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Het begin van de pret.
De modellen op batterijen voor jonge kinderen.

Compatibel en uitbreidbaar.

Vanaf nu zal het enthousiasme van uw kinderen

Met de op kinderen afgestemde modellen in ver-

meegroeien: De zes startsets met batterijvoeding

korte schaal worden de originele voorbeelden

beloven veel onbezorgd speelgenot. Ze zijn ideaal

zeer dicht benaderd. Bij de startsets wordt een

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

grote kunststof spoorbaan met een kruising mee

fijne motoriek op speelse manier kunnen ontwik-

geleverd die kan worden uitgebreid met een rail

kelen. Met de stabiele magneetkoppeling kan elk

uitbreidingsset. De drie snelheidsniveaus en de

kind direct overweg. Hetzelfde geldt voor de infra-

realistische licht- en geluidsfuncties maken de

rood-rijregelaar, waarmee twee treinen tegelijker-

robuuste treinen zelfs zonder rails, op een gladde

tijd bestuurd kunnen worden.

vloer, tot een veelzijdig én veilig genoegen.
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Startsets

High lights
/ D oor batterij aangedreven trein met
licht- en geluidsfuncties.
/ P robleemloos koppelen door het
g ebruik van magnetische koppelingen.
/ S peelgoed geschikt voor kinderen
vanaf 3 jaar.
/ S tevige voor kinderen geschikte
kunststofrails voor snel opbouwen en
opbergen – ook op zolder.
/ I nclusief batterijen.

29300 Startset „ICE”.

Voorbeeld: een op de ICE gebaseerde hogesnelheidstrein. Vijfdelig treinstel.
Model: trein met batterijaandrijving en magneetkoppelingen tussen de individuele wagens. Vast gekoppelde
eenheid bestaande uit een gemotoriseerde motorwagen
en een personenwagen met een ingebouwd batterijvak.
De trein heeft drie snelheidsniveaus bij vooruit en
achteruit rijden, 3 geluidsfuncties en een driepunts
frontsignaal. Lengte van de trein 61,0 cm.
Inhoud: 22 gebogen kunststofrails, 1 kruising en een
handzaam draadloos infrarood besturingsapparaat.
4 x AA en 2 x AAA-batterijen meegeleverd. De trein

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

59,95 Euro*
Functies
Frontsein
Stationsmelding
Claxon
Deuren sluiten

150 x 76 cm
59” x 30”

Uitleg symbolen zie pagina 33.
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22x

1x

4x

2x

Batterijtrein
•
•
•
•

1 Trein inschakelen:

De grijze knop
1x indrukken.

op de motorwagen

2 Trein besturen:

Vooruit/achteruit
Stop

3 Magnetische koppeling:

Eenvoudig en robuust, koppelt automatisch
bij aanraking.

4 Extra functies:

Met een druk op de functietoetsen worden
de volgende functies geactiveerd:
Licht
Frequentie-instelling
Geluid:
Stationsmededelingen
Tyfoon
Deuren sluiten
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Startsets

165 x 155 cm
65” x 62”

Uitleg symbolen zie pagina 33.
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22x

4x

7x

2x

1x

High lights
/ D oor batterij aangedreven trein met
licht- en geluidsfuncties.
/ E envoudig koppelen door het gebruik
van magneetkoppelingen.
/ D e meegeleverde accessoires zorgen
voor een veelzijdig speelplezier.
/ S peelgoed vooral geschikt voor
k inderen vanaf 3 jaar.
/ Trapbestendige en voor kinderen
g eschikte kunststofrail voor snel opbouwen en afbreken, ook op de vloer.
/ I nclusief batterijen.

1x

1x

4x

29302 Startset „Intercity”

Voorbeeld: een op de Intercity gebaseerde personentrein. Vierdelige treinset.
Model: trein met batterij-aandrijving en magneetkoppelingen tussen de individuele rijtuigen. Vastgekoppelde
eenheid bestaande uit gemotoriseerde diesellocomotief
en een personenrijtuig met geïntegreerd batterijvak. De
trein beschikt over 3 snelheidsniveaus bij vooruit en
achteruit rijden, 3 geluidsfuncties en een driepunts
frontsein. Voor het uitgebreide begin in de spannende
wereld van de modelbaan zijn bij de startset een door
een batterij aangedreven sein, een handmatig bediende
spoorwegovergang en een perron meegeleverd.
Lengte van de trein 47,5 cm.

