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Image of the actual 
Napa Valley Wine Train
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Geniet in uw eigen achtertuin van de prachtige Napa Valley Wine Train.
Vanaf het moment dat u de LGB Napa Valley Wine Train laat rijden, wordt u 
teruggevoerd naar een tijd waarin het leven langzamer ging, elegantie de 
norm was en aandacht voor details en kwaliteit op waarde werden geschat. 
Bestel vandaag nog van uw favoriete LGB-verkoper!

Model van een diesellocomotief van de serie F7 A-Unit van EMD in 
de uitvoering van de Napa Valley Wine Train. Kleurstelling en op-
schrift uit tijdperk VI, overeenkomstig de huidige verschijningsvorm. 
Beide draaistellen met krachtige, kogelgelagerde Bühler-motoren 
aangedreven, antislipbanden. Ingebouwde mfx/DCC-decoder met 
veelzijdige licht- en geluidsfuncties, digitaal schakelbaar. Veel gemon-
teerde details, deuren van de machinistencabine die open kunnen. 
Lengte over de koppeling 61 cm.

Dit is een model van een Streamliner passagiersruituig, in de 
kleuren en met het opschrift van de Napa Valley Wine Train.
Het rijtuig heeft een compleet af fabriek geïnstalleerd interieur 
en interieurverlichting. Voorzien van metalen wielsets, incl. 2 
kogelgelagerde wielsets voor stroomopname.
Lengte over de koppeling 76 cm.
Nieuw in 2019 *

Model van een Streamliner Observation Car van de Napa 
Valley Wine Trains. Kleurstelling en 
opschrift zoals in tijdperk VI. Standaard 
uitgerust met complete interieurinrichting 
en binnenverlichting. Verlicht sluitsein 
en verlicht wapen (drumhead). Metalen 
wielstellen, waarvan 2 kogelgelagerde 
wielstellen voor stroomafname.
Lengte over de koppeling 76 cm.

Model van een gesloten goederenwagen van de Napa Valley Wine Trains. 
Natuurgetrouwe kleurstelling en opschrift uit tijdperk VI. Veel 

gemonteerde details, schuifdeuren aan de zijkant kunnen open. 
Metalen wielstellen. Lengte over de koppeling 46 cm.

Dit is een model van een Streamliner panoramaruituig, in de 
kleuren en met het opschrift van de Napa Valley Wine Train.

Het rijtuig heeft een compleet af fabriek geïnstalleerd interieur 
en interieurverlichting. Voorzien van metalen wielsets, incl. 2 

kogelgelagerde wielsets voor stroomopname.
Lengte over de koppeling 76 cm.

Nieuw in 2019*

20580 Napa Valley Wine Train Diesel Locomotive

36592 Wine Train “49er” Passenger Car

36591 Wine Train  “Chardonnay” Observation Car41915  Wine Train Boxcar

36593 Wine Train “Champagne” Dome Car

*Productie alleen bij 

voldoende bestellingen!




