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32421 Vatrijtuig Zillertalbahn
Dit rijtuig rijdt echt op de Zillertalbahn! Daar kun je tijdens
de rit met je vrienden gezellig in het vat zitten en aan de
kleine bar drankjes bestellen. Vaak wordt dit rijtuig samen
met het oldtimer-rijtuig en een stoomloc op het traject
tussen Jenbach en Mayrhofen ingezet.
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Model van de zogenoemde Fasslwagen (vatrijtuig) van
de Zillertalbahn in Tirol. Natuurgetrouwe kleurstelling
en opschrift uit tijdperk VI. Uitgerust met een compleet
interieur in het vat en in de hut ervoor.
Lengte over de buffers 34 cm.
€ 169,– *

Volgend jaar kan de Zillertalbahn trots terugkijken
op 120 jaar spoorweggeschiedenis. Ter gelegenheid
van dit jubileum werden deze modellen gecreëerd.

Dit fraaie oldtimer-rijtuig uit de beginjaren van de
Zillertalbahn wordt tegenwoordig nog ingezet in de
historische stroomtrein op het traject tussen Jenbach en
Mayrhofen in Tirol. Rijtuig AB 3 heeft coupés in 1e en
2e klasse, maar van rijtuig B 20 is de helft ingericht als
een speelruimte voor kinderen, wat door het kleurrijke
opschrift „Kinderwagen” ook naar buiten toe duidelijk
wordt aangegeven.

6G

33210 Zillertalbahn AB 3
Model van personenrijtuig AB 3 van de Zillertalbahn
in Tirol. Origineelgetrouwe kleurstelling en o pschriften
in de uitvoering uit tijdperk VI, zoals de rijtuigen
tegenwoordig nog in een stoomtrein worden gebruikt.
Complete interieurinrichting, deuren in de kopschotten
en platformdeuren kunnen open. Metalen wielstellen.
Lengte over de buffers 36 cm.
€ 169,– *

6G

33211 Zillertalbahn B 20
Model van het personenrijtuig B 20 van de Zillertalbahn
in Tirol met speelcoupé voor kinderen. Origineelgetrouwe
kleurstelling en opschriften in de uitvoering uit tijdperk VI,
zoals de rijtuigen tegenwoordig nog in een stoomtrein
worden gebruikt. Complete interieurinrichting, deuren in
de kopschotten en platformdeuren kunnen open.
Metalen wielstellen.
Lengte over de buffers 36 cm.
€ 169,– *
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Zillertalbahn
6HKEFA8JG

25703 Zillertalbahn U2
De Oostenrijkse stoomlocs uit serie U behoorden tot de
meest gebouwde smalspoorstoomlocs in Europa. Van deze
24 ton zware en 7,2 meter lange loc werden in de jaren
1894 tot 1922 54 exemplaren gebouwd, voor verschillende
smalspoorbanen in het toenmalige Oostenrijks-Hongaarse
Rijk. Met een vermogen van 225 pk en een topsnelheid
van 35 km/h voldeden ze aan alle gestelde eisen. Ook
tegenwoordig zijn er nog enkele actief op verschillende
museumspoorlijnen, zoals de in 1900 gebouwde U2 van
de Zillertalbahn, die op het traject tussen Jenbach en
Mayrhofen in Tirol rijdt.

Model van de stoomloc U2 van de Zillertalbahn in
Oostenrijk. Origineelgetrouwe kleurstelling en opschriften
uit tijdperk VI, zoals deze loc tegenwoordig nog tussen
Jenbach en Mayrhofen voor de historische trein wordt
ingezet. Aandrijving door een krachtige Bühler-motor
op alle drie de aangedreven wielstellen, antislipwielen.
Volledig herbewerkt model met nieuwe lampen, c omplete
ketelopbouwen en gemonteerde geëtste locborden.
Voorzien van een mfx/DCC-decoder met veel digitaal
oproepbare en schakelbare functies, zoals verschillende
licht- en geluidsfuncties en een rookset met wielsynchrone
stoomuitstoot. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein, rijgeluid en twee via reed-contacten activeerbare
geluiden ook geschikt voor analoog gebruik.
Lengte over de buffers 34 cm.
€ 879,– *

Volgend jaar kan de Zillertalbahn trots terugkijken
op 120 jaar spoorweggeschiedenis. Ter gelegenheid
van dit jubileum werden deze modellen gecreëerd.
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D. Bugschat, www.lokschuppen-dominik.de
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Wiscasset Waterville & Farmington Railway
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Wiscasset Waterville & Farmington Railway
Bij de door de Wiscasset, Waterville & Farmington Railway
ingezette museumtreinen worden de typisch Amerikaanse
oldtimer-rijtuigen gebruikt, herkenbaar aan het bovenlicht
in het midden van het wagendak. Met de kleine daar
ingezette locs worden meestal slechts 2 of 3 rijtuigen
tot een trein samengekoppeld. Gemengde treinen, met

reizigersrijtuigen en goederenwagens, zijn gebruikelijk.
Met de donkergroene kleurstelling zijn de rijtuigen voorzien
van een alom gebruikt kleurenschema, dat onder andere
ook bij rijtuigen van de Durango & Silverton Railroad en de
White Pass & Yukon Railroad wordt toegepast.

