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Märklin verbindt generaties
Kerstmis 2022

Gezinstijd

Breng tijd door met uw gezin en
laat u ontroeren door een emotionele korte film.
Beleef het hele verhaal vanaf 24 oktober 2022.
Verzeker u van een tegoedbon en
bespaar tot 80 euro op volgende startsets!
www.maerklin.de/familienzeit

Editorial

Inhoud
MHI exclusief H0����������������������������������������������������������

Beste Märklin-vrienden,
Hartelijk welkom bij de herfstnieuwigheden 2022.
Ga met ons mee op een reis door de tijdperken van de spoorweggeschiedenis in onze spoorbreedten H0, Z en 1.
We beginnen met een model in een zware metalen uitvoering van de
krachtige serie 221, die met aandrijving op alle assen het ideale trekpaard
was voor de zware en lange goederentreinen in tijdperk IV. Indrukwekkend
wordt het in tijdperk I, want daar rijdt een S 3/6 compleet met sneltreinrijtuigen in een fictieve kleurstelling voor. Een combinatie die hoogstwaarschijnlijk uniek zal blijven.

Voor alle fans van tijdperk III vormt een tot nu toe niet geproduceerde
serie 78 zonder derde frontsein en turbodynamo links een completering
van het wagenpark.
In spoorbreedte Z wordt het pas echt „groot” met de bekende Wiebe V320
en bijpassende werktrein.
Met cijfercombinatie „een-vijf-een” zet spoor 1 een echte krachtpatser
op de rails. Uitgevoerd in 7 varianten, van de oorspronkelijke groene
kleurstelling tot de kleuren van twee particuliere spoorwegen is er voor
elke fan van Märklin 1 iets fraais.
Uw Märklin-team
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175 jaar Zwitserse spoorwegen
Wereldrecordpoging van de Rhätische Bahn RhB

Treinstellen

In het kader van de feestelijkheden rondom het 175-jarige bestaan van
de Zwitserse spoorwegen doet de Rhätische Bahn (RhB) op zaterdag
29 oktober 2022 een officiële poging om de langste reizigerstrein ter
wereld te laten rijden. De 1910 meter lange trein met 100 rijtuigen gaat
over het UNESCO Werelderfgoedtraject Albula/Bernina van Preda naar

100

Rijtuigen

1910 m
Totale lengte

Bergün en verder over het Landwasser-viaduct bij Filisur rijden. De trein
wordt samengesteld uit 25 nieuwe, vierdelige Capricorn-treinstellen van
fabrikant Stadler.
Blijf op de hoogte! Ga naar: https://www.rhb.ch/de/news-events
en www.lgb.de/weltrekord

)e§hNT8
36647 Elektrische locomotief van de RhB
Voorbeeld: Elektrische locomotief serie 185.0 in fictieve uitvoering
gebaseerd op de vormgeving van de Ge 4/4 III 644 van de Rhätische
Bahn (RhB), zoals deze sinds 29.06.2022 voor de wereldrecordpoging
„Alpine Cruise” op het trajectnetwerk van de RhB te zien is.
Model: Met digitale decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. Speciale
motor, centraal ingebouwd. Alle 4 de assen via cardan aangedreven. Anti
slipwielen. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en twee rode
sluitseinen in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontsein aan
loczijde 2 en 1 elk afzonderlijk digitaal uitschakelbaar. Als het frontsein
aan beide zijden van de loc is uitgeschakeld, is aan weerszijden de dubbele A-verlichting ingeschakeld. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte
en rode ledlampjes. Twee mechanisch werkende dakstroomafnemers.
Lengte over de buffers 21,7 cm.

Highlights:
• Fraai ontwerp gebaseerd op de reclamelocomotief
Ge 4/4 III 644 van de RhB
• Locomotiefbehuizing van metaal
• mfx-decoder met uitgebreide licht- en geluidsfuncties
€ 279,– *

De Ge 4/4 III met bedrijfs
nummer 644 verwijst sinds 29 juni 2022 in
een bijzonder
speciale uitvoering naa
r deze geweldige
gebeurtenis.

© Klaus Eckert

Digitale functies
Frontsein
Begroeting
Rijgeluid eloc
Locfluit
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Frontsein cabine 2
Rangeerfluit
Rangeer-dubbel-A-sein
Frontsein cabine 1
Stationsmededeling – CH
Hoofdschakelaar
Verwarmingsinstallatie
Ventilator
Luchtpers
Stationsmededeling – CH

CS2-3
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CS1
CS2-3

2022
Op 29 oktober
is het zover

     Treinmobilofoon
     Spoorwegovergang
     Luchtpers
sound function
     Special
sound function
    Special
sound function
    Special
    Special sound function
   






  








– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies voor de MS2

Dit model wordt in een eenmalige serie geproduceerd en is wereldwijd
gelimiteerd tot 1.999 exemplaren.
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Stoere kracht in oceaanblauw/beige



MHI exclusief

!)#§hN4
37824 Zware diesellocomotief serie 221
     
Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide bedrijfs- en geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving centraal ingebouwd.
4 assen via cardan aangedreven. Antislipwielen. Met de rijrichting
wisselend driepuntsfrontsein en 2 rode sluitseinen in conventioneel
bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontsein aan loczijde 2 en 1 elk afzonderlijk
digitaal uitschakelbaar. Dubbele A-verlichtingsfunctie. Machinisten
cabine- en machineruimteverlichting digitaal schakelbaar. Verlichting
met onderhoudsvrije warmwitte en rode ledlampjes. Met nieuwe
telex-koppeling voor en achter, telkens apart schakelbaar. Koppelingswals. Aan de zij- en voorkant gemonteerde handgrepen van metaal.
Met machinist in machinistencabine 1.
Lengte over de buffers 21 cm.

© W. Bügel, Eisenbahn Stiftung

Highlights:
Zware metalen uitvoering
Met nieuwe telex-koppeling, voor en achter
digitaal schakelbaar
• Centraal ingebouwde hoogvermogenaandrijving
• Alle 4 de assen via cardan aangedreven
• Met digitale speelwerelddecoder mfx+ en uitgebreide
gebruiks- en geluidsfuncties

•
•

Eenmalige serie.
€ 419,– *

Voorbeeld: Zware dieselhydraulische multifunctionele locomotief s erie 221.
Deutsche Bundesbahn (DB). Basiskleurstelling oceaanblauw/ivoor.
Bedrijfsnummer van de locomotief 221 120-9. Zoals in gebruik rond 1985.

47680
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37824

Dit model wordt in een eenmalige serie exclusief voor het Märklin-dealerinitiatief geproduceerd. 5 jaar garantie op alle artikelen voor het Märklin-dealerinitiatief en Club-artikelen (Märklin Insider-club en Trix Club).
De garantievoorwaarden en een actuele legenda vindt u op bladzijde 35.
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CS2-3

Digitale functies
Frontsein
Telex-koppeling achter
Rijgeluid dieselloc
Tyfoon
Telex-Koppeling voor
Frontsein cabine 2
Koppelingswals
Frontsein cabine 1
Cabineverlichting
Cabineverlichting
Lichtfunctie
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Ventilator
Compressor
Perslucht afblazen

     Conducteursfluit
bijvullen
     Diesel
     Bezanden
     Rangeer-dubbel-A-sein
    Bedrijfsgeluid
van loskoppelen
    Geluid
Buffer op buffer
    Rangeersnelheid
    Rangeerfunctie + rangeerlicht






  










– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies voor de MS2
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Containerverkeer
!=U4

Pikto Radsatztausch

47680 Set containerwagens
     
Voorbeeld: Set containerwagens bestaande uit 5 verschillende types
containerwagens. Drie 2-assige containerwagens type Lbgjs 598. Een
2-assige containerwagen type Lgjs 573. Een 4-assige containerwagen
type Sgns 694. Alle wagens in zwarte resp. roodbruine basiskleurstelling.
Deutsche Bundesbahn (DB). Containerwagen beladen met 20 voet- en
40 voet-boxcontainers van verschillende firma‘s. Zoals in gebruik rond het
midden van de jaren ‘80.
Model: 2-assige containerwagen met nagebootste zware bufferbalken
en gemonteerde handgrepen. 4-assige containerwagen Sgns 694 met
voorbeeldgetrouwe onderbroken metalen containerwagenbodem van
metaal, met markante visbuiklangsdragers. Draaistellen type Y 25.
De c ontainerwagens zijn beladen met afneembare 20 voet- en 40 voet-
boxcontainers van verschillende firma‘s. Containerwagen en containers
met verschillende bedrijfsnummers. Elke wagen met container afzonderlijk
verpakt. Extra omverpakking. Totale lengte over de buffers ca. 91,5 cm.
Gelijkstroomwielstel per wagen E700580.

