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Spuitgieten van zink

Locomotiefmontage

Automaten draaien

Drukkerij/spuiterij

Stansen/voormontage

Galvanisatie

Nabewerken van spuitgietwerk

Open dag
op 16 en 17 september 2016  

van 9.00 tot 17.00 uur
Actuele programma-informatie: 

www.maerklin.de

•   Fabrieksbezichtiging bij  
doorlopende productie  
van 9.00 tot 17.00 uur

•  Expositie van modelspoor- 
 banen

•   Speciale wagens in H0 en Z  

•   Afwisselend aanvullend   
 programma voor groot en klein

Werk 1
Stuttgarter Straße 55-57 
D-73033 Göppingen
9.00 tot 17.00 uur

•  Uitgebreide fabrieksbezichtiging
•  Modelspoorbanen
•  Springkasteel en speelwagens
•  Locomotiefmontage voor onze bezoekers
•  Eten en drinken
•  Afwisselend amusementsprogramma
•   Verkoop van een speciale wagen in H0 en Z
 

Märklin-Museum
Reutlinger Straße 2 
D-73037 Göppingen
9.00 tot 18:00 uur

•  Uitgebreid kinderprogramma
•  Geweldige aanbiedingen in de shops
•  Verkoop van accessoires
•  Märklin Museum

Internettelevisie en -radio

Uitgebreid live amusementsprogramma, 
vormgegeven door Radiofips en 
Filstalwelle Göppingen.
www.radiofips.de / www.filstalwelle.de

Gratis parkeren

Meer dan 2.500 parkeerplaatsen bij het  
EWS-stadion 

(hoek Lorcherstraße/Nördl. Ringstraße). 
In Göppingen de borden volgen.

Gratis buspendelverkeer

EWS-stadion  •  Werk 1  •  Märklin-Museum 
Vrijdag en zaterdag van 8.30 uur – 17.30 uur

Wijzigingen voorbehouden

Zet deze dag nu al in 
uw agenda!
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Woord vooraf & Inhoud

Lieve LGB-vrienden,

De volkswijsheid zegt dat het weer in het voorjaar 

 „doet wat het wil”. Het is voortdurend veranderend en 

verrassend en al helemaal onvoorspelbaar. En juist dat 

is de tijd waarin je met je LGB veel afwisseling kunt 

beleven.

Op de ene dag met de panoramawagen van de  

Rhätische Bahn om te zonnebaden, op de andere met 

de sneeuwschuiver de trajecten schoonvegen.

Dat kan allemaal omdat de LGB-baan elk weer trotseert 

en absoluut speelplezier bij indrukwekkende kwaliteit 

betekent. Ofwel als doordachte installatie, of met de 

kinderen snel en eenvoudig opgebouwd.

De LGB rijdt bij elk weer.

Ook dit jaar presenteren wij voor het nieuwe seizoen 

2016 een compleet totaaloverzicht van het actuele 

LGB-assortiment, met alle nieuwigheden en bijbehorende 

accessoires.

Het afgelopen jaar liet duidelijk zien dat naast de 

interesse ook de vraag stijgt. Zowel in de wereld van 

de vrijetijdsbesteding als in de wereld van de professio-

nals gaat het bijna altijd om vragen over de opbouw, de 

spreekwoordelijke LGB-kwaliteit en de functionaliteit.

In de toekomst willen wij onze speciale advisering verder 

uitbouwen en u met raad en daad terzijde staan. Breng 

een bezoek aan de LGB-vakhandel bij u in de buurt.

Wij wensen alle LGB-ontdekkers, oude vrienden en 

 modelprofessionals veel plezier en een afwisselend 

seizoen 2016 met hun LGB.
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70230 Startset goederentrein 230 volt DR tijdperk III 
De startset voor veelzijdige speelmogelijkheden: 
 goederentrein met dieselloc, een lageboordwagen en een 
rongenwagen. Kleuren en opschriften komen overeen met 
tijdperk III van de DR. De loc is voorzien van een krachtige 
Bühler-motor en beschikt over een aansluiting voor inbouw 

3DEG

•	 Voor	het	eerst	in	tijdperk	III	van	de	DR.

Startsets

70302 Startset personentrein 230 volt 
Deze startset bevat alles wat u nodig hebt om in de wereld 
van LGB te stappen: Stoomloc „Stainz“ met een krach-
tige motor, elektronische stoomlocgeluiden en rookset, 
multifunctioneel stopcontact, 2 personenrijtuigen, figuren, 

EFAG

12 x

12 x

1 x

1 x

1 x

1 x

van een MZS-decoder. De set bevat tevens een railcirkel, 
rijregelaar, stroomvoeding en aansluitkabel.  
Lengte over de buffers van de trein 75 cm.

een complete cirkelbaan (diameter 1.290 mm), voeding en 
rijregelaar.  
Treinlengte 85 cm.  
Eenvoudig opbouwen en wegrijden!

1.290 mm 

1.290 mm 

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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70304 Startset kersttrein 230 volt 
Deze startset bevat een oldtimertrein, bestaande uit een 
tenderloc en 2 personenrijtuigen in kerstsfeer. De loc is 
uitgerust met een krachtige Bühler-motor, frontsein en een 
rookset. De set bevat bovendien een complete cirkelbaan, 
voeding en rijregelaar.  
Treinlengte 85 cm.

EBG
Deze trein kan fantastisch worden uitgebreid met het 
eerder verschenen kerstrijtuig.

Startsets

70403 Startset goederentrein 230 volt 
De startset voor eindeloze speelmogelijkheden: Goederen-
trein met stoomlocomotief „Stainz”, een ballastwagen en 
een beladen lageboordwagen. De stoomloc is uitgerust met 
een krachtige motor en voorzien van elektronisch stoomloc-

EFAG

12 x

12 x

1 x

1 x

1 x

1 x

geluid, een rookset en een multifunctionele contactdoos. 
De set bevat bovendien een complete cirkelbaan (diameter 
1.290 mm), voeding en rijregelaar. 
Treinlengte 85 cm.

1.290 mm  

1.290 mm 
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Lading vrijblijvend
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20990 Stoomlocomotief Saksische II K 
Stoomlocomotief Saksische II K (nieuw). Door het sterk 
toenemende vervoersaanbod was het vermogen van de I K 
machines al snel onvoldoende. Om de beschikbare I K‘s 
toch nog te kunnen gebruiken, werden 4 machines als proef 
tot dubbellocomotieven omgebouwd. Het model van de 
loc is een nieuwe constructie die over antislipbanden, een 
stekkerverbinding voor DCC-decoder, ingebouwde cabine-
verlichting en een rookgenerator beschikt. Het frontsein 
wisselt met de rijrichting. Aandrijving met twee krachtige 
motoren op alle assen. 
Lengte over buffers ca. 56 cm.

1DEAG

•	 Nieuwe	constructie.

Länderbahnen

Het begon allemaal in 1835 met de legenda-
rische Adler. Maar tot 1919 hield het op bij 
de landsgrenzen van de individuele Duitse 
staatjes. De landelijke banen waren strikt 
van elkaar gescheiden en de locomotieven 
werden aan de grens in grensstations gewis-
seld.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Alle deuren kunnen geopend

40032 Open goederenwagen van de K.Sä.Sts.E.B. 
Model van een open goederenwagen type Ocw van 
de Königlich Sächsische Staatseisenbahn, gebruikt op 
verschillende smalspoorbanen in Saksen. Natuurgetrouwe 
kleurstelling en opschrift uit tijdperk I. Metalen wielstellen. 
Lengte over de buffers 30 cm.

$1G

Behorend	bij	loc	25841	of	museumloc	26842.

43356 Koelwagen 
Model van een tweeassige bierwagen van brouwerij 
„Pfannenberg” uit Zerbst, ingezet bij de Königlich Preußi-
schen Eisenbahnverwaltung. Kleuren en opschriften in de 
uitvoering van tijdperk I, met overeenkomstig het voorbeeld 
witgeschilderde langsdragers. Deuren – ook van het rem-
mershuis – kunnen geopend worden. Metalen spaakwielen. 
Lengte over de buffers 34 cm.

1G

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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22155 DRG sleeptenderloc 99 2816 
Ook op de smalspoorlijnen van de DRG in Mecklenburg- 
Vorpommern werden kleine locomotieven ingezet die met 
een sleeptender waren gekoppeld. Het LGB-model is van 
deze voorbeelden afgeleid. Het model is uitgevoerd met 
een krachtige motor en verlichting en volgens het voorbeeld 
zonder lichtmachine. Beschildering en teksten overeenkom-
stig tijdperk II.  
Lengte over de buffers 45 cm.

2EG

Na de verwarring van de oorlog werd in 1924 
de Deutsche Reichsbahn wettelijk omgezet 
naar de Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. 
Met deze maatschappij werd begonnen om 
het bestand aan locomotieven te standaar-
diseren. Deze structurele standaardisering 
maakte het ontstaan mogelijk van nieuwe en 
legendarische stoomlocseries.

Deutsche Reichsbahn Gesellschaft (DRG) 

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Op veelvuldig verzoek alle wagens 

nu ook als afzonderlijk artikel 43233 DRG ketelwagen Köln 
Model van een ketelwagen type Köln van de Deutsche 
Reichsbahn Gesellschaft (DRG). Natuurgetrouwe kleurstel-
ling en opschrift uit tijdperk II. De wagen kan voorbeeldge-
trouw worden geladen en gelost. Metalen wielstellen.  
Lengte over de buffers 30 cm.

2G

43232 DRG lageboordwagen Xt 
Model van een lageboordwagen type Xt van de Deutsche 
Reichsbahn Gesellschaft (DRG). Natuurgetrouwe kleurstel-
ling en opschrift uit tijdperk II. Metalen wielstellen.  
Lengte over de buffers 30 cm.

2G

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.

2G

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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20180 Stoomlocomotief 99 5604 
Stoomlocomotief Lenz type 1 van de DR. Kleurstelling en 
teksten overeenkomstig het origineel in tijdperk III. De 
aandrijving vindt plaats met een krachtige Bühler-motor 
op beide drijfassen. Antislipbanden. DCC-aansluiting. Het 
frontsein wisselt met de rijrichting, ingebouwde verlichting 
van het machinistenhuis en rookgenerator. Deuren van het 
machinistenhuis kunnen geopend worden. Verende buffers. 
Lengte over de buffers 25 cm.