Inhoud: 22 gebogen kunststofrails R1, 4 rechte
kunststofrails (171,7 mm), 4 rechte kunststofrails
(188,3 mm), 1 kruising en een handige draadloze
infrarood-afstandsbediening. Inclusief 4x AA- en
2x AAA-batterijen. De trein kan met twee verschillende frequenties (C/D) worden bediend en kan daardoor
met een extra batterijtrein worden uitgebreid.
Uitbreidbaar met de kunststofrail-aanvulset 23300.

Functies
Frontsein
Stationsmelding
Claxon
Conducteursfluit

Batterijtrein
•
•
•
•

99,95 Euro*

2x
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High lights
/ De opgedrukte details van het rijtuig
lichten op in het donker.
/ Eenvoudig koppelen door toepassing
van magneetkoppelingen.
/ Ideale uitbreiding voor de ICE op
batterijen.

High lights
44106 Slaaprijtuig.

Voorbeeld: Slaaprijtuig voor de hogesnelheidstrein
ICE op batterijen. Met fluorescerende sterren en
opschriften.
Model: Rijtuig met magneetkoppelingen.
Lengte van het rijtuig 11,2 cm.
Slaaprijtuig past bij de startset „ICE” 29300. Er is
nog een rijtuig onder artikelnummer 44105
verkrijgbaar.

9,95 Euro*

44105 Reizigersrijtuig.

Voorbeeld: Restauratierijtuig „Boordrestaurant” voor
de hogesnelheidstrein ICE op batterijen.
Model: Rijtuig met magneetkoppelingen.
Lengte van het rijtuig 11,2 cm.
Boordrestaurant past bij de startset „ICE” 29300.
Er is nog een rijtuig onder artikelnummer 44106
verkrijgbaar.

/ E envoudig koppelen door toepassing
van magneetkoppelingen.
/ I deale uitbreiding voor de ICE op
batterijen.

9,95 Euro*

Uitleg symbolen zie pagina 33.
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High lights
/ Bergtunnel voor een speelse
uitbreiding van de Märklin my world
modelbaanwereld.
/ Tunnel uit 2 delen – geschikt voor
kinderen vanaf 3 jaar.

72202 Tunnel.

Spoortunnel voor kinderen van stabiel kunststof.
Bergtunnel met 2 gemetselde ingangsportalen. De
tunnel is eenvoudig samen te stellen van 2 onderdelen
en is daarom geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.
De tunnel is de ideale aanvulling op de batterijtreinen
29300, 29301, 29302, 29303, 29304, 29208, 29209
en 29212.

19,95 Euro*
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Startsets
29209 Startset „Regional Express”.

High lights
/ D oor batterij aangedreven trein met
licht- en geluidsfuncties.
/ P robleemloos koppelen door het gebruik van magnetische koppelingen.
/ S peelgoed geschikt voor kinderen
vanaf 3 jaar.
/ S tevige voor kinderen geschikte
kunststofrails voor snel opbouwen en
opbergen – ook op zolder.
/ I nclusief batterijen.

Functies

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

Batterijtrein

Frontsein
Stationsmelding
Claxon
Deuren sluiten

•
•
•
•

150 x 76 cm
59” x 30”

22x
Uitleg symbolen zie pagina 33.
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1x

4x

2x

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

59,95 Euro*
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Accessoires

High lights
/ E en echt hoogtepunt voor elke Märkin
my world modelbaan!
/ V ier verschillende sounds in het Duits,
Engels, Frans en Nederlands.
/ D e ingebouwde opnamefunctie zorgt
voor een individuele spelbelevenis.
/ I nclusief batterijen.

72209 Sound-station.

Kindvriendelijk station van stabiel kunststof. Het
interactieve station beschikt over verschillende sounds
en meldingen die in het Duits, Engels, Frans en
Nederlands kunnen klinken. Bijzondere speelwaarde
biedt de opnamefunctie voor de zelf te maken
stationsmeldingen.
Draaibaar berichtenbord met verschillende plaats
namen. 3 AA-batterijen meegeleverd.

34,95 Euro*

Alle accessoires zijn uitstekend
geschikt als aanvulling op de
batterijtreinen 29300, 29301, 29302,
29303, 29304, 29208, 29209 en 29212.
12
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72200 Bouwpakket „Perron”.

