mm.

Leverbaar 2013.
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Minitrix-Clubmodel 2012

12391 Diesellocomotief.
Voorbeeld: Multifunctionele locomotief serie 218 van 
de Deutsche Bundesbahn (DB). Dieselhydraulische 
locomotief met elektrische treinverwarming. Zonder 
uitlaatkappen. Ivoor-purperrode proefkleurstelling van 
1974.
Inzet: Reizigers- en goederentreinen.
Model: Ingebouwde Digital-decoder en geluidsgene-
rator voor bedrijf met DCC, Selectrix en Selectrix 2. 
Motor met vliegwiel, 4 assen aangedreven, antislip-
banden. Frontverlichting en sluitseinen wisselend met 
de rijrichting, met warmwitte LED’s, cabineverlichting, 
digitaal schakelbaar. Mechaniek voor kortkoppeling. 

qe%!P,Y1

Eenmalige serie voor de Trix-Club.

Digitale functies Sx DCC

Frontsein x x

Cabineverlichting x x

Rijgeluid dieselloc  x

Tyfoon hoog  x

Directe regeling  x

Piepen van remmen uit  x

Frontsein achter uit  x

Tyfoon laag  x

Frontsein voor uit  x

Verwarmingsdiesel  x

Compressor  x

Conducteursfluit  x

218 217-8 in TEE-kleurstelling. 
De purperrode serie 218 werd door de Deutsche 
Bundesbahn uitverkoren om als proefkonijn voor een 
nieuw kleurenschema op te draaien. 2 locomotieven, 
de 218 217-8 en de 218 218-6, waren in 1974 de eerste 
machines van de Bundesbahn die in de nieuwe kleuren 
werden gespoten. De laatste, de 218 218-6, werd in 
oceaanblauw-beige uitgevoerd, wat vervolgens de 
standaard voor de meeste series werd. De 218 217-8, 
een andere machine, in eerste instantie nog zonder de 
opvallende uitlaatkappen, kreeg hetzelfde patroon als 
de 218 218-6, maar dan in rood-beige: de TEE-outfit. Dit 
elegante kleurenschema beperkte zich echter tot deze 
ene loc en hielp hem niet aan TEE-eer. De 218 217-8 
bleef in rood-beige, ver van de TEE-hoofdlijnen, zijn 
normale dienstregeling rijden en was altijd een geliefd 
onderwerp van spoorwegfotografen, tot hij na vele jaren 
in 2002 aangepast werd aan de andere locomotieven. 

Volledig nieuwe constructie.•	
Verlichting met warmwitte LED’s.•	
Cabineverlichting.•	
Digital-sound met veel functies.•	

Gemonteerde handrails. Verschillende schakelbare 
lichtfuncties met nieuwe, meegeleverde brugstekker 
ook analoog inzetbaar. Alle functies ook met Digital-
formaat SX2 schakelbaar.  
Lengte over buffers 102 mm.
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Diesellocomotief serie 218

12395 Diesellocomotief.
Voorbeeld: Multifunctionele locomotief serie 218 van de 
Deutsche Bundesbahn (DB). Dieselhydraulische loco-
motief met elektrische treinverwarming. Met uitlaatkap-
pen. Uitvoering in purperrood lakwerk.
Inzet: Reizigers- en goederentreinen.
Model: Ingebouwde Digital-decoder en geluidsgene-
rator voor bedrijf met DCC, Selectrix en Selectrix 2. 
Motor met vliegwiel, 4 assen aangedreven, antislip-
banden. Frontverlichting en sluitseinen wisselend met 
de rijrichting, met warmwitte LED‘s, cabineverlichting, 

e%!P,Y1
Het model is als artikelnummer 12395 met geluid en als 
artikelnummer 12394 zonder geluid verkrijgbaar, met 
verschillende bedrijfsnummers.

Digitale functies Sx DCC

Frontsein x x

Cabineverlichting x x

Rijgeluid dieselloc  x

Tyfoon hoog  x

Directe regeling  x

Piepen van remmen uit  x

Frontsein achter uit  x

Tyfoon laag  x

Frontsein voor uit  x

Verwarmingsdiesel  x

Compressor  x

Conducteursfluit  x

Familie-saga.  
Het lot van de stoomlocomotieven in West-Duitsland 
werd al in 1955 bezegeld met het nieuwe typeplan. 
De elektrificatie van het net had op de lange duur de 
prioriteit en voor niet of nog niet geëlektrificeerde 
lijnen waren voornamelijk diesellocs voorzien. De grote 
stoomlocs zoals de serie 01 en de serie 44 zouden 
 worden vervangen door de reeds beschikbare V 200, en 
een geplande V 160 zou het werk van de middelzware 
stoomlocs als de serie 38, serie 55, serie 78 en serie 50 
 overnemen, In tegenstelling tot de tweemotorige V 200, 
die weliswaar sterk was, maar ook duur was, zou 
de V 160 vanuit economisch oogpunt met één motor 
 worden uitgevoerd. Al tijdens de ontwikkelings- en 
beslissingsfase waren nieuwe motoren met 1.900 pk 
beschikbaar, die zich in 10 protypen van 1960 hadden 
bewezen. De serie in het bekende V 160-design, dat 
eigenlijk van de nooit in serie vervaardigde V 320 stamt, 
verscheen in 1964. Daarmee was de vervanger van 
de stoomlocs gedefinieerd: de V 160 reden 120 km per 
uur en hadden stoomverwarming. Daarmee waren ze 

Volledig nieuwe constructie.•	
Verlichting met warmwitte LED’s.•	
Cabineverlichting.•	
Digital-sound met veel functies.•	

weliswaar opgewassen tegen het goederenverkeer 
en de „oude” reizigerstreinen, maar voldeden ze niet 
voor de nieuwe, elektrisch verwarmde  reizigerstreinen 
en voor de snelheden die op geëlektrificeerde lijnen 
gebruikelijk waren. De V 160 moest dus sneller worden 
en had een elektrische verwarming nodig. Hiervoor 
werden verschillende concepten ontwikkeld, die een 
verlenging van de loc can 16,00 m tot 16,40 m gemeen 
hadden. De V 162 kreeg een tweede motor van 500 pk 
die een verwarmingsgenerator aandrijft, maar ook aan 
het versterkte kan worden gekoppeld. De rijmotor van 
1.900 pk bleef behouden. Deze relatief dure  oplossing 
werd na 3 prototypen in slechts 12 serielocs toege-
past. Niet minder duur, maar erg spectaculair was 
de constructie van de V 169, een van de sterren op 
de Verkehrsausstellung van München in 1965. De 
verwarmingsgenerator werd door een sterke rijmotor 
van 2.150 pk aangedreven. De capaciteit die hiervoor 
nodig was, moest door een gasturbine van 900 pk 
worden geleverd. De turbine diende bovendien als 
„booster” in deel- en nominale belasting. 5 jaar na het 

prototype werden nog 8 verbeterde locs gebouwd. 
Ze waren tot 1978 de krachtigste, snelste en duurste 
DB-diesellocs: 3.700 pk en 160 km per uur. Het derde 
alternatief was de serie 164. De verwarmingsgenerator 
wordt hier rechtstreeks door de rijmotor aangedreven, 
die met 2.500 pk over voldoende vermogen beschikt. Een 
versterkt drijfwerk en een hydrodynamische rem bieden 
betrouwbaarheid en veiligheid bij 140 km per uur. Het is 
een rationele constructie met de modernste componen-
ten die in 1968 beschikbaar waren. De V 168 (voorheen 
V 160.3) ten slotte, was als „achteraf uit te rusten” 
V 160 ontworpen. Hij kreeg eerst de normale motor van 
1.900 pk en het moderne drijfwerk en reminstallatie. Er 
was standaard een stoomverwarming ingebouwd, maar 
de inbouwruimte was groot genoeg voor een verwar-
mingsgenerator met aandrijving. Vanaf 1968 kregen 
alle DB-locs nieuwe serienummers en de markante „V” 
van de „verbrandingskrachtlocomotieven” is verloren. 
Bij het aanbreken van tijdperk IV had de DB het besluit 
over de diesellocs van de toekomst genomen. Terwijl 
de serie 215 het aankoopprogramma van de serie 216 

voortzette, werd uiteindelijk de serie 218 als nieuwe 
standaardlocomotief in opdracht gegeven. Vanaf 1971 
werd de hoofdserie van een locomotief geleverd die va-
ker werd gebouwd dan alle andere familieleden samen. 
De technische vooruitgang ten opzichte van de eerste 
V 160 is onmiskenbaar. Het vermogen van 1.840 bereikt 
de waarden van de serie 220/221, die verder niet meer 
werd aangekocht. Met een snelheid van 140 km per uur 
en elektrische verwarming wordt de multifunctionele 
loc tot een echte universele loc. Het verbruik ligt in de 
orde van grootte van de oer-V 160: ongeveer 300 l diesel 
op 100 km. Voor de machinist bieden geluidsisolatie en 
elektronica het bedieningscomfort van een elektrische 
loc. De 218 is nu al meer dan 35 jaar de belangrijkste 
dieselloc van de DB en de DB AG. Hij heeft zijn waarde 
op alle inzetgebieden, van zware goederentrein tot TEE, 
bewezen. De rentabiliteit en betrouwbaarheid komen 
ook in internationale vergelijkingen uitstekend naar vo-
ren. Veel van de locs zijn nu nog bij de DB AG in dienst. 
Een vergelijkbare opvolgserie is nog niet gedefinieerd.

digitaal schakelbaar. Mechaniek voor kortkoppeling. 
Gemonteerde handrails. Verschillende schakelbare 
lichtfuncties met nieuwe, meegeleverde brugstekker 
ook analoog inzetbaar. Alle functies ook met Digital-
formaat SX2 schakelbaar.  
Lengte over buffers 102 mm.
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12394 Diesellocomotief.
Voorbeeld: Multifunctionele locomotief serie 218 van de 
Deutsche Bundesbahn (DB). Dieselhydraulische loco-
motief met elektrische treinverwarming. Met uitlaatkap-
pen. Uitvoering in purperrood lakwerk.
Inzet: Reizigers- en goederentreinen.
Model: Met nieuwe 14-polige stekkerverbinding voor 
digitale decoder. Motor met vliegwiel, 4 assen aange-
dreven, antislipbanden. Frontsein en sluitlichten met 
de rijrichting, met nieuwe brugstekker naar keuze uit 
te schakelen, met warmwitte LED’s. Mechaniek voor 
kortkoppeling. Gemonteerde handrails.  
Lengte over buffers 102 mm.

ePY1

Het model is als artikelnummer 12395 met geluid en als 
artikelnummer 12394 zonder geluid verkrijgbaar, met 
verschillende bedrijfsnummers.

Volledig nieuwe constructie.•	
Verlichting met warmwitte LED’s.•	
Frontsein naar keuze uit te schakelen.•	

15457 Set kolenwagens.
Voorbeeld: 5 zijlossers Fals van de Deutsche Bundes-
bahn (DB).

e1

Kolen is ook nu nog een belangrijke grondstof voor de 
staalindustrie en voor elektriciteitswinning. De hoog-
ovens en elektriciteitscentrales worden door binnen-
schepen en treinen bevoorraad. Hiervoor worden vooral 
bloktreinen ingezet die uit zijlossers zijn samengesteld. 
Deze kunnen met speciale inrichtingen automatisch 
worden geladen en gelost.

Model: In verouderde uitvoering, met verschillende 
bedrijfsnummers, geladen met echte steenkool, mecha-
niek voor kortkoppeling.  
Totale lengte van de set 367 mm. 



32



33



1234315452

Set wagens voor zware lasten

15452 Set wagens voor zware lasten „Gietcoquilles”.
Voorbeeld: 3 wagens voor zware lasten Sa 705 van de 
Deutsche Bundesbahn (DB). 
Inzet: Transport van zware goederen en voertuigen. 

e41
Gietcoquilles van metaal.•	Model: Elke wagen geladen met 3 gietcoquilles van 

metaal in realistische uitvoering. Alle wagens met 
verschillende bedrijfsnummers, met mechaniek voor 
kortkoppeling.  
Totale lengte over buffers 253 mm. 

34



12339 15889 15888
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Diesellocomotieven

12343 Diesellocomotief.
Voorbeeld: Locomotor serie 323 van de Deutsche Bun-
desbahn (DB). Uitvoering met gesloten cabine.
Inzet: Rangeerdienst en bediening voor spooraanslui-
tingen. 

eSZ
Metalen uitvoering.•	
Verlicht frontsein.•	

Model: Onderstel en opbouw van metaalspuitgietwerk. 
Uitvoering voor traditioneel bedrijf. Miniatuurmotor. 
2 assen aangedreven. Verlichting met onderhoudsvrije 
LED’s. Gemonteerde treeplanken en handrails.  
Lengte over buffers 40 mm.

12339 Diesellocomotief.
Voorbeeld: Serie 212, asindeling B’B’ van de Deutsche 
Bundesbahn, bouwjaar vanaf 1962.
Inzet: Lichte en middelzware reizigers- en goederen-
treinen.

eS
Model: Motor met vliegwiel, 4 assen aangedreven, 
antislipbanden. 
Lengte over buffers: 75 mm. 
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Set rijtuigen „Müngstener Brücke”

15888 Set rijtuigen „Müngstener Brücke”.
Voorbeeld: Drie stoptreinrijtuigen van de Deutsche 
Bundesbahn (DB). 1 rijtuig BDnf 735, stuurstandrijtuig 
met bagageafdeling. 1 rijtuig ABnb 703, 1e en 2e klas. 
1 rijtuig Bnb 719, 2e klas. 
Inzet: Stoptreinen tussen Solingen-Ohligs en Rem-
scheid-Lennep rond 1979 over de hoogste spoorweg-
brug van Duitsland, de „Müngstener-Brücke”.

eP371

66656 Interieurverlichting.

De stoptrein kan met de rijtuigen uit uitbreidingsset 
15889 worden aangevuld.

Model: Alle wagens met mechaniek voor kortkoppeling. 
Authentieke kleurstelling en opschriften.  
Totale lengte over buffers 495 mm.



12339 15889 15888

© Günter Hoppe
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15889 Uitbreiding voor set rijtuigen „Müngstener 
Brücke”.
Voorbeeld: Twee stoptreinrijtuigen van de Deutsche 
Bundesbahn (DB). 2 rijtuigen Bnb 719, 2e klas. 
Inzet: Stoptreinen tussen Solingen-Ohligs en Rem-
scheid-Lennep rond 1979 over de hoogste spoorweg-
brug van Duitsland, de „Müngstener-Brücke”.

e371

66656 Interieurverlichting.

Model: Alle wagens met mechaniek voor kortkoppeling. 
Authentieke kleurstelling en opschriften.  
Totale lengte over buffers 330 mm.

Leverbaar 2013.
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Sneltreinlocomotief serie 01.5

12119 Sneltreinlocomotief met getrokken tender.
Voorbeeld: Serie 01 0505-6 (serie 01.5) van de Deutsche 
Reichsbahn (DR). Type 2’C1’h2, bouwjaar vanaf 1925 
voor de Deutsche Reichsbahngesellschaft, ombouw bij 
de DR vanaf 1961. In de uitvoering van hun Wittenber-
ger-tijd rond 1975. 
Inzet: Hoogwaardige reizigerstreinen en interzonaal 
verkeer.

eSY
Ombouwsets voor rangeertreden, spoorstaafruimers en 
koppeling vóór met schacht meegeleverd.