3IDEAJG

Voor deze loc is de bijpassende wagenset 39079 
verkrijgbaar.

•	 Nieuwe constructie.

Deutsche Reichsbahn

Het tijdperk van de zelfstandige banen per 
land kwam tot een einde en in 1920 ontstond 
de Deutsche Reichsbahn. Contractueel gin-
gen de voormalige acht zelfstandige spoor-
wegen over naar één directie en ontstonden 
de Duitse staatsspoorwegen van de repu-
bliek van Weimar tot aan het einde van de 
tweede wereldoorlog.

Nieuwe constructie met veel 

 gemonteerde onderdelenw

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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39079 Wagenset DR (Franzburger Kreisbahn) 
Wagenset „Franzburger Kreisbahn”. 
De wagenset bestaat in totaal uit 3 wagens. 2 x 2-assig 
personenrjtuig 3e klasse Ci in groene kleurstelling met 
metalen wielen, 1 x 2-assige facultatiefrijtuig 3e klasse Gci 
eveneens groen met metalen wielen. Vormgeving van alle 
rijtuigen volgens tijdperk III van de DR. Alle wagens zijn 
uitgebreid en overeenkomstig het voorbeeld van opschrif-
ten voorzien. De deuren van de wagens kunnen geopend 
worden. Alle wagens individueel verpakt.  
Totale lengte over de buffers 90 cm.

3G
Passende set rijtuigen voor stoomloc 20180.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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24741 DR-stoomloc 99 5631 
Model van de tenderloc 99 5631 van de DR, ingezet bij 
de Spreewaldbahn. Voorbeeldgetrouwe kleurstelling en 
opschriften volgens tijdperk III. Voorzien van een krachtige 
Bühler-motor die alle assen aandrijft. Antislipbanden. 

3HKEFAG

Deutsche Reichsbahn

Veelzijdige geluidsfuncties

Overeenkomstig het origineel  
van teksten voorzien

Voorzien van een mfx/DCC-digital decoder. Frontsein met 
de rijrichting wisselend, digitaal schakelbaar. Veel geluids-
functies zoals stoomloc-rijgeluid, fluiten en nog veel meer. 
Lengte over de buffers 33 cm.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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20752 DR stoomlocomotief 99 5015 
Model van een smalspoorstoomloc van de DR, gebruikt 
op de smalspoortrajecten in de Harz. Natuurgetrouwe 
kleurstelling en opschrift uit tijdperk III. Beide wielstellen 
worden door een krachtige kogelgelagerde Bühler-motor 

$3HKEFBJG
Met licht, rook en vele geluidsfuncties.

Locomotief met mfx-geluidsdecoder

Rookset en frontsein bij digitaal gebruik schakelbaar

aangedreven. Antislipwielen. Voorzien van een mfx/DCC- 
geluidsdecoder met vele functies, schakelbare rookset en 
frontsein bij digitaal gebruik.  
Lengte over de buffers 24 cm.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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40031 Set open goederenwagens DR tijdperk III 
Set wagens bestaande uit twee open goederenwagens 
van het type Ow van de DR, ingezet op de smalspoorbanen 
in de Harz. Een wagen met opzetboorden op de wanden 
ter vergroting van de laadruimte, een wagen met normale 
wanden met houtstructuur en metalen deuren. Beide 
wagens overeenkomstig het voorbeeld zonder reminstalla-
tie en zonder handrem, maar met remleidingen. Voorbeeld-
getrouwe beschildering en opschriften volgens tijdperk III. 
Metalen spaakwielen. Beide wagens individueel verpakt. 
Lengte over de buffers per wagen 30 cm.

3G
•	 Vormvariant	met	nieuwe	onderdelen.

Deutsche Reichsbahn

Vormvariant met nieuwe onderdelen

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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41031 Paar open goederenwagens 
De set wagens bestaat uit 2 individueel verpakte goede-
renwagens van het type Ow tijdperk IV van de Deutsche 
Reichsbahn (DR) met houten opbouw en dubbele stalen 
deuren. Een wagen is uitgevoerd met een remmersstoeltje. 
Beide modellen voorzien van metalen spaakwielen en ge-
detailleerd en nauwkeurig van opschriften voorzien. Beide 
wagens individueel verpakt.  
Lengte over de buffers elk 30 cm.

$4G Plankenopbouw en metalen deuren met twee vleugels

Wagens afzonderlijk verpakt

Verschillende bedrijfsnummers

Eén wagen met stoel voor de remmer

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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41039 Paar schamelwagens 
Paar schamelwagens bestaande uit 2 schamelwagens van 
de DR in tijdperk III. Het wagenpaar is geladen met een 
lading echt hout dat overeenkomstig het voorbeeld met de 
meegeleverde metalen kettingen kan worden „vastgezet”. 
De schamelwagens zijn een nieuwe ontwikkeling. Beide 
wagens zijn voorzien van metalen dubbelspaakswielen. 
Lengte over de buffers ca. 60 cm.

3G

•	 Nieuwe	ontwikkeling.

Deutsche Reichsbahn

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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49550 Set DR-wagens 
Set wagens bestaande uit 5 goederenwagens voor smal-
spoorbanen van de DR. Met het origineel overeenkomende 
kleuren en opschriften uit tijdperk III. Bevat een open 
goederenwagen, 2 ketelwagens, een hogeboordwagen en 
een rongenwagen. 
Lengte over de buffers elk 25 cm.

3G

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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46357 Gereedschappenwagen voor brandblustrein 
Gereedschappenwagen van de Wernigerode brandblustrein 
van de DR in de toestand rond 1979. Vormvariant met 
ingezette vensters. Voorbeeldgetrouwe kleurstelling en 
opschriften. De deuren in de zijkanten kunnen geopend 
worden. Metalen spaakwielen. 
Lengte over de buffers 30 cm.

4G
Passend bij 42010.

Deutsche Reichsbahn

Terug

Front

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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42010 Ketelwagen voor brandblustrein 
Ketelwagen uit de Wernigerode brandblustrein van de 
DR in de toestand rond 1979. Vormvariant met nieuwe 
tekstborden overeenkomstig het voorbeeld. Kleurstelling 
en teksten overeenkomstig het voorbeeld. De ketel kan 
worden gevuld en geleegd. Metalen spaakwielen.  
Lengte over de buffers ca. 25,5 cm.

4G
Passend bij 46357.

42590 DR bluswaterwagen 
Model van een vierassige rongenwagen met rembordes 
en ketel. Nieuwe kopwanden met plankenstructuur, indivi-
dueel geplaatste rongen. Voorbeeldgetrouwe kleurstelling 
en opschriften als bluswaterwagen van de DR voor het 
metersporige net in de Harz in tijdperk IV. Metalen wielen. 
Lengte over de buffers 41,5 cm.

$4G

Eenmalige productie in 2016.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Deutsche Reichsbahn

45002 DR rongenwagen 
Model van een tweeassige rongenwagen van de DR, 
gebruikt op de smalspoortrajecten in de Harz. Natuurge-
trouwe kleurstelling en opschrift uit tijdperk III.  
Lengte over de buffers 25 cm.

$3G

45003 DR rongenwagen 

$3G

Deze nieuwigheid kunt u ook als variant verkrijgen 
met een ander bedrijfsnummer: 

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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29655 DR treinstel en stuurstandrijtuig VT 133 
Treinstel VT 133 met stuurstandrijtuig van de DR met 
tijdperk III-belettering. Volledig authentieke kleurstelling en 
opschriften. Alle deuren kunnen worden geopend. Treinstel 
en stuurstandrijtuig beschikken over een interieur en 
interieurverlichting. Frontsein met de rijrichting wisselend. 
6 stroomafnemers op het treinstel. 2 aangedreven assen. 

3CEG
Twee multifunctionele aansluitingen per voertuig. Behuisde 
aandrijving met 7-polige Bühler-hoogvermogenmotor, 
ingebouwde MZS-decoder, spanningsbegrenzingssysteem. 
Kabel voor elektrische verbinding van het treinstel en het 
aanhangrijtuig meegeleverd.  
Lengte over buffers 72,5 cm.

Overeenkomstig het origineel  
van teksten voorzien

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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31352 Set DR-reizigersrijtuigen 
Deze set reizigersrijtuigen van de Deutsche Reichsbahn 
met zijwanden met houtimitatie en groene basiskleur-
stelling past bij de vele actuele modellen, met name bij 
de Saksische locomotieven van de tijdperken III tot VI. 
De LGB-modellen beschikken over metalen wielen, een 
volledig ingericht interieur, de deuren aan de kopse kanten 
kunnen geopend worden en de rijtuigen zijn overeenkom-
stig het voorbeeld van opschriften voorzien. Beide wagens 
individueel verpakt.  
Lengte over de buffers elk ca. 58 cm.

3456G

Deutsche Reichsbahn

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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30321 DR bagagewagen KD4 
Model van bagagewagen type KD4 van de DR, zoals vroe-
ger op veel trajecten van de DR werd gebruikt. Compleet 
nieuwe constructie met blikken wanden, schuifdeuren die 
open kunnen en andere typegetrouwe details, zoals schoor-
werk aan de wagenbodem. Natuurgetrouwe kleurstelling 
en opschrift uit tijdperk III. Metalen wielstellen.  
Lengte over de buffers 50 cm.

$3G

Compleet nieuwe constructie

30322 DR bagagewagen KD4 
Dezelfde uitvoering als 30321, ander bedrijfsnummer en 
revisiegegevens.

$3G

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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41100 DR-lageboordwagen, grijs 
Met lageboordwagens kunnen de meest verscheidene 
goederen getransporteerd worden. Dergelijke multifunctio-
nele wagens werden op het gehele net van de DR ingezet. 
Kleurstelling en beschrifting komen overeen voor de 
 tijdperken III en IV.  
Lengte over buffers 30 cm. 
 