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

9,95 Euro*

High lights
/ D e automatische omschakelfunctie
zorgt voor veel speelplezier.
/ H et sein kan ook met een druk op de
knop worden omgeschakeld.
/ I nclusief batterijen.

72201 Sein op batterijen.

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

Inclusief 2 AAA batterijen. Hoogte van het sein ca. 12 cm.
Aangezien dit product als speelgoed voor kinderen vanaf
3 jaar is bedoeld, beïnvloedt het sein de treinen op de
modelbaan niet!

9,95 Euro*

72203 Handbediende overweg.

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

9,95 Euro*
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Wagenbouwpakketten

High lights
/ M aximaal speelplezier met bouwpakketten speciaal voor kinderen.
/ A fneembaar dak.
/ E envoudig koppelen door toepassing
van magneetkoppelingen.

1 44273 Gesloten goederenwagen.

Model: Gesloten goederenwagen-bouwpakket in
uitvoering voor kinderen.
Inhoud: Bouwpakket van wagen die uit een paar
onderdelen bestaat. Magneetkoppelingen. Het dak kan
worden verwijderd. De wagen wordt als losse
onderdelen geleverd. De onderdelen van de wagen
kunnen ook in andere wagen-bouwpakketten worden
gebruikt.
Lengte van de wagen 12,0 cm.

8,95 Euro*

3

1
2

Uitleg symbolen zie pagina 33.
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High lights

High lights

High lights

/ M aximaal speelplezier met bouwpakketten speciaal voor kinderen.
/ E envoudig koppelen door toepassing
van magneetkoppelingen.

/ M aximaal speelplezier met bouwpakketten speciaal voor kinderen.
/ R ijtuig met interieurverlichting en
afneembaar dak.
/ E envoudig koppelen door toepassing
van magneetkoppelingen.

/ M aximaal speelplezier met bouw
pakketten speciaal voor kinderen.
/ R ijtuigen met interieurverlichting en
afneembare daken.
/ E envoudig koppelen door toepassing
van magneetkoppelingen.

2 44271 Rongenwagen.

Model: Rongenwagen-bouwpakket in uitvoering
voor kinderen.
Inhoud: Bouwpakket van wagen die uit een paar
onderdelen bestaat. Magneetkoppelingen. De
wagen wordt als losse onderdelen geleverd. De
onderdelen van de wagen kunnen ook in andere
wagen-bouwpakketten worden gebruikt.
Lengte van de wagen 12,0 cm.

8,95 Euro*

3 44274 Reizigersrijtuig.

Model: Reizigersrijtuig-bouwpakket in uitvoering voor kinderen.
Inhoud: Bouwpakket van rijtuig dat uit een paar onderdelen
bestaat. Magneetkoppelingen. Rijtuig met interieur. Het dak kan
worden verwijderd. Het rijtuig wordt als losse onderdelen geleverd.
De onderdelen van het rijtuig kunnen ook in andere rijtuig-bouwpakketten worden gebruikt.
Lengte van de wagen 12,0 cm.

8,95 Euro*

4 44270 Set reizigersrijtuigen.

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

24,95 Euro*

4
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2
1

High lights
/ Maximaal speelplezier met bouw
pakketten speciaal voor kinderen.
/ Beweegbare kiepbak en afneembare
container.
/ Eenvoudig koppelen door toepassing
van magneetkoppelingen.
Uitleg symbolen zie pagina 33.
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High lights
/ Maximaal speelplezier met bouw
pakketten speciaal voor kinderen.
/ Eenvoudig koppelen door toepassing
van magneetkoppelingen.

2 44272 Open goederenwagen.

Voorbeeld: Open goederenwagen-bouwpakket in uitvoering
voor kinderen.
Model: Bouwpakket van wagen die uit een paar onderdelen
bestaat. Magneetkoppelingen. De wagen wordt als losse
onderdelen geleverd. De onderdelen van de wagen kunnen
ook in andere wagen-bouwpakketten worden gebruikt.
Lengte van de wagen 12,0 cm.

8,95 Euro*

High lights
/ M aximaal speelplezier met bouw
pakketten speciaal voor kinderen.
/ 3 verschillende laadmogelijkheden,
die ook afzonderlijk kunnen worden
opgebouwd.

72205 Bouwpakket „Laadstation”.

1 44275 Vierassige lageboordwagen.

