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Beste LGB-vriend,

bij de herfstnieuwigheden van dit jaar kan men nu ook voor twee andere 

begrippen kiezen: volledige uitrusting en kwaliteitsvol spelen!

Onze modellen onderscheiden zich namelijk niet alleen door voorbeeld

getrouwe replica’s of onze kwaliteit, maar vooral door de belofte aan onze 

klanten om altijd een zo perfect mogelijk modelspoorbaanervaring te garan

deren. Deze ervaring wordt in ieder geval ook versterkt door de werkelijk 

volledige uitrusting van onze locomotieven.

Het voordeel van een dergelijke service af fabriek is erg voor de hand liggend.

Modellen met volledige uitrusting:

– brengen geen extra kosten met zich mee

– kunnen ook op de modelspoorbaan meteen worden gebruikt

– beantwoorden aan alle voorwaarden wat de veiligheid betreft

– bieden een zeer hoge klantentevredenheid

– moeten niet worden omgebouwd of uitgebreid

– garanderen uiterst eenvoudige bediening

maar bieden in de eerste plaats de volledige garantie van de fabrikant.

Bovendien komt het speelplezier bij LGB niets tekort. Onze modellen toveren op 

die manier bij iedereen, over alle generaties heen, een glimlach tevoorschijn.

Ons motto luidt dan ook: „Uitpakken – opbouwen – remmen los”.

Met onze veelzijdige rijtuigen en sets kan immers naar hartelust worden 

gespeeld. Of het nu even ertussenuit is met de reizigerstrein, ofwel het water

transport naar de veraf gelegen stad van de goudzoekers: dankzij de fantasie 

van uw kinderen en de robuuste kwaliteit van LGB is geen enkele bestemming 

te ver.

Uw LGB-team

Woord vooraf  Stap in het spel met LGB
De tuinspoorbaan van LGB trotseert weer en wind,  
is robuust en de ware blikvanger voor elke tuin.

Alles voor grenzeloos plezier met het hele gezin 
De ketelwagen kan worden gevuld, de deuren kunnen open, 
en nog veel meer. De belevenis op de modelspoorbaan voor 
het hele gezin!

Ofwel vers water voor de planten, of wat 
 bloemaarde om de plantenkuipen te vullen.
Hier wordt met gigantische veel plezier 
in de tuin meegeholpen!

Zowel voor

stokken als

bloempotten!

Onze laadmeesters

zorgen voor  

alles.

Bijvoorbeeld:  
 DR rongenwagen

Bijvoorbeeld:  
 DR ketelwagen

Bijvoorbeeld:  
 DR lageboordwagen

Alle behuizingen zijn
bestand tegen UV-licht en

bekleed met slag- en
weerbestendige materialen.

Vulbare  
lageboordwagen!

Vulbare ketelwagen!
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Vind uw vertrouwenshandelaar en krijg bekwaam 
advies van de vakman en een grote keuze uit 
LGB-startsets en toebehoren.

Stap in het spel met LGB
De tuinspoorbaan van LGB trotseert weer en wind,  
is robuust en de ware blikvanger voor elke tuin.

De bijzonder grote speelervaring voor binnen  
en buiten. Gewoon de startset uitpakken,  
opbouwen en dan remmen los!

De bouwsteentrein, 
 inclusief een set met 
30 bouwstenen, waarmee 
groot en klein volgens 
hun fantasie en creativi-
teit zelf hun trein verder 
gestalte kunnen geven, zorgt voor een modelspoorbaanbelevenis 
voor het hele gezin. Maximaal speelplezier door uitbreiding van de 
 bouwsteentrein met de bouwsteenwagen (94063).

De grondplaat als ideaal
uitgangspunt om te spelen en te bouwen.

 Startset bouwsteentrein

 Startset goederentrein

Lading vrijblijvend

Alle behuizingen zijn
bestand tegen UV-licht en

bekleed met slag- en
weerbestendige materialen.

Voor alle bouwmeesters 

net wat ze nodig hebben!

Een trein die nooit vertraging heeft en het plezier 
van het hele gezin vergroot. Laat u meeslepen in het 
plezier van samen bouwen en spelen.

1. Uitpakken
2. Opbouwen
3. Remmen los

Inclusief multicar!
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 DEV stoomlocomotief Spreewald 
Model van de stoomlocomotief „Spreewald” van de 
DEV zoals die op vandaag nog op de museumspoorlijn 
van Bruchhausen–Vilsen naar Asendorf wordt gebruikt. 
Natuurgetrouwe kleurstelling en opschrift uit tijdperk VI. 
Uitgerust met een krachtige kogelgelagerde Bühler-motor, 
antislipwielen. Ingebouwde mfx/DCC-decoder met veel 
geluids- en lichtfuncties, bij digitaal gebruik schakelbaar, 
net als de ingebouwde rookset. 
Verpakt in een exclusieve houten doos, met boekje over de 
geschiedenis van het origineel.  
Lengte over de buffers 33 cm.

