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16274 Diesellocomotief V162 001
Voorbeeld: Voorserie diesellocomotief V 162 001 van de 
Deutsche Bundesbahn (DB). Dieselhydraulische locomotief 
met elektrische treinverwarming. In purperrode kleurstel-
ling, zoals in gebruik rond 1965. 
Ingezet voor: Personen- en goederentreinen.
Model: Ingebouwde digitale decoder en geluidsgenerator 
voor gebruik met DCC, Selectrix en Selectrix 2. Motor met 
vliegwiel, 4 aangedreven assen, antislipbanden. Front-
verlichting en sluitseinen met de rijrichting wisselend, 
met warmwitte ledlampjes, cabineverlichting, digitaal 
schakelbaar. Kortkoppelingsmechaniek. Gemonteerde 
handgrepen. Voorbeeldgetrouwe wijzigingen aan de 
uitrusting met ventilatoren aan de zijkant en machineruim-
teraam, en aan het dak.  
Lengte over de buffers 102 mm.

Eenmalige serie.

Digitale functies DCC SX2 SX
Frontsein • • •
Tyfoon hoog • • •
Rijgeluid dieselloc • •  
Cabineverlichting • •  
Directe regeling • •  
Piepen van remmen uit • •  
Frontsein achter uit • •  
Tyfoon laag • •  
Frontsein voor uit • •  
Verwarmingsdiesel • •  
Compressor • •  
Conducteursfluit • •  
Stationsmededeling • •  
Bezanden • •  
Stationsmededeling • •  
Speciale functie • •  
Sluiten van deuren • •  
Bel • •  
Seintoon • •  
Seintoon • •  
Seintoon • •  
Stationsmededeling • •  

• Nieuwe constructie.
• Greep- en steunstangen aangezet.
• Verlichting met warmwitte LED‘s.
• Cabineverlichting.
• Digital Sound met veel functies.

Het prototype met elektrische treinverwarming

Voor het eerst in  

tijdperk III

Vorbeeldgetrouw gewijzigd

Vensters aan de machinistencabine 2 en dakopbouw voorbeeldgetrouw zoals 
bij de oorspronkelijke uitvoering van de V 162

qd%!P,Y1\

€ 259,99 *
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15804 Set goederenwagens „zijlossers”
Voorbeeld: 3 cilinderschuifafsluiters-zijlossers  Ktmmvs 69 
van de Deutsche Bundesbahn (DB). Uitvoering met zwenk-
dak boven de laadruimte.
Ingezet voor: Voor vochtgevoelige goederen.
Model: Wagens met verschillende bedrijfsnummers, met 
mechaniek voor kortkoppeling en met lading.  
Totale lengte over de buffers 180 mm. 

Eenmalige serie.

De specialisten voor vochtgevoelige goederen

qd1\

€ 99,99 * (3 wagens)

 Dit model wordt als eenmalige serie alleen voor de Märklin-handelaars (MHI) gemaakt. 5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen (Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012. Zie de achterkant voor de uitleg van symbolen en een aanduiding van de leeftijd.
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16495 Elektrische locomotief serie 151
Voorbeeld: Zware goederentreinlocomotief 151 023-9 
van de Deutsche Bundesbahn (DB). Zoals in gebruik rond 
1988.
Ingezet voor: Goederentreinen en reizigerstreinen.
Model: Ingebouwde digitale decoder en geluidsgenerator 
voor gebruik met DCC, Selectrix en Selectrix 2. Motor met 
vliegwiel, 4 aangedreven assen, antislipbanden. Met de 
rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en 2 rode sluitsei-
nen, schakelbaar. Kortkoppelingsmechaniek.  
Lengte over de buffers 122 mm.

Eenmalige serie.

Digitale functies DCC SX2 SX
Frontsein • • •
Locfluit • • •
Rijgeluid eloc • •  
Cabineverlichting • •  
Directe regeling • •  
Frontsein achter uit • •  
Rangeerfluit • •  
Frontsein voor uit • •  
Bezanden • •  
Stationsmededeling • •  
Conducteursfluit • •  
Sluiten van deuren • •  
Treinmededeling • •  
Stationsmededeling • •  
Special sound function • •  
Compressor • •  
Luchtpers • •  
Cabineradio • •  
Koppelgeluid • •  

• Vele geluidsfuncties.
• Verlichting met warmwitte LED‘s.
• Cabineverlichting.
• Frontsein optioneel uitschakelbaar.

