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Wij vieren 30 jaar passie!

Van harte welkom bij de exclusieve afsluiting van het  
MHI-jubileumjaar 2020.
Indrukwekkende modellen en bijzondere service voor 
 modelspoorbaanklanten kenmerken al 30 jaar het Märklin- 
dealerinitiatief. Een succes dat iets bijzonders vraagt,  
zoals deze BR 103 in unieke metalen editie.
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Highlights:
 • Loc en rijtuigen in actueel design.
 • Met digitale decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties.

Voorbeeld: Elektrische locomotief serie 193 (Vectron). Locomotief van MRCE  
Dispolok GmbH, verhuurd aan Flixtrain GmbH, München, geregistreerd in Duitsland. 
Bedrijfsnummer van de locomotief 193 865-3. Zoals in gebruik rond 2020.

Model: Met digitale mfx-decoder en uitgebreide geluidsfuncties. Locomotief groten-
deels van metaal. Speciale motor, centraal ingebouwd. 4 via cardan 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. Wanneer het frontsein aan beide zijden van de loc is uitgescha-
keld, is aan weerszijden de dubbele A-verlichting ingeschakeld. Verlichting met warm-
witte en rode ledlampjes. 2 mechanisch werkende dakstroomafnemers.  
Lengte over de buffers 21,8 cm.

Digitale functies CU M
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Frontsein     Buffer op buffer     Rijgeluid eloc     Tyfoon     Directe regeling     Piepen van remmen uit     Frontsein cabine 2     Tyfoon hoog     Frontsein cabine 1     Koppelgeluid     Bedrijfsgeluid 2     Ventilator     Conducteursfluit     Luchtpers     Perslucht afblazen     Rangeerfluit     

      Elektrische locomotief serie 193

De FLIXTRAIN komt

€ 239,– *



!U8{Y
42956

Rijtuigen met gedetailleerd lakwerk en opschrift

Nieuwe lengteschaal van de wagens in 1:100
Voorbeeld: Sneltreinrijtuig 2e klasse type Bmmdz 268.7F. Lichtgroene 
basiskleurstelling. Particuliere wagen van de firma Talbot-Services GmbH, 
verhuurd aan Flixtrain GmbH, München. Zoals in gebruik rond 2020.

Model: Verstelbare buffers. Voorbereid voor stroomgeleidende 
 koppelingen 7319 of stroomgeleidende, scheidbare kortkoppelingen 
72020/72021 en voor de inbouw van interieurverlichting 7330.  
Lengte over de buffers 26,4 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

      Sneltreinrijtuig 2e klasse

€ 43,99 *
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Voorbeeld: 3 sneltreinrijtuigen 2e klasse type Bmmz 264.4F en 264.4. 
Lichtgroene basiskleurstelling. Particuliere wagen van de firma Talbot- 
Services GmbH, verhuurd aan Flixtrain GmbH, München.  
Zoals in gebruik rond 2020.

Model: Verstelbare buffers. Voorbereid voor stroomgeleidende koppelingen 
7319 of stroomgeleidende, scheidbare kortkoppelingen 72020/72021 en 
voor de inbouw van interieurverlichting 7330. Alle wagens hebben verschil-
lende bedrijfsnummers en zijn afzonderlijk verpakt, met een extra  
omverpakking. Lengte over de buffers per wagen 26,4 cm. 
Gelijkstroomwielstel E700580.

      Sneltreinrijtuigset Alle rijtuigen met gedetailleerd lakwerk en opschrift

Nieuwe lengteschaal van de wagens in 1:100

€ 129,– * (3 wagens)

 MHI exclusief

Sinds de zomer weer op de rails!
De Flixtrain als unieke serie, zoals hij nu  

op zijn vertrouwde trajecten te zien is.
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MHI-editie in metaal

Highlights:
 • Onderstel en opbouw van de locomotief van metaal.
 • Uitgebreide licht- en geluidfuncties.
 • Machinistencabineverlichting.
 • Machineruimteverlichting.

Voorbeeld: Elektrische locomotieven serie 103,1 van de Deutsche 
 Bundesbahn (DB). Uitvoering met „korte” machinistencabine, stroom-
afnemers met enkele arm en bufferbekleding. Fictieve kleurstelling in 
zilver met beschermlak ter gelegenheid van het 30-jarige jubileum van 
de MHI. Bedrijfsnummer: 103 130-1.

