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Elektrische locomotieven
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12102 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: 2 elektrische locomotieven van de serie 185.6
van Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH,
München voor het verkeer naar de Brenner, dat vaak in
dubbeltractie wordt uitgevoerd. Tweestroomlocomotief
door Bombardier gebouwd als standaardlocomotief in
het TRAXX-programma.

Inzet: Goederenverkeer.
Model: Met nieuwe 14-polige stekkerverbinding voor
digitale decoder. 5-polige motor met 2 vliegwielen.
4 assen aangedreven, antislipbanden, frontsein en
sluitlichten met de rijrichting, met nieuwe brugstekker naar keuze uit te schakelen, met warmwitte LED’s.
Mechaniek voor kortkoppeling. Voorbereid voor

cabineverlichting en schijnwerper, met nieuwe decoder
66840 te activeren. Beide locomotieven zijn afzonderlijk
verpakt.
Lengte over buffers elke loc 118 mm.

•
•
•

Verlichting met warmwitte LED’s.
Frontsein naar keuze uit te schakelen.
Schijnwerper en cabineverlichting voorbereid,
met decoder 66840 te activeren.

Eenmalige serie.
E 199,90*
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16023 Elektrische locomotief.
Voorbeeld: Snelle multifunctionele locomotief serie 120
van de Deutsche Bahn AG (DB AG). Asindeling Bo´Bo´.
Bouwjaar vanaf 1987.
Inzet: reizigerstreinen.

Model: Met stekkerverbinding voor digitale decoder.
5-polige motor met vliegwiel. 4 assen aangedreven.
Frontsein en sluitseinen met LED’s, met de rijrichting
wisselend. Mechaniek voor kortkoppeling.
Lengte over buffers 120 mm.

•

Actuele Märklin-reclamelocomotief.

Eenmalige serie.
E 159,95 *
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22928 Goederentrein-stoomlocomotief met getrokken
tender.
Voorbeeld: Goederentrein-stoomlocomotief serie 41
met getrokken tender en kolenstookinrichting van
de Deutsche Bundesbahn (DB). Ombouwversie met
nieuwbouw-hoogvermogenketel, kolentender 2´2´T34,
Witte-windleiplaten, DB-reflexglaslampen, eenzijdige
automatische treinstopinrichting en bufferschijf met
waarschuwingskleur. Bedrijfsnummer 41.069. Bedrijfstoestand ca. 1960.
Model: Met DCC-decoder en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenmotor met klokanker en
vliegwiel in de ketel. 4 assen aangedreven. Antislipbanden. Locomotief en tender voornamelijk van metaal.
Ingericht voor rookgarnituur 7226. Driepuntsfrontsein
wisselt met de rijrichting en naderhand in te bouwen
rookgarnituur traditioneel in bedrijf, digitaal schakel-

Digitale functies

baar. Verlichting met onderhoudsarme warmwitte LED’s.
Kortkoppeling met mechaniek tussen loc en tender,
verstelbaar op basis van de railradius. Achter aan de
tender en voor aan de loc door mechaniek geleide
kortkoppeling met NEM-schacht. Berijdbare minimumboogstraal 360 mm. Zuigerstangbeschermhulzen en
remslangen meegeleverd.
Lengte over buffers 27,5 cm.

•
•
•
•
•

Dit model is als wisselstroomuitvoering opgenomen in
het Märklin H0-assortiment onder artikelnummer 37922.
E 479,95 *

Met authentieke gebruikssporen.
Met presentatiebord.
Opengewerkt staafframe en veel gemonteerde
details.
Hoogvermogenaandrijving met klokanker en
vliegwiel in de ketel.
Veel bedrijfs- en geluidsfuncties digitaal
schakelbaar.
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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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22783 Goederentrein-stoomlocomotief met getrokken
tender.
Voorbeeld: Goederentrein-stoomlocomotief serie 150 Z
(voormalige serie 50) van de Franse Staatsspoorwegen
(SNCF), met getrokken kolentender als eenheidsbak
tender 2´2´T26 in de oorspronkelijke vorm. Met Wagnerwindleiplaten, standaard cabine, lange omloop voor
naar de rookkast schuin omlaaghellend, Reichsbahnlantaarns en zonder automatische treinstopinrichting.
Bedrijfsnummer 150 Z 095. Bedrijfstoestand eind jaren
1940/begin jaren 1950.
Model: Met DCC-decoder en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenmotor met klokanker en
vliegwiel in de ketel. 5 assen aangedreven. Antislipbanden. Locomotief en tender voornamelijk van metaal.
Ingericht voor rookgarnituur 7226. Tweepuntsfrontsein
wisselt met de rijrichting en naderhand in te bouwen
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Wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. Alle opgaven
van prijs, gegevens en maten onder voorbehoud. De afbeeldingen
van de modellen zijn in sommige gevallen van handmonsters
gemaakt. De serieproductie kan in detail van de betreffende modellen
afwijken.

Digitale functies

rookgarnituur traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsarme warmwitte LED’s.
Kortkoppeling met mechaniek tussen loc en tender,
verstelbaar op basis van de railradius. Achter aan de
tender en voor aan de loc door mechaniek geleide
kortkoppeling met NEM-schacht. Berijdbare minimumboogstraal 360 mm. Zuigerstangbeschermhulzen en
remslangen meegeleverd.
Lengte over buffers 26,4 cm.

•
•
•
•
•

Dit model is als wisselstroomuitvoering opgenomen in
het Märklin H0-assortiment onder artikelnummer 37813.
E 399,95 *

Volledig nieuwe ontwikkeling.
Bijzonder fijne metalen constructie.
Opengewerkt staafframe en veel gemonteerde
details.
Hoogvermogenmotor met klokanker in de ketel.
Veel bedrijfs- en geluidsfuncties digitaal schakelbaar.

Een actuele verklaring van de tekens vindt u in de actuele
Trix-catalogus.
Alle rechten voorbehouden. Nadruk, ook gedeeltelijk, verboden.
In Duitsland geproduceerd.
* Alle prijsopgaven zijn niet verbindend aanbevolen verkoops
prijzen. Mocht deze informatie geen prijsopgaven bevatten, vraag
a.u.b. uw vakhandelaar naar de actuele prijslijst.
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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.
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