De steun en toeverlaat in het zware goederenverkeer

De steun en toeverlaat in het zware goederenverkeer

 Dit model wordt als eenmalige serie alleen voor de Märklin-handelaars (MHI) gemaakt. 5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen 
 (Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012. Zie de achterkant voor de uitleg van symbolen en een aanduiding van de leeftijd.

qe%!P,Y1\

€ 259,99 *
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15961 Set goederenwagens „containertransport”
Voorbeeld: Drie vierassige containerwagens van het 
type Sgs 693 voor gecombineerd goederenverkeer van de 
Deutsche Bundesbahn (DB). Telkens beladen met 2 DB- 
binnencontainers Htt 6 in verschillende basiskleurstelling. 
Zoals in gebruik rond 1988.
Model: Alle wagens met kortkoppelingsmechaniek. 
Onderstel en opbouw met typespecifieke details en 
gemonteerde onderdelen. 
Totale lengte over de buffers 372 mm.

Eenmalige serie.

In gecombineerd goederenverkeer

15437 Containerwagen
Voorbeeld: Universele containerwagen Lbgjs 598 van de 
Deutsche Bundesbahn (DB). Geschikt voor transport van 
PA-containers („van-huis-tot-huis”) en grote containers.
Model: Metalen onderstel. Kortkoppelingsmechaniek. 
Nieuw gebouwde PA-containers voor bier, hier van de 
Dortmundse brouwerij Union-Brauerei AG.  
Lengte over de buffers 92 mm.

• Nieuw gebouwde PA-containers voor vloeistoffen.

Van huis tot huis

qe41\

e41\

€ 119,99 * (3 wagens)

€ 34,99 *
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16084 Elektrische locomotief serie 101
Voorbeeld: Sneltreinlocomotief 101 115-4 van de 
 Deutsche Bahn AG (DB AG).
Model: Nieuwe constructie. Onderstel en opbouw van de 
loc van metaal. Ingebouwde digitale decoder en geluids-
generator voor gebruik met DCC, Selectrix en Selectrix 
2. Motor met vliegwiel, 4 aangedreven assen, antislip-
banden. Frontverlichting en sluitseinen met de rijrichting 
wisselend, met warmwitte ledlampjes, cabineverlichting, 
digitaal schakelbaar. Met NEM-koppelingsschacht. 
Lengte over de buffers 119 mm.

Eenmalige serie. Digitale functies DCC SX2 SX
Frontsein • • •
Tyfoon laag • • •
Rijgeluid eloc • •  
Schijnwerper • •  
Directe regeling • •  
Cabineverlichting • •  
Frontsein cabine 2 • •  
Tyfoon hoog • •  
Frontsein cabine 1 • •  
Piepen van remmen uit • •  
Stationsmededeling • •  
Conducteursfluit • •  
Piepen van deuren • •  
Stationsmededeling • •  
Begroeting • •  
Ventilator • •  

• Metalen behuizing.
• Veel geluids- en schakelfuncties.
• Verlichting met warmwitte LED‘s.

De reclamedrager nr. 1

Nu komt er kleur op het traject

€ 279,99 *

f%!P,Z\
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Ontwikkeld voor de lichte rangeerdienst

22119 Diesellocomotor Köf II als BR 100
Voorbeeld: Diesellocomotor Köf II als BR 100 van de 
Deutsche Reichsbahn (DR DDR). Uitvoering met gesloten 
machinistencabine, grote DR-lampen, twee persluchtre-
servoirs en oliebadluchtfilter. Bedrijfsnummer: 100 801-0. 
Zoals in gebruik vanaf 1976.
Model: Met digitale decoder met uitgebreide geluidsfunc-
ties. 2 aangedreven assen. Telex-koppeling voor en achter, 
telkens apart digitaal schakelbaar. Met de rijrichting 
wisselend driepuntsfrontsein en twee rode sluitseinen 
in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontsein 
aan loczijde 1 en 2 elk afzonderlijk digitaal schakelbaar. 
Wanneer de rangeerfunctie geactiveerd of het frontsein 
aan beide zijden van de loc is uitgeschakeld, is aan weers-
zijden de dubbele A-verlichting ingeschakeld. Afzonderlijk 
gemonteerde metalen handgrepen.  
Lengte over de buffers 7,4 cm.

Eenmalige serie.

Dit model is in wisselstroomuitvoering leverbaar en 
heeft artikelnummer 36814 in het Märklin H0-assor-
timent.