34G

Deutsche Reichsbahn

43121 DR hogeboordwagen 99-72-05 
Open goederenwagens vormden een van de belangrijkste 
wagentypen bij de DR. Ze waren bedoeld voor het vervoer 
van goederen die geen last van vocht hadden. Model 
van een tweeassige wagen met rembordes. Model in de 
beschildering en met opschriften van tijdperk III, voorzien 
van metalen schijfwielen. 
Lengte over de buffers 33,5 cm.

3G

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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49431 Set kiplorriewagens DR 
Kiplorriewagens werden en worden in grote aantallen in 
steengroeves, mijnen en ook op bosspoorlijnen ingezet. 
Ze worden gebruikt voor het transport van zand, klei, 
steenkool, erts en aarde. De LGB-set met 3 wagens geeft 
de kenmerkende kiplorries van de Muskauer Waldeisen-
bahn in tijdperk III voorbeeldgetrouw weer. Alle voertuigen 
zijn fraai bedrukt, ook aan de voorzijde op het onderstel, 
en beschikken over een voorbeeldgetrouwe, uitneembare 
ladinginzet. Metalen wielen. Alle wagens afzonderlijk 
verpakt.  
Lengte over de buffers 17 cm per wagen.

3G

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Deutsche Bundesbahn

Na de tweede wereldoorlog controleerden 
eerst de bezettingsmachten het bedrijf op 
de overgebleven trajecten evenals het ma
teriaal. Met de oprichting van de Bonds
republiek Duitsland op 24 mei 1949 volgde in 
september 1949 de naamsverandering naar 
Deutsche Bundesbahn.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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20121 Diesellocomotief V 100 DB 
Dieselhydraulische multifunctionele locomotief serie 
V 100 van de Deutsche Bundesbahn (DB) in de uitvoering 
van tijdperk III. Het LGBmodel is een volledig nieuwe 
constructie, in een gedetailleerde kleurstelling en belette
ring overeenkomstig het voorbeeld. Hij beschikt over een 
op de fabriek ingebouwde mfx/DCCDigitaldecoder en 

3HKEFJG
•	 Volledig nieuwe constructie.
•	 Op de fabriek ingebouwde mfx/DCC-Digital- 

decoder en geluid.
•	 Ingezette ramen.
•	 2 krachtige motoren.
•	 Alle assen aangedreven.
•	 Antislipbanden.
•	 Met de rijrichting wisselend LED-frontsein.

Op de fabriek ingebouwde mfx/DCC-Digital- 

decoder en geluid

uitgebreide geluidsfuncties (gedeeltelijk ook voor analoog 
bedrijf) zoals tyfoon hoog en laag, dieselrijgeluiden, geluid 
bij stationair draaien, luchtpomp, remgeluiden enz. Alle 
assen worden door twee krachtige motoren aangedreven. 
Ingezette ramen, antislipbanden. Cabineinterieur, met de 
rijrichting wisselend driepunts LEDfrontsein.  
Lengte over de buffers ca. 45 cm.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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20120 DB dieselloc BR 212 
Model van de dieselhydraulische multifunctionele 
locomotief van de BR 212 in de uitvoering uit tijdperk IV. 
Voorbeeldgetrouwe kleurstelling en opschrift in de typische 
lakkleuren beige/turquoise uit de jaren 70 en 80. 
Aandrijving door twee kogelgelagerde motoren op alle 
wielstellen, ingebouwde mfx/DCC-geluidsdecoder met 
uitgebreide geluidsfuncties, zoals rijgeluid, compressor, 
seinhoorn en nog veel meer. Frontsein met warmwit led-
lampje, met de rijrichting wisselend, digitaal schakelbaar. 
Gemonteerde ruiten, cabine-inrichting en antislipwielen. 
Lengte over de buffers 45 cm.

$4HKEFJG

Deutsche Bundesbahn

Locomotief met mfx-geluidsdecoder

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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21750 DB elektrische locomotief E 10 tijdp. III 
Elloc E 10 van de Deutsche Bundesbahn (DB) in de uitvoe-
ring van tijdperk III met basiskleur staalblauw. 
Dit nieuwe model van LGB is nauwkeurig gedetailleerd en 
uitgebreid geschilderd en van teksten voorzien. Alle assen 
worden aangedreven door twee krachtige motoren.Voorzien 
van een aansluiting voor inbouw van de decoder 55028. 
Verder valt het model op door ingezette vensters, 

3IDEJG
•	 Ingebouwde	DCC-aansluiting.
•	 Ingezette	vensters.
•	 2	krachtige	motoren,	beide	assen	in	beide	draai-

stellen	aangedreven.
•	 Antislipbanden.
•	 Met	de	rijrichting	wisselend	LED-frontsein.
•	 Pantograaf	handmatig	beweegbaar.
•	 Verwisselbare	middenbuffer	meegeleverd.

 anti- slipbanden en met de rijrichting wisselende 
LED-seinen. Uitwisselbare bufferbalk met centrale buffer 
meegeleverd. 
Lengte over de buffers 60 cm.
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39310 Set sneltreinrijtuigen DB tijdperk III 
4-delige set sneltreinrijtuigen van de DB (Deutsche Bun-
desbahn) in de uitvoering van tijdperk III. De set bestaat uit 
1 1e klasse coupérijtuig A4üm-61, 2x 2e klasse coupérijtui-

3EG
Deze set rijtuigen vult de elektrische locomotief E10 
(LGB 20750 of 21750) aan tot een voorbeeldgetrouwe 
trein, ook de BR 139 (LGB 20755) kan net als bij het 
origineel worden ingezet.

Deutsche Bundesbahn

gen B4üm-63 in verschillende uitvoeringen en een gecombi-
neerd restauratierijtuig BRbu4üm-61. Alle voertuigen 
in voorbeeldgetrouwe, hoogwaardige beschildering en 
opschriften. Alle rijtuigmodellen zijn voorzien van metalen 

wielen, een hoogwaardig interieur en interieurverlichting. 
De deuren kunnen uiteraard worden geopend. Alle rijtuigen 
zijn afzonderlijk verpakt.  
Lengte over de buffers 80 cm per rijtuig.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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23945 DB dieselloc BR 220 
Nadat de diesellocs uit de serie V 200 eind jaren 60 uit de 
sneltreindienst waren teruggetrokken, trokken de vanaf 
1968 met serie 220 aangeduide machines ook goederen-
treinen. Het model geeft loc 220 085-5 weer in de originele 
beschildering en teksten voor tijdperk IV. Uitgerust met 
twee krachtige motoren, decoder, geluid en twee gepulste 

4HKEFBG

Eenmalige productie.

Passend bij ertswagens 40980 en 40981 en bij diesel-
loc 20120.

•	 Met volledig geluid en rook uit de uitlaat.

Deutsche Bundesbahn

rookgeneratoren die de uitlaatgassen nabootsen. Twee 
multifunctionele stopcontacten, antislipbanden en nog veel 
meer details.  
Lengte over de buffers 67 cm.

Met volledig geluid en 

rook uit de uitlaat
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40980 Set DB-zelflossers 
Set wagens bestaande uit 3 grootruimwagens Fad 168 van 
de Deutsche Bundesbahn (DB) voor de inzet in lange treinen 
in het bulkgoederenverkeer met kolen, cokes of erts. Elke 
wagen is voorzien van een eigen bedrijfsnummer.  
Lengte over de buffers elk 42 cm.

4G
Passend bij BR 220 23945 of BR 139 20755. De trein 
kan worden aangevuld met wagenset 40981.

Individuele bedrijfsnummers

Elke wagen individueel verpakt

Verschillende bedrijfsnummers

Met voorbeeldgetrouwe veroudering

Elke wagen individueel verpakt

Verschillende bedrijfsnummers

40981 Set DB-zelflossers 
Set wagens bestaande uit 3 grootruimwagens Fad 168 
van de Deutsche Bundesbahn (DB) voor de inzet in lange 
treinen in het bulkgoederenverkeer met kolen, cokes of 
erts. Elke wagen is voorzien van een eigen bedrijfsnummer 
en verouderd.  
Lengte over de buffers elk 42 cm.

4G
Breidt wagenset 40980 met drei wagens uit. Passend 
bij BR 220 23945 of BR 139 20755.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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45921 Set rongenwagens DB AG met houtaanhanger 
voor vrachtauto 
Vierassige rongenwagen van de DB AG. Belettering en 
kleurstelling overeenkomstig tijdperk V. Uitgerust met 
metalen schijfwielen. Bij het model zijn verwisselbare buf-
ferbalken met ombouw naar middenbuffers meegeleverd.  
Lengte over de buffers 66 cm. 

$5G

Deutsche Bundesbahn

Verder bevat de set een model van een houtaanhanger type 
Scania R Highline V8 met een lading boomstammen.  
Lengte van het model 62 cm.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.



Daten an Marieni

37

44920 Dubbele rongenwagen DB Schenker, 4-assig 
Vierassige rongenwagen van DB Schenker AG in tijd-
perk V-uitvoering. Dit universeel inzetbare, deels nieuw 
geconstrueerde model kan van allerlei laadgoed worden 

5G
voorzien. Vervangende bufferbalken voor ombouw naar 
middenbuffer meegeleverd.  
Lengte over buffers 66 cm.
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40035 Open goederenwagen 
Met open goederenwagens kunnen de meest uiteenlo-
pende, over het algemeen niet-vochtgevoelige goederen 
worden getransporteerd. Zulke multifunctionele wagens 
worden en werden op alle trajecten ingezet. Deze nieuwe 
constructie geeft een wagen van het type Münster 75 O 
van de Inselbahn Wangerooge van de DB weer. De 
lakkering en belettering zijn overeenkomstig tijdperk III 
uitgevoerd. De wagen is voorzien van metalen schijfwielen.  
Lengte over buffers 30 cm.

3G

Deutsche Bundesbahn

43357 Bierwagen Weihenstephan 
Model van een tweeassige bierwagen van brouwerij 
„Weihenstephan” uit Freising/Beieren, in gebruik bij de 
Deutsche Bundesbahn. Natuurgetrouwe kleurstelling en 
opschriften in de uitvoering van tijdperk III. Deuren die open 
kunnen. Metalen wielstellen.  
Lengte over de buffers 34 cm.