Voorbeeld: Vierassige lageboordwagen met kiepbak en container, als
bouwpakket in uitvoering voor kinderen.
Model: Bouwpakket van wagen die uit een paar onderdelen bestaat.
Magneetkoppelingen. Kiepbak naar beide zijden kiepbaar. Container kan
worden verwijderd. De wagen wordt als losse onderdelen geleverd. De
onderdelen van de wagen kunnen ook in andere wagen-bouwpakketten
worden gebruikt. Lengte van de wagen 16,0 cm.

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

34,95 Euro*

9,95 Euro*
17

Startsets
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High lights
/ D ubbel spelplezier voor uitgebreid en gezamenlijk
spelen.
/ D oor batterijen aangedreven treinen met licht- en
geluidsfuncties.
/ E envoudig koppelen door het gebruik van magneetkoppelingen.
/ S peeltreinen vooral geschikt voor kinderen vanaf
3 jaar.
/ Trapbestendige en voor kinderen geschikte kunststofrail voor snel opbouwen en afbreken, ook op de
vloer.
/ I nclusief batterijen.

29301 Premium startset
„my world” (2 treinen).

Voorbeeld: een vijfdelige hogesnelheidstrein ICE en een
goederentrein bestaande uit een disellocomotief serie
218, een gesloten goederenwagen, een kiepwagen en
een open goederenwagen in een kleurrijke vormgeving.
Model: beide treinen met batterijaandrijving en
magneetkoppelingen tussen de individuele wagens.
De treinen beschikken beide over een vast gekoppelde
eenheid bestaande uit gemotoriseerde motorwagen
resp. dieselloc en een batterijwagen. Telkens
3 snelheidsniveaus bij vooruit en achteruit rijden,
3 geluidsfuncties en een driepunt frontsein.
Lengte van de ICE-trein 61,0 cm.
Lengte van de goederentrein 47,5 cm.

Inhoud: 22 gebogen kunststofrails R1, 7 rechte
kunststofrails (lengte 171,7 mm), 4 rechte kunststofrails (lengte 188,3 mm), 2 gebogen kunststofrails
(wisselbogen), 1 wissel links, 1 wissel rechts en
1 k ruising. Voor elke trein is een handige draadloze
infraroodbediening meegeleverd. 8x AA en 4x AAA
batterijen, evenals ladingen voor de goederenwagens
zijn eveneens meegeleverd. Uitbreidbaar met de
kunstofrail-uitbreidingsset 23300.

109,95 Euro*
Functies
Frontsein
Stationsmelding
Claxon
Deuren sluiten
Functies
Frontsein
Bedrijfsgeluiden
Claxon
Piepende remmen

165 x 155 cm
65” x 62”

22x

4x

7x

2x

1x

1x

1x

2x

8x

4x

ICE
•
•
•
•

Goederenwagens
•
•
•
•
Uitleg symbolen zie pagina 33.
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Goederenwagens
High lights
44100 Uitbreidingsset voor
de goederentrein.

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

/ D e meegeleverde pakketten en zakken
bieden veel laad- en losmogelijkheden.
/ E envoudig koppelen door toepassing
van magneetkoppelingen.

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

24,95 Euro*

44107 Adapterwagen.

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

9,95 Euro*
20

High lights
/ D oor de wagen is speelplezier met meerdere
assortimenten mogelijk.

44103 Open goederenwagen.

44102 Ketelwagen.

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

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

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

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

9,95 Euro*

9,95 Euro*

44101 Kiepwagen.

Voorbeeld: Kiepwagen in vrolijke kleurstelling.
Model: Bak van de kiepwagen naar beide zijden
kantelbaar. Magneetkoppelingen. Laadgoed voor de
wagen wordt als aparte ladingset onder het artikelnummer 72250 aangeboden.
Lengte van de wagen 11,2 cm.
Extra wagens zijn onder de artikelnummers 44100,
44102, 44103 en 44104 verkrijgbaar.

9,95 Euro*

3x

44104 Rongenwagen.

Voorbeeld: Rongenwagen in vrolijke kleurstelling.
Model: Wagen met magneetkoppelingen. Laadgoed
voor de wagen wordt als aparte ladingset onder het
artikelnummer 72250 aangeboden.
Lengte van de wagen 11,2 cm.
Extra wagens zijn onder de artikelnummers 44100,
44101, 44102 en 44103 verkrijgbaar.

9,95 Euro*

2x
72250 Ladingset.

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

5x
Uitleg symbolen zie pagina 33.

