Herfstnieuws 2015

NL

www.lgb.de 1

Deutsche Reichsbahn
Het topstuk van elke smalspoorgoederentrein is
dit model van een vierassige rongenwagen met
remplatform. Exact nagemaakte kopschotten met
plankenstructuur, afzonderlijk geplaatste rongen, de
voorbeeldgetrouwe kleurstelling en het opschrift als
museumwagen van de HSB maken deze goederen
wagen met zijn lading van plankenstapels tot een
parel. Zijn voorbeeld is tegenwoordig nog regelmatig
te zien als fotogoederentrein met wisselende lading
op de Harzer smalspoorbanen.

!6G

41590 DR-rongenwagen met remplatform
Model van een vierassige rongenwagen met remplatform.
Nieuwe kopschotten met plankenstructuur, afzonderlijk
geplaatste rongen. Voorbeeldgetrouwe kleurstelling en
opschrift als museumwagen van de HSB/DR uit tijdperk VI.
Beladen met een stapel planken. Metalen wielstellen.
Lengte over de buffers 41,5 cm.
Eenmalige productie voor het Märklin-dealerinitiatief.
€ 139,99 *

Beladen met twee echte houtstapels
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5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen
(Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012.
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Eenmalige series 2015
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43233 DRG ketelwagen Köln
Model van een ketelwagen type Köln van de Deutsche
Reichsbahn Gesellschaft (DRG). Natuurgetrouwe kleurstelling en opschrift uit tijdperk II. De wagen kan voorbeeldgetrouw worden geladen en gelost. Metalen wielstellen.
Lengte over de buffers 30 cm.
€ 119,99 *
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43232 DRG lageboordwagen Xt
Model van een lageboordwagen type Xt van de Deutsche
Reichsbahn Gesellschaft (DRG). Natuurgetrouwe kleurstelling en opschrift uit tijdperk II. Metalen wielstellen.
Lengte over de buffers 30 cm.
€ 89,99 *
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43234 DRG overdekte goederenwagen type G
Model van een overdekte goederenwagen type G van de
Deutsche Reichsbahn Gesellschaft (DRG). Natuurgetrouwe
kleurstelling en opschrift uit tijdperk II. Schuifdeuren aan de
zijkant kunnen open. Metalen wielstellen.
Lengte over de buffers 30 cm.
€ 119,99 *

3

Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft (SOEG)
6H§EFAJG
26842 Stoomlocomotief IVk van de SOEG
Model van de Meyer-loc uit de serie IVk in de uitvoering
als museumlocomotief van de SOEG zoals deze vandaag
de dag op de smalspoorbaan bij Zittau wordt gebruikt.
Voorbeeldgetrouwe nieuwe waterreservoirs, ketelopbouw
en cabine, evenals andere gewijzigde details zoals tweepuntsfrontsein en andere bekabeling bij de omloop.
Natuurgetrouwe kleurstelling en opschrift van de museumlocomotief uit tijdperk VI.
Aandrijving op alle wielstellen met twee krachtige, kogelgelagerde Bühler-motoren, antislipbanden. Voorzien van
mfx/DCC-decoder met veel geluids- en lichtfuncties, zoals
met de rijrichting wisselend frontsein, cabineverlichting
en rookset.
Verpakt in een exclusieve houten cassette.
Lengte over de buffers 48 cm.
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• Nieuwe vorm.
Unieke serie ter gelegenheid van het jubileum
van de smalspoorbaan bij Zittau, wereldwijd
gelimiteerd tot 399 stuks.
Bijpassende wagens zijn bagagewagen 30320
en treinstel 39359.
€ 999,99 *

Ter gelegenheid van het dit jaar gevierde jubileum
„125 jaar Zittauer Schmalspurbahn” presenteert LGB
twee exclusieve nieuwe modellen: De Saksische IV
K 154 als museumlocomotief van de SOEG in voorbeeldgetrouwe zwart-groene uitvoering met nieuwe
waterreservoirs, ketelconstructies en cabine. Bij
deze loc past de Saksische bagagewagen 1381K
van de SOEG als compleet nieuwe constructie met
wanden in houtlook, schuifdeuren die open kunnen
en schoorwerk op de wagenbodem.
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30320 Bagagewagen 1381K SOEG
Model van de Saksische bagagewagen 1381K van de
SOEG, zoals deze vandaag de dag nog op de smalspoorbaan bij Zittau wordt gebruikt. Compleet nieuwe constructie met wanden in houtlook, schuifdeuren die open
kunnen en andere typegetrouwe details, zoals schoorwerk
aan de wagenbodem. Natuurgetrouwe kleurstelling en
opschrift van de museumwagen uit tijdperk VI. Metalen
wielstellen.
Lengte over de buffers 50 cm.