$3G

Deze wagen is de ideale aanvulling op wagen 42261.

Nieuwe constructie
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26604 Sneeuwploeg DB 
Sneeuwstormen of aardverschuivingen kunnen tot geblok-
keerde rails leiden. De spoorwegen zetten in een dergelijk 
geval allerlei speciale gereedschappen in om het traject 
vrij te maken. Ook u kunt nu met deze speciale loc de rails 
van uw buitenspoorbaan vrijmaken. Grote, in de rijrichting 
wisselende schijnwerpers en knipperlichten zorgen ervoor 
dat de loc ook in een sneeuwstorm direct wordt opgemerkt 
door de spoorwegwerkers.  
Het model is uitgerust met: 
Echt werkende sneeuwploeg met beweegbare spoorploe-
gen, driekeuzeschakelaar voor bedrijfssoort, behuisde 
aandrijving met zevenpolige Bühler-motor, beide assen 
aangedreven, 1 antislipband, 6 stroomafnemers, spannings-
begrenzingssysteem, knipperlichten en in de rijrichting 
wisselende verlichting. Gewicht ca. 2.500 gram.  
Lengte over buffers 32 cm.

4EG

OEG

43411 OEG ballastwagen 
Model van een ballastwagen van de OEG. Natuurgetrouwe 
kleurstelling en opschrift uit tijdperk III. Loskleppen aan de 
zijkant kunnen open. Metalen wielstellen.  
Lengte over de buffers 30 cm.

$3G

Deze wagen is de ideale aanvulling op OEG-loc 
25500 en treinstel 49350.
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Museumsbahnen

Nostalgische locomotieven en gerestaureer-
de historische wagens worden liefdevol on-
derhouden door vrijwillige helpers en leden 
van verenigingen. Dat is min of meer de ver-
klaring voor een museumsbaan. Maar het is 
meer: het is het behoud van historische tech-
niek en de kans om ook lokale geschiedenis 
van heel dichtbij mee te maken. 
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60 jaar nieuwbouwlocs in de Harz 
 
Reeds kort na de overname van de NWE door de DR 
werd het gebrek aan locs op de metersporige banen 
van de Harz merkbaar. Daarom werden in 1950 bij 
LKM in Babelsberg de constructie van een ieuwe 
1‘E 1‘ smalspoorloc voor deze banen in opdracht ge-
geven. Deze leek sterk op de eenheidslocs 99 221-223 
die in 1930 door Schwartzkopff waren gebouwd. In 
januari 1955 werd de eerste nieuwbouwloc afgele-
verd in Wernigerode en in dienst genomen om de 

Harzer Schmalspurbahnen
kinderziekten op te sporen. Vervolgens bleken de locs 
heel goed te voldoen. In de loop van de tijd werden 
tests ondernomen met oliestook en ook kregen ze 
een luchtdrukrem in plaats van de oorspronkelijk in-
gebouwde vacuümrem. Sinds 1992 rijden de locs ook 
weer op de Brocken, nadat dit traject na de Wende 
weer geopend is. In 1993 werden de banen in de Harz 
overgenomen door de HSB en vormden de locs net 
als eerst de ruggegraat van het bedrijf, wat ook na 
50 jaar getuigt van hun kwaliteit.

26813 DR stoomloc 99 7238-1 
Het voorbeeld van dit model is loc 99 7238-1 in de uitvoe-
ring van tijdperk VI. Beschildering en opschriften komen 
overeen met het origineel. Het model beschikt over een 
DCC-aansluiting, een nagebouwd machinistenhuis en met 
de rijrichting wisselende verlichting, twee motoren, een 
multifunctionele contactdoos, stoomgenerator met stoom-
afgifte synchroon met het draaien van de wielen. 
Lengte over de buffers 55 cm.

6DEAJG
Passend bij deze loc is de set wagens 37732.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.



Daten an Marieni

42

26814 HSB stoomlocomotief BR 99.23 
Dit model heeft de locomotief 99 7239-9 in de uitvoering uit 
tijdperk VI van de Harzer Schmalspurbahnen als voorbeeld. 
Natuurgetrouwe lak en opschriften. Het model is voorzien 
van een ingebouwde mfx/DCC-decoder met uitgebreide 
geluids- en lichtfuncties, zoals met de rijrichting wisselend 
frontsein, cabineverlichting en afzonderlijk schakelbare 
motorverlichting. Aandrijving op alle vijf aangedreven wiel-
stellen met twee krachtige, kogelgelagerde Bühler-moto-
ren, antislipbanden. Rookset met stoomuitstoot synchroon 
aan het draaien van de wielen. Veel gemonteerde details, 
compleet ingerichte machinistencabine en deuren die open 
kunnen.  
Lengte over de buffers 55 cm.

$6HKEFAJG

Passend bij deze loc zijn de restauratiewagen 37734 
en andere wagens van de HSB.

•	 Voor het eerst met mfx/DCC-decoder met vele 
functies.

Voor het eerst met mfx/DCC-decoder

Uitgebreide geluids- en lichtfuncties

Cilinderstoom

Harzer Schmalspurbahnen
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21935 HSB dieselloc Köf II 
Dieselloc Köf 199 011-8 van de HSB in de uitvoering van 
tijdperk VI. Uiterst gedetailleerd model met veel gemon-
teerde onderdelen. Aandrijving door krachtige Bühler-motor 
op beide wielstellen, grote trekkracht door antislipwielen. 
Voorzien van mfx/DCC-decoder met veel geluids- en licht-
functies. Voorbeeldgetrouwe lak en opschriften.  
Lengte over de buffers 26 cm.

$6HKEFJG

Voor het eerst als HSB-loc met  

geluid

37734 HSB restauratiewagen 
Model van een restauratiewagen van de HSB (Harzer 
 Schmalspurbahnen). Natuurgetrouwe kleurstelling en op-
schrift uit tijdperk VI. Veel gemonteerde details, interieurin-
richting met restauratiegedeelte. Metalen wielstellen.  
Lengte over de buffers 50 cm.

$6G

Passend bij de eerdere personen-

rijtuigen van de HSB

Natuurgetrouwe kleurstelling en 
opschrift
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37710 Personen-/bagagewagen HSB 
Om het reiscomfort te verhogen, zijn veel personenwagens 
ondermeer voorzien van nieuwe wagenbakken. Dit model 
is een authentieke weergave van zo‘n personenwagen met 
bagage-afdeling. Het model is uitgevoerd in de nieuwe 
donkerrode HSB-beschildering en de fijne belettering van 
het voorbeeld in tijdperk VI. Metalen schijfwielen, nieuw 
nummer, deuren kunnen geopend worden. 
Lengte over de buffer 49,5 cm.

6G

37710 vult de beide personenwagens 37730 en 37731 
aan.

Harzer Schmalspurbahnen

37731 HSB-reizigersrijtuig 
Zitrijtuig type KB met 4 wielstellen, open overgangen 
zonder wc. Om het reiscomfort op de Harzquer- en Selke-
talspoorlijn te verbeteren, werden veel reizigersrijtuigen 
gereconstrueerd. Ze werden hierbij van nieuwe wagenbak-
ken voorzien.  
Het model geeft een dergelijk rijtuig in tijdperk VI in nieuwe 
voorbeeldgetrouwe donkerrode HSB-lakkering en gedetail-
leerde bedrukking weer.  
Nieuw, nog niet eerder gebruikt bedrijfsnummer. Het model 
is voorzien van metalen schijfwielen.  
Lengte over buffers 49,5 cm. 

6G

Bijpassend rijtuig voor 37730.
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6G

37732 Set HSB-personenrijtuigen 
Set rijtuigen, bestaande uit twee vierassige rijtuigen type 
KB. Beide rijtuigen zijn van spanwerkstangen voorzien, 
een rijtuig heeft een ingebouwd toilet. De modellen komen 
overeen met het origineel in de voorbeeldgetrouwe be-
schildering en opschriften van de HSB in tijdperk VI. Beide 
modellen zijn voorzien van metalen schijfwielen. 
Lengte van elk rijtuig over de buffers 49,5 cm.

6G
Met dit rijtuig en de bijpassende rijtuigen 30730 en 
20731 kan samen met loc 26813 een met het voor-
beeld overeenkomende personentrein van de HSB 
worden gevormd.

•	 Voor het eerst met spanwerkstangen op de 
 wagenbodem.

•	 Een rijtuig met ingebouwd toilet.

Voor het eerst met spanwerkstangen 

op de wagenbodem

Een rijtuig met ingebouwd toilet

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.



Daten an Marieni

46

40030 Set open goederenwagens 
Set met 3 open goederenwagens van tijdperk VI van de 
HSB. De inhoud van deze set bevat de volgende, nieuw 
geconstrueerde open goederenwagens: 2 x open goederen-
wagen type Ow met een hoge kopwand, imitatie van hou-
ten wanden en metalen deuren, uitgerust 1 x met metalen 
schijfwielen, 1 x met metalen spaakwielen en voorzien van 

6G

•	 Nieuwe	constructie.

Harzer Schmalspurbahnen

43419 Set ballastwagens HSB 
Set bestaande uit twee ballastwagens van de HSB.  
Beide wagens in de uitvoering vna tijdperk V, beschilde-
ring en opschriften overeenkomstig het voorbeeld. De 
laadkleppen aan de zijkanten kunnen geopend worden. 
Metalen wielen. Beide wagens individueel verpakt. 
Lengte over de buffers per wagen 30 cm. 

5G

verschillende bedrijfsnummers. 1 x open goederenwagen 
Ow met een hoge kopwand, imitatie van metalen wanden, 
metalen deuren, uitgerust met metalen schijfwielen. Alle 
wagens afzonderlijk verpakt.  
Lengte over de buffers 30 cm per wagen.
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Toevalligerwijs

Als museumwagen bewaard gebleven

Metalen wielstellen

Beladen met twee echte houtstapels

6G
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 goederenwa-
gen 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.