5x

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

4,95 Euro*
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Startsets

High lights
/ D oor batterij aangedreven trein met licht- en geluidsfuncties.
/ P robleemloos koppelen door het gebruik van magnetische koppelingen.
/ S peelgoed geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.
/ S tevige voor kinderen geschikte kunststofrails voor snel opbouwen en
opbergen – ook op zolder.
/ I nclusief batterijen.
22

29212 Startset „TGV Duplex”.

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

150 x 76 cm
59” x 30”

met twee verschillende frequenties (C/D) worden
bediend en kan daardoor worden aangevuld met een
tweede batterijtrein. Uitbreidbaar met de uitbreidingsset met kunststofrails 23300.

59,95 Euro*
Functies

Batterijtrein

Frontsein
Stationsmelding FR
Claxon
Deuren sluiten

22x

•
•
•
•

1x

4x

2x

SNCF en TGV zijn gedeponeerde handelsmerken van de SNCF.
TGV® is eigendom van de SNCF.
Elk recht op vermenigvuldiging wordt voorbehouden.
Uitleg symbolen zie pagina 33.
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Startsets

High lights
29304 Startset „TGV Lyria”.

150 x 76 cm
59” x 30”

22x

1x

Functies
Frontsein
Stationsmelding FR
Claxon
Stationsmelding CH

Uitleg symbolen zie pagina 33.
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4x

2x

Batterijtrein

Voorbeeld: een van de TGV Lyria afgeleide hogesnelheidstrein. Vijfdelige treinset.
Model: trein met batterij-aandrijving en magneetkoppelingen tussen de individuele rijtuigen. Vastgekoppelde
eenheid bestaande uit gemotoriseerde motorwagen en
een personenrijtuig met geïntegreerd batterijvak. De
trein beschikt over 3 snelheidsniveaus bij vooruit en
achteruit rijden, 3 geluidsfuncties en een driepunts
frontsein. Lengte van de trein 63,0 cm.
Inhoud: 22 gebogen kunststofrails, 1 kruising en een
handige draadloze infrarood-afstandsbediening.
Inclusief 4x AA- en 2x AAA-batterijen. De trein kan met
twee verschillende frequenties (C/D) worden bediend
en kan daardoor met een extra batterijtrein worden
uitgebreid. Uitbreidbaar met de kunststofrail-aanvulset.

59,95 Euro*

/ Door batterijen aangedreven treinen
met licht- en geluidsfuncties.
/ E envoudig koppelen door het gebruik
van magneetkoppelingen.
/ Speeltreinen vooral geschikt voor
kinderen vanaf 3 jaar.
/ Trapbestendige en voor kinderen
geschikte kunststofrail voor snel
opbouwen en afbreken, ook op de
vloer.
/ Inclusief batterijen.
Functies
Frontsein
Stationsmelding CH
Claxon
Deuren sluiten

•
•
•
•
SNCF en TGV zijn gedeponeerde handelsmerken van de SNCF.
TGV® is eigendom van de SNCF.
Elk recht op vermenigvuldiging wordt voorbehouden.

Batterijtrein
•
•
•
•

29303 Startset „ICN”.

Voorbeeld: een op de ICN gebaseerde hogesnelheidstrein. Vijfdelig treinstel.
Model: trein met batterijaandrijving en magneetkoppelingen tussen de individuele wagens. Vastgekoppelde
eenheid bestaande uit een gemotoriseerde motorwagen
en een personenwagen met een ingebouwd batterijvak.
De trein heeft drie snelheidsniveaus bij vooruit en
achteruit rijden, 3 geluidsfuncties en een driepunts
frontsignaal. Lengte van de trein 63,0 cm.
Inhoud: 22 gebogen kunststofrails, 1 kruising en een
handzaam draadloos infrarood besturingsapparaat.
4 x AA en 2 x AAA-batterijen meegeleverd. De trein
kan met twee verschillende frequenties (C/D) worden
bediend en kan daardoor worden aangevuld met
een tweede batterijtrein. Uitbreidbaar met de
uitbreidingsset met kunststofrails.

59,95 Euro*
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Startsets

Uitleg symbolen zie pagina 33.
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High lights
/ D oor batterij aangedreven trein met
licht- en geluidsfuncties.
/ P robleemloos koppelen door het
g ebruik van magnetische koppelingen.
/ S peelgoed geschikt voor kinderen
vanaf 3 jaar.
/ S tevige voor kinderen geschikte
kunststofrails voor snel opbouwen en
opbergen – ook op zolder.
/ I nclusief batterijen.