6

Highlights:
Containerwagen en containers met verschillende bedrijfsnummers
Ideale wagen voor gesloten containertreinen

•
•

Eenmalige serie.
€ 299,– * (5 wagens)

De kopwanden van de
c ontainers zijn eveneens
gedetailleerd uitgevoerd

Dit model wordt in een eenmalige serie exclusief voor het Märklin-dealerinitiatief geproduceerd. 5 jaar garantie op alle artikelen voor het Märklin-dealerinitiatief en Club-artikelen (Märklin Insider-club en Trix Club).
De garantievoorwaarden en een actuele legenda vindt u op bladzijde 35.


De container begon pas onlangs aan zijn succesverhaal: in 1996
werd in Europa eerste containerlading gelost in Bremerhaven.
Voor een zo universeel mogelijke inzet op allerlei transportmiddelen – zee- en binnenschepen, spoor en vrachtwagen – in zo
veel mogelijk landen moesten echter uniforme maten worden
gevonden. Na moeizame onderhandelingen ontstond in 1968 de
eerste ISO-container, een 20 voet-standaardcontainer met een
lengte van 20 voet (6,1 m). Andere genormaliseerde maten met
de standaardlengten 40 voet (12,2 m), 45 voet (13,7 m), 48 voet
(14,6 m) en 53 voet (16,2 m) volgden.

MHI exclusief
De voordelen van het containervervoer zijn vandaag de dag meer
dan duidelijk: Snel lossen van scheepsladingen, een hoge overslagsnelheid dus, maakt het gebruik ervan uiterst rendabel. Ook
op het gebied van opslag is de container vanwege zijn stapelbaarheid veruit het voordeligste alternatief. En: Een container kan
nagenoeg alles vervoeren, van koffiebonen tot en met telefoon
onderdelen, en maakt ook complexe leveringsketens mogelijk. De
containers kunnen zeer snel van het ene transportmiddel op het
andere worden overgeladen en zijn daardoor uitermate geschikt
voor toepassing in intermodaal verkeer (gecombineerd vervoer).

47680

Bij deze vorm van vervoer wordt het grootste deel van het traject
via het spoor en/of binnen- of zeeschepen afgelegd en de toe- en
afvoer over de weg zo kort mogelijk gehouden. Hiervoor kochten
de spoorwegmaatschappijen in de loop der jaren verschillende
containerwagens in uiteenlopende uitvoeringen. Sinds de
invoering ervan laat deze vorm van vervoer uitstekende en nog
steeds stijgende groeicijfers zien.

37824
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Klankrijk rijgenot
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Pikto Radsatztausch

46156 Gesloten goederenwagen Gbkl
Voorbeeld: Gesloten goederenwagen Gbkl 238 van het voormalige
verwisselbaar type Gl „Dresden“ van de Deutsche Bundesbahn (DB). Korte
uitvoering, zonder handrem, remplatform en remhokje. Uitvoering zonder
kopschotdeuren. Zoals in gebruik rond 1972.

Eenmalige serie.
€ 37,99 *

Model: Zonder gestileerde kopschotdeuren, met schoorwerk en extra
treeplanken. Model met reclameopschrift NORDMENDE.
Lengte over de buffers ca. 13,9 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.
Trix Express-wielstel E258259.
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Dit model wordt in een eenmalige serie exclusief voor het Märklin-dealerinitiatief geproduceerd. 5 jaar garantie op alle artikelen voor het Märklin-dealerinitiatief en Club-artikelen (Märklin Insider-club en Trix Club).
De garantievoorwaarden en een actuele legenda vindt u op bladzijde 35.

– Verkrijgbaar bij uw Schuco-dealer
 voor het Märklin-dealerinitiatief

MHI exclusief

452671700 Edition 1 : 87
Set van 2 VESPA‘s (Mercedes-Benz L319 bestelwagen, Volkswagen T1 pick-up en Vespa met figuren)
€ 39,99 *

450514600 Piccolo
Set van 2 Volkswagens (Kever + T1 Samba wit/blauw)
€ 39,99 *
Voorseriemodel

452674100 Edition 1 : 87
Airbus H135 „DRF ambulancearts”
€ 29,99 *

Voorseriemodel

Voorseriemodel

452674300 Edition 1 : 87
Mercedes-G-model „Eerste hulpdienst”
€ 19,99 *

452674200 Edition 1 : 87
Mercedes-Benz G-model
„Ambulancearts”
€ 14,99 *

Voorbeeldfoto

Voorseriemodel

452673400 Edition 1 : 87
Volkswagen T1 pick-up „Kerstmis MHI 2022”
€ 19,99 *

450254800 Edition 1 : 43
Set „Jagersgroet” (Unimog U401 met jager en hond)
€ 59,99 *
9
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Magisch – fraai vormgegeven – elegant
!(#§hBEU1
39438 Stoomlocomotief S 3/6
     
Elke 2 jaar komen de leden van de grootste vereniging van modeltreinverkopers ter wereld bij elkaar. Het Märklin-dealerinitiatief MHI is een
organisatie die voor u de ontwikkeling van bijzondere modelspoorartikelen
garandeert. Naar aanleiding van deze bijeenkomst wordt telkens een
bijzondere locomotief uitgebracht, die alleen tijdens dit evenement voor
de klanten kan worden besteld. Verzeker u van een van deze populaire
bijzondere stukken - uiteraard samen met de bijbehorende wagens.
Voorbeeld: Sneltrein-stoomlocomotief uit de Beierse serie S 3/6 als loc
van de K. Bay. Staatseisenbahnen, subserie d, die „Langbenige” met een
drijfwieldiameter van 2.000 mm. In fictieve uitvoering met bedrijfsnummer
3622 in groenblauwe basiskleurstelling. Zoals in gebruik rond 1912.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel in de ketel. 3 aangedreven
assen. Locomotief en tender grotendeels van metaal. Gedetailleerd onderstel van metaal met onderbroken stavenframe. Vrij zicht op het onderstel.
Tweepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting, in conventioneel bedrijf,
digitaal schakelbaar. Treinnaderingslicht afzonderlijk schakelbaar. Lampen
wit uitgevoerd. Verlichting met onderhoudsvrije, warmwitte ledlampjes.
Standaard ingebouwde rookgarnituur in conventioneel bedrijf. Gedetailleerde weergave van de machinistencabine, machinistencabineverlichting
digitaal schakelbaar. Kortkoppelingsmechanisme tussen locomotief en
tender met „vitrineopstelling”. Aan de tender een door snelheid bekrachtigde kortkoppeling met NEM-schacht. Bufferhoogte aan de voorzijde
conform NEM. Gedetailleerde rookkastdeurtreden, haakkoppeling en
luchtslang voor tender aan de achterkant en zuigerstangafscherming
worden meegeleverd.
Lengte over de buffers 26,7 cm.