6HKEFAJG

Eenmalige serie voor het 100-jarige jubileum van de 
originele locomotief, wereldwijd beperkt tot 499 stuks.

Rijgeluid werkt ook bij analoog gebruik.

Een reden om feest te vieren – LGB feliciteert met een 
exclusief model.

Hartelijke gelukwensen met de 100ste verjaardag

Zeer in detail uitgewerkt

Geëtste metalen borden

Wereldwijd beperkte serie

€ 799,99 *
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Daarvoor zorgt een ritje met de stoomlocomotief 
Spreewald van de DEV. 
Op het traject van Bruchhausen – Vilsen naar 
Asendorf kan men zelfs vandaag nog het schudden, 
sjokken, puffen en fluiten beleven, net als 100 jaar 
geleden. 
Dankzij de onvermoeibare en vrijwillige arbeid van 
vele helpers is deze belevenis voor ons behouden 
gebleven. 

Het spreekt voor zich dat ook LGB deze prestatie met 
een flinke schenking ondersteunt en voor de 100e ver-
jaardag van deze locomotief met de afgifte van een 
cheque een groot stuk wil bijdragen tot het verder 
uitbaten van de originele locomotief. 
 
Van harte gelukgewenst!

De „Spreewald” –  
in alle opzichten 
indrukwekkend

Veel plezier! 
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DR rongenwagen 
Model van een rongenwagen, zoals die op vele smal
spoortrajecten van de DR werd gebruikt. Natuurgetrouwe 
kleurstelling en opschrift uit tijdperk III.  
Lengte over de buffers 25 cm.

3G

Goedkope modellen 

Op verzoek van velen afzonderlijk leverbaar

DR ketelwagen 
Model van een ketelwagen, zoals die op vele smalspoor
trajecten van de DR werd gebruikt. Natuurgetrouwe 
kleurstelling en opschrift uit tijdperk III.  
Lengte over de buffers 25 cm.

3G
DR lageboordwagen 

Model van een lageboordwagen, zoals die op vele smal
spoortrajecten van de DR werd gebruikt. Natuurgetrouwe 
kleurstelling en opschrift uit tijdperk III.  
Lengte over de buffers 25 cm.

3G

€ 49,99 *

€ 79,99 * € 69,99 *

Deutsche Reichsbahn (DR)

€ 49,99 *

€ 79,99 * € 69,99 *
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42591 Goedkope modellen 

Op verzoek van velen afzonderlijk leverbaar

DR ketelwagen 
Model van een ketelwagen, zoals die op vele smal
spoortrajecten van de DR werd gebruikt. Natuurgetrouwe 
kleurstelling en opschrift uit tijdperk III.  
Lengte over de buffers 25 cm.

3G
Goedkope modellen 

Op verzoek van velen afzonderlijk leverbaar

DR hogeboordwagen 
Model van een hogeboordwagen, zoals die op vele smal
spoortrajecten van de DR werd gebruikt. Natuurgetrouwe 
kleurstelling en opschrift uit tijdperk III.  
Lengte over de buffers 25 cm.

3G

DR bluswagen 
Model van een vierassige rongenwagen met remplatform 
en gemonteerde ketel. Kopschotten met plankenstruc
tuur, afzonderlijk geplaatste rongen. Voorbeeldgetrouwe 

4G

Op verzoek van velen nu ook in uitvoering 

met gebruikssporen verkrijgbaar

kleurstelling en opschriften als bluswagen van de DR, voor 
het meterspoornetwerk in Harz in tijdperk IV. Met gebruiks
sporen. Metalen wielstellen. 
Lengte over de buffers 41,5 cm.

€ 79,99 *
€ 69,99 *

€ 149,99 *

€ 79,99 *
€ 69,99 *

€ 149,99 *
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22225 RhB treinstel ABe 8/12 34 „Allegra” 
Model van een treinstel van de serie ABe 8/12 „Allegra” 
van de RhB. Natuurgetrouwe kleurstelling en opschrift 
uit tijdperk VI. Aangedreven met twee kogelgelagerde 
Bühler-motoren op 4 wielstellen, antislipbanden. Uitgerust 
met mfx/DCC-decoder met veel geluids- en lichtfuncties. 
Stroomafnemers op de eindwagen op en neer beweeg-
baar, van op afstand aangestuurd. Alle wagens hebben 
metalen wielstellen, de tussenwagen is met kogelgela-
gerde wielstellen uitgerust. Alle deuren kunnen open. 
Vele gemonteerde details, zoals leidingen, stopcontacten, 
ruitenwissers, antennes en achteruitkijkspiegel. Veer-
buffers en complete baanruimer, het middelste deel van 
de baanruimers kan voor een meegeleverde LGB-systeem-
koppeling worden omgewisseld. 
Lengte over de buffers 206 cm.