35 machines van de serie 01, de sneltreinlocomotief in 
het eenheidslocomotievenprogramma van de Deutsche 
Reichsbahn, werden vanaf 1961 door de Deutsche 
Reichsbahn van de DDR onderworpen aan uitgebreide 
reconstructie- en moderniseringswerkzaamheden. 
Als serie 01.5 vertegenwoordigden de machines het 
hoogst technisch haalbare in de stoomlocomotiefbouw. 
Een aantal machines bleven als museumlocomotieven 
behouden. Nieuwe 14-polige stekkerverbinder voor digitale •	

decoder.

Model: Met nieuwe 14-polige stekkerverbinding voor 
digitale decoder. Aandrijving in de tender, motor met 
vliegwiel, 4 assen aangedreven, antislipbanden. Kort-
koppeling tussen locomotief en tender.  
Lengte over buffers 150 mm.

12392 Diesellocomotief.
Voorbeeld: Multifunctionele locomotief serie 218 van de 
Deutsche Bundesbahn (DB). Dieselhydraulische loco-
motief met elektrische treinverwarming. Met uitlaatkap-
pen. Uitvoering in verkeersrood lakwerk.
Inzet: Reizigerstreinen.

_PY1
Het model is als artikelnummer 12392 (analoog) en 
als artikelnummer 12393 (digitaal) verkrijgbaar, met 
verschillende bedrijfsnummers.

Volledig nieuwe constructie.•	
Verlichting met warmwitte LED’s.•	
Frontsein naar keuze uit te schakelen.•	

Model: Met nieuwe 14-polige stekkerverbinding voor 
digitale decoder. Motor met vliegwiel, 4 assen aange-
dreven, antislipbanden. Frontsein en sluitlichten met 
de rijrichting, met nieuwe brugstekker naar keuze uit 
te schakelen, met warmwitte LED’s. Mechaniek voor 
kortkoppeling. Gemonteerde handrails.  
Lengte over buffers 102 mm.

Diesellocomotief serie 218

Leverbaar 2013.
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Set rijtuigen „Rotlinge”

15881 Set rijtuigen „Rotlinge”.
Voorbeeld: Vier stoptreinrijtuigen van de Deutsche Bahn 
AG (DB AG). 1 stuurstandrijtuig BDnrzf. 1 rijtuig ABn 
1e en 2e klas. 2 rijtuigen Bn, 2e klas. 
Inzet: Stoptreinen.
Model: Alle wagens met mechaniek voor kortkoppeling. 
Authentieke kleurstelling en opschriften.  
Totale lengte over buffers 660 mm.

fP371

66656 Interieurverlichting.



1239315519 15518 1553015531
40

Diesellocomotief serie 218

12393 Diesellocomotief.
Voorbeeld: Multifunctionele locomotief serie 218 van de 
Deutsche Bundesbahn (DB). Dieselhydraulische loco-
motief met elektrische treinverwarming. Met uitlaatkap-
pen. Uitvoering in verkeersrood lakwerk.
Inzet: Reizigerstreinen.
Model: Ingebouwde Digital-decoder voor bedrijf met 
DCC, Selectrix en Selectrix 2. Motor met vliegwiel, 
4  assen aangedreven, antislipbanden. Frontverlichting 
en sluitseinen wisselend met de rijrichting, met warm-

_%P,Y1
Het model is als artikelnummer 12392 (analoog) en 
als artikelnummer 12393 (digitaal) verkrijgbaar met 
verschillende bedrijfsnummers.

Digitale functies Sx DCC

Frontsein x x

Cabineverlichting x x

Directe regeling  x

Frontsein achter uit  x

Frontsein voor uit  x
Volledig nieuwe constructie.•	
Verlichting met warmwitte LED’s.•	
Cabineverlichting.•	

witte LED’s, cabineverlichting, digitaal schakelbaar. 
Mechaniek voor kortkoppeling. Gemonteerde handrails. 
Verschillende schakelbare lichtfuncties met nieuwe, 
meegeleverde brugstekker ook analoog inzetbaar. Alle 
functies ook met Digital-formaat SX2 schakelbaar.  
Lengte over buffers 102 mm.

15518 Containerwagen.
Voorbeeld: Vierassige containerwagen type Sngs van 
de Deutsche Bahn (DB AG). Verkeersrode basiskleur. 
Geladen met 3 WoodTainer XXL containers van de 
 Oostenrijkse onderneming Innofreight, A-8600 Bruck 
an der Mur. Grootvolumecontainer met een inhoud van 
46 m3. Actuele bedrijfstoestand ca. 2009.
Model: Onderstel van metaalgietwerk, draaistellen type 
Y 25, met mechaniek voor kortkoppeling, geladen met 
3 containers.  
Lengte over buffers 123 mm.

_41
Nieuwe constructie van de grootvolume WoodTainer •	
XXL containers.
Wagen zeer geschikt voor bloktreinen.•	
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Containerwagen

15519 Containerwagen.
Voorbeeld: Vierassige containerwagen type Sngs van 
de Deutsche Bahn (DB AG). Verkeersrode basiskleur. 
Geladen met 3 WoodTainer XXL containers van de 
 Oostenrijkse onderneming Innofreight, A-8600 Bruck 
an der Mur. Grootvolumecontainer met een inhoud van 
46 m3. Actuele bedrijfstoestand ca. 2009.
Model: Onderstel van metaalgietwerk, draaistellen type 
Y 25, met mechaniek voor kortkoppeling, geladen met 
3 containers. Ander bedrijfsnummer dan 15518.  
Lengte over buffers 123 mm.

_41

Eenmalige serie.

Nieuwe constructie van de grootvolume WoodTainer •	
XXL containers.
Wagen zeer geschikt voor bloktreinen.•	

15531 Containerwagen.
Voorbeeld: Vierassige containerwagen type Sngs van 
de Deutsche Bahn (DB AG). Verkeersrode basiskleur. 
Geladen met 4 WoodTainer XS container met  deksel, van 
de Oostenrijkse onderneming Innofreight, A-8600 Bruck 
an der Mur. Containerinhoud 24 m3, voor gewichtsge-
optimaliseerd transport stortgoed. Actuele bedrijfs-
toestand 2010.
Model: Onderstel van metaalgietwerk, draaistellen type 
Y 25, met mechaniek voor kortkoppeling, geladen met 

_41

Eenmalige serie.

Nieuwe constructie van de WoodTainer XS-contai-•	
ner met deksel.
Wagen zeer geschikt voor bloktreinen.•	

4 afneembare WoodTainer XS-containers met deksel. 
Ander bedrijfsnummer dan 15530.  
Lengte over buffers 123 mm.

15530 Containerwagen.
Voorbeeld: Vierassige containerwagen type Sngs van 
de Deutsche Bahn (DB AG). Verkeersrode basiskleur. 
Geladen met 4 WoodTainer XS container met deksel, van 
de Oostenrijkse onderneming Innofreight, A-8600 Bruck 
an der Mur. Containerinhoud 24 m3, voor gewichtsge-
optimaliseerd transport stortgoed. Actuele bedrijfstoe-
stand 2010.
Model: Onderstel van metaalgietwerk, draaistellen type 
Y 25, met mechaniek voor kortkoppeling, geladen met 
4 afneembare WoodTainer XS-containers met deksel.  
Lengte over buffers 123 mm.

_41
Nieuwe constructie van de WoodTainer XS-contai-•	
ner met deksel.
Wagen zeer geschikt voor bloktreinen.•	
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Goederenwagen „Moderne spoorwegen”

15074 Set met 10 goederenwagens in display „Moderne 
spoorwegen”.
Voorbeeld: Verschillende goederenwagens van DB 
Schenker, SBB Cargo en ondergebrachte particuliere 
wagens. 2 ketelwagens voor minerale olie, 2 silowagens 
Ucs, 2 vierassige schuifwandwagens, 2 kangoeroewa-
gens met containers en 2 tweeassige schuifwandwa-
gens.

_1
15074-01 tot en met 15074-02. 
Knik-ketelwagen. 
ERMEWA en VTG. 
Lengte over buffers 106 mm. 
 
15074-03 tot en met 15074-04. 
Silowagen Ucs van de RAR. 
Lengte over buffers 53 mm. 
 

15074-05 tot en met 15074-06. 
Schuifwandwagen. 
Transwagon „Märklin”. 
AAE verhuurd aan DB Schenker.  
Lengte over buffers 145 mm. 
 
15074-07, 15074-08. 
Kangoeroewagen met containers.  
CAPITAL, MOL en UNIGLORY. 
Lengte over buffers 102 mm. 
 

15074-09, 15074-10. 
Schuifwandwagen.  
SBB Cargo, DB Schenker. 
Lengte over buffers 97 mm. 

Model: Mechaniek voor kortkoppeling. Alle wagens met 
verschillende bedrijfsnummers, afzonderlijk verpakt en 
gekenmerkt. 
 

Leverbaar 2013.
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12111 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Elektrische locomotief serie 110 van de 
Deutsche Bahn (DB AG). Asindeling Bo´Bo´. Bouwjaar 
vanaf 1956. 
Inzet: Reizigers- en goederentreinen.
Model: Met stekkerverbinding voor digitale decoder. 
Motor met vliegwiel. Aandrijving op 4 assen, 2 antislip-

_FPYX1

Elektrische locomotief serie 110 

banden. Mechaniek voor kortkoppeling. Frontsein en 
sluitseinen met de rijrichting wisselend. Pantograaf 
mechanisch en elektrisch functioneel. Uitvoering als 
fabrieksloc van AW Dessau. 
Lengte over buffers 103 mm. 

Leverbaar 2013.
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Set goederenwagens

15401 Set gasketelwagens.
Voorbeeld: 5 particuliere wagens van Aretz-Logistik, 
ondergebracht bij de Deutsche Bahn AG (DB AG).

_1
Model: Mechaniek voor kortkoppeling. Alle wagens 
afzonderlijk verpakt. 
Totale lengte over buffers 530 mm. 
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12472 Dieseltreinstel „LINT”.
Voorbeeld: Dieseltreinstel voor de stoptreindienst 
serie 648.2 van NordWestBahn NWB. Actuele uitvoering 
met lage instap.
Model: Met nieuwe 14-polige stekkerverbinding voor 
digitale decoder. Motor met vliegwiel. 2 assen aange-

_P(

Profi-uitvoering voor traditioneel gelijkstroombedrijf. 
Digital-decoder 66840 naderhand in te bouwen.

Eenmalige serie.Frontsein met de rijrichting wisselend. •	
Standaard interieurverlichting en bestemmings-•	
aanduiding met LED’s.

dreven. Beide voertuighelften via het Jakobs-draaistel 
met mechaniek kort gekoppeld. Frontseinen, sluitseinen, 
interieurverlichting en bestemmingsaanduiding met 
LED’s. Meerdelig interieur.  
Lengte over buffers 262 mm.

Dieseltreinstel serie 648.2

Leverbaar 2013.
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Zwitserland

12352 Diesellocomotief.
Voorbeeld: Serie Am 842 van de Schweizerische 
 Bundesbahnen (SBB/CFF/FFS). Dieselelektrische multi-
functionele loc van de MaK-serie.
Inzet: Goederenverkeer en rangeerdienst.

_FP1
Nieuw bedrijfsnummer.•	Model: Met stekkerverbinding voor digitale decoder. 

5-polige motor met vliegwiel. 4 assen aangedreven, 
2 antislipbanden. Aan de zijkant gemonteerde handrails 
en eindbordessen van metaal. Frontseinen en sluit-
seinen met onderhoudsarme LED’s. Mechaniek voor 
kortkoppeling.  
Lengte over buffers 90 mm. 
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15523 Containerwagen.
Voorbeeld: Vierassige containerwagens type Sgnss van 
de Schweizerische Bundesbahnen (SBB/CFF/FFS), uit-
voerende dienst „SBB Cargo”. Verkeersgrijze basiskleur. 

_41

Eenmalige serie.

Nieuwe constructie van de grootvolume WoodTainer •	
XXL containers.
Wagen zeer geschikt voor bloktreinen.•	

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

Model: Onderstel van metaalgietwerk, draaistellen 
type Y 25, met mechaniek voor kortkoppeling, geladen 
met 3 afneembare containers met afzonderlijk deksel. 
Ander bedrijfsnummer dan 15522.  
Lengte over buffers 123 mm.

15522 Containerwagen.
Voorbeeld: Vierassige containerwagens type Sgnss van 
de Schweizerische Bundesbahnen (SBB/CFF/FFS), uit-
voerende dienst „SBB Cargo”. Verkeersgrijze basiskleur. 

_41
Nieuwe constructie van de grootvolume WoodTainer •	
XXL containers.
Wagen zeer geschikt voor bloktreinen.•	

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

Model: Onderstel van metaalgietwerk, draaistellen type 
Y 25, met mechaniek voor kortkoppeling, geladen met 
3 afneembare containers met afzonderlijk deksel.  
Lengte over buffers 123 mm.
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Oostenrijk

11622 Snelle voorstadstrein „City Airport Train”.
Voorbeeld: Transfertrein van de Österreichische 
Bundesbahnen (ÖBB) tussen Wenen en luchthaven 

_FPSX1

15521 Containerwagen.
Voorbeeld: Vierassige containerwagens type Sgnss van 
de Österreichische Bundesbahn (ÖBB). Mahoniebruine 
basiskleur. Geladen met 3 WoodTainer XXL containers 
van de Oostenrijkse onderneming Innofreight, A-8600 

_41

Eenmalige serie.

Nieuwe constructie van de grootvolume WoodTainer •	
XXL containers.
Wagen zeer geschikt voor bloktreinen.•	

Schwechat (CAT). Elektrische locomotief serie 1116 
en 3 dubbeldeksrijtuigen als trekduwtrein. Actuele 
uitvoering.

Bruck an der Mur. Grootvolumecontainer met een 
inhoud van 46 m3. Een van de WoodTainers in Märklin-
uitvoering.

Model: Met stekkerverbinding voor digitale decoder. 
Motor met vliegwiel. 4 assen aangedreven, antislip-
banden. Frontsein wisselt met de rijrichting, stuurrijtuig 

met lichtwisseling wit/rood. Locomotief en rijtuigen met 
mechaniek voor kortkoppeling. 
Totale lengte van de trein 634 mm. 

Model: Onderstel van metaalgietwerk, draaistellen type 
Y 25, met mechaniek voor kortkoppeling, geladen met 
3 containers. Ander bedrijfsnummer dan 15520.  
Lengte over buffers 123 mm.

Leverbaar 2013.
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Eenmalige serie.

15520 Containerwagen.
Voorbeeld: Vierassige containerwagens type Sgnss van 
de Österreichische Bundesbahn (ÖBB). Mahoniebruine 
basiskleur. Geladen met 3 WoodTainer XXL containers 

_41
Nieuwe constructie van de grootvolume WoodTainer •	
XXL containers.
Wagen zeer geschikt voor bloktreinen.•	

Model: Onderstel van metaalgietwerk, draaistellen type 
Y 25, met mechaniek voor kortkoppeling, geladen met 
3 containers. Ander bedrijfsnummer dan 15518.  
Lengte over buffers 123 mm.

van de Oostenrijkse onderneming Innofreight, A-8600 
Bruck an der Mur. Grootvolumecontainer met een 
inhoud van 46 m3. Actuele bedrijfstoestand ca. 2010.