Highlights:
Speciaal model ter gelegenheid van de 16e MHI-ledenvergadering op 7 oktober 2022
• Met presentatiesokkel en rails
• Rookgarnituur standaard ingebouwd
• Machinistencabineverlichting digitaal schakelbaar
• Met digitale speelwerelddecoder mfx+ en uitgebreide
geluids- en lichtfuncties
• Bufferhoogte aan de voorzijde conform NEM

•

Eenmalige serie als speciale uitvoering ter gelegenheid van de
16e MHI-ledenvergadering op 7 oktober 2022.
€ 629,– *
Met presentatiesokkel en rails

Het model is fraai en gedetailleerd uitgevoerd
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Dit model wordt in een eenmalige serie exclusief voor het Märklin-dealerinitiatief geproduceerd. 5 jaar garantie op alle artikelen voor het Märklin-dealerinitiatief en Club-artikelen (Märklin Insider-club en Trix Club).
De garantievoorwaarden en een actuele legenda vindt u op bladzijde 35.

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Digitale functies
Frontsein
Contact rookgarnituur
Rijgeluid
Locfluit
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Treinpasseerlicht
Rangeerfluit
Cabineverlichting
Stoom afblazen
Bedrijfsgeluid
tuimelrooster
Luchtpomp
Waterpomp
Injecteur
Kolen scheppen

MHI exclusief
CS2-3





    



   






  

Conducteursfluit
Stoten railvoeg
Geluid koppeling
Bezanden
Rangeersnelheid
Water bijvullen
Kolen bijvullen
Zand bijvullen
Veiligheidsventiel
Omgevingsgeluid











!U1

Pikto Radsatztausch

41353 Set sneltreinrijtuigen K.Bay.Sts.B.
     
Voorbeeld: Vier verschillende types vierassige sneltreinrijtuigen in
fictieve uitvoering van de K.Bay.Sts.B. Een sneltreinrijtuig type ABBü,
1e/2e klas, twee sneltreinrijtuigen type CCü, 3e klas en een sneltrein
bagagewagen PPü. Fictieve uitvoering in groenblauwe basiskleurstelling.
Zoals in gebruik rond 1912.
Model: Gedetailleerde uitvoering in volledige lengteschaal. Kleinst
berijdbare boogradius 360 mm. Alle wagens met stangbuffers en spaakwielen. Imitatie van de gasverlichting met gascontainers en ontluchtingskappen op de gaslampen. Ladders aan de kopzijden en ladders aan

de onderstellen met schoorwerk. Draaistellen Beiers type. Beweegbare
schuifdeuren in de bagagewagen. Alle rijtuigen voorbereid voor inbouwen
van binnenverlichting 66672.
Totale lengte over de buffers ca. 86 cm. Gelijkstroomwielstel E32301211.
Eenmalige serie als speciale uitvoering ter gelegenheid van de
16e MHI-ledenvergadering op 7 oktober 2022.
€ 299,– * (4 wagens)

– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies voor de MS2

41353

39438
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Iedere 78 heeft een eigen karakter

Het bijzondere aan dit model
is, dat het een serie 78 toont
met het boogdak van de
vroege bedrijfsnummers,
maar een ketel uit de latere
productiebatches.

Met meer dan 60 dienstjaren, waarin hij onder andere gedurende 40 jaar het rail
verkeer in de Duitse industriegebieden verzorgde, geldt de serie 78 terecht als een
van de succesvolste locomotieven. Daarom is het niet verwonderlijk dat het uiterlijk
van deze locomotieven uit serie 78 in de loop van hun leven vaak veranderde.
Net zoals de eerste uitvoering als Märklin H0-model met het boogdak van de lage
bedrijfsnummers uit de jaren 1910 en een later ingebouwde ketel uit de jaren 1920
op d
 e rails wordt gebracht.
Ketel in uitvoering met
3 ketelopbouwen (D-D-S),
hoekige zandkist

(#§hELU3
39790 Stoomlocomotief serie 78
     
Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel in de ketel. 3 aangedreven
assen. Antislipwielen. Locomotief grotendeels van metaal. Voorbereid
voor rookgarnituur 72270. Met de rijrichting wisselend tweepuntsfrontsein en rookgarnituurcontact in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Twee rode sluitseinen afzonderlijk digitaal schakelbaar. Bovendien
is de machinistencabineverlichting digitaal schakelbaar. Verlichting met
onderhoudsvrije warmwitte en rode ledlampjes. Talrijke gemonteerde
handgrepen en leidingen van metaal. Kleinst berijdbare boogradius
360 mm. Zuigerstangafschermingen en remslangen worden meegeleverd.
Lengte over de buffers ca. 17 cm.

De 78 054 werd gebouwd in 1916 en heeft
het boogdak van de vroege bouwjaren

Rookkastdeur zonder centrale
sluiting met nummerplaat in het
midden en turbodynamo links

€ 479,– *

Met een bufferbalkhoogte conform
NEM en een tweepuntsfrontsein
met Reichsbahn-lantaarns

Dit model heeft artikelnummer 22991
in het Trix H0-assortiment.

42046
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39790

CS2-3

deze uitvoering
in
t
rs
e
e
t
e
h
r
Voo
-model
als Märklin H0

Digitale functies
Frontsein
Contact rookgarnituur
Rijgeluid stoomloc
Locfluit
Directe regeling
Cabineverlichting
Frontsein voor uit
Bel
Sluitsein
Piepen van remmen uit
Kolen scheppen
Conducteursfluit
Stoom afblazen
Rangeersnelheid
Rangeerfluit
Luchtpomp

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Highlights:
Voor het eerst in deze uitvoering als Märklin H0-model
Met bufferhoogte conform NEM en nieuwe vlakke koppelingen
Geklinknagelde waterreservoirs van het voorbeeld zijn in het model gestileerd
Met thuisstation Hannover en zoals in gebruik rond 1956
Voorbeeldgetrouw authentiek en gedetailleerd uitgevoerd
Machinistencabineverlichting digitaal schakelbaar
Sluitseinen afzonderlijk digitaal schakelbaar
Voorbereid voor rookgarnituur 72270
Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide gebruiks- en geluidsfuncties

•
•
•
•
•
•
•
•
•

     Waterpomp
     Injecteur
     Bezanden
     Veiligheidsventiel
    tuimelrooster
    Generatorgeluid
+ rangeerlicht
    Rangeerfunctie
bijvullen
    Water
bijvullen
   Zand
   Kolen bijvullen



  












– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies voor de MS2

De uitgebreide modelbeschrijving
vindt u online op:
https://www.maerklin.de/products/39790
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Instappen alstublieft
U3

Pikto Radsatztausch

42046 Set coupérijtuigen
     
Voorbeeld: Vier verschillende types Pruisische drieassige coupérijtuigen
van de Deutsche Bundesbahn (DB). Een coupérijtuig 2e klas met bagage
ruimtecoupé B3tr, een coupérijtuig 1e klas A3 en twee coupérijtuigen
2e klas B3. Glasgroene kleurstelling. Met thuisstation Hannover.
Zoals in gebruik rond 1956.

Model: Coupérijtuig met bewegende middenas voor betere bochtvolging.
Totale lengte over de buffers ca. 54,9 cm. Gelijkstroomwielstel E700630.
€ 239,– * (4 wagens)

© J. Claus, Eisenbahn Stiftung

Voor een rustiger rijgedrag in bochten zorgt de verend gelagerde middenas

42046
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39790

Als melk op reis gaat
U3

Pikto Radsatztausch

48818 Set melkwagens
     
Een tochtige en uitputtende aangelegenheid, dat was het begeleiden van
de vroegere melkwagens voor de laadmeester. Want naast het continue
werken met melkkannen met een inhoud van 40 liter, zorgden de royale
afstanden tussen de houten planken in de kopzijden ervoor dat de rijwind
binnen door de wagen kon fluiten.