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.
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49390 20181

20181 Stoomlocomotief „Franzburg” 
Stoomlocomotief Lenz type i, serie Pommern. Deze door de 
Vulcan Stettiner Maschinenbau AG voor de fa. Lenz & Co. 
gebouwde stoomlocomotief werd oorspronkelijk in veel 
meer dan 30 exemplaren gemaakt. Daarvan zijn 6 ma-
chines ook aan de Franzburger Kreisbahn (FKB) geleverd, 
waarbij de voormalige FKB 4 i in 1980 naar de Deutsche 
Eisenbahn-Verein kwam. De daar vervolgens „Franzburg” 
genoemde locomotief is in 1982 uitgebreid opgeknapt en 
in bedrijf genomen. Deze zeer interessante loc dient als 
voorbeeld voor het LGB-model.  
Het model is een nieuwe constructie en heeft veerbuffers 
voor en achter, antislipwielen, een DCC-interface, cabin-

6IDEAJG

Bij deze loc is treinstel 49390 verkrijgbaar.

•	 Nieuwe constructie.

Franzburger Kreisbahn

edeuren die open kunnen, ingebouwde cabineverlichting, 
rookgenerator en machinistfiguur. Het frontsein wisselt 
met de rijrichting. Aandrijving gebeurt met een krachtige 
Bühler-motor op beide aandrijfassen.  
Lengte over de buffers 25 cm.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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DEV

49390 Set DEV-wagens 
De set wagens voor de goederentrein met passagiersac-
comodatie bestaat uit 2 personenrijtuigen en 2 draaische-
melwagens. Bedrijfstoestand van tijdperk VI. Alle wagens 
zijn overeenkomstig het voorbeeld beschilderd en van 
opschriften voorzien. De deuren van de personenwagens 
kunnen geopend worden. Alle wagens zijn voorzien van 
metalen wielen. 
Lengte van de trein ca. 126 cm.

6G

Eenmalige productie.

Samen met loc 20181 „Franzburg” kan een voor-
beeldgetrouwe museumtrein van de DEV worden 
samengesteld.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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24660 Sylt railbus T 25 
Model van de Wismar railbus T 25 van de Sylter Inselbahn. 
Kleurstelling en teksten overeenkomstig het voorbeeld. 
Typespecifieke verschillen zijn in het model overgenomen, 
zoals bijvoorbeeld de Borgward-motorkap in plaats van de 
oorspronkelijke Ford-motorkap aan een kant, de achter-
uitkijkspiegel of de gemonteerde buffers en fietsmanden. 

$3HKEFG

Voor het eerst met geluid

Sylter Inselbahn

het model beschikt over een krachtige Bühler-motor die 
de beide assen aandrijft. Digital-decoder met geluid en 
verschillende lichtfuncties. Volledig interieur en digitaal 
schakelbare interieurverlichting, deuren kunnen geopend 
worden. Digitaal schakelbaar frontsein, met de rijrichting 
wisselend.  
Lengte over de buffers 45 cm.

Achterzijde met Ford-kap

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Wismar railbus T 25 van de Sylter Verkehrsgesell-
schaft 
Om de onvoordelige en slecht benutte personentrei-
nen met stoomlocomotief te vervangen, ontwikkelde 
de deelstaatbuurtspoordienst in Hannover in 1928 
voorstellen voor langetermijnverbeteringen voor per-
sonenvervoer op de buurtspoorwegen. Er moest een 
lichtemotorwagen komen tegen een lager aankoop-
bedrag, met eenvoudiger en goedkoper onderhoud 
door gebruik van seriestukken van motorrijtuigen, 
met lage productiekosten, éénmansbediening en 
inzetbaarheid in beide richtingen zonder draaien. 

De oplossing voor het probleem van de robuuste en 
kostenefficiënte aandrijving was geniaal en had een 
mooie prijs-kwaliteitverhouding: aan elk wageneinde 
werd eenvoudigweg een standaard Ford-vrachtwa-
genmotor met transmissie bevestigd, inclusief het 
volledige toebehoren zoals de tank, cardanas, motor-
kap, remmen enzovoort. Zo ontstond bij de wagenfa-
briek in Wismar een railomnibus met algehele lichte 
constructie en kon het totaalgewicht van de wagen 
worden beperkt tot zes ton. 
Ook de luchtmachtbasis List op het eiland Sylt zette zo 
een Wismar-railomnibus van de bouwstijl Hannover-E. 

in. Vanaf 25 november 1935 werd hij op de smalle spo-
ren van het eilandnetwerk (1.000 mm) ingezet als T 13 
voor het transport van materiaal en personeel naar 
de Wehrmacht-basissen. De smalspoormotorwagen 
had een asafstand van 3,5 m, 20 beklede zitjes en 
16 vouwstoeltjes. Om extra wagens gemakkelijk aan 
te koppelen hing er een koppelstang aan de uitbouw 
aan de voorzijde. In 1949 kocht Sylter Inselbahn, 
dat in 1954 opging in Sylter Verkehrs-AG (SVG), een 
aantal rijtuigen waaronder de T 13. Daar kreeg het 
de aanduiding T 25. Enkele jaren later moest een 
van de Ford-motoren door een Borgward-motor met 

bijhorende Borgward-motorkap worden vervangen. 
Zo kreeg de T 25 zijn laatste karakteristieke uiterlijk. 
De T 25 reed vaak samen met de Wismar T 22, die 
oorspronkelijk van de vliegbasis Hörnum op Sylt 
kwam. Nog voor de opheffing van Sylter Inselbahn op 
29 december 1970 werd de T 25 uitgerangeerd en in 
1969 aan Deutscher Eisenbahn-Verein (DEV) verkocht. 
Daar werd hij ontdaan van zijn onderdelen voor de 
restauratie van de T 41 van de vereniging (voorheen 
Steinhuder Meer-Bahn). Wat ervan overbleef werd 
nog in 1969 in AW Bremen-Sebaldsbrück verschroot. 

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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28005 Stoomloc Mh 52 Rügensche Bäderbahn, Sound 
Stoomlocomotief Mh 52 van de Rügensche Bäderbahn 
(Ex Rügensche Kleinbahn). Van deze locomotief zijn in 
totaal 3 stuks speciaal gebouwd voor de Rügensche 
Kleinbahn voor gebruik op Rügen. De 28005 geeft de 
huidige toestand van de locs weer in tijdperk VI, dus zoals 
de machine op dit moment op Rügen voor toeristentrei-
nen rijdt. Het model valt op door een voorbeeldgetrouwe 
omzetting met gedetailleerde beschildering en belette-
ring, zo is het machinistenhuis intern zelfs tweekleurig 
uitgevoerd. Dit gedetailleerde model is eveneens zeer ruim 
uitgerust met onder andere een vierstanden-bedrijfsscha-
kelaar, digitaal elektronisch stoomlocgeluid, dampuitstoot 
synchroon met de wielbeweging, klok en fluit, remgeluiden 
(met meertreinensysteem), meldingen van de conducteur 
(bij meertreinensysteem), luchtpomp, veiligheidsklep 
en sissen van de stoom, geluid van de kolenschep (met 

6CEFAG

Rügensche Bäderbahn

 meertreinensysteem), volumeregeling, afstandsbedie-
ning van de sound-functies (met meertreinensysteem), 
ingekapselde aandrijving met zevenpolige Bühler-motor, 
vier aangedreven assen, een antislipband, acht stroomop-
nemers, systeem voor spanningsbegrenzing, stoomgenera-
tor, automatisch met de rijrichting wisselende verlichting, 
multifunctionele aansluiting. 
Lengte over de buffers ca. 36 cm.

35357 Personenwagens van de Rügenschen 
 Bäderbahn (RüBB) 
Model van een personenwage van de Rügenschen 
Bäderbahn, ook bekend als Razende Roland. Kleurstelling 
en teksten overeenkomstig het voorbeeld uit tijdperk VI. 
Volledig interieur en deuren kunnen worden geopend. 
Metalen wielstellen. 
Lengte over de buffers 58 cm.

6G

Ideale aanvulling voor een trein met loc 28005 en 
wagenset 35359.

Volledig ingericht

De deuren aan de kopkanten kunnen open

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft (SOEG)

20980 Stoomlocomotief Saksische I K 
Stoomlocomotief Saksische I K (nieuwbouw). De nieuw-
bouwmachine werd op 4 juli 2009 officieel in bedrijf 
genomen in Radebeul en is sindsdien in dienst bij de 
Preßnitztalbahn. De loc wordt echter ook op andere Saksi-
sche smalspoorlijnen ingezet. Het model van de loc is een 
nieuwe constructie die over antislipbanden, een stekkerver-
binding voor DCC-decoder, ingebouwde cabineverlichting 
en een rookgenerator beschikt. Het frontsein wisselt met 
de rijrichting. Aandrijving met een krachtige motor op alle 
assen. 
Lengte over buffers ca. 28 cm.

6DEAGSaksische I K 
 
De Sächsische Staatsbahn bestelde in 1881 bij Hart-
mann in Chemnitz vier kleine, gedrongen stoomlocs 
voor zijn eerste smalspoorlijn van Wilkau-Haßlau naar 
Kirchberg (750 mm). Deze werden later aangeduid als 
type I K. De machines hadden weliswaar een totale 
asafstand van slechts 1800 mm, maar daar stond 
tegenover dat ze over een relatief grote ketel beschik-
ten. Ze dankten hun karakteristieke uiterlijk aan de 
grote, kegelvormige schoorsteen met Hohlfeldsche 
vonkenvanger, die bij latere leveringen overigens 
vervangen werd door een kobelschoorsteen. Wat 
alle machines gemeen hadden was het plaatstalen 
buitenframe, de extern geplaatste Allan-regeling met 
bakschuiven en de aandrijving met Hallsche krukken.  
Met de uitbreiding van de smalspoortrajecten leverde 
Hartmann tot 1892 in totaal 39 exemplaren van dit 
type aan de Saksische spoorwegen. De particuliere 
Zittau-Oybin-Johnsdorfer Eisenbahn (ZOJE) kocht 
tussen 1889 en 1891 vijf machines, die in 1906 door de 
staatsspoorwegen werden overgenomen.  
Als proef werden in 1886 en 1888 vier I K‘s van de 
Staatsbahn met een Klien-Lindner-holle as geleverd, 
om de snelle slijtage van wielflens en rails tegen te 
gaan. Ze kregen de typeaanduiding lb K. De twee 
series vertoonden ook kleine verschillen in de 
 ketelopbouw. 
Na de Eerste Wereldoorlog moesten in 1919 vijf 
machines als herstelbetaling aan Polen worden 
afgestaan. Tot de invoering van de uiteindelijke 
hernummering van de DRG in 1925 werden in totaal 
12 machines buiten dienst gesteld. De overige werden 
door de DRG als 99 7501-7527 in het bestand opge-
nomen, waarna ze in 1928 eveneens allemaal buiten 
dienst werden gesteld. Twee van de als herstelbe-
taling  afgestane machines kwamen na de bezetting 
van Polen als 99 2504 en 2505 voor korte tijd weer in 
het bestand van de DRG terecht. Een hoge leeftijd 
bereikte de nr. 12, die in 1923 als fabriekslocomotief 
aan Eisenwerk Schmiedeberg was verkocht en daar 
tot 1964 dienst heeft gedaan. 
 