29208 Startset „Eurostar”.

Voorbeeld: vijfdelig treinstel.
Model: trein met batterijaandrijving en magneetkoppelingen tussen de individuele wagens. Vastgekoppelde
eenheid bestaande uit een gemotoriseerde motorwagen
en een personenwagen met een ingebouwd batterijvak.
De trein heeft drie snelheidsniveaus bij vooruit en
achteruit rijden, 3 geluidsfuncties en een driepunts
frontsignaal. Lengte van de trein 63,0 cm.
Inhoud: 22 gebogen kunststofrails, 1 kruising en een
handzaam draadloos infrarood besturingsapparaat.
4 x AA en 2 x AAA-batterijen meegeleverd. De trein kan
met twee verschillende frequenties (A/B) worden
bediend en kan daardoor worden aangevuld met een
tweede batterijtrein. Uitbreidbaar met de uitbreidingsset met kunststofrails 23300.

59,95 Euro*
Functies

Batterijtrein

Frontsein
Stationsmelding EN
Claxon
Stationsmelding FR

150 x 76 cm
59” x 30”

22x

1x

•
•
•
•

4x

2x
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Railuitbreidingssets

High lights
23300
Aanvullingsverpakking kunststofrails.
Inhoud: 4 rechte rails (lengte: 188,4 mm),
7 rechte rails (lengte: 171,7 mm),
2 gebogen rails (wisselbochten),
1 wissel links en
1 wissel rechts
van stabiel voor kinderen ontworpen kunststof.
Handleiding met verschillende samenstellingen
meegeleverd.
Ideale uitbreiding van de startsets Märklin my world
met een uitwijkspoor of opstelsporen.

14,95 Euro*

4x

7x

Uitleg symbolen zie pagina 33.
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2x

1x

1x

/ O ptimale aanvulling
voor de startsets van
Märklin my world.
/ H ierdoor zijn veel uitbreidingen
op de rails mogelijk.

Opbouwmogelijkheden:

High lights
/ E en echt hoogtepunt voor elke Märklin
my world spoorbaan!
/ K leurig speeltapijt met veel ideeën om
na te spelen.

72210
Speelkleed „Spoorweg”.

Dit kleurig bedrukte spoorwegtapijt met veel details ontdekken zorgt voor
veel spelbelevenissen. Met het duurzame speeltapijt van vilt wordt aan de
fantasie van de kinderen geen grenzen gesteld en wordt het naspelen van
taferelen met de spoorbaan nog plezieriger.
Afmetingen: 170 x 150 cm.
Het speeltapijt is de ideale aanvulling voor de batterijtreinen 29300,
29301, 29302, 29303, 29304, 29208, 29209 en 29212.

24,95 Euro*

Speelkleed „Spoorweg”
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Märklin my world Club
Voornaam

Achternaam

Voor kinderen van
3 tot 6 jaar.

Straat, huisnummer
Postcode, plaats
Geboortedatum

Telefoon

Vul de aanmelding samen
met je ouders in!

Gratis!

Super kleurboek
vier maal per jaar!

Email
Datum, handtekening van de ouders

Nog meer plezier
met kleurplaten en
knutseltips.

Recht op annulering: Ik kan het lidmaatschap binnen 14 dagen na
verzending van de aanmelding schriftelijk en zonder opgaaf van redenen
bij het volgende adres annuleren: Gebr. Märklin & Cie. GmbH,
Märklin my world Club, Postfach 960, 73009 Göppingen, Duitsland,
Fax +49 7161 608-308. De datum van het poststempel is bepalend vor
deze termijn. Ik ben op de hoogte van dit recht op annulering:
■ Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens door Märklin-maatschappijen
opgeslagen en benut worden om mij op de hoogte te stellen van producten, events en andere activiteiten.

r
... en voo

■ Gebruik s.v.p. mijn gegevens uitsluitend voor deze speciale trans
actie van de Märklin Kids Club. Ik wil geen andere contactopname voor
marketing- of promotiedoeleinden.

Datum, handtekening van de ouders
ATTENTIE: Beide handtekeningen zijn vereist, zodat jouw lidmaatschap
tot stand kan komen.