Leverbaar 2013.



1247115516
50

Frankrijk

12471 Diesellocomotief.
Voorbeeld: Serie 461 000 van de SNCF/FRET, asindeling 
Bo’Bo’, bouwjaar vanaf 1988.
Inzet: Goederentreinen.

_FP1
Eenmalige serie.Model: Met stekkerverbinding voor digitale decoder, 

4 assen aangedreven, antislipbanden. Motor met vlieg-
wiel, aan de zijkant gemonteerde handrails en eindbor-
dessen van metaal, verlichting met LED’s, lichtwisseling 
wit/rood, met mechaniek voor kortkoppeling. 
Lengte over buffers 90 mm. 

Leverbaar 2013.
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15516 Set goederenwagens van de SNCF.
Voorbeeld: Verschillende goederenwagens van de SNCF 
en ondergebrachte particuliere wagens. 1 ketelwagen 
voor minerale olie, 1 gasketelwagen, 1 graansilowagen, 
1 schuifhuifwagen en 1 kangoeroewagen met container.

f1
Model: Mechaniek voor kortkoppeling. Alle wagens met 
verschillende bedrijfsnummers, afzonderlijk verpakt en 
gekenmerkt.  
Totale lengte over buffers 530 mm.

Eenmalige serie.

Leverbaar 2013.
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Frankrijk

12295 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Snelle multifunctionele locomotief serie 
BB 22200 van de Franse Staatsspoorwegen (SNCF). 
Universele locomotief met technische uitrusting als 
meerstroomloc. Uitvoering in „Fantome”-kleurstelling en 
2 pantografen.

_FKX1
Model: Met stekkerverbinding voor digitale decoder. 
5-polige motor met 2 vliegwielen. 4 assen aangedreven, 
antislipbanden. Mechaniek voor kortkoppeling.  
Lengte over buffers 109 mm.

12294 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Snelle multifunctionele locomotief serie 
BB 15000 van de Franse Staatsspoorwegen (SNCF). Uni-
versele locomotief voor het wisselstroomnet in Frankrijk 
(25 kV, 50 Hz). Gebouwd vanaf 1978 als BB 15000. Uitvoe-
ring in „En Voyage”-kleurstelling.

_FKX1
Model: Met stekkerverbinding voor digitale decoder. 
5-polige motor met 2 vliegwielen. 4 assen aangedreven, 
antislipbanden. Mechaniek voor kortkoppeling.  
Lengte over buffers 109 mm.
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74041 FCC-ontstoringsset 2 A.
Voor ontstoring. Printplaat met platte stekkers voor 
C-rails en rode en bruine aansluitkabel. Er is een exem-
plaar voor de traditionele stroomkring en een exemplaar 
voor de digitale stroomkring nodig. De ontstoringsset is 
berekend op een maximale verbruikersstroom van 2 A. 
Wordt aanbevolen voor het Mobile Station en analoge 
rijregelaars.

74044 FCC-ontstoringsset 5 A.
Voor ontstoring. Printplaat met schroefklemmen. Er 
is een exemplaar voor de traditionele stroomkring en 
een exemplaar voor de digitale stroomkring nodig. De 
ontstoringsset is berekend op een maximale verbrui-
kersstroom van 5 A. 
Wordt aanbevolen voor het Central Station en voor 
analoge rijregelaars tot 5 A uitgangsstroom.

De FCC-ontstoringsset is alleen in de VS vereist!

zonder figuur

Accessoires

66840 Locdecoder 1000 mA voor mTc14-stekkerverbin-
ding.
Ontvanger voor alle gelijkstroomlocomotieven met een 
stroomopname tot 1000 mA (motor 1000 mA, verlich-
ting 300 mA). Geschikt voor digitale locomotieven met 
 14-polige stekkerverbinding voor digitale decoder 
(mTc14).

Universeel inzetbaar in Selectrix-/SX2- en DCC-•	
formaat. 
Automatische herkenning van digitaal en analoog •	
bedrijf.
Instelbare maximumsnelheid.•	
Instelbare motorimpulstypen.•	
Automatische belastingscompensatie.•	
Aansluiting voor lichtfunctie.•	
Aansluiting voor extra functie.•	
Kortsluitbeveiliging van de motoruitgang.•	
Overbelastingsbeveiliging van de lichtuitgang.•	
Overbelastingsbeveiliging van de extra functie.•	
Programmering van extra instellingen via het adres •	
„00”. Bijvoorbeeld fijne indeling van de impuls-
breedten (regeltypen), ompoling van de rijrichting.

 
Met Selectrix:

31 rijstanden. (Sx2 127 rijstanden).•	
111 adressen. (Sx2 10.000 adressen).•	
1 extra functie. (Sx2 16 extra functies).•	
Bloksectoren met eenvoudige diodes (1- of 2 stop-•	
blokken).
Rembedrijf met remdiode.•	

 
Met DDC:

Rijstanden met de hand kiezen, 14/28 standen.•	
Automatisch omschakelen op 128 rijstanden.•	
Adressen naar keuze lang of kort.•	
Rembedrijf met gelijkspannings- en „broadcast-•	
mode”-remgeneratoren.

Afmeting ca. 14 x 9 x 1,8 mm. 

60065 Schakelnetdeel 50 VA, 120 volt.
Schakelnetdeel voor de aansluiting resp. voeding van 
het Central Station 60213-60215 en de booster 60174. 
Ingang 120 V/60 Hz, uitgang 19 V/50 W gelijkspanning. 
Tafelnetdeel in kunststof behuizing, goedgekeurd voor 
speelgoedtoepassingen. Bevestigingslippen.  
Afmeting 116 x 72 x 65 mm.  
Aansluiting: 4-polige mini-DIN-stekker.
 
Het schakelnetdeel 60065 is goedgekeurd voor gebruik 
in droge ruimten.

66365 Schakelnetdeel 30 VA, 120 volt.
Schakelnetdeel voor de aansluiting resp. voor de 
voeding van de railbox 60112/60113. Ingang 120 V/60 Hz/
uitgang 18 V/30 W gelijkspanning. Stekkernetdeel met 
goedkeuring voor speelgoed in het kunststof huis. 
Afmeting 80 x 50 x 75 mm.  
Aansluiting: holle bus 5,5/2,5 mm, pluspool binnen.
 
Het schakelnetdeel 66365 is voor gebruik in droge 
ruimtes bedoeld.
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Nieuwe modellen voor Trix H0

Van alles wat; zo kan de bonte reeks van 

Trix H0-modellen voor 2012 het best worden 

beschreven. Grote en kleine modelspoor-

bouwers kunnen zich weer verheugen op 

prachtige locomotieven en treinstellen. Op 

deze pagina willen we u een paar van onze 

nieuwe constructies laten zien:

Onze clubleden staat een bijzonder mooi 

model te wachten. Al halverwege de jaren 

1970 trokken de elegante treinstellen van de 

serie 403 veel bekijks. Hun karakteristieke 

vorm leverde ze al snel de bijnaam „Donald 

Duck” op. Onze clubleden zullen veel plezier 

beleven aan de voltooide uitvoering van 

spuitgietwerk in de DB-outfit van tijdperk IV.

We eren twee betrouwbare en alom tegen-

woordige werkpaarden onder de Duitse 

stoomlocs in het Bundesbahn-tijdperk met 

modellen van de serie 50 en de serie 94.5-16. 

Beide machines zijn weergegeven in de 

verschijningsvorm van halverwege de jaren 

1960; de 50 met Witte-windleiplaten en beide 

met de obligatoire „DB-Keks” (het toenmali-

ge logo dat wel wat van een koekje weghad).

Diesellocfans zullen de serie 212 in de 

uitvoering van de jaren 1970 waarderen, 

want de sterke V 100 in metalen uitvoering 

met uitgebreide geluidsfuncties kan ook op 

de modelspoorbaan probleemloos de rol van 

„manusje van alles” op zich nemen.

De gelede dagtrein van de serie VT 10.5 

„Senator” van de DB wordt eenmalig gepro-

duceerd in de gewijzigde bedrijfstoestand 

vanaf 1955. Zo schittert het treinstel nu in de 

kleuren witaluminium/purperrood. De vierde-

lige basiswagengroep met twee motortrein-

stellen en twee tussenrijtuigen kan met de 

uitbreidingsset voorbeeldgetrouw worden 

verlengd tot een zevendelige eenheid.

Voor liefhebbers van oldtimer-treinstellen 

is de DB-serie VT 75.9 als volledig nieuwe 

constructie erg interessant. Waggonfabrik 

 Bautzen produceerde tussen 1933 en 1935 

drie series van 30 van deze dieselmecha-

nische, lichte treinstellen voor de DRG. 

Daarvan kon de Deutsche Bundesbahn nog 

meer dan de helft in zijn bestand overnemen. 

Dankzij hun robuuste maar toch lichte uit-

voering werden ze tot het begin van de jaren 

1960 ingezet.

Een andere interessante variant is de Ame-

rikaanse stoomloc „Big Boy” met windlei-

platen. In deze vorm deed de gelede „mon-

sterstoomloc” gedurende korte tijd bij Union 

Pacific dienst.

Onder het thema „Beieren” is weer een 

hele reeks stoomlocs en wagens van de 

Königlich Bayerische Staatseisenbahnen 

(K.Bay.Sts.B.) verkrijgbaar: De Beierse B VI 

kan bij alle vervoerstaken laten zien wat hij 

in huis heeft. Hiervoor staan allerlei wagens 

ter beschikking. De Beierse D XII mag als 

nevenlijnloc zowel bijpassende rijtuigen 

als goederenwagens voor het lokaalspoor 

trekken. 
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12 x
62130

2 x
62188

3 x
62172

1 x
62612

1 x
62977

1 x

112 x 76 cm 
45“ x 30“
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Startset „Goederentrein”

21520 Startset „Goederenstrein met serie 74”.
Voorbeeld: Tenderlocomotief serie 74, een gesloten 
goederenwagen Gmms 40, een lageboordwagen X-05 en 
een ketelwagen „Shell” van de Deutsche Bundesbahn 
(DB).

d&SY1
Inhoud: 12 gebogen rails 62130, 2 rechte rails 62188, 
3 rechte rails 62172, 1 wissel rechts 62612 en 1 stootblok 
62977. Trix-rijregelaar en schakelnetdeel 18 VA. 

Model: Locomotief met 21-polige stekkerverbinding 
voor digitale decoder volgens NEM en speciale motor 
met vliegwiel. 3 assen aangedreven, antislipbanden. 
Driepuntsfrontsein met de rijrichting wisselend. Veel ge-
monteerde details. Alle wagens met Relex-koppelingen. 
Lengte van de trein 46,4 cm.

Deze startset kan met de C-rail-uitbreidingsset artikel-
nummer 62900 en het volledige Trix C-rail-programma 
worden uitgebreid. 
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Beiers sneltreinrijtuigen

23016 Beiers sneltreinrijtuig 1ste/2de klasse.
Voorbeeld: AB van de Königl. Bayerische Staatsbahnen, 
bouwjaar vanaf 1894.

b31|
Interieurverlichting 66621. 
 
Trix-Express wielstel 3 x 36669300. 
Wielstel wisselstroom 3 x 36669400.

Model: Spaakwielen grijs, met koppelingsschacht 
volgens NEM en mechaniek voor kortkoppeling.  
Lengte over buffers 15,6 cm.

22839 Beierse sneltreinlocomotief.
Voorbeeld: Tenderlocomotief serie D XII van de 
 Königlich Bayerische Staatsbahn (K.Bay.Sts.B.), de 
latere DRG-serie 73.
Model: Tenderlocomotief met Digital-decoder DCC. 
Hoogvermogenmotor in de ketel. 2 assen aangedreven. 

b§KW1
Eenmalige serie.

Digitale functies Sx DCC

Frontsein  x

Directe regeling  x

Tweepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting, traditio-
neel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Optrekversnelling 
en remvertraging digitaal schakelbaar. Veel gemon-
teerde details.  
Lengte over buffers 13,8 cm.

Opnieuw uitgegeven!
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23018 Beiers sneltreinbagagewagen.
Voorbeeld: Pw van de Königl. Bayerische Staatsbahnen, 
bouwjaar vanaf 1895.

b31|
Interieurverlichting 66621. 
 
Trix-Express wielstel 3 x 36669300. 
Wielstel wisselstroom 3 x 36669400.

23017 Beiers sneltreinrijtuig 3de klasse.
Voorbeeld: C van de Königl. Bayerische Staatsbahnen, 
bouwjaar vanaf 1894.

b31|
Interieurverlichting 66621. 
 
Trix-Express wielstel 3 x 36669300. 
Wielstel wisselstroom 3 x 36669400.

Model: Spaakwielen grijs, met koppelingsschacht 
volgens NEM en mechaniek voor kortkoppeling.  
Lengte over buffers 15,6 cm.

Model: 2 beweegbare schuifdeuren, spaakwielen grijs, 
met koppelingsschacht volgens NEM en mechaniek 
voor kortkoppeling.  
Lengte over buffers 15,6 cm.

Opnieuw uitgegeven!

Opnieuw uitgegeven!
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Oldtimer-stoomlocomotief 

22188 Oldtimer-stoomlocomotief.
Voorbeeld: Oldtimer-locomotief serie B VI van de 
 Königlich Bayerische Staatsbahn (K.Bay.Sts.B.). Uitvoe-
ring met kolenstook. Naambord „Steinach”.
Model: Geregelde hoogvermogenaandrijving met DCC-
decoder en uitgebreide geluidsfuncties. Hoogvermogen-

b§!TZ
Eenmalige serie.

Digitale functies Sx DCC

Frontsein  x

Rijgeluid stoomloc  x

Locfluit  x

Directe regeling  x

Piepen van remmen uit  x

Luchtpomp  x

Locfluit  x

Kolen scheppen  x

Injecteur  x

Stoom afblazen  x

Schudrooster  x

motor met klokanker in de loc. 2 assen aangedreven.  
Antislipbanden. Gedetailleerd onderstel met buitenframe 
en Stephenson-stoomverdeling. Frontsein traditioneel in 
bedrijf, digitaal schakelbaar. Kortkoppeling tussen loc en 
tender. Voorbeeldgetrouwe koppelingen meegeleverd.  
Lengte over buffers 16,3 cm. 
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Set goederenwagens

24116 Set Beierse goederenwagens.
Voorbeeld: Een wagen voor koloniale waren, een bier-
wagen van brouwerij Eberlbräu en een open goederen-
wagen. Alle drie de goederenwagens ondergebracht bij 
de K.Bay.Sts.B.

b1
Eenmalige serie.Model: Alle 3 de wagens met kinematische kortkoppe-

ling volgens NEM.  
Totale lengte over buffers 28 cm.
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Set goederenwagens

24114 Set goederenwagens.
Voorbeeld: 7 verschillende goederenwagens van de 
Königlich Bayerischen Staatsbahn (K.Bay.Sts.B.). 1 ge-
sloten goederenwagen met remhuisje, 1 bierwagen in 
gebruik bij brouwerij „Franziskaner”, 1 open goederen-
wagen, 1 gesloten goederenwagen zonder remhuisje, 
1 ketelwagen van „Teerfabrik Pasing”, 1 lageboordwa-
gen, 1 kraanwagen.

b1
Eenmalige serie.Model: Gedetailleerde uitvoering van onderstellen 

en bakken. Afzonderlijk verpakt en gekenmerkt. Extra 
buitenverpakking. Koppelingsschacht volgens NEM met 
mechaniek voor kortkoppeling.  
Totale lengte over buffers 66,1 cm.
 