•	 Nieuwe constructie.

In 2005 begon de Verein zur Förderung Sächsischer 
Schmalspurbahnen (VSSB) aan een interessant pro-
ject: met de nieuwbouw van een „Saksische I K” met 
locnummer 54 werd een mijlpaal van de Saksische 
smalspoorhistorie tot leven gewekt. De bij de bouw 
betrokken bedrijven stelden de VSSB hun kennis, 
arbeid en materialen kosteloos of tegen een lage 
vergoeding ter beschikking.  
Zo daalden de kosten van de bouw van de I K nr. 54 
van de geraamde 1,5 miljoen euro tot ongeveer 
800.000 euro, die volledig door particuliere donaties 
werden opgebracht. 
 De montage van de ongeveer 4.400 in Saksen 
geproduceerde onderdelen vond plaats op 16 januari 
2009 in de bekende DB-stoomlocfabriek Meiningen. 
Precies vijf maanden later deed de loc daar zijn eer-
ste rijpogingen. Op 4 juli 2009 werd de „nieuwbouw”- 
I K nr. 54 in Radebeul officieel in bedrijf genomen. 
Sindsdien is hij bij de Preßnitztalbahn ondergebracht, 
maar wordt hij ook op andere Saksische smalspoor-
lijnen ingezet.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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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 twee-
puntsfrontsein en andere bekabeling bij de omloop. 
Natuurgetrouwe kleurstelling en opschrift van de museum-
locomotief uit tijdperk VI. 
Aandrijving op alle wielstellen met twee krachtige, kogel-
gelagerde 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.

6HKEFAJG

Bijpassende wagens zijn bagagewagen 30320 en 
treinstel 39359.

Unieke serie ter gelegenheid van het jubileum van 
de smalspoorbaan bij Zittau, wereldwijd gelimiteerd 
tot 399 stuks.

•	 Nieuwe vorm.

Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft (SOEG)

Nieuwe vorm

Eenmalige serie ter gelegenheid  

van het jubileum

Wereldwijd gelimiteerd tot 399 stuks

Af fabriek uitverkocht

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Ter gelegenheid van het gevierde jubileum „125 jaar 
Zittauer Schmalspurbahn” presenteert LGB twee 
exclusieve nieuwe modellen: De Saksische IV K 154 
als museumlocomotief van de SOEG in voorbeeldge-
trouwe zwart-groene uitvoering met nieuwe water-
reservoirs, ketelconstructies en cabine. Bij deze loc 
past de Saksische bagagewagen 1381K van de SOEG 
als compleet nieuwe constructie met wanden in hout-
look, schuifdeuren die open kunnen en schoorwerk 
op de wagenbodem.

30320 SOEG bagagewagen 1381K 
Model van de Saksische bagagewagen 1381K van de 
SOEG, zoals deze vandaag de dag nog op de smalspoor-
baan bij Zittau wordt gebruikt. Compleet nieuwe construc-
tie 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.

6G

Unieke serie ter gelegenheid van het jubileum van 
de smalspoorbaan bij Zittau.

•	 Compleet nieuwe constructie.

Compleet nieuwe constructie 

Vandaag de dag nog in gebruik

Eenmalige serie ter gelegenheid  

van het jubileum

Af fabriek uitverkocht
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41038 MBS stel platte wagens 
Stel wagens bestaande uit twee modellen van een platte 
wagen type Hw, zoals gebruikt op museumspoorlijn 
Schönheide. Natuurgetrouwe kleurstelling en opschrift uit 
tijdperk VI. Remsysteem met remblokken aan één zijde, 
zoals bij het voorbeeld.  
Lengte over de buffers 60 cm.

$6G

Deze twee wagens zijn omgebouwde draaischamel-
wagens, wat nog te zien is aan het draaischamellager 
op het laadvlak.

Museumbaan Schönheide

36352 Personenrijtuig museumbaan Schönheide 
Model van personenrijtuig 970-571 van de museumbaan 
Schönheide in de huidige rood/beige kleuren. Kleuren en 
opschriften overeenkomstig het origineel in tijdperk VI. 
Deuren op de platforms kunnen geopend worden, volledig 
interieur. Metalen wielen. 
Lengte over de buffers 58 cm.

6G

Dit rijtuig past uitstekend bij loc 26841.
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Stoomlokaalbaan Mühlenstroth (DKBM)

24266 Smalspoor-stoomlocomotief met sleeptender 
Nicki & Frank S 
Smalspoor-stoomlocomotief met sleeptender nr. 4 van de 
stoomlokaalbaan Mühlenstroth (DKBM). 
Voormalige door Henschel & Sohn (Kassel) gebouwd als 
legerlocomotief met fabrieksnummer 25982. Deze loc, die 
eigendom was van Walter Seidensticker, Bielefeld, kwam 
in 2008 na omsporing reeds voor de tweede maal bij de 
DKBM. Daar wordt de loc ingezet onder het oude nummer 
van de zustermachine Frank S. 

6HKEFAG

Smalspoor sleeptenderloc „Nicki+Frank S” 
 
Voor de legerbanen werden in de wereldoorlog door 
Jung en Henschel de smalspoor natte-stoomlocs 
van het type HF 110 C ontwikeld, die zowel ingezet 
konden worden op rails met een breedte van 600 
en van 750 mm, omdat de machines konden worden 
omgespoord. De eenvoudige en robuuste drievoudig 
gekoppelde machines waren uitgevoerd met een 
buitenliggend onderstel, cilinders met zuigerschuiven 
en een Heusinger-aandrijving. Ze waren inzetbaar als 
zogenaamde halve tenderlocs of met extra sleepten-
der. Zonder sleeptender was het bereik van de locs 
overigens heel beperkt, want gewoonlijk werden alle 
brandstoffen in de tender ondergebracht. Tijdens en 
na de oorlog zetten de firma‘s Henschel, Jung, Krenau 
en CKD meer dan 130 exemplaren van het type HF 110 

Dit geheel volgens voorbeeld beschilderde en van 
opschriften voorziene model beschikt niet alleen over een 
Digital-decoder maar ook over het stoomlocgeluid volgens 
het voorbeeld, zoals bijvoorbeeld kolen scheppen, remmen 
en uitslaatslagen, bel, fluit enz. – kortom alles wat bij de 

C op de rails, waarbij de na de oorlog beschikba-
re machines een veel grotere en belangrijker rol 
speelden. 
De Bielefelder fabrikant van hemden en stoomloclief-
hebber Walter Seidensticker verwier in de jaren 70 
en 80 drie van deze interessante stoomlocs, waarbij 
de huidige „Nicki+Frank S” een heel opvallende 
loopbaan heeft gehad: de HF 100 C met fabrieks-
nummer Henschel 25982/1941 draaide tot 1945 op 
de oefeningsveldbaan Rehagen-Klausdorf in de 
omgeving van Berlijn zin rondjes. Begin 1945 werd 
hij opgeslagen in het Oostenrijkse Mittersill, waar 
hij na het einde van de oorlog werd toegewezen aan 
de treindienstleiding Zell am See, waar hij tot 1948 
gestald bleef. In september 1948 werd hij naar de 
Bregenzerwaldbahn in Vorarlberg gebracht waar 
hij werd opgeknapt en waar hij van november 1948 

tot februari 1952 onder het ÖBB-nummer 798.101 
was ingezet. Daarmee was de loopbaan bij de ÖBB 
eigenlijk al weer afgelopen. Weliswaar belandde 
hij in 1955 nog in Waidhofen/Ybbs, maar daar bleef 
hij gestald en ten slotte belandde hij in 1958 op het 
smalspoorkerkhof in Ober-Grafendorf. Officieel werd 
hij in 1972 uitgeschreven en vervolgens verkocht aan 
het Hamburgse bouwbedrijf Spranger & Büll, dat de 
loc wilde opstellen in een speeltuin voor kinderen. Dat 
ging echter niet door en zo kon Walter Seidensticker 
de loc in 1980 aankopen en naar de stoomsmalspoor-
baan Mühlenstroth bij Gütersloh overbrengen, waar 
hij tot 1983 opgesteld bewonderd kon worden. 
De hoofdwerkplaats van de Teutoburger Wald-Eisen-
bahn begon in 1984 met de revisie. Na een hierop 
aansluitende doop onder de naam „Nicki S” trok hij 
op de Jagsttalbahn tot 1986 de museumstoomtreinen. 