• Compleet nieuwe constructie.
Unieke serie ter gelegenheid van het jubileum van
de smalspoorbaan bij Zittau.
€ 219,99 *
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Montreux-Berner Oberland-Bahn
De Alpen als een echte lust voor het oog beleven.
Dat, zo zeggen velen, lukt alleen in de panoramawagen van de MOB. Ter gelegenheid van van het
40-jarige jubileum van de panoramawagen van der
Montreux-Oberland-Bahn produceert LGB voor 2016
een eenmalige serie.

6EG

De twee speciale treinstellen bestaan uit telkens
twee modellen van de moderne panoramawagen
van de MOB met natuurgetrouwe kleurstelling en
opschrift in de uitvoering van tijdperk VI. Alle wagens
zijn uitgerust met complete interieurs en interieurverlichting. De deuren kunnen open.

€ 699,90 *

39667 Treinstel panoramawagen MOB
Omvat een tweedeklasrijtuig Bs 223 en een tweedeklas
rijtuig Bs 252.
Lengte over de buffers 68 cm.

39666 Treinstel panoramawagen MOB
Omvat een eersteklasrijtuig As 114 en een tweedeklas
rijtuig Bs 251.
Lengte over de buffers 68 cm.
€ 699,90 *

Foto-opnamen tonen als voorbeeld tweedeklasrijtuig Bs 252
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Unieke serie, die in 2016 wordt geproduceerd ter
gelegenheid van het 40-jarige jubileum van de
panoramawagen van de MOB.

In combinatie met treinstel 39666/39667 en MOB-loc
27425 of 20420 kan een voorbeeldgetrouwe panoramatrein van de MOB worden samengesteld.

Productie alleen bij voldoende bestellingen.
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Rhätische Bahn
6H§CIEFJG
28440 Elektrische locomotief Ge 4/4 II van de RhB
Met deze locomotief is het kwintet van jubileumlocs van de
RhB compleet.
Elektrische locomotief Ge 4/4 II nr. 627 van de Rhätische
Bahn, in de vormgeving van de jubileumloc voor het
100-jarig bestaan van het traject Chur – Arosa. Het model
wordt alleen in 2016 geproduceerd. Omvangrijke uitrusting.
Voorzien van een mfx/DCC-geluidsdecoder met veel
geluidsfuncties, zoals het geluid van rijmotoren, treinaan
kondiging, stationsmelding, compressor, fluit, ventilator,
piepende remmen, enz. Met de rijrichting wisselend

driepuntsfrontsein. Met de rijrichting elektrisch omhoog en
omlaag beweegbare pantografen. Verder cabineverlichting,
multifunctionele stopcontacten, antislipbanden, deuren
van de cabine kunnen open. Bovendien uitgerust met
2 krachtige Bühler-motoren, die alle wielstellen aandrijven.
Nieuw zijn de vlak gemonteerde ramen in de cabine en
machineruimte, gemonteerde achteruitkijkspiegel rechts,
stopcontacten aan de voorzijde en antennes op het dak.
Uitgebreide natuurgetrouwe lak en opschriften.
Lengte over de buffers 57 cm.

Herzien model
– vlak gemonteerde ruiten
– gemonteerde achteruitkijkspiegel
– gemonteerde contactdozen
– gemonteerde antennes
Eenmalige productie.
€ 999,99 *
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Rhätische Bahn
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55 - 57
73033 Göppingen
Germany
www.lgb.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 prijsopgaven zijn vrijblijvend
aanbevolen verkoopprijzen. Mocht
deze uitgave geen prijsopgaven
bevatten, vraag uw vakhandel
naar de actuele prijslijst.

De vorige modellen in één oogopslag: 28435, 28437, 28438 en 28439
28440 Elektrolokomotive Ge 4/4 II der RhB
Ter gelegenheid van het dit jaar gevierde jubileum „125 jaar Zittauer
Schmalspurbahn“ presenteert LGB twee exclusieve nieuwe modellen:
De Saksische IV K 154 als museumlocomotief van de SOEG in voorbeeldgetrouwe zwart-groene uitvoering met nieuwe waterreservoirs, ketelconstructies en cabine. Bij deze loc past de Saksische bagagewagen 1381K
van de SOEG als compleet nieuwe constructie met wanden in houtlook,
schuifdeuren die open kunnen en schoorwerk op de wagenbodem.

Alle rechten voorbehouden. Nadruk,
ook gedeeltelijk, verboden.
© Copyright by
Gebr. Märklin & Cie. GmbH.
In Duitsland geproduceerd.
263179 – 08 2015

€ 999,99 *

Leeftijdsaanduidingen en waarschuwingen.
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Alleen voor volwassenen.

32e Internationale Modelspoortentoonstelling en 10e Märklin-dagen 2015
18 t/m 20 sept. 2015
Bezoek ons op:
www.facebook.com/maerklin