Ongeïsoleerd wielstel per wagen 2 x 34301211. 
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Reizigersrijtuigen

23226 Reizigersrijtuig.
Voorbeeld: Lokaalspoorrijtuig type CL 11, 3de klasse van 
de Königlich Bayerische Staatsbahnen (K.Bay.Sts.B).
Model: Tijdperk I. Grijze spaakwielen. Weergave van 
de Länderbahn-hulsbuffers. Rijtuig met mechaniek voor 
kortkoppeling.  
Lengte over buffers 14,1 cm.

b1
Ongeïsoleerd wielstel 2 x 34382604. 
Trix-Express-wielstel 2 x 36669300.

23227 Reizigersrijtuig.
Voorbeeld: Lokaalspoorrijtuig type BCL 09, 2de/3de 
klasse van de Königlich Bayerische Staatsbahnen 
(K.Bay.Sts.B).
Model: Tijdperk I. Grijze spaakwielen. Weergave van 
de Länderbahn-hulsbuffers. Rijtuig met mechaniek voor 
kortkoppeling.  
Lengte over buffers 14,1 cm.

b1
Ongeïsoleerd wielstel 2 x 34382604. 
Trix-Express-wielstel 2 x 36669300.

23228 Bagage-Postrijtuig.
Voorbeeld: Lokaalspoorrijtuig type PwPost 00 van de 
Königlich Bayerische Staatsbahnen (K.Bay.Sts.B).
Model: Tijdperk I. Grijze spaakwielen. Weergave van 
de Länderbahn-hulsbuffers. Rijtuig met mechaniek voor 
kortkoppeling.  
Lengte over buffers 11,4 cm.

b1
Ongeïsoleerd wielstel 2 x 34382604. 
Trix-Express-wielstel 2 x 36669300.

Opnieuw uitgegeven!

Opnieuw uitgegeven!

Opnieuw uitgegeven!
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Sneltreinrijtuig

23469 Sneltreinrijtuig.
Voorbeeld: Sneltrein-bagagewagen, PPü, van de 
 Königlich Bayerische Staatsbahnen, bouwjaar 
vanaf 1908.

b31|
Interieurverlichting 66678. 
 
Trix-Express wielstel 4 x 33340009. 
Wielstel wisselstroom 4 x 34301211.

Model: 4 beweegbare schuifdeuren, spaakwielen zwart, 
met koppelingsschacht volgens NEM en mechaniek 
voor kortkoppeling.  
Lengte over buffers 19,9 cm.

23470 Sneltreinrijtuig.
Voorbeeld: Sneltreinrijtuig 1ste/2de klasse, ABBü, 
van de Königlich Bayerische Staatsbahnen, bouwjaar 
vanaf 1905.

b31|
Interieurverlichting 66678. 
 
Trix-Express wielstel 4 x 33340009 
Wielstel wisselstroom 4 x 34301211.

Model: Spaakwielen zwart, met koppelingsschacht 
volgens NEM en mechaniek voor kortkoppeling.  
Lengte over buffers 21,6 cm.

Opnieuw uitgegeven!

Opnieuw uitgegeven!
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23471 Sneltreinrijtuig.
Voorbeeld: Sneltreinrijtuig 3de klasse, CCü, van 
de  Königlich Bayerische Staatsbahnen, bouwjaar 
vanaf 1908.

b31|
Interieurverlichting 66678. 
 
Trix-Express wielstel 4 x 33340009 
Wielstel wisselstroom 4 x 34301211.

Model: Spaakwielen zwart, met koppelingsschacht 
volgens NEM en mechaniek voor kortkoppeling.  
Lengte over buffers 22 cm.

23472 Sneltreinrijtuig.
Voorbeeld: Sneltreinrijtuig 3de klasse, CCü, van de 
 Königlich Bayerische Staatsbahnen, bouwjaar vanaf 
1908. Met afzonderlijk compartiment voor vrouwen.

b31|
Interieurverlichting 66678. 
 
Trix-Express wielstel 4 x 33340009 
Wielstel wisselstroom 4 x 34301211.

Model: Spaakwielen zwart, met koppelingsschacht 
volgens NEM en mechaniek voor kortkoppeling.  
Lengte over buffers 22 cm.

Opnieuw uitgegeven!

Opnieuw uitgegeven!
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Goederentreinlocomotief serie 96 

22059 Zware goederentrein-tenderlocomotief.
Voorbeeld: Zware goederentreinlocomotief serie 96 van 
de Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRG). Gelede 
locomotief type Mallet met compoundmotor met hoge- 
en lagedrukcilinders.

c§!KZ1
Eenmalige serie.

Dit model is als wisselstroomuitvoering opgenomen in 
het Märklin H0-assortiment onder artikelnummer 37968.

Digitale functies Sx DCC

Frontsein  x

Rijgeluid stoomloc  x

Locfluit  x

Directe regeling  x

Piepen van remmen uit  x

Kolen scheppen  x

Rangeerfluit  x

Luchtpomp  x

Injecteur  x

Stoom/perslucht afblazen  x

Schudrooster  x

Model: Met Digital-decoder DCC, geregelde hoogvermo-
genaandrijving en uitgebreide geluidsfuncties. 4 assen 
aangedreven. Antislipbanden. Bochtenvolgend geleed 
onderstel. Frontsein traditioneel in bedrijf, digitaal scha-
kelbaar. Optrek- en remvertraging digitaal schakelbaar. 
Schitterend uitgevoerd model met talloze gemonteerde 
details. 
Lengte over buffers 20,3 cm. 
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Goederentreinlocomotief serie 94.5-18 

22159 Tenderlocomotief.
Voorbeeld: Goederentrein-tenderstoomlocomotief 
serie 94.5-18 van de Deutsche Bundesbahn (DB), met bel 
en voorverwarmer op de ketel, rangeerradioantenne en 
bufferschijf met waarschuwingskleur. Bedrijfsnummer 
94 1343. Bedrijfstoestand ca. 1960.
Model: Met DCC-decoder en uitgebreide geluids-
functies. Geregelde hoogvermogenmotor met klok-
anker en vliegwiel in de ketel. 5 assen aangedreven. 

d§!S,W1

Dit model is als wisselstroomuitvoering opgenomen in 
het Märklin H0-assortiment onder artikelnummer 37160.

Digitale functies Sx DCC

Frontsein  x

Contact rookgarnituur  x

Rijgeluid stoomloc  x

Locfluit  x

Directe regeling  x

Piepen van remmen uit  x

Bel  x

Rangeerfluit  x

Stoom afblazen  x

Luchtpomp  x

Kolen scheppen  x

Schudrooster  x

Injecteur  x

Generatorgeluid  x

Cabineradio  x

Koppelgeluid  xVolledig nieuwe ontwikkeling.•	
Locomotief voornamelijk in metalen uitvoering. •	
Bijzonder gedetailleerde constructie met veel •	
gemonteerde details.
Hoogvermogenmotor met klokanker in de ketel.•	
Veel bedrijfs- en geluidsfuncties schakelbaar.•	

Antislipbanden. Locomotief voornamelijk van metaal. 
Ingericht voor rookgarnituur 72270. Driepuntsfrontsein 
wisselt met de rijrichting en naderhand in te bouwen 
rook garnituurcontact traditioneel in bedrijf, digitaal 
 schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme, warm-
witte LED’s.  Zuigerstangbeschermhulzen en remslangen 
meegeleverd.  
Lengte over buffers 14,6 cm. 

22160 Tenderlocomotief.
Voorbeeld: Goederentrein-tenderstoomlocomotief 
serie 94.5-18 van de Deutsche Bundesbahn (DB), met 
bel en voorverwarmer op de ketel, zonder rangeer-
radio antenne. Bedrijfsnummer 94.713. Bedrijfstoestand 
ca. 1961.
Model: Met 21-polige stekkerverbinding voor digitale 
decoder. Geregelde hoogvermogenmotor met klok-
anker en vliegwiel in de ketel. 5 assen aangedreven. 

d&S,W1

Eenmailge serie. Dit model is als wisselstroomuitvoering opgenomen in 
het Märklin H0-assortiment onder artikelnummer 37165.

Volledig nieuwe ontwikkeling.•	
Locomotief voornamelijk in metalen uitvoering. •	
Bijzonder gedetailleerde constructie met veel •	
gemonteerde details.
Hoogvermogenmotor met klokanker in de ketel.•	
Ander bedrijfsnummer dan de 22159.•	

Antislipbanden. Locomotief voornamelijk van metaal. 
Ingericht voor rookgarnituur 72270. Driepuntsfrontsein 
wisselt met de rijrichting en naderhand in te bouwen 
rookgarnituurcontact traditioneel in bedrijf. Verlichting 
met onderhoudsarme, warmwitte LED’s. Zuigerstangbe-
schermhulzen en remslangen meegeleverd.  
Lengte over buffers 14,6 cm. 
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Goederentreinlocomotief serie 50 

22780 Goederenstrein-stoomlocomotief met getrokken 
tender.
Voorbeeld: Goederentrein-stoomlocomotief serie 50 van 
de Deutsche Bundesbahn (DB), met getrokken kolenten-
der als eenheidsbaktender 2´2´T26 in de oorspronkelijke 
vorm. Met Witte-windleiplaten, standaard cabine, lange 
omloop voor naar de rookkast schuin omlaaghellend, 
DB-reflexglaslampen en eenzijdige automatische trein-
stopinrichting. Bedrijfsnummer 50 1013. Bedrijfstoestand 
ca. 1965.
Model: Met DCC-decoder en uitgebreide geluidsfunc-
ties. Geregelde hoogvermogenmotor met klokanker en 
vliegwiel in de ketel. 5 assen aangedreven. Antislip-
banden. 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 schakel-

d§!S,W1
Dit model is als wisselstroomuitvoering opgenomen 
in het Märklin H0-assortiment onder artikelnummer 
37810.

Digitale functies Sx DCC

Frontsein  x

Contact rookgarnituur  x

Rijgeluid stoomloc  x

Locfluit  x

Directe regeling  x

Piepen van remmen uit  x

Luchtpomp  x

Rangeerfluit  x

Stoom afblazen  x

Bel  x

Kolen scheppen  x

Schudrooster  x

Injecteur  x

Volledig nieuwe ontwikkeling. •	
Bijzonder fijne metalen constructie. •	
Opengewerkt staafframe en veel gemonteerde •	
details.
Hoogvermogenmotor met klokanker in de ketel. •	
Veel bedrijfs- en geluidsfuncties digitaal schakel-•	
baar.

baar. 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 minimum-
boogstraal 360 mm. Zuigerstangbeschermhulzen en 
remslangen meegeleverd.  
Lengte over buffers 26,4 cm. 
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22781 Goederentrein-locomotief met getrokken tender.
Voorbeeld: Goederentrein-stoomlocomotief serie 50 van 
de Deutsche Bundesbahn (DB), met getrokken kolenten-
der als eenheidsbaktender 2´2´T26 in de oorspronkelijke 
vorm. Met Wagner-windleiplaten, standaard cabine, 
lange omloop voor naar de rookkast schuin omlaaghel-
lend, Reichsbahn-lantaarns en zonder automatische 
treinstopinrichting. Bedrijfsnummer 50 1128. Bedrijfstoe-
stand ca. 1950.

d&K,W1
Eenmalige serie.

Dit model is als wisselstroomuitvoering opgenomen 
in het Märklin H0-assortiment onder artikelnummer 
37811.

Volledig nieuwe ontwikkeling. •	
Bijzonder fijne metalen constructie. •	
Opengewerkt staafframe en veel gemonteerde •	
details.
Hoogvermogenmotor met klokanker in de ketel. •	
Ander bedrijfsnummer dan de 22780.•	

Model: Met 21-polige stekkerverbinding voor digitale 
decoder. Geregelde hoogvermogenmotor met klokanker 
en vliegwiel in de ketel. 5 assen aangedreven. Antislip-
banden. Locomotief en tender voornamelijk van metaal. 
Ingericht voor rookgarnituur 7226. Tweepuntsfrontsein 
wisselt met de rijrichting en naderhand in te bouwen 
rookgarnituur traditioneel in bedrijf. 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. Zuiger-
stangbeschermhulzen en remslangen meegeleverd.  
Lengte over buffers 26,4 cm. 
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24209 Rongenwagen.
Voorbeeld: Tweeassige rongenwagens Rr 20, uitwisse-
lingstype, van de Deutsche Bundesbahn (DB). Uitvoering 
met rongen van geperst staal, zonder handrem. Wagens 
ook geschikt voor overgang op Russisch breedspoor. 
Bedrijfstoestand van de jaren 1950.
Model: Wagen met verstijvingsligger en geladen met 
hout. Insteekbare rongen meegeleverd.  
Lengte over buffers 13,9 cm.  

Ongeïsoleerd wielstel 700150. 

d1
Eenmalige serie.
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Dieseltreinstel met aanhangrijtuig 

22675 Dieseltreinstel met aanhangrijtuig.
Voorbeeld: 2-delig dieseltreinstel bestaande uit motor-
rijtuig serie VT 75.9 en aanhangrijtuig serie VB 140, 
2e klas, van de Deutsche Bundesbahn (DB). Purper-
rode basiskleur. Cabines van het motorrijtuig voorzien 
van zonnekappen en op elke cabine een tyfoon met 
gebogen hoorn. Dakuitvoering van het motorrijtuig met 
gemonteerde dakkoelers en aan- en afvoerbuizen en 
extra bedieningsstangen. Motorrijtuig en aanhangrijtuig 
met stangenbuffers. Bedrijfsnummers VT 75 902 en 
VB 140 042. Bedrijfstoestand ca. 1959.
Model: Met DCC-decoder en uitgebreide geluidsfunc-
ties. Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel 
in het motorrijtuig. Beide assen in het motorrijtuig aan-
gedreven. Antislipbanden. Standaard ingebouwde interi-

d§!P(,r#1

Dit model is als wisselstroomuitvoering opgenomen in 
het Märklin H0-assortiment onder artikelnummer 37705.