Ketelschade en het stopzetten van de Jagsttalbahn 
eind 1988 zorgden voor vertraging bij de nieuwe in-
dienststelling tot 1990 waar hij op de Bregenzerwald-
bahn tot 1992 voor de museumstreinen een nieuw 
„oud” tehuis vond. Een uitgebreide hoofdrevisie in het 
RAW Görlitz met een nieuwe ketel, gelaste waterkis-
ten en een gelaste tender gaf hem in 1993 een nieuw 
leven en een nieuw blauw uiterlijk. Vervolgens reed 
hij als „Nicki+Frank S” bij de Rasenden Roland op 
Rügen voor speciale treinen. Dit gastoptreden duurde 
tot eind juni 2008. Na 25 jaar en een omsporing van 
750 naar 600 mm keerde de „Nicki+Frank S” weer 
terug bij de stoomsmalspoorbaan Mühlenstroth. 
Technisch aangepast en optisch opgeknapt was de 
loc voor het eerst weer onder stoom zichtbaar bij het 
35-jarig bestaan van de vereniging op 17 augustus. 
Tot op heden draait hij daar zijn rondjes.

geluiden van een stoomloc hoort, is hier op te roepen. Met 
een krachtige Bühler-motor in de loc en één in de tender 
is dit model bijzonder krachtig. Het machinistenhuis is 
overeenkomstig het origineel ingericht, de cabinedeuren 
kunnen geopend worden. Veder is de machine voorzien 

van antislipbanden, een stoomgenerator, multifunctionele 
aansluitingen en een keuzeschakelaar voor het bedrijfstype. 
Lengte over de buffers 52 cm.
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24140 Stoomlocomotief 
Stoomlocomotief van een kleine spoorwegonderneming in 
tijdperk III. Stoomloc veldspoortype. Het origineel werd bij 
Orenstein & Koppel in grote aantallen gebouwd. Dergelijke 
kleine stoomlocs werden veelvuldig gebruikt bij smal-
spoor-veld-, fabrieks- en/of bosspoorlijnen.  
Het LGB-model is rijkelijk gedetailleerd en zorgvuldig 
beletterd. 

3G

Veldspoorlijn

25910 Veldspoor-dieselloc 
Veldspoor-diesellocomotief van de KJF in tijdperk IV. Het 
origineel van dit type veldspoorloc is door Deutz gebouwd. 
Deze en soortgelijke kleine smalsporige diesellocs werden 
en worden vaak bij smalsporige veld-, bedrijfs- en bosba-
nen gebruikt.  
Het LGB is uitgebreid en fijn gedetailleerd, en uitgebreid 
beletterd.  

4G

De motor-/aandrijfeenheid is technisch herzien ten opzichte 
van de vroegere versies. Drijfwerk en besturing zijn volledig 
functioneel. Verder zijn beide assen van de loc aangedre-
ven. Ook beschikt het model over een machinist en een 
voorbeeldgetrouw uitgevoerd machinistenhuis. 
Lengte over buffers ca. 21 cm.

De motor/aandrijfeenheid is ten opzichte van de eerdere 
versies van dit model technisch verbeterd. Beide assen van 
de loc zijn aangedreven. Tevens beschikt het model over 
een machinist en een machinistenhuis overeenkomstig het 
voorbeeld. 
Lengte ca. 19 cm.
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42430 Kieplorrie, rood 
Kieplorries werden in grote aantallen in steengroeven en 
mijnen ingezet. Ze dienden voor het transport van zand, 
klei, kolen of erts. Het LGB-model geeft een typische kie-
plorrie volgens het voorbeeld weer. Inzetbaar is het model 
in de tijdperken II tot V.  
Lengte over buffers 17 cm.

2345G

49170 Veldbaan-wagenset 
De wagenset bestaat uit in totaal 4 wagens, waarvan 
1 veldbaan-rongenwagen beladen met 4 vaten voor 
afgewerkte olie, 2 verschillende veldbaanwagens met hoge 

23456G
•	 Kleurstelling	overeenkomstig	het	voorbeeld.zijkanten en 1 veldbaan-plankenwagen met authentieke 

kleuren. Alle wagens kunnen uiteraard volgens het voor-
beeld worden geladen.  
Totale lengte van de wagenset over de buffers ca. 72 cm.
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Op 9 oktober 1899 werd het eerste deeltraject 
van de smalspoorbaan Landquart-Davos van 
Landquart naar Klosters in bedrijf genomen. 
Volgens de goede Eidgenossische traditie 
en de bekende Zwitserse grootmoedigheid 
 hadden drie jaar daarvoor alle gemeeenten 
in de Prättigau en de burgers van Davos in 
een referendum ingestemd met de plannen 
van de Nederlander Willem Jan Holsboer 
voor de bouw van de baan. 1889 geldt tegen-
woordig als geboortejaar van de Rhätische 
Bahn. Het baannet omvat 384 kilometer.

Rhätische Bahn

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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21225 RhB-motorwagen AB2 8/12 „Allegra” 
Driedelige elektrische motorwagen ABe 8/12 van de RhB 
(Rhätische Bahn). Model in de uitvoering van de blau-
we rijtuigen van de Arosa-Bahn. Het model is volledig 
uitgerust, voorzien van twee krachtige Bühler-motoren, een 
mfx/DCC-Sounddecoder met veel licht- en geluidsfuncties 
evenals frontverlichting met een schakelbare schijnwerper, 
verlichting rijregelaar en cabineverlichting, en nog veel 
meer. Pantografen op de eindrijtuigen op afstand gestuurd 

6HKEFJG

Eenmalige serie.

Samen met de personenrijtuigen 37674 en 37675 en 
bagagerijtuig 37690 kan een complete trein van de 
Arosa Bahn worden samengesteld.

•	 Uitvoering in de kleuren van de lijn Chur – Arosa.omhoog en omlaag. Alle rijtuigen zijn voorzien van metalen 
wielen, het middelste rijtuig van wielen met kogellagers. 
Alle deuren kunnen geopend. Veel gemonteerde details 
zoals leidingen, stopcontacten, ruitenwissers, antennes en 
achteruitkijkspiegels. Geveerde buffers en complete railrui-
mers, het middelste deel van de railruimer kan vervangen 
worden door een meegeleverde LGB-systeemkoppeling. 
Lengte over de buffers 206 cm.
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21427 RhB-eloc Ge 4/4 III „Coop” 
De locomotieven van de serie Ge 4/4 III behoren tot de mo-
dernste smalspoorlocs ter wereld. Deze locs trekken zowel 
sneltreinen als goederentreinen. Model van de Ge 4/4 III 
nr. 641 met reclame „Coop”. Kleuren en teksten overe-

6HKEFJG
Ideaal passend bij deze loc zijn de nieuwe Coop- 
wagens 45898, maar ook alle tot nog toe gemaakte 
Coop-wagens.

Rhätische Bahn

enkomstig het origineel. Twee krachtige Bühler-motoren 
drijven alle assen aan, antislipbanden. Voorzien van een 
mfx/DCC-sounddecoder met veel speciale functies, zoals 
lichtwisseling, schakelbare verlichting en nog veel meer. 
Keuzeschakelaar voor bedrijfssoort en multifunctionele 

aansluiting. Dakstroomafnemer motorisch aangedreven. 
Cabinedeuren kunnen geopend, ingezette contactdozen aan 
de kopkant. 
Lengte over de buffers 65 cm.
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24450 RhB elektrische locomotief Ge 2/4 
Model van elektroloc Ge 2/4 van de RhB in de uitvoe-
ring van na de ombouw in de jaren 50. Nieuw dak met 
een stroomafnemer en weerstandsrem, evenals andere 
wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke versie. 
Voorbeeldgetrouwe lak en opschrift uit tijdperk III. Beide 
aangedreven wielstellen worden door een krachtige 
kogelgelagerde Bühler-motor aangedreven, antislipwielen. 
Voorzien van een mfx/DCC-decoder met veel geluids- en 
lichtfuncties, zoals met de rijrichting wisselend frontsein, 
cabineverlichting en nog veel meer.  
Lengte over de buffers 38 cm.

$3HKEFJG

Passend bij de nieuwe RhB-personenrijtuigen 31522, 
32522 en bagagewagen 34553.

•	 Nieuwe vorm.

Grotendeels nieuwe constructie

Voor het eerst in deze omgebouwde 

vorm in het LGB-assortiment
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25390 RhB motorwagen ABe 4/4 34 
Model van motorwagen ABe 4/4 van de RhB voor gebruik 
op het Bernina-traject. Uitvoering in de kleurstelling crème/
groen uit tijdperk III met natuurgetrouwe lak en opschrift. 
Alle 4 de wielstellen worden aangedreven door 2 krachtige 
Bühler-motoren. Voorzien van een mfx/DCC-decoder 
met veel licht- en geluidsfuncties. Veel voor het tijdperk 
typische details, zoals gewijzigde handgrepen bij de kop. 
Complete interieurinrichting, deuren die open kunnen, 
antislipwielen, binnenverlichting en cabineverlichting 
vervolledigen dit fraaie model.  
Lengte over de buffers 64 cm.

$3HKEFJG

Voor het eerst met mfx/DCC-decoder en geluid.

Het bijpassende personenrijtuig heeft nummer 33550.

Rhätische Bahn

Voor het eerst met mfx/DCC-decoder en geluid

Bij het tijdperk passende frontlamp
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24440 RhB elektrische locomotief Gea 2/4 
Om een stoomloos rangeerbedrijf in de stations Chur en 
Landquart mogelijk te maken, werden tussen 1943 en 1946 
drie elektrische locomotieven van het type Ge 2/4 omge-
bouwd met een in het midden geplaatste cabine, waarna 
ze ook een andere aanduiding kregen. Door de gewichts-
besparing kon bij loc 211 zelfs een accu-installatie worden 
ingebouwd. De loc werd voortaan met Gea 2/4 aangeduid. 

3CEG
Het LGB-model 24440 is een voorbeeldgetrouwe weergave 
van deze loc. Het model beschikt over een krachtige 
Bühler-motor, MZS-decoder, functionerende bovenleiding, 
automatisch met de rijrichting wisselende verlichting, twee 
multifunctionele aansluitingen met zekering, zes stroomaf-
nemers, spanningsbegrenzingssysteem, cabinedeuren die 
open kunnen, antislipbanden. 
Lengte over buffers 38 cm.
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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 

$6HKEFJG

Eenmalige productie.