Voorbeeld: 2 gesloten melkwagens Beiers type van de Deutsche
Bundesbahn (DB). Wagens uit de eerste levering in 1908 met plat dak.
Beide wagens nog met DR-opschrift van de Britse/US-zone. Gebruikt in
het goederenverkeer, bijvoorbeeld voor het vervoer van verse melk.
Zoals in gebruik rond 1952/53.
Model: Per wagen 6 ventilatoren type Grove op het dak. Per zijde telkens
twee treden onder de schuifdeuren. Gemonteerde ladder aan een van
de kopzijden van de wagen. Beide goederenwagens met verschillende
bedrijfsnummers en zijn afzonderlijk verpakt, met een extra omverpakking.
Totale lengte over de buffers 22,2 cm.
Gelijkstroomwielstel per wagen E700580.

Highlights:
Wagen voor gebruik in het stukgoederenverkeer
en voor het vervoer van verse melk
• Uiterst gedetailleerde uitvoering
• Ook geschikt om tussen personenrijtuigen te
worden gekoppeld

•

€ 84,99 * (2 wagens)

De kopzijden zijn uiterst
gedetailleerd uitgevoerd.
Hier de zijde met de ladder

© RVM, Eisenbahn Stiftung

De opschriften, dakventilatoren en deuren
zijn voorbeeldgetrouw uitgevoerd
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Goederenverkeer dwars door Europa
U8

Pikto Radsatztausch

Nog een lageboordwagen Res met een ander
bedrijfsnummer vindt u in het Trix H0-assortiment onder
artikelnummer 24430. Voor gebruik op uw modelbaan hebt u
wisselstroomwielstel E700580 nodig. Onze gespecialiseerde
verkopers helpen u graag bij het verwisselen van wielstellen.

47129 Lageboordwagen Res
     
Voorbeeld: Vierassige lageboordwagen type Res 687 van de Deutsche
Bahn AG (DB AG). Europees standaardtype met een lengte van 19,90 m.
Uitvoering met aluminium zijwanden, inklapbare rongen en hoekige
buffers. Zoals in gebruik vanaf 2018.
Model: Specifieke uitvoering van de bodemlaat. Veel gemonteerde
details, zoals inklapbare rongen. Draaistellen type Y 25.
Metalen inzetstuk voor goede rij-eigenschappen.
Lengte over de buffers 22,9 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

24430 Lageboordwagen Res

€ 48,99 *

Lageboordwagen Res in een model met opklapbare
rongen en goede rij-eigenschappen

24430 (Trix)
18

24430 (Trix)

47129

47129

39330

39330 Elektrische locomotief serie 193
     
Voorbeeld: Elektrische locomotief type 193 (Vectron) van de Deutsche
Bahn AG (DB AG), afdeling DB Cargo. Bedrijfsnummer 193 343.
Zoals in gebruik rond 2021.
Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving. 4 aangedreven assen. Antislipwielen.
Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en 2 rode sluitseinen in
conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontsein aan loczijde 2 en 1
elk afzonderlijk digitaal uitschakelbaar. Als het frontsein aan beide zijden
van de loc is uitgeschakeld, is aan weerszijden de dubbele A-verlichting
ingeschakeld. Grootlicht en machinistencabineverlichting afzonderlijk
digitaal schakelbaar. Rangeerlicht NL en CH en spookrijlicht IT en CH
telkens afzonderlijk digitaal uitschakelbaar. Verlichting met
onderhoudsvrije warmwitte en rode ledlampjes.
Lengte over de buffers ca. 21,9 cm.

Highlights:
Onderstel en opbouw van de locomotief van persgietzink
Veel gemonteerde details
Machinistencabineverlichting digitaal schakelbaar
Talrijke lichtfuncties schakelbaar
Digitale decoder mfx+ met uitgebreide
bedrijfs- en geluidsfuncties

•
•
•
•
•

€ 389,– *

Digitale functies
Frontsein
Cabineverlichting
Rijgeluid eloc
Tyfoon laag
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Frontsein cabine 2
Tyfoon hoog
Frontsein cabine 1
Schijnwerper
Lichtfunctie rangeerlicht Nederland
Lichtfunctie rangeerlicht Zwitserland
Tyfoon
Lichtfunctie spookrijden IT en DK
Lichtfunctie spookrijden Zwitserland
Ventilator

CS2-3

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

)#§hNU8


     Compressor
afblazen

     Perslucht
Bezanden
     Machinistencabinedeur kan open 

     Raam

    Ruitenwissergeluid
    Waarschuwingssignaal dodemansknop 
    Waarschuwingsmelding treinbeïnvloeding 
    Rangeerfunctie + rangeerlicht 

   Koppelgeluid

   Geluid van loskoppelen

   Stationsmededeling
   Geluid van sluitende spoorboom 
   Geluid van openende spoorboom 
  


– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies voor de MS2

Dit model heeft artikelnummer 25193
in het Trix H0-assortiment.
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Zwitserland
U8

Pikto Radsatztausch

46016 Rongenwagen Res
     
Voorbeeld: Vierassige rongenwagen type Res van Sersa AG, Geregistreerd in Zwitserland. Zuiver witte basiskleurstelling. Europees standaardtype met een lengte van 19,90 m. Uitvoering met draairongen, stalen
zijwangen, blokkeerremmen en rechthoekige buffers. Visbuikliggers met
ronde openingen. Zoals in gebruik vanaf 2010.

Model: Draaistellen type Y 25 gelast. Metalen inzetstuk voor goede
rij-eigenschappen. Specifieke uitvoering van de bodemlaat.
Veel gemonteerde details. Wagen beladen met imitatieballast.
Lengte over de buffers 22,9 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.
€ 59,99 *

In voorbeeldgetrouwe kleurstelling,
uiterst gedetailleerd bedrukt

Rongenwagen Res, beladen met op
schaal gemaakte ballast

46016
20

46016

39545

#§hN+U8

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties.
Geregelde hoogvermogenaandrijving. Onderhoudsvrije, compacte motor.
2 a angedreven assen. Gemonteerde handgrepen aan de machinistencabine. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en twee rode
sluitseinen in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontsein aan
loczijde 2 en 1 telkens afzonderlijk digitaal uitschakelbaar. Dubbele
A-verlichtingsfunctie. Verlichting met onderhoudsvrije, warmwitte en rode
ledlampjes. Machinistencabine met interieur en schakelbare binnenverlichting. Laadkraan via de motor zwenkbaar, digitaal stuurbaar.
Lengte over de buffers 13,4 cm.

Highlights:
Laadkraan digitaal stuurbaar
Met digitale decoder mfx+ en complete geluidsfuncties

•
•

€ 429,– *

Digitale functies
Frontsein
Schakelfunctie F1
Rijgeluid dieselloc
Schakelfunctie F3
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Frontsein cabine 2
Waarschuwingsknipperlicht
Frontsein cabine 1
Cabineverlichting
Tyfoon
Locfluit
Compressor
Omgevingsgeluid
Omgevingsgeluid
Omgevingsgeluid

CS2-3

Voorbeeld: Draisine ROBEL type 54.22 van baanbouwfirma Sersa AG,
Zwitserland. Met beweegbare laadkraan. Gebruikt voor onderhoud en
controle. Zoals in gebruik vanaf 2019.