OPGEPAST! Jouw lidmaatschap geldt voor een jaar vanaf de
aanmelding in ons computersysteem (persoonlijk lidmaatschapsjaar). Jouw gegevens worden natuurlijk met behoud
van de gegevensbescherming opgeslagen. Jouw lidmaatschap wordt automatisch met een jaar verlengd, wanneer
je niet schriftelijk tenminste zes weken voor het einde van je
persoonlijk lidmaatschap.
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Stuur de ingevulde aanmelding
per post op naar:
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Märklin my world Club
Postfach 960
D-73009 Göppingen
Attentie: Alleen volledig i ngevulde
aanmeldingen kunnen verder in
behandeling worden genomen!
Of online aanmelden op:
www. maerklin.de

je oudere

zus!
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FAQ

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

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

3) Hoe kan ik een batterijstartset op een zinvolle manier
uitbreiden?
Een eenvoudige mogelijkheid is de uitbreidingsset met kunststof rails (art. 23300) die verschillende mogelijkheden voor
uitbreiding en opbouw biedt. Daarnaast kunnen de kunststofrails ook worden gecombineerd met Märklin C-rails. Daardoor kunt u spoorbanen naar wens plannen en aanvullen.
Wagensets, losse wagens en toebehoren rond het onderwerp
spoorbaan ronden het uitbreidingsaanbod af.

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

Märklin-Direkt-Service.
De Märklin-vakhandel is uw aanspreekpartner voor
reparaties en verbouwingen van analoog naar d igitaal.
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 Museum.
Openingstijden van het Service-Point
in de Märklin Musem, Reutlinger Strasse 2:
Maandag tot zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur

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

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparaturservice
Stuttgarter Straße 55-57
D-73033 Göppingen
Telefoon +49 (0) 71 61 / 608 -222
Fax
+49 (0) 71 61 / 608 -225
E-mail
service@maerklin.de

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

Aansluiting van spoorbanen.
Gebruik voor het bedrijf uitsluitend schakelnetdelen van Märklin. We verzoeken u om alleen gebruik te
maken van schakelnetdelen uit het actuele product
programma, omdat deze schakelnetdelen voldoen aan
de actuele veiligheidsnormen en toelatingsrichtlijnen.
Volg hierbij de aanwijzingen in de handleidingen op.
Schakelnetdelen zijn geen speelgoed. Ze dienen voor de
stroomvoorziening van de modelspoorbaan. Naast deze
aanwijzingen dienen ten behoeve van de bedrijfsveiligheid ook de aanwijzingen in de handleidingen van de
betreffende Märklin-producten te worden opgevolgd.

Belangrijke Service-data
Deutschland

Nederland

België / Belgique

Schweiz / France / Italia

Service Center

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

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

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

Ersatzteilberatung, Fragen zu Technik,
Produkten und Reparaturaufträgen
(Montag bis Freitag 13.00 – 17.00 Uhr)
Telefon
Fax
E-Mail
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+49 (0) 7161/608-222
+49 (0) 7161/608-225
service@maerklin.de

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

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

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

Register artikelnummers / Verklaring van de tekens

Nieuw in 2015.

Märklin magneetkoppeling.

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

Driepuntfrontsein voor.

Geluidselektronica ingebouwd.

cat.nr.

Bladzijde

cat.nr.

Bladzijde

cat.nr.

Bladzijde

23300

28

44102

21

44275

17

29208

27

44103

21

72200

13

29209

10

44104

21

72201

13

29212

23

44105

8

72202

9

29300

4

44106

8

72203

13

29301

19

44107

20

72205

17

29302

7

44270

15

72209

12

29303

24

44271

15

72210

29

29304

24

44272

17

72250

21

44100

20

44273

14

44101

21

44274

15

Leeftijdsaanduidingen en waarschuwingen.
* Alle prijsopgaven zijn niet verbindend a anbevolen verkoopsprijzen.

OPGEPAST! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
F unctionele scherpe kanten en punten. Gevaar op verstikking door
kleine delen die k unnen afbreken of worden ingeslikt.
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Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55 – 57
73033 Göppingen
Germany
www.maerklin.com
Wijzigingen en leveringsmogelijkheden
voorbehouden. Alle opgaven van prijs,
gegevens en maten onder voorbehoud.
Vergissingen en drukfouten onder
voorbehoud. De afbeeldingen van de
modellen zijn in sommige gevallen van
handmonsters gemaakt. De serieproductie
kan in detail van de betreffende modellen
afwijken.
Alle rechten voorbehouden. Nadruk, ook
gedeeltelijk, verboden.
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