Digitale functies Sx DCC

Frontsein  x

Interieurverlichting  x

Rijgeluid dieselloc  x

Seintoon  x

Directe regeling  x

Piepen van remmen uit  x

Frontsein achter uit  x

Bel  x

Sluiten van deuren  x

Conducteursfluit  x

DCC-decoder met uitgebreide geluidsfuncties.•	
Standaard ingebouwde interieurverlichting in motor-•	
rijtuig en aanhangrijtuig met warmwitte LED’s.
Opbouw grotendeels uitgevoerd in metaal.•	
Vele gemonteerde details.•	
Bedrijfsnummers: VT 75 902 en VB 140 042.•	

eurverlichting in het motorrijtuig en het aanhangrijtuig. 
Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting en 2 rode 
sluitseinen op het motorrijtuig en interieurverlichting 
traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting 
met onderhoudsarme warmwitte LED’s. Rood sluitsein 
op het motorrijtuig is aan zijde 2 aan de kant van het 
aanhangrijtuig afzonderlijk digitaal schakelbaar. Aan-
hangwagen voorbeeldgetrouw zonder frontsein. Tussen 
de voertuigeenheden stroomgeleidende verbinding met 
koppeldissel met schaargeleiding. Interieur. Onbelem-
merde doorkijk in het motorrijtuig en het aanhangrijtuig. 
Op het motorrijtuig afzonderlijk gemonteerde ladder. 
Lengte over de buffers van de tweedelige wagengroep 
28,1 cm.
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Gelede dagtrein „Senator”

22809 Geleed dieseltreinstel.
Voorbeeld: Gelede dagtrein serie VT 10.5 „Senator” van 
de Deutsche Bundesbahn (DB). 1 motorwagen A, met 
machineruimte, bagageruimte en afdelingen. 1 motor-
wagen B, met machineruimte en zitplaatsen in open 
afdeling, 1 wagengeleding e, met keuken. 1 wagenge-
leding g, met zitplaatsen in open afdeling. Kleurstelling 
witaluminium/purperrood. Bedrijfstoestand ca. 1955.

d§![(,Z5|

VT 10.5 – „Senator” voor de dag, „Komet” voor de nacht. 
 
Aan het begin van de jaren vijftig ontwikkelde de 
 Deutsche Bundesbahn (DB) twee gelede treinstellen 
voor het langeafstandsverkeer. De twee gelede trein-
stellen werden voor het eerst gepresenteerd in 1953, 
en wel op de Deutsche Verkehrsausstelling (DVA) in 

Treinstel in metalen uitvoering•	
Voorbeeldgetrouwe vormcorrecties van de cabines.•	
Hoogvermogenaandrijving met geluidsgenerator in •	
een motorwagen.
Standaard ingebouwde interieurverlichting. •	
Tafellampen digitaal schakelbaar. •	
Elektrische verbinding door de gehele trein.•	
Omschakeling sleepcontact met de rijrichting.•	

Model: 4-delige basiswagengroep. Met DCC-decoder 
en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermo-
genaandrijving met vliegwiel in motorwagen A. Beide 
assen in het draaistel van motorwagen A aangedreven. 
Antislipbanden. Standaard ingebouwde interieurverlich-
ting. Tweepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting, rode 
sluitseinen en interieurverlichting traditioneel in bedrijf, 
digitaal schakelbaar. Tafellampen digitaal schakelbaar. 

München: de VT 10 501, die door Linke-Hofmann-Busch 
als dagtrein „Senator” voor de DB was gebouwd, en 
de VT 10 551, door Wegmann als nachttrein „Komet” 
vervaardigd voor de Deutsche Schlafwagen- und 
Speisewagengesellschaft (DSG). Naast het inzetdoel 
en de kleurstelling vertoonden de twee treinen nog 
andere verschillen. Terwijl de rijtuigen van de „Senator” 

voorzien waren van eenassige loopwerken, hadden 
die van de „Komet” Jakobs-draaistellen tussen de 
eenheden. De eindrijtuigen van beide treinen hadden 
een twee assige aandrijving. De motorrijtuigen waren 
voorzien van MAN-dieselmotoren die oorspronkelijk een 
vermogen van 118 kW en later van 154 kW hadden. De 
maximumsnelheid bedroeg 120 km per uur; een geplan-

de verhoging tot 160 km per uur bleef uit. De krachtover-
brenging vond via een hydraulische vierversnellingsbak 
plaats. De  „Senator” bood plaats aan 135 reizigers 
in de eerste klas. Vierentwintig zitplaatsen konden 
worden uitgeschoven tot ligstoel. De treinen begon-
nen hun reguliere dienst bij de inwerkingtreding van de 
zomerdienstregeling van 1954. De dagtrein VT 10 501 als 

Verlichting met onderhoudsarme warmwitte LED’s. 
Meerpolige stroomgeleidende speciale koppeling en 
aansluitende overgangsbalgen tussen de voertuigen. 
Omschakeling sleepcontact met rijrichtingsafhankelijke 
stroomvoorziening via de voorste motorwagen. Aan de 
einden imitatie van afgedekte Scharfenberg-koppeling 
(zonder functie).  
Treinlengte over koppelingen 69,1 cm.

24809 Uitbreidingsset rijtuigen.
Voorbeeld: 3 tussenrijtuigen bij de gelede dagtrein serie 
VT 10.5 „Senator” van de Deutsche Bundesbahn (DB). 
2 wagengeledingen c+f, met zitplaatsen in open afde-
ling, zonder ingang. 1 wagengeleding d, met zitplaatsen 
in open afdeling, met ingang. Bedrijfstoestand ca. 1955.

d(5|
Eenmalige serie.Model: Voor verlenging van de gelede trein 22809 tot 

voorbeeldgetrouwe 7-delige eenheid. Meerpolige 
stroomgeleidende speciale koppelingen en aansluitende 
overgangsbalgen tussen de voertuigen. Standaard inge-
bouwde interieurverlichting en verlichte tafellampen via 
de locomotieven gevoed en geregeld. Verlichting met 
onderhoudsarme, warmwitte LED’s.  
Verlenging van de trein met 42 cm.

De rijtuigenset kan alleen in combinatie met de gelede 
trein artikelnummer 22809 worden ingezet en vult de 
gelede dagtrein 22809 aan tot een voorbeeldgetrouwe 
7-delige eenheid.

Dit model is als wisselstroomuitvoering opgenomen in 
het Märklin H0-assortiment onder artikelnummer 41101.
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De 4-delige basiswagengroep van de gelede dagtrein 
22809 kan met de behulp van de uitbreidingsset 24809 
voorbeeldgetrouw worden verlengd tot een 7-delige 
eenheid.

Eenmalige serie.

Dit model is als wisselstroomuitvoering opgenomen in 
het Märklin H0-assortiment onder artikelnummer 39101.

Digitale functies Sx DCC

Frontsein  x

Tafellampen  x

Rijgeluid dieselloc  x

Tyfoon  x

Directe regeling  x

Ft 41/42 „Senator” op de lijn Frankfurt am Main – Ham-
burg, de nachttrein Ft 49/50 „Komet” tussen Hamburg en 
 Basel (vanaf zomer 1955 tot Zürich). De loopeigenschap-
pen van de nachttrein werden positief beoordeeld. Over 
de dagtrein wordt echter in DB-documenten gezegd: 
„Alles bijeengenomen lijkt het... niet mogelijk om het 
voertuig van zijn goederenwageneigenschappen te ont-

doen.” De „Senator” vervoerde tot juni 1956 passagiers, 
daarna werd hij verschillende keren omgebouwd en in 
proefritten getest. In 1959 werden de treinstellen buiten 
dienst gesteld en in 1962 werden ze tot de sloop veroor-
deeld. Op het tussenrijtuig VT 10 551i van de nachttrein 
na, dat door de Nürnberger Eisenbahnfreunden als 
clubhuis wordt gebruikt, zijn alle voertuigen verschroot. 

De ervaringen met de twee Kruckenberg-constructies 
werden later weer gebruikt bij de ontwikkeling van het 
TEE-treinstel VT 11.5 van de DB. 

Digitale functies Sx DCC

Piepen van remmen uit  x

Stationsmededeling  x

Sluiten van deuren  x

Conducteursfluit  x
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Set sneltreinrijtuigen „Blauer Enzian”

23373 Set sneltreinrijtuigen „Blauer Enzian”.
Voorbeeld: 5 aërodynamische sneltreinrijtuigen 
„Blauer Enzian”. Voormalige rijtuigen van de Henschel-
Wegmann-trein. 1 eindrijtuig 1ste klasse met panorama, 
3 middenrijtuigen met coupés 1ste klasse en 1 eindrijtuig 
met bagageruimte, restauratie en keuken. Draaistellen 
Görlitz III leicht. 

d(1
Een bijpassende locomotief is de V 200 in de oorspron-
kelijke uitvoering, art. nr. 22373.

Inzet: Snelverkeer.
Model: Rijtuigen met zijschorten en geleide draaistel-
bedekkingen voor kleine railboogstralen. LED-interieur-
verlichting met warmwitte LED’s standaard ingebouwd. 
Koppelingsschachten volgens NEM ook aan beide 
eindrijtuigen.  
Totale lengte over buffers 125,4 cm.

Opnieuw uitgegeven!
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22266 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Serie E 10.12 van de Deutsche Bundesbahn 
(DB). Sneltreinlocomotief als „Rheingold”-interimloc 
met hoekige locbak, 5 frontseinen, regengoot rondom en 
ventilatoren. Basiskleur kobaltblauw/beige. Bedrijfs-
toestand voorjaar 1962.
Model: Met 21-polige stekkerverbinding voor digitale 
decoder. Geregelde hoogvermogenaandrijving met 
vliegwiel, centraal ingebouwd. 4 assen over cardan 

d&P,ZX
Eenmalige serie.

Dit model is als wisselstroomuitvoering opgenomen in 
het Märklin H0-assortiment onder artikelnummer 37106.

50 jaar moderne „Rheingold”-trein 1962 – 2012.•	

Elektrische locomotief serie E 10.12 

aangedreven. Antislipbanden. Driepuntsfrontsein wis-
selt met de rijrichting en 2 rode sluitseinen traditioneel 
in bedrijf. Verlichting met onderhoudsarme warmwitte 
en rode LED’s. Gemonteerde handrails van metaal. 
Cabine met interieur, ingezet regelwiel. Gemonteerde 
dakloopbruggen.  
Lengte over buffers 18,9 cm. 
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Trix-Clubmodel H0 2012

22778 Elektrisch treinstel.
Voorbeeld: Elektrisch treinstel serie 403, 1e klas, van 
de Deutsche Bundesbahn (DB). 4-delige eenheid. 
1 eindtreinstel serie 403 001-1, Avüm, met afdelingen. 
1 middentreinstel serie 404 101-8, ARüm, met keuken, 
restauratie en open afdeling. 1 middentreinstel met open 
afdeling serie 404 001-0, Apüm. 1 eindtreinstel serie 
403.002-9, Avüm, met afdelingen. InterCity-kleurstelling 
kiezelgrijs/zwartbruin. Bedrijfstoestand 1973.

qe§!P(,r#}
Model: 4-delige eenheid. Met DCC-decoder en uitge-
breide geluidsfuncties. 2 geregelde hoogvermogen-
aandrijvingen met vliegwiel in tussenrijtuig met open 
afdeling. Beide assen in beide draaistellen elk door 
een motor aangedreven. Antislipbanden. Standaard 
ingebouwde interieurverlichting, cabineverlichting en 
verlichte tafellampen. Driepuntsfrontsein wisselt met 
de rijrichting, 2 rode sluitseinen, interieurverlichting en 
cabineverlichting traditioneel in bedrijf, gezamenlijk 

digitaal schakelbaar. Verlichte tafellampen afzonder-
lijk digitaal schakelbaar, willekeurige, afwisselende 
in- en uitschakeling. Verlichting met onderhoudsarme 
warmwitte en rode LED’s. Meerpolige stroomgeleidende 
speciale koppeling met schaargeleiding tussen de 
voertuigen. Omschakeling sleepcontact met rijrich-
tingsafhankelijke stroomvoorziening via het voorste 
eindtreinstel. Vele gemonteerde details. Gedetailleerde 
uitvoering van de dakuitrusting. Pantografen alleen me-

chanisch, niet elektrisch functioneel. Aan beide einden 
imitatie van Scharfenberg-koppeling (zonder functie). 
Railbogen berijdbaar vanaf minimumboogstraal 360 mm. 
Treinlengte over koppeling 118 cm.

Met het oog op de toekomstige nieuwbouwtrajecten 
van de Bundesbahn werd eind jaren 1960 een elektrisch 
treinstel gepland als alternatief voor de door een loc 
getrokken sneltrein. Het treinstel van de serie 403, die 
de dieseltrein Trans Europe Express serie 601 moest 
aflossen, mocht wat kosten van de spoorwegen. 
Toptechniek moest namelijk gekoppeld worden aan 
comfort. Vanaf 1974 werden één voor één drie elegante, 
snelle railvoertuigen ingezet. De comfortstatus van 

de TEE was daarbij natuurlijk onaantastbaar: de 403 
beschikte uitsluitend over eerste klas zitplaatsen in 
coupés en open afdelingen. Verder was het treinstel 
voorzien van een klimaatinstallatie, draai/schuifdeuren, 
een restauratie en een keuken. De absolute highlights 
waren een treinsecretariaat en een telefooncel. De trein 
moest echter niet alleen met zijn uitrusting scoren, maar 
ook sneller en stiller zijn dan de serie 601. De ingenieurs 
stonden voor de uitdaging om rijtuigbakken in een zeer 

lichte constructie te ontwerpen. In tegenstelling tot bij 
de klassieke rijtuigbouw met staal werden het onder-
stel, het bakgeraamte en de dak-, zij- en kopwanden 
grotendeels van aluminiumlegeringen vervaardigd. 
Dat was de moeite waard: Met een asbelasting van 
slechts 16 ton en dankzij de Allachs-aandrijving trok het 
treinstel in 100 seconden op van nul tot 200 kilometer 
per uur. De trein reed over het algemeen 160 kilometer 
per uur en bestond uit twee motorwagens (serie 403), 

een tussenrijtuig met open afdeling (serie 404.0) en een 
tussenrijtuig met restauratie en keuken (serie 404.1). 
Als „allround talent” was de 403 ook geschikt voor de 
dienst in Oostenrijk en Zwitserland. Op de daken van de 
eindmotorwagen kon een voor het verkeer in Zwitser-
land benodigde stroomafnemer met smal sleepstuk 
worden gemonteerd. De remtechniek bestond uit een 
elektrische weerstandsrem, perslucht-schijfremmen en 
magneetspoorremmen, want de ET 403 moest in minder 
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Het elektrisch treinstel 22778 wordt in 2012 in een 
eenmalige serie exclusief voor Trix-Clubleden gepro-
duceerd.

Dit model is als wisselstroomuitvoering exclusief voor 
Insider-leden opgenomen in het Märklin H0-assorti-
ment onder artikelnummer 37778.