Digitale functies DCC mfx
Frontsein • •
Telex-Koppeling voor • •
Rijgeluid dieselloc • •
Tyfoon • •
Telex-koppeling achter • •
Directe regeling • •
Frontsein cabine 2 • •
Rangeerfluit • •
Frontsein cabine 1 • •
Piepen van remmen uit • •
Rangeersnelheid • •
Luchtpers • •
Brandstof bijvullen • •
Treinmobilofoon • •
Koppelingswals • •

• Voor het eerst met uitgebreide geluidsfuncties.
• Telex-koppeling voor en achter.
• Köf II voor het eerst in DR-uitvoering bij Trix.

Voor het eerst met uitgebreide geluidsfuncties

Voor het eerst in DR-uitvoering

Met rode spaakwielen

€ 269,99 *

e§`!PQW1\

Zie de achterkant voor de uitleg van symbolen en een aanduiding van de leeftijd.
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22687 Elektrische locomotief BR 120.1.
Voorbeeld: Snelle multifunctionele locomotief serie 120.1 
van de Deutsche Bahn AG (DB AG).  Standaarduitvoering. 
Bedrijfsnummer: 120 127-6. Zoals in gebruik vanaf 
eind 2014.
Model: Met digitale decoder met uitgebreide geluidsfunc-
ties. Geregelde hoogvermogenaandrijving. 4 aangedreven 
assen. Antislipbanden. Verlichting met onderhoudsvrije, 
warmwitte ledlampjes. Driepuntsfrontsein en twee rode 
sluitseinen in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. 

Dit model is in wisselstroomuitvoering leverbaar en 
heeft artikelnummer 37527 in het Märklin H0-assor-
timent.

Digitale functies DCC mfx
Frontsein • •
Cabineverlichting • •
Rijgeluid eloc • •
Tyfoon laag • •
Directe regeling • •
Piepen van remmen uit • •
Frontsein cabine 2 • •
Tyfoon hoog • •
Frontsein cabine 1 • •
Stationsmededeling • •
Ventilator • •
Conducteursfluit • •
Compressor • •
Perslucht afblazen • •
Rangeersnelheid • •

• Kortkoppelingen in standaardschacht met schaar-
geleiding.

Dwars door de republiek

Middenin geplaatste motor, 4 aangedreven assen

Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode 
lichtdioden (leds). Cabineverlichting afzonderlijk digitaal 
schakelbaar. Machinistencabines met interieur. Kort-
koppelingen in standaardschacht met schaargeleiding. 
Gemonteerde handgrepen.  
Lengte over de buffers 22,1 cm.

_§`!PQZ1\

€ 329,99 *
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22943 Elektrische locomotief Re 460
Voorbeeld: Snelle, multifunctionele locomotief serie Re 
460 van de Schweizerische Bundesbahnen (SBB/CFF/FFS) 
met reclameopdruk voor Chiquita-bananen. Bedrijfsnum-
mer: 460 029-2. Zoals in gebruik vanaf 2015.
Model: Met digitale decoder met uitgebreide geluids-
functies. Geregelde hoogvermogenaandrijving centraal 
ingebouwd. 4 aangedreven assen. Antislipbanden. Met 
de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en 2 rode 
sluitseinen in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. 
Frontseinen aan loczijde 2 en 1 elk afzonderlijk digitaal 
uitschakelbaar. Grootlicht digitaal schakelbaar. Omscha-
keling tussen Zwitsers rijrichtingsafhankelijk frontsein en 
wit/rood rijrichtingsafhankelijk frontsein. Cabineverlichting 
digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije 
warmwitte en rode lichtdioden (leds). Nieuwe, gedetail-
leerde Einholm-stroomafnemer. Gemonteerde metalen 
handgrepen. Machinistencabines met interieur. 
Lengte over de buffers 21,3 cm.

Eenmalige serie.

Dit model is in wisselstroomuitvoering leverbaar en 
heeft artikelnummer 39465 in het Märklin H0-assor-
timent.

Digitale functies DCC mfx
Frontsein • •
Lichtfunctie • •
Rijgeluid eloc • •
Tyfoon • •
Schijnwerper • •
Cabineverlichting • •
Frontsein cabine 2 • •
Locfluit • •
Frontsein cabine 1 • •
Piepen van remmen uit • •
Directe regeling • •
Ventilator • •
Stationsmededeling – CH • •
Conducteursfluit • •
Sluiten van deuren • •
Treinmededeling • •
Stationsmededeling – I • •
Stationsmededeling – I • •
Treinmededeling • •
Stationsmededeling – F • •
Treinmededeling • •
Treinmededeling • •
Stationsmededeling – CH • •

• Nieuwe, gedetailleerde Einholm-stroomafnemer.
• Met middenin geplaatste motor.
• Alle vier assen aangedreven.
• Cabineverlichting.
• Europees en Zwitsers rijrichtingsafhankelijk 

frontsein.