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

39545 Draisine ROBEL
     












   Omgevingsgeluid
   Cabineradio
   Gesprek
   Gesprek
   Gesprek
   Omgevingsgeluid








  

– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies voor de MS2

are laadkraan

Digitaal stuurb

Dit product ontstond in samenwerking met de firma
Viessmann Modelltechnik GmbH.
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24720 Dubbele-kruisingwissel
     
Lengte 236,1 mm. Kruisingshoek 12,1°. Met ingebouwde e lektroaandrijving
74491. Met handmatige schakelhendel. Aan de uiteinden van de dubbele-
kruisingwissel zijn 4 rails 24071 nodig (niet met 24720 meegeleverd).
2 bijpassende taludwiggen worden meegeleverd. Wissellantaarn 74477
en digitale decoder 74467 naderhand in te bouwen.
€ 99,99 *
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74467 Digitale DKW-wisseldecoder voor inbouw (C-rails)
     

     
74477 DKW-wissellantaarn (C-rails)
Voor naderhand inbouwen van een slanke dubbele-
kruisingwissel 24720 of Trix 62720. Verlichting met
onderhoudsvrije warmwitte ledlampjes.

Alleen samen met DKW-wisseldecoder 74467
schakelbaar.
€ 19,99 *

met
Wissellantaarn pjes
lam
warmwitte led

Voor naderhand inbouwen van een slanke dubbele-
kruisingwissel voor C-rails 24720 of Trix 62720.
Aansluiting via stekeraansluitingen. Een wissellantaarn 74477 (niet meegeleverd) kan ook worden
aangestuurd.
Voor de elektroaandrijving van de wissels kan
tegelijkertijd of naderhand een digitale decoder
€ 42,99 *

Afbeelding als voorbeeld
22

worden ingezet. De decoder wordt simpelweg met
stekeraansluitingen aangesloten en kan voor elke
wissel afzonderlijk worden geadresseerd. De digitale
stroomvoorziening kan direct van het aandrijfstroomcontact van de wissel worden afgetakt. Het resultaat
is een werkende digitale wissel, die ook direct in
mobiele modelbanen kan worden ingezet.

© RBD Wuppertal, Eisenbahn Stiftung

s-

Aanvulling C-rails

SUPER CLUB
MAGAZINE +
SPECIALS +
WEBSITE +
EVENTS +

Black Adam
!

Pikto Radsatztausch

47622 Märklin Start up Club jaarwagen 2022
Model: Open goederenwagen in een buitengewone vormgeving bij het
thema „Justice League”. Met Relex-koppelingen voor snel en g emakkelijk
aankoppelen. Lengte van de wagen 12 cm. Inclusief een metalen
speelfiguurtje van Black Adam. Hoogte van het speelfiguurtje 4 cm.

Highlights:
• Wagen in een eenmalige Justice League-vormgeving
• Sommige details van deze uitvoering gloeien in het donker
• Inclusief speelfiguurtje Black Adam

Wagenzijde
links

Eenmalige serie.
€ 19,99 *
Wagenzijde
rechts

Jaarmodel voor leden van de Märklin Start up Club en Märklin Insider.
Om licentieredenen is dit model in slechts enkele landen verkrijgbaar – niet wereldwijd.

JUSTICE LEAGUE and all related characters and elements
© & ™ DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

2 december 2022 – Internationale dag van de modelspoorbaan
8

Zet het alvast in

Pikto Radsatztausch

44222 Internationale dag van de modelspoorbaan op 2 december 2022
     

uw agenda!

Wagenzijde
rechts

Voorbeeld: Koelwagen als particuliere wagen in de vormgeving voor de
internationale dag van de modelspoorbaan op 2 december.
Model: Beide zijden hebben een verschillende vormgeving. Relex-koppelingen.
Lengte over de buffers 11,5 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

Wagenzijde
links

€ 18,99 *

Dit model wordt in een eenmalige serie exclusief voor het Märklin-dealerinitiatief geproduceerd. 5 jaar garantie op alle artikelen voor het Märklin-dealerinitiatief en Club-artikelen (Märklin Insider-club en Trix Club).
De garantievoorwaarden en een actuele legenda vindt u op bladzijde 35.
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Gemengde goederentrein



MHI exclusief

!/N4
88697 Diesellocomotief serie 212
     
Voorbeeld: Lichte multifunctionele locomotief BR 212 van de DB.
Uitvoering van tijdperk IV in oceaanblauw/ivoor zoals in gebruik in het
midden van de jaren ‘80.
Modell: Model: Klokankermotor. Alle assen van beide draaistellen
aangedreven. Verlichting met onderhoudsvrije, met de rijrichting
wisselende warmwitte/rode ledlampjes.
Lengte over de buffers 60 mm.

Highlights:
Klokankermotor
Warmwit/rood frontsein
Voorbeeldgetrouwe kleurstelling en opschriften

•
•
•

Eenmalige serie.
€ 199,– *

© R. Opalka, Eisenbahn Stiftung

!4
82596 Set goederenwagens met verschillende ladingen
     
Voorbeeld: Platte wagen met rongen Snps 719 beladen met hout, containerwagen voor gecombineerd vervoer met 40 voet-container „GENSTAR”
en gasketelwagen zonder zonwerend dak „Tyczka Gas”. Alle wagens in de
uitvoering van tijdperk IV.

Eenmalige serie.
€ 129,– * (3 wagens)

Model: 3 gedetailleerd bedrukte, verschillende wagens. Rongenwagen
beladen met echt hout. Wagens niet afzonderlijk leverbaar.
Totale lengte over de buffers ca. 228 mm.

82596
24

88697

Dit model wordt in een eenmalige serie exclusief voor het Märklin-dealerinitiatief geproduceerd. 5 jaar garantie op alle artikelen voor het Märklin-dealerinitiatief en Club-artikelen (Märklin Insider-club en Trix Club).
De garantievoorwaarden en een actuele legenda vindt u op bladzijde 35.

„WIEBE”
In 1962 leende Henschel de V 320 001, als toentertijd grootste en sterkste (3.800 pk) dieselhydraulische
loc van Europa, uit aan de DB. Na verschillende keren van eigenaar te zijn gewisseld, kwam hij uiteindelijk in Italië terecht. Van daaruit zorgde de baanbouwfirma WIEBE in 1999 voor de spectaculaire terugkeer van de V 320 naar Duitsland. Na een gedegen opknapbeurt en diepgaande keuring reed hij vanaf
maart 2000 in bouwtreindienst weer over Duitse rails, al snel onder de benaming 320 001-1 (WIEBE 7).
Daarbij had hij het vervoeren van zware lasten door treinen met bouwmateriaal als belangrijkste taak.
Zijn carrière eindigde in 2015 met een defect wielstellager. Sinds 2017 siert hij als visueel object de
fabriek waar hij werd gebouwd in Kassel (tegenwoordig Alstom).

/N+8
81320 Treinset „Wiebe” met V320 001-1
     
Voorbeeld: Diesellocomotief V 320 001-1 van de particuliere baanbouwfirma H.F. Wiebe. 2 draaischuifzelflossers Fcs en 2 lageboordwagens Res
van DB AG met reclameopschrift van H.F. Wiebe. Alle wagens zoals in
gebruik in tijdperk VI.
Locomotiefmodel: Onderstel van metaal, opbouw van kunststof.
Beide draaistellen aangedreven. Klokankermotor. Met de rijrichting
wisselend ledfrontsein 3x warmwit en 2x rood. Machineruimtever-

lichting en geïmiteerde machineruimte. Machinistencabineverlichting.
Uiterst gedetailleerd met voorbeeldgetrouwe kleurstelling en opschriften. Uitstekende trekkracht door hoog voertuiggewicht. Gemonteerde
handgrepen. 2 lageboordwagens Res en 2 draaischuifzelflossers Fcs.
Alle wagens in speciale uitvoering, niet afzonderlijk leverbaar.
Lengte over de buffers ca. 380 mm.