Digitale functies Sx DCC

Frontsein  x

Tafellampen  x

Rijgeluid eloc  x

Seintoon  x

Directe regeling  x

Piepen van remmen uit  x

Conducteursfluit  x

Sluiten van deuren  x

Stationsmededeling  x

Rangeerfluit  x

Volledig nieuwe ontwikkeling.•	
Zware metalen uitvoering.•	
Vele gemonteerde details.•	
2 hoogvermogenaandrijvingen met vliegwiel in •	
 tussenrijtuig met open afdeling.
DCC-decoder met uitgebreide licht- en geluidsfunc-•	
ties.
Standaard ingebouwde cabineverlichting met LED’s.•	
Standaard ingebouwde interieurverlichting en tafel-•	
verlichting met warmwitte LED’s.

dan 1.700 m van maximumsnelheid tot stilstand kunnen 
komen. De treinen werden drie jaar in de normale 
dienstregeling, maar ook in het speciale verkeer van 
de Bundesbahn ingezet. De hoofdroute was de IC-lijn 4 
München – Neurenberg – Bremen. De prestigieuze 
treinstellen van de DB werden regelmatig op beurzen en 
tentoonstellingen gepresenteerd. Het treinstel beleefde 
tussen 1982 en 1993 in een speciale kleurstelling zijn 
tweede carrière als „Lufthansa Airport Express”. De 

slimme combinatie van moderne techniek en een futu-
ristisch uiterlijk hielp de intercity aan zijn image. De 403 
drukte bovendien zijn stempel op de derde generatie 
van de huidige ICE-treinstellen.
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Diesellocomotief serie 212

22820 Diesellocomotief.
Voorbeeld: Diesellocomotief serie 212 van de Deutsche 
Bundesbahn (DB). Purperrode uitvoering van tijdperk IV. 
Bedrijfstoestand ca. 1978.
Model: Met Digital-decoder DCC en uitgebreide 
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving 
met vliegwiel centraal ingebouwd. Alle 4 assen over 
cardan aangedreven. Telex-koppeling voor en achter 
afzonderlijk schakelbaar. Antislipbanden. Driepunts-
frontsein wisselt met de rijrichting en 2 rode sluitseinen 

e§!PW

Dit model is als wisselstroomuitvoering opgenomen in 
het Märklin H0-assortiment onder artikelnummer 37000.

Eenmalige serie.

Volledig nieuwe constructie.•	
Opbouw en onderstel van metaal.•	
Digital-decoder DCC.•	
Uitgebreide geluidsfuncties.•	
Telex-koppeling.•	

traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting 
met warmwitte LED’s. Gedetailleerde bufferbalk. Op-
steekbare remslangen meegeleverd. 
Lengte over buffers 14,1 cm. 

Digitale functies Sx DCC

Frontsein  x

Telex-Koppeling voor  x

Rijgeluid dieselloc  x

Telex-koppeling achter  x

Directe regeling  x

Frontsein achter uit  x

Tyfoon laag  x

Frontsein voor uit  x

Piepen van remmen uit  x
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22821 Diesellocomotief.
Voorbeeld: Diesellocomotief serie 212 van de Deutsche 
Bundesbahn (DB). Purperrode uitvoering van tijdperk IV. 
Bedrijfstoestand ca. 1978.
Model: Met 21-polige stekkerverbinding voor digitale 
decoder. Geregelde hoogvermogenaandrijving met 
vliegwiel centraal ingebouwd. Alle 4 assen over cardan 
aangedreven. Antislipbanden. Driepuntsfrontsein wis-
selt met de rijrichting en 2 rode sluitseinen traditioneel 

e&PW

Dit model is als wisselstroomuitvoering opgenomen in 
het Märklin H0-assortiment onder artikelnummer 37005.

Eenmalige serie.

Volledig nieuwe constructie.•	
Opbouw en onderstel van metaal.•	
Ander bedrijfsnummer dan 22820.•	

in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met warm-
witte LED’s. Gedetailleerde bufferbalk. Opsteekbare 
remslangen meegeleverd. 
Lengte over buffers 14,1 cm. 

Leverbaar 2013.
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Diesellocomotief serie 218

22217 Diesellocomotief.
Voorbeeld: Multifunctionele locomotief serie 218 van 
de Deutsche Bundesbahn (DB). Dieselhydraulische 
locomotief met elektrische treinverwarming. Uitvoering 
in oudrood lakwerk.
Model: Onderstel en opbouw van metaalspuitgietwerk. 
21-polige stekkerverbinding voor digitale decoder. Spe-
ciale motor met vliegwiel centraal ingebouwd. 4 assen 

e&P,Z
Dit model is als wisselstroomuitvoering opgenomen 
in het Märklin H0-assortiment onder artikelnummer 
37767.

Eenmalige serie.over cardan aangedreven. Antislipbanden. Verlichting 
met warmwitte onderhoudsarme LED’s, traditioneel in 
bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontsein naar keuze op ca-
bine 1 en 2 in digitaal bedrijf uitschakelbaar bij gebruik 
van de decoder 66849. Gemonteerde metalen handrails. 
Gedetailleerde bufferbalk. Koppelingsschachten volgens 
NEM.  
Lengte over buffers 18,9 cm. 
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Railbus met stuurstandrijtuig

22987 Railbus met stuurstandrijtuig.
Voorbeeld: Serie 798 + 998 (motorwagen en stuurstand-
rijtuig) van de Deutsche Bundesbahn (DB). In oorspron-
kelijke kleuren voor uitvoering voor tijdperk IV aan het 
begin van de jaren 1970.
Model: Met DCC-decoder en uitgebreide geluidsfunc-
ties. Geregelde hoogvermogenaandrijving. 2 assen 
aangedreven. Antislipbanden. Standaard ingebouwde 
interieurverlichting. Tussen de voertuigeenheden 

e§!P2W
Dit model is als wisselstroomuitvoering opgenomen 
in het Märklin H0-assortiment onder artikelnummer 
39987.

Digitale functies Sx DCC

Frontsein  x

Frontsein achter uit  x

Rijgeluid dieselloc  x

Tyfoon  x

Directe regeling  x

Piepen van remmen uit  x

Sluiten van deuren  x

Bel  x

Conducteursfluit  x

Nieuw bedrijfsnummer.•	

stroomgeleidende verbinding met koppeldissel met 
schaargeleiding. Interieur. Rijtuigcabines, stuurstand-
rijtuig en optioneel verkrijgbaar aanhangrijtuig met vrije 
doorkijk. Front- en sluitseinen en interieurverlichting 
met warmwitte LED‘s. Frontsein en interieurverlichting 
traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar.  
Lengte van de tweedelige wagengroep 32,2 cm. 
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Zwitserland

22944 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Elektrische locomotief Re 620 van de 
Schweizerische Bundesbahnen (SBB). Uitvoering in 
vuurrode/ultramarijnblauwe basiskleur van SBB Cargo, 
met wapen van de stad Stadt „Auvernier”. Ombouwver-
sie met vierkante frontseinen.
Model: Met Digital-decoder DCC en uitgebreide geluids-
functies. Geregelde hoogvermogenaandrijving. 2 assen 

f§!MX1
Eenmalige serie.

Re 6/6 – 3 draaistellen op de Gotthard. 
 
Aan het begin van de jaren 1970 begon zich het einde 
van de legendarische serie Ae 6/6 op de Gotthard-
spoorlijn zich af te tekenen. De Schweizerische Bundes-
bahnen SBB (SBB) lieten daarom door de bedrijven SLM 
Winterthur, BBC Baden en SAAS Genève een opvolger 
ontwikkelen: de serie Re 6/6. 
De zware omstandigheden op De Gotthard vroegen om 
locomotief met 6 drijfassen. Om slijtage te beperken, 
kozen de verantwoordelijke constructeurs niet zoals 
bij de Ae 6/6 voor twee, maar voor drie draaistellen, 

waarbij het middelste een sterke zijdelingse verschui-
ving vertoont. De draaistellen zijn onderling verbonden 
met elastische dwarskoppelingen om een optimaal 
bochtengedrag te garanderen. Van de Re 6/6 werden in 
eerste instantie vier prototypen gebouwd. Twee hiervan 
kregen een gedeelde locbak die verticaal kan bewegen 
en zich optimaal aan de omstandigheden kan aanpas-
sen. Tijdens proefritten bleek dit echter niet noodzakelijk 
te zijn voor de standaardloc, en alle 85 standaardlocs 
die van 1975 tot en met 1980 werden gebouwd, kregen 
een locopbouw die uit één deel bestaat. De cabines van 
de Re 6/6 leunen sterk op het ontwerp van de Re 4/4 II, 

net als de elektrische uitrusting van de transformatoren, 
waarvan de RE 6/6 er echter twee bezit. De 19.310 mm 
lange, 120 ton zware en 140 km/uur snelle locomotieven 
beschikken over een vermogen van 7.850 kW. Een bij-
zonder technisch kenmerk is het acceleratievermogen 
van de locomotieven onder optimale omstandigheden: 
van 0 naar 100 km/uur in 5,8 sec. 
De Re 6/6 hebben verschillende kleurstellingen en ver-
nieuwingen gekend. 30 locomotieven werden vanaf 2000 
uitgerust met radioafstandsbediening. Deze machines 
kregen de benaming Ref 6/6. De UIC-benaming van de 
serie Re 6/6 is de serie 620, wat ook steeds vaker op 

de machines te zien is. De 88 nog in dienst zijnde loco-
motieven, eentje verongelukte in 1990, vallen allemaal 
onder SBB Cargo. Ze komen met zware goederentrei-
nen in alle hoeken van Zwitserland en rijden over de 
 Gotthard ook in tandemverkeer met een Re 4/4 II of 
Re 4/4 III. In het zware reizigersverkeer vormden de locs 
van de serie 6/6 zelfs een alternatief voor de Re 4/4 II 
in dubbeltractie. Nu de moderne serie 460 voornamelijk 
voor het reizigersverkeer wordt ingezet, domineren de 
indrukwekkende Re 6/6 met hun drie draaistellen weer 
het goederenverkeer over de Gotthard. 

aangedreven. Antislipbanden. Zwitserse lichtwisseling 
(driepuntsfrontsein/1 wit sluitsein) afhankelijk van de 
rijrichting, traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. 
Verlichting met warmwitte LED’s. Gemonteerde metalen 
grijpstangen. Koppelingen uitwisselbaar met gedetail-
leerde frontschorten. Berijdbare minimumboogstraal 
360 mm. 
Lengte over buffers 22,2 cm. 
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Oostenrijk

22161 Tenderlocomotief.
Voorbeeld: Goederentrein-tenderstoomlocomotief 
serie 694 van de Österreichische Bundesbahnen (ÖBB), 
zonder bel en zonder voorverwarmer op de ketel. Be-
drijfsnummer 694.561. Bedrijfstoestand ca. 1952.
Model: Met 21-polige stekkerverbinding voor digitale 
decoder. Geregelde hoogvermogenmotor met klok-
anker en 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 

d&K,W1
Eenmalige serie. Dit model is als wisselstroomuitvoering opgenomen in 

het Märklin H0-assortiment onder artikelnummer 37161.

Volledig nieuwe ontwikkeling.•	
Locomotief voornamelijk in metalen uitvoering. •	
Bijzonder gedetailleerde constructie met veel •	
gemonteerde details.
Hoogvermogenmotor met klokanker in de ketel.•	

rookgarnituurcontact traditioneel in bedrijf. Verlichting 
met onderhoudsarme, warmwitte LED’s. Zuigerstangbe-
schermhulzen en remslangen meegeleverd.  
Lengte over buffers 14,6 cm. 

22819 Stoomlocomotief met getrokken tender.
Voorbeeld: Zware goederentreinlocomotief serie 659 
van de Österreichische Bundesbahnen (BBÖ/ÖBB). 
Voormalige Duitse serie 59, daarvoor Württembergse 
serie K. Uitvoering in tijdperk III, ca. 1955.
Model: Met Digital-decoder DCC en uitgebreide 
geluidsfuncties. Hoogvermogenmotor met in de ketel 
ingebouwd klokanker. Bochtenvolgend onderstel met 
zijdelings verschuifbare assen. 6 assen aangedreven. 

d§!KZ1
Eenmalige serie.

Dit model is als wisselstroomuitvoering opgenomen in 
het Märklin H0-assortiment onder artikelnummer 37053.

Digitale functies Sx DCC

Frontsein  x

Contact rookgarnituur  x

Rijgeluid stoomloc  x

Locfluit  x

Directe regeling  x

Kolen scheppen  x

Luchtpomp  x

Bel  x

Piepen van remmen uit  x

Injecteur  x

Stoom afblazen  x

Schudrooster  x

Antislipbanden. Frontsein traditioneel in bedrijf, digitaal 
schakelbaar. Geschikt voor naderhand in te bouwen 
rookgarnituur 7226. Rookgarnituurcontact en optrek- en 
remvertraging digitaal schakelbaar. Verstelbare kortkop-
peling tussen loc en tender. Tender met verhoogde 
steenkoolopzet. Gedetailleerde cabine. Figuren van 
machinist en stoker meegeleverd.  
Lengte over buffers 23,5 cm.



12 x
62130

2 x
62188

3 x
62172

1 x
62612

1 x
62977

112 x 76 cm 
45“ x 30“
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Frankrijk

21521 Startset „Goederen met tenderlocomotief  
130. TB”.
Vorbild: Tenderlocomotief 130.TB, een gesloten goede-
renwagen K, een lageboordwagen QW en een ketelwa-
gen „Berre” van de Franse Staatsspoorwegen (SNCF).
 

d&SY1
Model: Locomotief met 21-polige stekkerverbinding 
voor digitale decoder volgens NEM en speciale motor 
met vliegwiel. 3 assen aangedreven, antislipbanden. 
Driepuntsfrontsein met de rijrichting wisselend. Veel ge-
monteerde details. Alle wagens met Relex-koppelingen. 
Lengte van de trein 46,4 cm.

Inhoud: 12 gebogen rails 62130, 2 rechte rails 62188, 
3 rechte rails 62172, 1 wissel rechts 62612 en 1 stootblok 
62977. Trix-rijregelaar en schakelnetdeel 18 VA. 

Deze startset kan met de C-rail-uitbreidingsset artikel-
nummer 62900 en het volledige Trix C-rail-programma 
worden uitgebreid. 
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Luxemburg

22253 Stoomlocomotief met getrokken tender.
Voorbeeld: Goederentrein-stoomlocomotief serie 5600 
(voormalige serie 52) van de Luxemburgse Staatsspoor-
wegen (CFL). Uitvoering met kuiptender, gesloten cabine 
en Witte-windleiplaten. Toestand van de jaren 1950.
Model: Met Digital-decoder DCC en uitgebreide 
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving. 
Motor in de ketel van de locomotief. 5 assen aangedre-

d§!KW1

Dit model is als wisselstroomuitvoering opgenomen in 
het Märklin H0-assortiment onder artikelnummer 37154.

Eenmalige serie.

Digitale functies Sx DCC

Frontsein  x

Contact rookgarnituur  x

Rijgeluid stoomloc  x

Locfluit  x

Directe regeling  x

Piepen van remmen uit  x

Luchtpomp / compressor  x

Rangeerfluit  x

Stoom/perslucht afblazen  x

Kolen scheppen  x

Schudrooster  x

ven. Antislipbanden. Bochtenvolgend geleed onderstel. 
Driepuntsfrontsein dat wisselt met de rijrichting op de 
voorkant van de loc en 2 witte sluitseinen op de tender 
traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Rookgarni-
tuur 7226 naderhand in te bouwen. Opsteekbare zuiger-
stangbeschermhulzen.  
Lengte over buffers 26,7 cm. 
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Zweden

22387 Rangeerlocomotief.
Voorbeeld: Elektrische rangeerlocomotief Ue van de 
Zweedse Staatsspoorwegen (SJ) in blauwgroene basis-
kleur. Bedrijfstoestand van de jaren 1990.
Model: Met 21-polige stekkerverbinding voor digitale 
decoder. Miniatuurmotor met vliegwiel. 3 assen en 
blinde as aangedreven. Antislipbanden. Tweepuntsfront-

f&I,WX1
Eenmalige serie.