Zie de achterkant voor de uitleg van symbolen en een aanduiding van de leeftijd.

_§`!MPQ,Z1\

€ 329,99 *

Just Smile
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22984 Railbus VT 98
Voorbeeld: Railbus-motorwagen serie VT 98 van de 
 Deutsche Bundesbahn (DB). Zoals in gebruik rond 1962.
Model: digitale decoder met uitgebreide geluidsfunc-
ties. Geregelde hoogvermogenaandrijving. 2 aangedre-
ven assen. Standaard ingebouwde binnenverlichting. 
Interieurinrichting. Frontsein en binnenverlichting met 
onderhoudsvrije, warmwitte ledlampjes (LED). Frontsein 
en binnenverlichting in conventioneel bedrijf, digitaal 
schakelbaar.  
Lengte over de buffers 16 cm.

Eenmalige serie.

Digitale functies DCC mfx
Frontsein • •
Frontsein achter uit • •
Rijgeluid dieselloc • •
Seintoon • •
Directe regeling • •
Piepen van remmen uit • •
Sluiten van deuren • •
Bel • •
Conducteursfluit • •

• Behuizing grotendeels van metaal.
• Ingebouwde binnenverlichting met warmwitte 

ledlampjes.

Spoorbus

Voorbeeld Uerdingen motorwagend§`!P(,r\

€ 329,99 *
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Van Amsterdam naar Parijs

23493 Set met 2 TEE-sneltreinwagens PBA
Voorbeeld: Drie INOX-wagens (uit roestvrij staal) voor de 
Trans Europ Express L’Etoile du Nord tussen Amsterdam 
en Parijs. Een restauratiewagen met keuken A5rtu (SNCF) 
en een generatorwagen met dienstcoupé A2Dx (SNCF). 
Alle wagens 1e klasse. Zoals in gebruik rond 1974.

Eenmalige serie.Model: Imitatie op schaal van alle afmetingen zonder 
verkleiningen. Berijdbare bochten vanaf minimum radius 
358 mm (bij vrij omgrenzingsprofiel). Typespecifiek vorm-
gegeven bodemplaten. Draaistellen conform type Y24. 
Speciale lak voor weergave van de oppervlakken in roest-
vrij staal. Voorbereid voor inbouwen van binnenverlichting 
66719. Voorbeeldgetrouw sluitsein aan een wageneinde 
mogelijk.  
Totale lengte ca. 54 cm.

Zie de achterkant voor de uitleg van symbolen en een aanduiding van de leeftijd.

e)1|\

€ 109,99 *

SNCF® is een geregistreerd handelsmerk van de SNCF. Alle rechten voorbehouden.
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Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55-57 
73033 Göppingen
Germany

www.trix.de 

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

Wijzigingen en leveringsmogelijk
heden voorbehouden. Alle opgaven 
van prijs, gegevens en maten onder 
voorbehoud. Vergissingen en druk
fouten onder voorbehoud. 
Bij de afbeeldingen gaat het deels 
om handmonsters, retoucheringen en 
renderings. 
De serieproductie kan in detail van de 
betreffende modellen afwijken. 

*  Alle prijsopgaven zijn vrijblijvend 
aanbevolen verkoopprijzen. Mocht 
deze uitgave geen prijs opgaven 
bevatten, vraag uw vakhandel naar 
de actuele prijslijst.

Alle rechten voorbehouden. Nadruk, 
ook gedeeltelijk, verboden.

© Copyright by 
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
In Duitsland geproduceerd.

290168 – 04 2017

Een actuele verklaring van de tekens 
vindt u op internet onder www.trix.de  
of in de actuele Trixhoofdcatalogus.

OPGEPAST! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 
3 jaar.  Functionele scherpe kanten en punten.  
Gevaar op verstikking door kleine delen die  kunnen 
afbreken of worden ingeslikt. 

Alleen voor volwassenen.

Leeftijdsaanduidingen en  waarschuwingen.

 Bezoek ons op:
www.facebook.com/trix

Het MEGA-gezinsevenement 
in Göppingen 
15 tot 17 september 2017  
www.maerklin.de

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

Nu al noteren!

Alles rond de grote en kleine 

spoorwegen, speelplezier en 

ruilt – 3 dagen lang!
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