Eenmalige serie.

Rijgeluid werkt ook bij analoog gebruik.

De „Allegra”, met een lengte van 206 cm, biedt een 
groot aantal technische en mechanische functies. 
Hij moet in niets voor zijn grote voorbeeld onderdoen. 
Met een lange fluittoon trekt het paradepaard van de 
Rhätische Bahn de aandacht wanneer hij het station 
binnenrijdt, nog voor het knarsen van de remmen 
weerklinkt. Via de aankondiging wordt bij elke halte 
het volledige traject van St. Moritz naar Tirano aange-
kondigd. Of het nu straal 1 of straal 5 is, de motor-
wagen rijdt meesterlijk alle stralen, net als zijn grote 
voorbeeld. Dankzij een verstelbare kort koppeling zijn 
er op het thuisfront geen grenzen. 

Met mfx/DCC-decoder en veel geluids- en lichtfuncties

Nu bij uw vakhandelaar verkrijgbaar

Het paradepaard van de Rhätische Bahn (RhB)

Beleef meer met het paradepaard van de 
Rhätische Bahn (RhB) via: 
www.lgb.de/allegra

6HKEFJG

€ 2.499,99 *
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Leeftijdsaanduidingen en  
waarschuwingen Het MEGA-gezinsevenement in Göppingen 

15 tot 17 september 2017  
www.maerklin.de

34e Internationale Modelbaantentoon-
stelling en 11e Märklin-dagen 2017

Alleen voor  
volwassenen.

Wijzigingen en leveringsmogelijk heden voor-
behouden. Alle opgaven van prijs, gegevens 
en maten onder voorbehoud.  Vergissingen en 
drukfouten onder  voorbehoud. 
Bij de afbeeldingen gaat het deels om hand-
monsters, retoucheringen en  renderings. 
De serieproductie kan in detail van de 
 betreffende modellen afwijken. 

*  Alle prijsopgaven zijn vrijblijvend aanbevo-
len verkoop prijzen. 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.

294499 – 08 2017

LGB is een geregistreerd merk van 
Gebr.  Märklin & Cie. GmbH, Duitsland.  Union 
Pacific, Rio Grande en Southern  Pacific zijn 
geregistreerde merknamen van de Union 
Pacific Railroad Company.  Andere merken zijn 
eveneens beschermd.  
© 2017 Gebr. Märklin & Cie. GmbH

Een actuele verklaring van de tekens vindt u 
op internet onder www.lgb.de  
of in de actuele LGB-hoofdcatalogus.

Bezoek ons op:
www.facebook.com/lgb

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

www.lgb.de

Service:
Telefoon: +31 (0) 74  - 2664044
E-mail: techniek@marklin.nl

Märklin voldoet aan de vereisten voor een kwaliteits-
beheerssysteem krachtens de norm ISO 9001. Dit 
wordt door TÜV Süd regelmatig aan de hand van 
monitoringtesten gecontroleerd en gecertificeerd. 
Zo heeft u de zekerheid dat u een gecontroleerd 
kwaliteitsproduct koopt.

Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft (SOEG)

2 december 2017 – Internationale 
dag van de modelspoorbaan
Surf naar www.tag-der-modelleisenbahn.de 
voor informatie over acties en evenemen-
ten, ook bij u in de buurt.

 SOEG diesellocomotief Köf 6001 
Model van de diesellocomotief Köf 6001 van SOEG gebruikt 
op de Zittau-smalspoorbaan. Natuurgetrouwe kleurstelling 
en opschrift uit tijdperk VI. Alle wielstellen worden door 
een krachtige Bühler-motor aangedreven, antislipwielen. 
Voorzien van een mfx/DCC-geluidsdecoder met veel   licht- 
en geluidsfuncties. Deuren van de machinistencabine die 
open kunnen.  
Lengte over de buffers 29 cm.

6HKEFJG
Past bij andere, tot nu toe verschenen rijtuigen 
van de SOEG, zoals de IVk 26842 of de bagage - 
wagen 30320.

Rijgeluid werkt ook bij analoog gebruik.

Voor het eerst met geluid

Vanaf december verkrijgbaar

€ 499,99 *
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