Dit model is als wisselstroomuitvoering opgenomen in 
het Märklin H0-assortiment onder artikelnummer 36338.

sein voor en achter en extra rood licht aan loczijde B 
traditioneel in bedrijf. 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.

Leverbaar 2013.
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Polen

22066 Zware diesellocomotief.
Voorbeeld: Zware diesellocomotief serie 232 „Ludmilla” 
van PCC Rail Szczakowa S.A., Polen.
Model: Locomotief in metalen uitvoering, met DCC-
decoder, speciale motor met vliegwiel en schakelbare 
geluidsfuncties. 4 assen aangedreven, antislipbanden. 
Driepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting, traditioneel 
in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met onder-

f§!SZ1

Bijpassende goederenwagens zijn verkrijgbaar onder 
artikelnummer 24547.

Eenmalige serie.

Dit model is als wisselstroomuitvoering opgenomen in 
het Märklin H0-assortiment onder artikelnummer 36426.

Digitale functies Sx DCC

Frontsein  x

Rijgeluid dieselloc  x

Tyfoon  x

Directe regeling  xLocomotief in metalen uitvoering. •	
DCC-decoder met schakelbare geluidsfuncties •	
Uitvoering met ronde buffers.•	

houdsarme LED’s. Kortkoppelingsschachten volgens 
NEM.  
Lengte over buffers 23,9 cm.

24547 Set zelflossers.
Voorbeeld: 3 open zelflossers Falns van de Poolse 
Staatsspoorwegen (PKP). Uitvoering in blauw-groene 
kleurstelling. De wagens worden voornamelijk in blok-
treinen voor het kolentransport naar Duitsland ingezet.

f41
Bijpassende locomotief is de diesellocomotief 
 serie 232 van PCC Rail, die onder artikelnummer 22066 
in het Trix H0-assortiment verkrijgbaar is.Eenmalige serie.

Model: 3 wagens met verschillende bedrijfsnummers. 
Eindbordessen en ladders van metaal. Licht geweather-
de uitvoering van de wagenbakken. Geladen met echte 
kolen op schaal. Koppelingsschacht volgens NEM en 
mechaniek voor kortkoppeling. Wagens afzonderlijk 
verpakt.  
Totale lengte over buffers 39,9 cm.

Ongeïsoleerd wielstel 12 x 700150.
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22115 Zware goederentreinlocomotief.
Voorbeeld: Zware goederentreinlocomotief serie 4000 
„Big Boy” van de Union Pacific Railroad (UP). Uitvoering 
van de locomotief met bedrijfsnummer 4019 in de toe-
stand met windleiplaten. In de winter 1944/1945 werd de 
Big Boy als proef voorzien van windleiplaten.
Model: Met Digital-decoder DCC en uitgebreide 
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrij-
ving, hoogvermogenmotor. 8 assen aangedreven. 
Antislipbanden. Bochtenvolgend geleed onderstel. 

d§!>Z1

Dit model is als wisselstroomuitvoering opgenomen in 
het Märklin H0-assortiment onder artikelnummer 37994.

Eenmalige serie.

De als „Big Boy” bekende serie 4000 van de Union Paci-
fic Railroad (UP) is zonder twijfel een van de populairste 
Amerikaanse stoomlocs. Deze gelede locomotief van het 
type (2’D)D2’h4 werden vanaf 1941 bij ALCO gebouwd 
als voortzetting van het „Challenger”-concept, een suc-
cesvolle gelede UP-stoomloc van het type (2’C)C2’h4. 
Het idee voor de „Big Boy” kwam voort uit de gebruike-
lijke eisen die aan grote Amerikaanse loctypen werden 

Spectaculaire uitvoering met windleiplaten.•	
Gedetailleerde vormwijzigingen aan loc en tender.•	
Digital-decoder DCC.•	
Veel licht- en geluidsfuncties digitaal schakelbaar.•	

Boxpok-wielen. Middelste gekoppelde assen geveerd. 
Frontsein, tender en nummerplaten met onderhouds-
arme warmwitte LED‘s verlicht. 2 rookgarnituren (Seuthe 
nr. 11) naderhand in te bouwen, contacten altijd bedrijfs-
bereid. Frontsein, nummerplaat- en cabineverlichting 
traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Krachtige 
luidspreker in de tender, geluidsvolume instelbaar. In het 
front koppelhaak in de railruimer insteekbaar. Kortkop-
peling tussen loc en tender. Stoomleidingen zwenkbaar 
met de cilinders geleid. Gemonteerde handrails van 

metaal. Veel gemonteerde details. Figuren van machinist 
en stoker voor de cabine meegeleverd.  
Lengte over de koppelingen 46,5 cm.  
Wordt in houten cassette geleverd.

gesteld. Zware treinen moesten met hogere snelheden 
door minder locomotieven getrokken kunnen worden. 
In principe schafte de UP de 25 machines voor slechts 
één traject aan: van Cheyenne/Wyoming 830  kilometer 
westwaarts door de uitlopers van de Rocky Mountains 
over de Sherman Hill tot Ogden/Utah. Voor de naar 
generaal William T. Sherman genoemde pas ligt vanaf 
Cheyenne een ongeveer 50 kilometer lange helling 

met een maximaal stijgingspercentage van 1,5. In de 
tegengestelde richting eiste de 105 kilometerlange hel-
ling van 1,14% door het Wasatch-gebergte van de Rocky 
Mountains zijn tol. Zo ontstond een gigantische machine 
met een dienstgewicht van 548 ton (inclusief tender). 
Om het gewicht gelijkmatig te verdelen probeerde men 
het met de nog niet eerder gebouwde asindeling (2´D)
D2´. Met een roosteroppervlak van bijna 14 m² en 229 m² 

oververhitteroppervlak bracht de Big Boy het tot een 
continuvermogen van 6.290 pk aan de trekhaak. Bij 
proeven werden zelfs ketelvermogens van meer dan 
10.000 PSi of 8.200 PSe gemeten. In het bestek was het 
snelle goederenverkeer als taakgebied voor de „Big 
Boys” vermeld. Ze waren in staat om zonder hulp trei-
nen van 4000 ton over de bergpas te trekken. De nieuwe 
loc had een constructiesnelheid van 128 kilometer 

USA
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Digitale functies Sx DCC

Frontsein  x

Contact rookgarnituur  x

Rijgeluid stoomloc  x

Locfluit  x

Directe regeling  x

Cabineverlichting  x

Bel  x

Seintoon  x

Digitale functies Sx DCC

Piepen van remmen uit  x

Luchtpomp  x

Injecteur  x

Hulpblazer  x

Koppelgeluid  x

Stoten railvoeg  x

Bedrijfsgeluid 2  x

Cabineradio  x

per uur, die hij met slechts 1,7 meter hoge drijfwielen 
bereikte. Hiermee behoorde hij ook tot de snelste gelede 
stoomlocomotieven. Toch mochten de machines in 
de regelmatige dienst niet met deze snelheid door het 
centrale westen razen. Machinisten bevestigden echter, 
dat de snelheidsmeter bij vertragingen vaak meer dan 
de toegestane 112 kilometer per uur aanwees. Volgens 
de overlevering kregen de reuzen de bijnaam „Big Boy” 

van een jonge arbeider, die de naam kort voor de 
presentatie op de rookkast kraste. Dit beviel de directies 
van ALCO en UP zo goed, dat ze de naam „Big Boy” 
zelfs in hun reclame-uitingen gebruikten. Gemiddeld 
verbruikten de machines 47.200 liter water en 22 ton 
steenkool per uur. Er kon natuurlijk niet van een stoker 
worden verwacht, dat hij deze hoeveelheden met een 
schop zou verwerken. Het transport van de kolen werd 

dan ook door een mechanische stoker verzorgd. De 
kolen werd via een wormwiel in een buis uit de tender 
gehaald en onder druk in de vuurkist gespoten. De 
stoker hoefde alleen maar de verdeling in de verbran-
dingskamer te regelen met behulp van de stoomdruk. In 
de herfst van 1945 besloot UP een „Big Boy” als proef 
van windleiplaten te voorzien om de afleiding van de 
stoom te verbeteren. Begin december 1945 kreeg de 

„Big Boy” 4019 daarom in het depot van 
Green River/Wyoming windleiplaten. De proeven wer-
den al op 20 januari 1946 beëindigd en de „grote oren” 
werden weer in Green River verwijderd. De proeven 
hadden aangetoond dat bij de lagere snelheden in het 
goederenverkeer en met de intussen verbeterde blazers 
de stoom ook zonder windleiplaten duidelijk boven de 
cabine uit geleid werd. Het Big-Boy-tijdperk werd in 
juli 1959 definitief afgesloten en het vuur werd in alle 
machines gedoofd. De hoop van veel spoorwegfans om 
de in 1960 als reservelocs bedrijfsvaardig gestalde 4003 
en 4019 nog eens over de Sherman Hill te zien rijden, 
werd helaas niet meer vervuld. Toch bleven acht van de 
stoomlocreuzen behouden, zij het niet in bedrijfsvaar-
dige staat.
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74044 FCC-ontstoringsset 5 A.
Voor ontstoring. Printplaat met schroefklemmen. Er 
is een exemplaar voor de traditionele stroomkring en 
een exemplaar voor de digitale stroomkring nodig. De 
ontstoringsset is berekend op een maximale verbrui-
kersstroom van 5 A. 
Wordt aanbevolen voor het Central Station en voor 
analoge rijregelaars tot 5 A uitgangsstroom.

60200 Aansluitadapter naar schakelnetdelen.
Aansluitadapter om verbruikers zoals lampen met 
een 4-polige mini-DIN-stekker aan te sluiten op een 
schakelnetdeel.

60065 Schakelnetdeel 50 VA, 120 volt.
Schakelnetdeel voor de aansluiting resp. voeding van 
het Central Station 60213-60215 en de booster 60174. 
Ingang 120 V/60 Hz, uitgang 19 V/50 W gelijkspanning. 
Tafelnetdeel in kunststof behuizing, goedgekeurd voor 
speelgoedtoepassingen. Bevestigingslippen.  
Afmeting 116 x 72 x 65 mm.  
Aansluiting: 4-polige mini-DIN-stekker. 
 
Het schakelnetdeel 60065 is goedgekeurd voor gebruik 
in droge ruimten.

74041 FCC-ontstoringsset 2 A.
Voor ontstoring. Printplaat met platte stekkers voor 
C-rails en rode en bruine aansluitkabel. Er is een exem-
plaar voor de traditionele stroomkring en een exemplaar 
voor de digitale stroomkring nodig. De ontstoringsset is 
berekend op een maximale verbruikersstroom van 2 A. 
Wordt aanbevolen voor het Mobile Station en analoge 
rijregelaars.

74461 Digital-decoder voor inbouw.
Achteraf in te bouwen bij alle C-rails-wissels met elek-
trische aandrijving. Digitale formaten Motorola en DCC. 
Aansluiting via stekkercontacten, voor Märklin en Trix 
C-rail-wissels. Adres met codeerschakelaar instelbaar
(Motorola-formaat 1 tot en met 320/DCC-formaat 1 tot en 
met 511), naar keuze ook bij programmeerrail instelbaar. 
Wissellantaarns aansluitbaar en schakelbaar (ervaring 
met solderen vereist).

§
Voor de elektrische aandrijving van de wissels kan ge-
lijktijdig of later een Digital-decoder worden ingezet. 
De decoder wordt eenvoudig met stekkercontacten 
aangesloten en kan voor elke wissel afzonderlijk wor-
den geadresseerd. De stroom kan rechtstreeks van het 
rijstroomcontact van de wissel worden betrokken. Op 
die manier krijgt men een klant-en-klare Digital-wissel 
die ook op mobiele modelbanen direct werkt.

66365 Schakelnetdeel 30 VA, 120 volt.
Schakelnetdeel voor de aansluiting resp. voor de 
voeding van de railbox 60112/60113. Ingang 120 V/60 Hz/
uitgang 18 V/30 W gelijkspanning. Stekkernetdeel met 
goedkeuring voor speelgoed in het kunststof huis. 
Afmeting 80 x 50 x 75 mm.  
Aansluiting: holle bus 5,5/2,5 mm, pluspool binnen. 
 
Het schakelnetdeel 66365 is voor gebruik in droge 
ruimtes bedoeld.

De FCC-ontstoringsset is alleen in de VS vereist!

zonder figuur

Accessoires
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15366 Museumwagen Minitrix 2012.
Voorbeeld: Klms 440 voorheen Rmrs 31 van de Deutsche 
Bundesbahn. Bouwjaar vanaf 1933 voor de Deutsche 
Reichsbahn. Geladen met een transportkist van de 
onderneming „Mink Bürsten” Göppingen-Jebenhausen.

de1
Eenmalige serie. 
Alleen verkrijgbaar in de Erlebniswelt Göppingen. 

Museumwagen

Model: Toestand van 1966, transportkist van echt hout, 
met reclameopschrift „Mink Bürsten”, met mechaniek 
voor kortkoppeling. 
Lengte over buffers 80 mm. 

24093 Museumwagen Trix H0 2012.
Voorbeeld: Rongenwagen Kklm 430 van de Deutsche 
Bundesbahn (DB). Geladen met een transportkist van de 
onderneming „Mink Bürsten” Göppingen-Jebenhausen.

e1

Eenmalige serie. 
Alleen verkrijgbaar in de Erlebniswelt Göppingen.

Model: Afneembare rongen. Onderstel met verstijvings-
ligger. Transportkist van echt hout, met reclameopschrift 
„Mink Bürsten” en vrachtwagenmodel van metaal. 
Koppelingsschacht volgens NEM en mechaniek voor 
kortkoppeling. 
Lengte over buffers 13,8 cm.
 

Ongeïsoleerd wielstel 700150. 
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Speciale wagens voor jubilarissen

Stand: augustus 2012

15220 Railreinigingswagen „10 jaar clublid” N.
Voorbeeld: Railreinigingswagen 925. Toestand ca. 1980.
Model: Aan de onderkant van het voertuig is een op-
name met railreinigingsvilt volgens het systeem Jörger 
gemonteerd. Het reinigingsvilt mag op 30° worden 
gewassen. 2 Stuks reservevilt meegeleverd.  
Lengte over buffers 88 mm.

q1
Speciale wagen voor jubilarissen Spoor N. 
 
De railreinigingswagen wordt exclusief aangeboden 
aan clubleden die 10 jaar lid zijn. 
 
Het behoedzame reinigingsproces is ook geschikt voor 
rails van nieuwzilver of messing.

24220 Railreinigingswagen „10 jaar clublid” H0.
Voorbeeld: Twee klapdekselwagens KK 15, vast 
 gekoppeld, ingezet als dienstvoertuig. Uitvoering voor 
tijdperk III.
Model: Beide wagens met gemonteerde railreinigings-
inrichting. Elk een vertikaal beweegbaar metalen blok 
met parallel aangebrachte reiningsvlakken van vilt. 
Reinigingsvlakken vervangbaar en wasbaar. Klapdek-
sels kunnen geopend worden. Kortkoppelingen met 
schaargeleiding. Beide wagens met steekkoppeling 
verbonden.  
Lengte over buffers 15,3 cm. 
 

q1

Speciale wagen voor jubilarissen Spoor H0. 
 