6G

36813 WW & FRy personenrijtuig
Model van een typisch Amerikaans oldtimer-personenrijtuig
in de uitvoering van de Wiscasset Waterville & Farmington
Railway, zoals tegenwoordig nog op deze museumspoorlijn
in het oosten van de USA wordt ingezet. Het model heeft
natuurgetrouwe kleuren en opschriften. Deuren die open
kunnen, complete interieurinrichting. Metalen wielstellen.
Lengte 49 cm.
€ 199,– *

6G

36814 WW & FRy personenrijtuig
Model van een typisch Amerikaans oldtimer-personenrijtuig
in de uitvoering van de Wiscasset Waterville & Farmington
Railway, zoals tegenwoordig nog op deze museumspoorlijn
in het oosten van de USA wordt ingezet. Het model heeft
natuurgetrouwe kleuren en opschriften. Deuren die open
kunnen, complete interieurinrichting. Metalen wielstellen.
Lengte 49 cm.
€ 199,– *
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27254 Stoomlocomotief Fourney WW & FRy
Model van de Fourney stoomlocomotief nr. 9 van de
Wiscasset Waterville & Farmington Railway, zoals
tegenwoordig nog op deze museumspoorlijn in het oosten
van de USA wordt ingezet. Natuurgetrouwe kleurstelling
en opschrift uit tijdperk VI. Beide wielstellen aangedreven
door een krachtige kogelgelagerde Bühler-motor. Voorzien
van een mfx/DCC-decoder met veel licht- en geluidsfuncties en een digitaal schakelbare rookgarnituur.
Lengte over de koppeling 45 cm.
€ 669,– *

Een uiterst gedetailleerde loc.
De houten-planklook is goed
zichtbaar.
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Heruitgave
6EG

35513 RhB sneltreinrijtuig EW IV, 1e klasse
Model van een sneltreinrijtuig van type EW IV van de RhB
in de huidige uitvoering van een gemoderniseerd rijtuig
1e klasse in tijdperk VI. Het model is overeenkomstig het
voorbeeld beschilderd en van teksten voorzien. Deuren
kunnen geopend worden en standaard is interieur
verlichting ingebouwd. Metalen wielen.
Lengte over de buffers 67 cm.
€ 349,– *

6EG

30512 RhB sneltreinrijtuig EW IV, 2e klas
Model van een sneltreinrijtuig type EW IV van de RhB in
de actuele uitvoering van een gemoderniseerde wagen.
Natuurgetrouwe kleurstelling en opschrift uit tijdperk VI.
Gedetailleerde interieurinrichting en deuren die open
kunnen. Standaard ingebouwde binnenverlichting.
Metalen wielstellen.
Lengte over de buffers 67 cm.
€ 349,– *
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Heruitgave
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48573 RhB schuifwandwagen Hai-tvz
Model van een vierassige schuifwandwagen van de
Rhätische Bahn (RhB). Natuurgetrouwe kleurstelling en
opschrift uit tijdperk VI met reclame voor de Güterbahn
RhB. De schuifdeuren kunnen voorbeeldgetrouw worden
geopend en gesloten. Metalen schijfwielstellen.
Lengte over de buffers 62 cm.
€ 199,– *

Trek zachtjes aan de schuifdeur om
deze te ontgrendelen
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Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55-57
73033 Göppingen
Germany

Nu
geopend!

www.lgb.de
Service:
Telefoon: 0522-782188
E-mail: service@marklin.nl
Wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. Alle opgaven van prijs, gegevens
en maten onder voorbehoud. Vergissingen en
drukfouten onder voorbehoud.
Bij de afbeeldingen gaat het deels om handmonsters, retoucheringen en renderings.
De serieproductie kan in detail van de
betreffende modellen afwijken.

Een belevenis voor het hele gezin.

* Alle prijsopgaven zijn vrijblijvend aanbevolen verkoopprijzen. Mocht deze informatie
geen prijsopgaven bevatten, vraag a.u.b. uw
vakhandelaar naar de actuele prijslijst.
Alle rechten voorbehouden. Nadruk, ook
gedeeltelijk, verboden.

OPENINGSTIJDEN
Di-zo 10–18 uur
Actuele speciale openingstijden
op www.maerklineum.com
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2 december 2021 –
Internationale dag van de modelspoorbaan
Surf naar www.tag-der-modelleisenbahn.de voor informatie
over acties en evenementen, ook bij u in de buurt.

Bezoek ons op:
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 kwa
liteitsproduct van deze gecertificeerde firma koopt.