Highlights:
Klokankermotor
Met de rijrichting wisselend warmwit/rood ledfrontsein
Onderstel van metaal en opbouw van kunststof
Machineruimteverlichting en machinistencabineverlichting
Geïmiteerde machineruimte
Gemonteerde handgrepen

•
•
•
•
•
•

€ 419,– *
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© W. Brutzer
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Betrouwbare krachtpatser in chroomoxidegroen

55251 Elektrische locomotief serie 151
     
Voorbeeld: Zware goederentreinlocomotief serie 151 van de
Deutsche Bundesbahn (DB). Chroomoxidegroene kleurstelling.
Bedrijfsnummer 151 034-6. Zoals in gebruik in tijdperk IV rond 1975/1976.
Model: Compleet nieuwe constructie, onderstel met hoofdframe en
locomotiefopbouw van persgietzink. Veel gemonteerde onderdelen van
messing centrifugaalgietwerk. Met digitale decoder mfx met maar liefst
32 functies, ingebouwde buffercondensator met instelbare parameters,
geregelde hoogvermogenaandrijving en uitgebreide geluidsfuncties,
zoals rijgeluiden, ventilatoren, locomotieffluit, andere omroepberichten
en waarschuwingsmeldingen. Gebruik naar keuze met wisselstroom,
gelijkstroom, Märklin Digital en DCC mogelijk. Hoogvermogenmotoren
met aandrijving op alle assen. Stroombuffer met instelbare parameters.
Bij digitaal bedrijf motorisch op en neer beweegbare dakstroomafnemer.
Met de rijrichting wisselend wit/rood ledfrontsein, traditioneel in gebruik,
digitaal schakelbaar. Machineruimteverlichting schakelbaar, ledverlichting
in de machinistencabines en rijrichtingsafhankelijke aanlooplamp. Deuren
van de machinistencabine kunnen open, interieurinrichting, machinistencabine met machinistfiguur. Handgrepen van metaal en veel andere
gemonteerde details, zoals: Borden, ruitenwissers, fluit en nog veel meer.
Bufferbalken met veerbuffers en gemonteerde remleidingen. Standaard gemonteerde op afstand te bedienen Telex-koppeling achteraan,
schroefkoppeling vooraan. Elke koppeling verwisselbaar met het andere
koppelingstype (worden meegeleverd).
Kleinst berijdbare boogradius 1.020 mm.
Lengte over de buffers 60,9 cm.
Gewicht ca. 6,9 kg.

Highlights:
Volledig nieuwe, uiterst gedetailleerde ontwikkeling
van persgietzink met gemonteerde onderdelen van
messing centrifugaalgietwerk
• Uiterst gedetailleerd professioneel model
• Bij digitaal bedrijf motorisch op en neer beweegbare
dakstroomafnemer
• Digitaal schakelbare Telex-koppeling voor en achter
• Uiterst omvangrijke geluidsfuncties
• Stroombuffer
• Schroefkoppelingen voor voor en achter worden meegeleverd

•

Digitale functies
Frontsein
Pantograaf 1
Rijgeluid eloc
Locfluit
Pantograaf 2
Telex-koppeling achter
Frontsein achter uit
Cabineverlichting
Piepen van remmen uit
Directe regeling
Bezanden
Rangeerfunctie + rangeerlicht
Rangeer-dubbel-A-sein
Ventilator
Special light function
Frontsein cabine 1

CS2-3

)e§hNk4

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Vanwege de hogere prestatie-eisen in het zware en snelle goederenverkeer verscheen in 1972 de serie 151, een doorontwikkeling van serie 150. Zijn constructie was gericht op goederenverkeer met
snelheden tot 120 km/h en treklasten tot 2.000 ton, wat alleen door een loc met een vermogen van
meer dan 5.000 kW kon worden bereikt. Voor de constructie van de 151 tekenden Krupp en AEG.
Met optimale toepassing van lichte constructietechnieken kon aan de gevraagde aslast worden
voldaan, ondanks een krachtigere hoofdtransformator en versterkte elektrische weerstandsremmen. Als eerste werd op 21 november 1972 de 151 001 afgeleverd in chromoxidegroene lak, die tot
de aflevering van de 151 075 (met uitzondering van de 151 073) werd toegepast.

afblazen

     Perslucht
cabine 2

     Frontsein
Special sound function

     Ruitenwissergeluid

     Special light function

    Special light function

    Rangeerfluit

    Special sound function

    Omgevingsgeluid
   Waarschuwingssignaal dodemansknop 

   Special sound function

   Compressor

   Ventilator

   Telex-Koppeling voor

  
– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies voor de MS2

€ 3.299,– *

e, uiterst
Volledig nieuw
ontwikkeling
gedetailleerde

© T. Estler
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In nieuwe kleuren
Als laatste nieuwe DB-ontwikkeling van zesassige elektrolocs
werden tot 1977 bij Krupp, Henschel, Krauss-Maffei, AEG,
Siemens en BBC in totaal 170 machines gebouwd, die in
eerste instantie in de hele Bondsrepubliek en deels zelfs voor
reizigerstreinen werden ingezet. Vanaf de 151 076 schitterden
ze allemaal in het nieuwe kleurconcept oceaanblauw/ivoor,
net zoals eerder de 151 073. Tussen 1976 en 1981 werden
de 151 089-099 en 114-122 voorzien van een automatische
koppeling (Unicupler) en reden vervolgens jarenlang meestal
in dubbeltractie voor zware ertstreinen op de trajecten
Hamburg – Beddingen (5.700 ton), Venlo – Dillingen
(5.130 ton) en Moers – Linz (3.220 ton).

)e§hNk4
55252 Elektrische locomotief serie 151
     
Voorbeeld: Zware goederentreinlocomotief 151 111-2 van de
Deutsche Bundesbahn (DB). Kleurstelling oceaanblauw/ivoor,
zoals in gebruik rond 1978.
€ 3.299,– *

leerd
Uiterst gedetail el
mod
professioneel

De uitvoerige modelbeschrijving vindt u op bladzijde 27.

© W. Brutzer
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De DB voerde het omstreden oriëntrode kleurconcept weliswaar
al in 1987 in, maar het duurde tot maart 1990 tot een machine
uit serie 151 in deze kleur verscheen. De eerste loc in oriëntrood
met lichtgrijze contraststreep aan de kopzijden was de 151 021.
Alle machines hadden nog steeds de depots Hagen en Nürnberg
Rbf als thuisstation en werden overwegend ingezet in het zware
goederenvervoer - met af en toe een rit met een reizigerstrein.

)e§hNk5
55254 Elektrische locomotief serie 151
     
Voorbeeld: Zware goederentreinlocomotief serie 151 van de
Deutsche Bahn AG (DB AG). Oriëntrode kleurstelling.
Bedrijfsnummer 151 028-8. Zoals in gebruik in tijdperk V rond 1994.
€ 3.299,– *
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© Jens Kolbe

De uitvoerige modelbeschrijving vindt u op bladzijde 27.
29

Vanaf 1997 in verkeersrood
Terwijl vanaf 1997 geleidelijk bijna alle machines uit serie 151 in
de verkeersrode verfpot vielen, veranderden de opschriften op de
zijkanten veel vaker, naar aanleiding van de naamsveranderingen
van de afdeling goederenverkeer van de DB. Van DB Cargo via
Railion tot Railion Logistics werd alles wel een keer gebruikt, tot
dan weer werd overgestapt op het eenvoudige DB-logo.

)e§hNk8
55256 Elektrische locomotief serie 151
     
Voorbeeld: Zware goederentreinlocomotief serie 151 van DB AG
(DB C argo). Verkeersrode kleurstelling.
Bedrijfsnummer 151 035-3. Zoals in gebruik in tijdperk VI rond 2014.
€ 3.299,– *
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© W. Brutzer
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De uitvoerige modelbeschrijving vindt u op bladzijde 27.