Model: Met digitale mfx-decoder en uitgebreide geluidsfuncties.  
5-polige hoogvermogenaandrijving met vliegwiel centraal ingebouwd. 
Telkens twee assen in elk aangedreven wielstel via een cardan aange-
dreven.  Antislipbanden. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein 
en twee rode sluitseinen in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. 
Frontseinen aan loczijde 2 en 1 elk afzonderlijk digitaal uitschakelbaar. 
Met de rijrichting wisselende machinistencabineverlichting, digitaal 
schakelbaar. Machineruimteverlichting digitaal schakelbaar. Verlichting 
met onderhoudsvrije warmwitte en rode ledlampjes. Gemonteerde 
ruitenwissers. Handgrepen en dakleidingen van metaal. Remleidingen, 
contactdozen en schroefkoppelingen worden als apart monteerbare 
onderdelen meegeleverd.  
Lengte over de buffers ca. 22,4 cm.

Digitale functies CU M
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Frontsein     Rijgeluid eloc     Locfluit     Cabineverlichting     Directe regeling     Lichtfunctie     Frontsein cabine 2     Rangeerfluit     Rangeersnelheid     Frontsein cabine 1     Ventilator     Conducteursfluit     Compressor     Piepen van remmen uit     Perslucht afblazen     

      Elektrische locomotief serie 103

Eenmalige verzamelaarsserie.

Eenmalige speciale serie

Gelimiteerde oplage van 1990 stuks

Exclusief model met presentatiesokkel

€ 399,– *

 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. 

U vindt de garantievoorwaarden en een actuele verklarende lijst van de tekens op  
www.maerklin.de/www.trix.de bij het betreffende product. Beweeg hiervoor de muis over het symboolveld.
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De dakopbouw heeft een vormge-
ving die past bij de gebruikssporen. 
Zelfs de stroomafnemers hebben 
indrukwekkende gebruikssporen

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55 – 57
73033 Göppingen
Germany
www.maerklin.de
www.mhi-portal.eu

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

Wijzigingen en leveringsmogelijkheden voor-
behouden. Alle opgaven van prijs, gegevens 

en maten onder voorbehoud. Vergissingen en 
druk-fouten onder voorbehoud. 
Prijzen naar de actuele prijsstand op het 
moment van ter perse gaan – Prijswijzigingen 
in de loop van het jaar voorbehouden –  Prijzen 
maximaal geldig tot het verschijnen van een 
volgende prijslijst/catalogus. 
Bij de afbeeldingen gaat het deels om hand-
monsters, retoucheringen en renderings. De 
serieproductie kan in detail van de betreffende 
modellen afwijken.  

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.

358 089 – 11 2020

Highlights :
 • Locomotief sterk verschoten en met gebruikssporen.
 • Digitaal op en neer beweegbare stroomafnemer.
 • Authentieke gebruikssporen.
 • Digitale decoder met uitgebreide geluidsfuncties.

Digitale functies onder DCC en mfx
Frontsein
Regeling pantograaf
Rijgeluid eloc
Locfluit
Regeling pantograaf
Piepen van remmen uit
Frontsein cabine 2
Rangeerfluit
Frontsein cabine 1
Directe regeling
Ventilator
Conducteursfluit
Compressor
Perslucht afblazen
Bezanden
Rangeersnelheid
Waarschuwingssein
Brandstof bijvullen
Omgevingsgeluid
Geluid koppeling
Geluid koppeling
Stationsmededeling
Bedrijfsgeluid
Bedrijfsgeluid
Ventilator
Klikken schakelwerk

Voorbeeld: Elektrische locomotief serie 140 van de Deutsche Bahn AG 
(DB AG). Met Klatte-ventilatorroosters en eendelige, afgeronde ruiten 
in de machineruimte. Oriëntrode basiskleurstelling. 
Bedrijfsnummer: 140 024-1. Zoals in gebruik rond 2010.

Model: Met digitale decoder met uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde 
hoogvermogenaandrijving. Vier 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. Wanneer het frontsein aan 
beide zijden van de loc is uitgeschakeld, is aan weerszijden de dubbele 
A-verlichting ingeschakeld. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte 
resp. rode ledlampjes. Stroomafnemer afzonderlijk digitaal op en neer 
beweegbaar. Gemonteerde metalen handgrepen. Machinistfiguur in 
machinistencabine 1. De locomotief heeft een sterk verschoten uiterlijk. 
Lengte over de buffers ca. 18,9 cm.

Een bijbehorende set rijtuigen vindt u in het Märklin H0-assortiment 
onder artikelnummer 47145, met aanwijzingen voor de benodigde 
vervangende wielstellen. 
 
Dit model is in wisselstroomuitvoering leverbaar en heeft  
artikelnummer 37408 in het Märklin H0-assortiment.

€ 379,– *

 Elektrische locomotief serie 140

 *   Alle prijsopgaven zijn niet verbindend aanbevolen 
 verkoopsprijzen.

4 031111 143535