De railreinigingswagen wordt exclusief aangeboden 
aan clubleden die 10 jaar lid zijn. 
 
Het behoedzame reinigingsproces is ook geschikt voor 
rails van nieuwzilver of messing.

Ongeïsoleerd wielstel 700150.

Trix-Club
De verbondenheid van onze klanten met ons merk 
en ons systeem is een fenomeen, dat wij sedert het 
bestaan van Trix op waarde weten te schatten. 
Deze verbondenheid proberen wij naar vermogen te 
bevorderen. Op den duur lukt dat alleen door kwaliteit 
en met modellen, die door hun uiterlijk en techniek 
overtuigen.  
Daarboven uitstijgend willen wij U nog meer bieden: 
Wij nodigen U uit lid van de Trix-Club te worden. Als 
lid van de Trix-Club bent U alle anderen altijd een 
neuslengte voor. U zit er nog dichter op, krijgt regelmatig 
actuele informatie en hebt toegang tot exclusieve Club- 
en speciale modellen, die er alleen voor Clubleden zijn.

In het jaarabonnement voor Euro 79,95/CHF 129,90/
US $ 109,00 (stand 2012) zijn de volgende bijdragen 
opgenomen:

6 x jaarlijks het Trix-Clubnews.
Op 24 pagina’s en zes keer per jaar leest u alles over 
„uw merk en uw club”. Achtergrondartikelen, bijdragen 
vanuit de productieafdeling en reportages over de 
makers van uw modelspoorbaan bieden u een goed 
geïnformeerde kijk op de wereld van Trix.

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

Exclusieve Clubmodellen.
Uw lidmaatschap van de Trix-Club geeft U recht op het 
ver werven van exclusieve Clubmodellen, die alleen 
voor U als Clublid ontwikkeld en geproduceerd worden. 
Een certificaat onderstreept de betekenis van deze 
modellen.

Club-jaarwagen.
De attractieve jaarwagen, naar keuze in spoor H0/N/
Trix Express, is alleen voor u Sie als Clublid verkrijgbaar. 
Verheug u op die jaarlijks wisselende modellen. 

2 x per jaar de Jaarkroniek.
De hoogtepunten van het Trix-modelspoorjaar worden 
op dvd vastgelegd en kunnen zo opnieuw worden 
beleefd.

Catalogus.
Les membres du club recevront gratuitement le catalo-
gue  principal édité tous les ans. Vous pourrez le retirer 
chez votre détaillant  spécialisé en échange d’un bon.

Trix-Clubkaart.
De jaarlijks nieuw uitgevoerde en persoonlijke Clubkaart 
legitimeert u  als Clublid en garandeert u vele voordelen. 
Onder andere krijgt korting op toegangsprijzen in veel 
musea, beurzen en musicals.

Lid worden van de Trix-Club is heel eenvoudig: 
Slechts het aanmeldingsformulier (bijv. op onze website 
www.maerklin.com) invullen en aan ons opsturen.
 
En als U vragen of wensen hebt, dan bereikt U ons:

Märklin-Kundenclubs
Postfach 9 60
73009 Göppingen
Duitsland

Telefon +49 (0) 71 61/608 - 213
Telefax +49 (0) 71 61/608 - 308
E-Mail: club@trix.de
Internet: www.trix.de
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Exclusief – De speciale Trix-Club-modellen 2012

15517 Trix Club-wagen Minitrix 2012.
Voorbeeld: Wijnvatenwagen, ondergebracht bij de 
Königlich Bayerische Staatsbahn (K.Bay.Sts.B.). Particu-
liere wagen van wijnhandel Meuschel in Kitzingen.

qb1

Eenmalige serie exclusief voor leden van de Trix-Club.

24113 Trix-Club-wagen H0 2012.
Voorbeeld: Wijnvatenwagen, ondergebracht bij de 
Königlich Bayerische Staatsbahn (K.Bay.Sts.B.). Particu-
liere wagen van wijnhandel Meuschel in Kitzingen.
Model: Onderstel van metaal, vaten van echt hout, ban-
den van metaal, met koppelingsschacht volgens NEM 
en mechaniek voor kortkoppeling. 
Lengte over buffers 93 mm. 

Ongeïsoleerd wielstel 700150.

qb41
Eenmalige serie exclusief voor leden van de Trix-Club.

Al in 1826 ging wijnbouwer en kuiper Johann Wilhelm 
Meuschel vanuit Buchbrunn met de paardenkoets 
op pad om wijnvaten uit Franken naar het noorden te 
vervoeren. Het was zinvoller en bracht meer op om de 
wijn buiten de wijnregio Franken te verkopen. Het idee 
was succesvol en het bedrijf floreerde. Al snel werden 
ook de regio’s Thüringen en Saksen bediend. 
In 1845 richtte zoon en naamgenoot Johann Wilhelm 
het bedrijf Wilh. Meuschel jr op. in 1878 verhuisde het 
bedrijf naar Kitzingen. Het beschikte over meer dan 
40 verschillende kelders in de binnenstad van Kitzingen. 

De naam Meuschel werd met zijn aanbod en kwali-
teit tot buiten de grenzen van Franken beroemd. Zo 
beroemd, dat het bedrijf in 1890 tot hertogelijk Saksische 
en in 1903 tot koninklijk Beierse hofleverancier werd 
benoemd. 
Sinds 1906 zijn het wijngoed en de wijnhandel in de hui-
dige gebouwen gevestigd. Veel bezienswaardige details 
getuigen van de geschiedenis en vertellen verhalen van 
vervlogen tijden. 
De familie houdt zich al meer dan 400 jaar met wijnbouw 
bezig; een traditie die verplicht! 
Bron: http://weingut-meuschel.de

33964 Trix-Express clubwagen H0 2012.
Voorbeeld: Wijnvatenwagen, ondergebracht bij de 
Königlich Bayerische Staatsbahn (K.Bay.Sts.B.). Particu-
liere wagen van wijnhandel Meuschel in Kitzingen.
Model: Onderstel van metaal, vaten van echt hout, ban-
den van metaal, met koppelingsschacht volgens NEM 
en mechaniek voor kortkoppeling. 
Lengte over buffers 93 mm. 

qb41
Eenmalige serie exclusief voor leden van de Trix-Club.

Model: Met 2 vaten van echt hout en mechaniek voor 
kortkoppeling. 
Lengte over buffers 50 mm. 
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Trix-Direkt-Service.

De 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 Erlebnis-
welt.

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

Reparatie-Service

Algemene opmerkingen.
Trix-producten voldoen aan de Europese veiligheids-
voorschriften (EU-normen) voor speelgoed. Voorwaarde 
voor een zo groot mogelijke veiligheid bij werkelijk 
gebruik van onze producten is echter dat de voorschrif-
ten bij gebruik van de afzonderlijke producten in acht 
worden genomen. In de bedieningshandleiding, die bij 
alle producten bijgesloten is, vindt u daarom aanwij-
zingen 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. 

Algemene opmerkingen

Enkele algemeen belangrijke  punten zijn hierna 
samengevat:  

Aansluiting van spoorbanen. 

Gebruik voor het bedrijf uitsluitend schakelnetdelen van 
Trix. 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.

Belangrijke Service-data
Duitsland

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

Nederland

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

Zwitserland, Frankrijk, Italië

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

België

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

Naast deze aanwijzingen dienen ten behoeve van de 
bedrijfsveiligheid ook de aanwijzingen in de handlei-
dingen van de betreffende Trix-producten te worden 
opgevolgd.

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

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.
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Verklaring van de tekens
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DCC-decoder. 

SX-decoder. 

DCC-/SX-decoder. 

Digitale stekkerverbinding voor digitale decoder 
klein (Selectrix-decoder 66836/66838).

Stekkerverbinding voor digitale decoder groot 
(Selectrix-decoder 66837).

14-polige stekkerverbinding voor digitale 
decoder. 

21-polige stekkerverbinding voor digitale 
decoder. 

Geluidselektronica. 

Eenlichtsfrontsein voor.

Eenlichtsfrontsein voor en achter met de 
 rijrichting wisselend. 

Tweepuntsfrontsein voor.

Tweepuntsfrontsein voor met lichtwisseling in 
een rijrichting.

Tweepuntsfrontsein voor en achter.

Tweepuntsfrontsein voor en achter met 
 lichtwisseling in een rijrichting.

Tweepuntsfrontsein voor en achter met de 
rijrichting wisselend.

Tweepuntsfrontsein voor, twee rode sluitlichten 
achter met de rijrichting wisselend.
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Driepuntsfrontsein voor.

Driepuntsfrontsein voor met lichtwisseling in een 
rijrichting. 

Driepuntsfrontsein voor, een wit sluitsein achter 
met de rijrichting wisselend.

Driepuntsfrontsein voor, twee witte sluitseinen 
achter.

Driepuntsfrontsein voor, tweepuntsfrontsein met 
lichtwisseling in een rijrichting.

Driepuntsfrontsein voor, twee rode sluitseinen 
achter met de rijrichting wisselend.

Driepuntsfrontsein voor en achter.

Driepuntsfrontsein voor en achter met lichtwisse-
ling in de rijrichting.

Driepuntsfrontsein voor en achter met de rijrichting 
wisselend.

Driepuntsfrontsein voor, twee witte sluitseinen 
achter met de rijrichting wisselend.

Interieurverlichting ingebouwd.

Interieurverlichting naderhand in te bouwen.

Sluitseinen ingebouwd.

Sluitseinen naderhand in te bouwen.

LED interieurverlichting ingebouwd.

LED interieurverlichting naderhand in te bouwen.

Verlichting met warmwitte LED’s.
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Chassis en opbouw van de loc van metaal.

Chassis en ketel van de loc van metaal.

Overwegend deel van de locomotief-
opbouw van metaal.

Chassis van de loc van metaal.

Chassis en opbouw van de wagen van 
metaal.

Overwegend deel van de wagenopbouw 
van metaal.

Chassis van de wagen van metaal.

Lengteschaal bij reizigersrijtuigen 1: 87.

Lengteschaal bij reizigersrijtuigen 1: 93,5.

Lengteschaal bij reizigersrijtuigen 1:100.

Voeding op bovenleidingbedrijf 
 omschakelbaar.

Met mechaniek voor kortkoppeling en 
 koppelingsschacht volgens NEM.

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

b
Tijdperk I
Particuliere spoorwegen en  Länderbahnen 
vanaf het begin van de spoorwegbouw tot 
ongeveer 1925.

c
Tijdperk II
Vorming van de grote staatsspoornetten van 
1925 tot 1945.

d
Tijdperk III
Nieuwe organisatie van de  Europese 
spoorwegen en  modernisering van het 
 voertuigenpark van 1945 tot 1970.

e
Tijdperk IV
Beschrifting van alle voertuigen naar interna-
tional eenheidsvoorschriften, de zogenaamde 
 gecomputeriseerde UIC-beschriftung, van 
1970 tot 1990.

f
Tijdperk V
Omzetting van de kleurenschema’s en 
 ontstaan van de hogesnelheidsnetten 
sinds 1990.

_
Tijdperk VI
Invoering van nieuwe opschriften-richtlijnen 
door de UIC sinds 2006. Locomotieven kregen 
nu een UIC-nummer met 12 posities.
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art. nr. E*	 Blz. art. nr. E*	 Blz. art. nr. E*	 Blz. art. nr. E*	 Blz.

**  Alle prijsopgaven zijn niet verbindend aanbevolen verkoopsprijzen. 

Register artikelnummers

v  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. 

y Alleen voor volwassenen.

11130 y 199,95 10

11131 y 349,95 14

11134 y 99,95 12

11621 y 249,95 5

11622 y 209,95 48

12111 y 99,95 43

12119 y 249,95 38

12264 y 159,95 16

12265 y 199,95 16

12294 y 99,95 52

12295 y 99,95 52

12339 y 99,95 35

12343 y 99,95 35

12346 y 129,95 2

12352 y 109,95 46

12391 y 249,95 28

12392 y 149,95 38

12393 y 169,95 40

12394 y 149,95 31

12395 y 249,95 30

12416 y 159,95 24

12417 y 199,95 24

12471 y 109,95 50

12472 y 169,95 45

12490 y 169,95 26

12491 y 249,95 27

15000 y 129,95 17

15001 y 149,95 20

15074 y 199,50 42

15220 y 29,95 92

15366 y 29,95 91

15401 y 99,95 44

15411 y 99,95 25

15452 y 89,95 34

15457 y 119,95 31

15515 y 114,95 3

15516 y 129,95 51

15517 y – 93

15518 y 34,95 40

15519 y 34,95 41

15520 y 34,95 49

15521 y 34,95 48

15522 y 34,95 47

15523 y 34,95 47

15524 y 32,95 22

15525 y 32,95 22

15526 y 32,95 23

15527 y 32,95 23

15530 y 34,95 41

15531 y 34,95 41

15771 y 32,95 18

15772 y 32,95 18

15773 y 32,95 18

15881 y 169,95 39

15888 y 129,95 36

15889 y 69,95 37

21520 v 139,95 56

21521 v 139,95 84

22059 v 429,95 66

22066 v 199,95 87

22115 y 799,95 88

22159 v 329,95 67

22160 v 259,95 67

22161 v 259,95 83

22188 v 429,95 60

22217 v 199,95 80

22250 v 449,95 8

22253 v 379,95 85

22266 v 229,95 75

22387 v 179,95 86

22667 v 229,95 6

22675 v 399,95 71

22778 v 599,95 76

22780 v 399,95 68

22781 v 329,95 69

22809 v 599,95 72

22819 y 549,95 83

22820 v 279,95 78

22821 v 179,95 79

22839 v 259,95 58

22944 v 329,95 82

22987 v 379,95 81

23016 v 46,95 58

23017 v 46,95 59

23018 v 49,95 59

23226 v 44,95 63

23227 v 44,95 63

23228 v 37,95 63

23373 v 349,95 74

23469 v 62,95 64

23470 v 62,95 64

23471 v 62,95 65

23472 v 62,95 65

23486 v 169,95 7

24093 y 34,95 91

24113 y – 93

24114 y 199,95 62

24116 v 89,95 61

24209 v 34,95 70

24220 v 59,95 92

24547 v 99,95 87

24809 v 199,95 72

33964 y – 93

60065 y 69,95 90

60200 y 10,95 90

66365 y 49,95 90

66840 y 32,95 53

74041 y 14,95 90

74044 y 19,95 90

74461 y 27,95 90
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Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55 - 57 
73033 Göppingen
Deutschland

www.trix.de 

Wijzigingen en leveringsmogelijkhe-
den voorbehouden. Alle opgaven van 
prijs, gegevens en maten onder voor-
behoud. Vergissingen en drukfouten 
onder voorbehoud. 
De afbeeldingen van de modellen zijn 
in sommige gevallen van handmon-
sters 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 Com-
pany. Andere merken zijn eveneens 
beschermd. 

Mocht deze informatie geen prijsop-
gaven bevatten, vraag a.u.b. uw vak-
handelaar naar de actuele prijslijst.

Alle rechten voorbehouden. Nadruk, 
ook gedeeltelijk, verboden.
© Copyright by 
Gebr. Märklin & Cie. GmbH

183637 – 01 2012

NL
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