Andere varianten
Opnieuw werd vanaf 1997 de kleurstelling gewijzigd, nu in verkeersrood, en werd de streep op de kopzijden van de loc vervangen door
een smaller balkje. Na een reparatie na een ongeval in reparatiewerf
Opladen schitterde de 151 004 in september 1997 als eerste in de
nieuwe kleuren. In het najaar van 1998 werd begonnen met het aanbrengen van de stroomafnemer met enkele arm DBS 54 op de 151‘s,
waarmee geleidelijk bijna alle machines werden uitgerust. Met de oprichting van DB Cargo AG op 1 januari 1999 en de overgang van alle
151‘s naar dit nieuwe bedrijf eindigde ook de inzet van deze machines
in het reizigersverkeer. Het opschrift ‚DB Cargo‘ op de zijkanten gaf
aan dat zij nu tot de afdeling goederenverkeer behoorden. Vanaf
november 2003 hadden alle 151‘s Nürnberg Rbf als thuisstation,
waar ook andere bedrijven meewerkten aan het onderhoud ervan.

)e§hNk5
55255 Elektrische locomotief serie 151
     
Voorbeeld: Zware goederentreinlocomotief serie 151 van DB Cargo.
Verkeersrode kleurstelling.
Bedrijfsnummer 151 070-0. Zoals in gebruik in tijdperk V rond 1998.
€ 3.299,– *

55257 Elektrische locomotief serie 151
     
Voorbeeld: Zware goederentreinlocomotief serie 151 van Lokomotion
GmbH. Blauw/zwart/witte „zebrakleurstelling”.
Bedrijfsnummer 151 060-1. Zoals in gebruik in tijdperk VI.
€ 3.299,– *

55253 Elektrische locomotief serie 162
     
Voorbeeld: Zware goederentreinlocomotief serie 162 van Hectorrail
bedrijfsnummer 162.007 (151 134-4). Zoals in gebruik in tijdperk VI
rond 2019.
€ 3.299,– *
© W. Brutzer, Thomas Naas Photography, Sammlung Märklin

De uitvoerige modelbeschrijving vindt u op bladzijde 27.
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55523 Elektrische locomotief serie Ce 6/8 I
     
Voorbeeld: Elektrische locomotief Ce 6/8 I „Köfferli” in dennengroene
kleurstelling zoals in gebruik in tijdperk III, begin jaren ‘50.
Bedrijfsnummer 14201.
Model: Onderstel met hoofdframe en locomotiefopbouw van persgietzink.
Veel gemonteerde onderdelen van messing centrifugaalgietwerk. Met
digitale decoder mfx met maar liefst 32 functies, ingebouwde stroombuffer, geregelde hoogvermogenaandrijving en uitgebreide geluidsfuncties,
zoals rijgeluiden, ventilatoren, locomotieffluit, omroepen van meerdere
stations, stationsmelding, achtergrondgeluiden van een station, enz.
Gebruik naar keuze met wisselstroom, gelijkstroom, Märklin Digital en
DCC mogelijk. Hoogvermogenmotoren met aandrijving op alle assen. Bij
digitaal bedrijf motorisch op en neer beweegbare schaarstroomafnemer.
Met de rijrichting wisselend wit ledfrontsein, traditioneel in gebruik,
digitaal schakelbaar. Witte ledverlichting in de machinistencabines,
afhankelijk van de rijrichting. Machineruimteverlichting schakelbaar.
Zwitsers rijrichtingsafhankelijk frontsein in rood en wit, waarschuwing
voor spookrijden aan voorzijde afzonderlijk schakelbaar. Deuren van de
machinistencabine kunnen open, interieurinrichting, machinistencabine
met machinistfiguur. Handgrepen van metaal en veel andere gemonteerde
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details, zoals: Borden, ruitenwissers, fluit en nog veel meer. Bufferbalken
met veerbuffers en gemonteerde remleidingen. Standaard gemonteerde
op afstand te bedienen Telex-koppeling achteraan, schroefkoppeling
vooraan. Elke koppeling verwisselbaar met het andere koppelingstype
(worden meegeleverd). Kleinst berijdbare boogradius 1.020 mm.
Lengte over de buffers 60,3 cm. Gewicht ca. 6,3 kg.
Highlights:
Gemaakt van persgietzink met gemonteerde onderdelen van
messing centrifugaalgietwerk
• Uiterst gedetailleerd professioneel model
• Bij digitaal bedrijf motorisch op en neer beweegbare
schaarstroomafnemer
• Digitaal schakelbare Telex-koppeling voor en achter
• Uiterst omvangrijke geluidsfuncties
• Stroombuffer
• Schroefkoppelingen voor voor en achter worden meegeleverd

•

€ 3.749,– *
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Direct leverba

Digitale functies
Frontsein
Telex-koppeling achter
Rijgeluid eloc
Locfluit
Pantograaf 1
Pantograaf 2
Cabineverlichting
Bezanden
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Interieurverlichting gang
Perslucht afblazen
Lichtfunctie
Lichtfunctie
Special sound function
Treinpasseerlicht

CS2-3
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     Sluiten
Omgevingsgeluid

    Compressor
   Rangeerfluit
   Ventilator
   Conducteursfluit
   Rangeersnelheid
sound function
   Special
Special sound function
   Special sound function
   Special sound function
   Special sound function
   Telex-Koppeling voor

















– Met update 3.55 ook maar liefst 32 functies voor de MS2

     
55526 Elektrische locomotief serie Ce 6/8 I
De groene Köfferli is de moderne uitvoering
van de bruine Oer-Krokodil
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Dat wil ik…
U3
48422 Kerstwagen H0 2022
     
Voorbeeld: Tweeassige ketelwagen met remhokje. Hier als wagen van
de Weihnachts-Bahn (WB) in kerstsfeer.
Model: Eindbordes, remhokje en ladders gemonteerd.
Lengte over de buffers ca. 10,2 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.
€ 39,99 *

80632 Kerstwagen Spoor Z 2022
     
Voorbeeld: Doorgangswagen Ci.
Model: Personenwagen „Donnerbüchse” 3e klas in fraaie vormgeving
in kerstsfeer.
Lengte over de buffers 63 mm.
Deze kerstwagen wordt gepresenteerd in een doorzichtige „loc”, waarvan
een helft in transparant grijs met zilveren glitters is uitgevoerd. Deze kan
met behulp van het meegeleverde koord bv. mooi in de kerstboom worden
gehangen. De productverpakking is hetzelfde vormgegeven als de wagen.
€ 39,99 *
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Register artikelnummers / Verklaring van de tekens
cat.nr.

Blz.

cat.nr.

Blz.

24720

22

80632

34

36647

3

81320

25

37824

4

82596

24

39330

19

88697

24

39438

12

39545

21

39790

14

41353

13

42046

16

44222

23

46016

20

46156

8

47129

18

47622

23

47680

6

48422

34

48818

17

55251

27

55252

28

55253

31

55254

29

55255

31

55256

30

55257

31

55523

32

74467

22

74477
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/ Chassis van de locomotief van metaal.

k

Interieurverlichting ingebouwd.

1

Tijdperk I (1835 tot 1925)

( Chassis en opbouw van de loc hoofdzakelijk van metaal.

+

LED-interieurverlichting ingebouwd.

2

Tijdperk II (1925 tot 1945)

Vervanging van de wielset

3

Tijdperk III (1945 tot 1970)

4

Tijdperk IV (1970 tot 1990)

5

Tijdperk V (1990 tot 2006)

8

Tijdperk VI (2006 tot heden)

) Chassis en opbouw van de loc van metaal.

Pikto Radsatztausch

= Chassis van de wagen van metaal.
U Kortkoppelingen in genormeerde schacht met schaargeleiding.
decoder met mex. 32 digitaal schakelbare functies.
e Digitale
Het betreffende aantal is afhankelijk van het gebruikte
regelapparaat.

