
Z Club Model 2022
Exclusief voor Märklin Insider Club-leden
Artikel 88320

Al in 1956 begon de firma Henschel voor eigen reke-
ning, maar in samenwerking met BZA München, 
met de constructie van de tot nu toe grootste en 
sterkste dieselhydraulische loc van Europa. Bij de 
ontwikkeling van deze gigant kon Henschel daardoor 
terugvallen op waardevolle ervaringen met exportlocs. 
Verder maakte men bij de V 320 001 gebruik van de 
beproefde procedure waarbij in de grote machine 
twee 1.900 pk-motoren van de zojuist geproduceerde 
V 160 werden ingebouwd. Volledig nieuw waren 
echter de drieassige draaistellen. De wielstellen 
behielden de, gezien de topsnelheid van 160 km/h, 
ongewoon grote diameter van 1.100 mm. Via een 
bij stilstand te bedienen omschakeltoestel kon de 
combinatie van ofwel hoge snelheid (160 km/h) met 
lagere trekkracht (sneltreinen), of lage snelheid (100 
km/h) met hogere trekkracht (goederentreinen) worden 
ingesteld. Het moderne, hoekige ontwerp van de kop 
was koersbepalend voor alle volgende diesellocs van 
de DB. De indrukwekkende lengte van 23 meter, de 
brede brandstoftanks aan de onderkant van het frame 
en een royaal aantal beweegbare ventilatieroosters 
geven hem een reptielachtig uiterlijk, waarachter de 
twee motorinstallaties dreunden. 

Met zijn door zes wielstellen gedragen 122 ton ijzer en 
staal kon hij met recht een monster worden genoemd - 
maar dan wel een heel mooi monster!

De gigant van 
de Allgäubahn
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*Aanbevolen verkoopprijs. Wijzigingen en leveringsmogelijk-heden 
voorbehouden. Alle opgaven van prijs, gegevens en maten onder 
voorbehoud. Vergissingen en druk-fouten onder voorbehoud.
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Voorbeeld: Diesellocomotief V 320 001 van de Deutsche 
Bundesbahn (DB) in de purperrode kleurstelling van tijdperk 
IIIb. Zoals in gebruik rond 1965.

Model: Volledig nieuwe ontwikkeling, onderstel van metaal, 
opbouw van kunststof. Beide draaistellen aangedreven.
Klokankermotor. Met de rijrichting wisselend ledfrontsein 3x 
warmwit en 2x rood. Machineruimteverlichting en geïmiteer-
de machineruimte. Cabineverlichting. Uiterst gedetailleerd 
met voorbeeldgetrouwe kleurstelling en opschriften.
Uitstekende trekkracht door hoog voertuiggewicht. Gemon-
teerde handgrepen. Lengte over de buffers ca. 105 mm.

Diesellocomotief 88320 wordt in een eenmalige serie 
uitsluitend voor Insider Club-leden geproduceerd.

€ 249,-*

 Diesellocomotief serie V 320 001

www.maerklin.de

originele grootte

Gemonteerde handgrepen

armwit/rood ledfrontsein

Klokankermotor

Bestelformulier in de 

volgende Club verzending

Compleet nieuwe constructie