# Digital-decoder mfx+ (Märklin speelwereld).

!

Exclusieve bijzondere modellen van het Märklin Händler-
Intiative – als eenmalige serie gemaakt. Het Märklin Händler-
Intiative is een internationale vereniging van speelgoed- en
modelbaanvakhandels (MHI International).
Deze modellen worden als eenmalige serie alleen voor het
Märklin Händler-Intiative (MHI) gemaakt. 5 jaar garantie
op alle MHI-artikelen en Club-artikelen (Märklin Insider en
Trix Club).

§ DCC-decoder.
h Geluidselektronica ingebouwd.
B Enkel frontsein met de rijrichting wisselend.
en twee rode sluitseinen w
 isselend
E Tweepuntfrontsein
met de rijrichting.

L Twee rode sluitseinen.
N

Märklin MHI garantievoorwaarden
Onafhankelijk van de u wettelijk ter beschikking staande nationale garanties jegens
uw Märklin MHI-vakhandelaar als uw verdragspartner of uw rechten op productgarantie garandeert de firma Gebr. Märklin & Cie. GmbH u bij aankoop van dit Märklin
MHI-product (deze producten zijn voorzien van het pictogram) tevens een fabrieksgarantie van 60 maanden vanaf de datum van aankoop onder de volgende condities.
Daarmee hebt u onafhankelijk van de plaats van aankoop de mogelijkheid om ook
rechtstreeks bij de firma Märklin als fabrikant van het product opgetreden defecten
of storingen te reclameren. De Märklin fabrieksgarantie geldt uitsluitend voor de
techniek van de modellen. Optische gebruiken of onvolledige producten kunnen in
het kader van de garantieverplichting bij de verkoper worden gereclameerd.

Update CS2 4.2
Functionaliteit na update van de CS2-versie 4.2

Een actuele legenda vindt u via internet onder
www.maerklin.de bij het betreffende product.
Beweeg hiervoor de muis over het symboolveld.

(Tot 32 locfuncties schakelbaar)
* Alle prijsopgaven zijn niet verbindend aanbevolen verkoopsprijzen.

Driepuntfrontsein en twee rode sluitseinen wisselend
met de rijrichting.

Update MS2 3.55
Functionaliteit na update van MS2-versie 3.55
(Tot 32 locfuncties schakelbaar)

Garantievoorwaarden
Deze garantie geldt voor producten en onderdelen uit het sortiment van Märklin
die wereldwijd zijn aangeschaft bij een Märklin vakhandelaar. Als aankoopbewijs
geldt het door de Märklin vakhandelaar volledig ingevolde garantiebewijs of de
koopbon. Daarom raden we dringend aan om dit garantiebewijs met de koopbon te
bewaren. Dekking van de garantie / uitzonderingen: Deze garantie omvat naar keuze
van de fabrikant het gratis oplossen van eventuele storingen of het gratis vervangen
van defecte delen die aantoonbaar berusten op constructie-, materiaal- of fabrica
gefouten, met inbegrip van de daarmee samenhangende onderhoudsprestaties.
Verdere aanspraken op deze fabrikantgarantie zijn uitgesloten.

De aanspraak op garantie vervalt
• De garantieperiode wordt niet verlengd door onderhoud of vervanging. Aan• ij storingen als gevolg van slijtage of bij gebruik van versleten onderdelen.
spraken op garantie kunnen zowel rechtstreeks bij de verkoper of door opsturen
• Als het inbouwen van bepaalde elektronische onderdelen tegen de aanwijzingen
van het betreffende onderdeel met het garantiebewijs of de koopbon en een
van de fabrikant in door niet daarvoor geautoriseerde personen is uitgevoerd.
schaderapport rechtstreeks naar de firma Märklin worden gezonden. Märklin en
• Bij gebruik van een andere dan door de fabrikant bedoelde toepassing.
de verkoper nemen bij reparaties geen verantwoordelijkheid voor eventueel door
• Als de in de gebruiksaanwijzing door de fabrikant aangegeven aanwijzingen niet
de klant op het product opgeslagen gegevens of instellingen. Ongefrankeerd
zijn opgevolgd.
opgestuurde garantieaanspraken kunnen niet worden aangenomen.
• Elke aanspraak op garantie, onderhoud of vervanging wegens schade is uitgesloten als in producten van Märklin vreemde onderdelen zijn ingebouwd die niet
Het adres is: Gebr. Märklin & Cie. GmbH · Reparatur-Service
door Märklin zijn vrijgegeven en waardoor het gebrek of de schade is veroorzaakt.
Stuttgarter Straße 55 - 57 · 73033 Göppingen · Deutschland
Dit geldt tevens voor verbouwingen die noch door Märklin noch door werkplaatE-Mail: service@maerklin.de · Internet: www.maerklin.de
sen zijn uitgevoerd welke door Märklin hiertoe geautoriseerd zijn. Principieel
geldt ten gunste van Märklin het aantoonbare vermoeden dat oorzaken voor het
gebrek of schade de genoemde vreemde onderdelen of verbouwingen zijn.
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De ene zijde Märklin en de andere zijde Trix!
Omkeerkalender met 24 afbeeldingen in groot formaat van
bijzondere Märklin- en Trix-modellen uit de afgelopen decennia,
dwars door alle spoorbreedten, tijdperken en onderwerpen!

12546 Wandkalender Märklin/Trix
Wandkalender in groot formaat met twaalf aan beide zijden bedrukte
maandpagina‘s, de ene zijde met Märklin- en de andere zijde met
Trix-onderwerpen. Omkeerbaar, zelf kiezen welke zijde te zien is.
Spiraalbinding, 49 x 34 cm

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55 – 57
73033 Göppingen
Germany
www.maerklin.de
Service:
Telefoon: +31 (0) 522 78 21 88
E-mail: service@marklin.nl

€ 19,99 *

Wijzigingen en leveringsmogelijkheden
voorbehouden. Alle opgaven van prijs, gegevens
en maten onder voorbehoud. Vergissingen en
drukfouten onder voorbehoud.
Prijzen naar de actuele prijsstand op het m
 oment
van ter perse gaan – Prijswijzigingen in de loop
van het jaar voorbehouden – Prijzen maximaal
geldig tot het verschijnen van een volgende
prijslijst/catalogus.
Bij de afbeeldingen gaat het deels om
handmonsters, retoucheringen en renderings.
De serieproductie kan in detail van de betreffende
modellen afwijken.
Märklin behoudt zich het recht voor om een
aangekondigd nieuw artikel bij onvoldoende
vraag te annuleren.
* Alle prijsopgaven zijn niet verbindend
aanbevolen verkoopsprijzen. Mocht deze
informatie geen prijsopgaven bevatten,
vraag a.u.b. uw vakhandelaar naar de
actuele prijslijst.
Alle rechten voorbehouden.
Nadruk, ook gedeeltelijk, verboden.
© Copyright by Gebr. Märklin & Cie. GmbH.
In Duitsland geproduceerd.
Printed in Germany.
379 856 – 09 2022

Märklin is opnieuw merk
van de eeuw. Voor de derde
keer op rij heeft een commissie van merkdeskundigen
Märklin tot merk van de eeuw
verkozen. Als merk van de
eeuw is Märklin vertegenwoordigd in het wereldwijd
erkende merkregister
„Deutsche Standards”.

Bezoek ons op: www.facebook.com/maerklin
Bezoek ook onze LGB-facebookpagina:
www.facebook.com/LGB
Märklin voldoet aan de eisen van een kwaliteits
managementsysteem conform ISO 9001.
Dit wordt regelmatig gecontroleerd en gecertificeerd
door TÜV Süd. U hebt daardoor de zekerheid dat u een
kwaliteitsproduct van deze g ecertificeerde firma koopt.