•	 Herzien model 
– vlak gemonteerde ruiten 
– gemonteerde achteruitkijkspiegel 
– gemonteerde contactdozen 
– gemonteerde antennes

Met elektroloc Ge 4/4 II 627 is het kwintet jubile-
umlocs van de RhB compleet. In een eenmalige en 
exclusieve oplage herinnert het zijwandontwerp van 
deze loc aan het 100-jarige jubileum van de spoor-
lijn Chur – Arosa: afgebeeld is het bekendste en 
beroemdste bouwwerk van deze lijn, het 64 m hoge 
en 284 m lange Landwasserviaduct. Tot de hoogwaar-
dige vernieuwingen van dit model behoren de vlak 
gemonteerde ramen in de cabine en machineruimte, 
gemonteerde achteruitkijkspiegel rechts, stopcontac-
ten aan de voorzijde en antennes op het dak.

Completeert het kwintet jubileumlocs 

van de RhB

Traject Chur – Arosa

Af fabriek uitverkocht
Met origineelgetrouwe jubileumprint

Rhätische Bahn

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.
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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 interieurverlich-
ting ingebouwd. Metalen wielen.  
Lengte over de buffers 67 cm.

6EG

Samen met het eveneens nieuw verkrijgbare rijtuig 
2e klasse 30511 kunnen met dit rijtuig sneltreinen 
worden samengesteld volgens het voorbeeld, pas-
send bij de locs van de series Ge 4/4 II en Ge 4/4 III. 

De sneltreinrijtuigen van het type EW IV vormen ook 
nu nog de ruggengraat van de sneltreinen bij de 
Rhätische Bahn. Op dit moment worden de rijtuigen 
grondig verbouwd en gemoderniseerd, en tevens 
krijgen ze een nieuwe beschildering.

30511 RhB sneltreinrijtuig EW IV, 2e klasse 
Model van een sneltreinrijtuig type EW IV van de RhB in 
de huidige uitvoering van een gemoderniseerd rijtuig in 
tijdperk VI. Het model is overeenkomstig het voorbeeld be-
schilderd en van teksten voorzien. Deuren kunnen geopend 
worden en interieurverlichting is standaard ingebouwd. 
Metalen wielen.  
Lengte over de buffers 67 cm.

6EG
Samen met het eveneens nieuw verkrijgbare rijtuig 
1e klasse 35513 kunnen met dit rijtuig sneltreinen 
volgens het voorbeeld worden samengesteld pas-
send bij de locs van de series Ge 4/4 II en Ge 4/4 III.

De serie wordt voortgezet.
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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.

$6EG

Dit rijtuig is de ideale aanvulling op sneltrein
rijtuigen 30511 en 35513.

De sneltreinrijtuigen type EW IV vormen ook vandaag 
nog de ruggengraat van de sneltreinen bij de Rhäti-
sche Bahn. Momenteel worden de rijtuigen ingrijpend 
omgebouwd en gemoderniseerd en voorzien van 
nieuwe lak.

Rhätische Bahn

31904 RhB stuurstandrijtuig ABt 
Model van een stuurstandrijtuig type ABt van de RhB voor 
gebruik in trek-duwtreinen. Natuurgetrouwe kleurstelling 
en opschrift uit tijdperk VI. Complete interieurinrichting, 
frontsein wit/rood bij analoog bedrijf wisselend, binnen-
verlichting. Stroomafname via kogelgelagerde wielstellen. 
Deuren die open kunnen.  
Lengte over de buffers 62 cm.

$6EG

Nieuwe versie met ander bedrijfsnummer.

De ideale aanvulling op sneltrein-

rijtuigen 30511 en 30513

Frontsein wit/rood
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30675 Set rijtuigen RhB 
Set van 3 moderne sneltreinrijtuigen van de RhB, be-
staande uit een rijtuig 1e/2e klasse AB 1546 en 2 rijtuigen 
2e klasse, B 2309 en B 2312. Speciale uitvoering met logo 
voor het jubileum van de Berninabahn. Beschildering en 
teksten volgens het voorbeeld. Uitgevoerd met interieur-
verlichting, metalen wielen en deuren die geopend kunnen 
worden. 
Lengte over de buffers van elk rijtuig 62 cm.

6EG

De rijtuigen uit 30675 vullen de Allegra 20225 aan 
tot een voorbeeldgetrouwe sneltrein op de  
Berninabahn.
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37676 RhB personenwagen A 1256 
Begin 2012 werd de voormalige salonwagen met panora-
mavensters As 1256 weer in de rode standaardkleur van de 
RhB geschilderd en hernoemd in A 1256. Het LGB-model 
is een authentieke weergave van deze RhB-personenwa-
gen. Het model is aan de buitenkant bedrukt, de deuren 
kunnen geopend worden, en verder is interieurverlichting 
ingebouwd. Metalen wielen.  
Lengte over de buffers 62 cm.

6EG

Rhätische Bahn

30521 RhB restauratierijtuig WR 3811 
Dit restauratierijtuig is bij de RhB in gebruik voor de gastro-
nomische verzorging van de reizigers in de Glacier-Express. 
Overeenkomstig het voorbeeld beschilderd en van teksten 
voorzien model van tijdperk V. Met interieur en deuren die 
geopend kunnen worden. 
Lengte over de buffers 66 cm.

5EG

De deuren kunnen open

Interieur
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Nieuwe vorm, nieuwe zijwanden31522 RhB personenrijtuig 1e/2e klas 
Model van een 1e en 2e klas sneltreinrijtuig van de RhB. 
Natuurgetrouwe kleurstelling en opschrift uit tijdperk III. 
Veel gemonteerde details, deuren die open kunnen. Com-
plete, uiterst gedetailleerde interieurinrichting. Standaard 
binnenverlichting. Metalen wielstellen.  
Lengte over de koppeling 66 cm.

$3EG
Onder de nummers 32522, 33550 en 34553 zijn meer 
rijtuigen van de RhB uit tijdperk III verkrijgbaar, 
daarbij past locomotief en 24450.

•	 Nieuwe vorm, nieuwe zijwanden.

32522 RhB personenrijtuig 2e klas 
Model van een 2e klas sneltreinrijtuig van de RhB. 
 Natuurgetrouwe kleurstelling en opschrift uit tijdperk III. 
Veel gemonteerde details, deuren die open kunnen. Com-
plete, uiterst gedetailleerde interieurinrichting. Standaard 
binnenverlichting. Metalen wielstellen.  
Lengte over de koppeling 66 cm.

$3EG
Onder de nummers 31522, 33550 en 34553 zijn meer 
rijtuigen van de RhB uit tijdperk III verkrijgbaar, 
daarbij past locomotief en 24450.
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32521 RhB personenrijtuig 2e klasse B 2225 
De zogenaamde Stalen rijtuigen bepaalden gedurende vele 
jaren het beeld van de RhB-sneltreinen. Rijtuig 2e klasse 
beschilderd en van teksten voorzien volgens het voorbeeld. 
Metalen wielen en interieurverlichting. 
Lengte over de buffers 66 cm.

4EG
Met dit rijtuig kan in combinatie met de rijtuigen 
32520, 31523, 31521 en 30523 een complete sneltrein 
van stalen wagens worden samengesteld.

Rhätische Bahn

35690 RhB bagagerijtuig 
Bagagerijtuig van de RhB in de oorspronkelijke beschilde-
ring uit de jaren 70. Nieuw nummer D 4214. Met metalen 
wielen, deuren kunnen geopend worden. 
Lengte over de buffers 62 cm.

34G
Wagen 35690 vult de wagens 31676, 31677, 31678 of 
ook de oudere wagens 3167 en 31675 aan tot een 
trein volgens het voorbeeld.
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Nieuwe vorm

Deuren die open kunnen

Nieuwe opbouw

34553 RhB bagagewagen D2 
Model van de tweeassige bagagewagen D2 van de RhB. 
Uiterst gedetailleerd model van de wagen met gladde 
stalen opbouw. Voorbeeldgetrouwe lak en opschrift uit 
tijdperk III. Deuren in de kopschotten en schuifdeuren aan 
de zijkanten kunnen open. Metalen wielstellen.  
Lengte over de buffers 45 cm.

$3G
Past bij de nieuwe locs 23450 en 23406 en de nieuwe 
personenrijtuigen 31522, 32522 en 33500.

•	 Nieuwe vorm.

33550 RhB personenrijtuig B 2082 
Model van een 2e klas personenrijtuig van de RhB. Uit-
voering in de kleurstelling crème/groen uit tijdperk III met 
natuurgetrouwe lak en opschrift. Compleet nagebouwde 
interieurinrichting. Metalen spaakwielstellen.  
Lengte over de buffers 45 cm.

$3G
Past bij motorwagen 25390.
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33666 RhB Panoramawagen 1e klasse GEX 
De Glacier Express rijdt van St. Moritz tot Disentis over 
de rails van de RhB en wordt van daar tot het eindpunt 
Zermatt door de MGB vervoerd. 
Bij het LGB-model gaat het om de voorbeeldgetrouwe 
nabootsing van een nieuwe panoramawagen 1e klasse in 
de actuele toestand van tijdperk V. Het model beschikt over 
een interieur en interieurverlichting.  
Lengte over de buffers 68 cm.

56EG

Rhätische Bahn

33667 RhB restauratierijtuig Glacier Express 
Deze dienstwagens zijn gebouwd voor de nieuwe uiterst 
moderne Glacier Express. Met dit model en met de RhB/
MGB-Panoramawagens (LGB 33666/33664/33663 etc.) kunt 
u een voorbeeldgetrouwe moderne Glacier Express uit dit 
tijperk samenstellen. Vormverandering. 
Het model beschikt over een nieuw voorbeeldgetrouw 
interieur en interieurverlichting.  
Lengte over de buffers 68 cm.

56EG
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39661 Set rijtuigen Bernina Express 
De Bernina Express van de Rhätische Bahn verbindt, via de 
door Unesco tot werelderfgoed uitgeroepen spoorlijn, het 
Zwitserse Chur met het Italiaanse Tirano. De toeristische 
trein klimt naar de top (Ospizio Bernina) en bereikt een 
hoogte van 2.253 meter boven zeeniveau. Deze voorbeeld-
getrouw gelakte set rijtuigen, die afzonderlijk kan worden 
gebruikt of 49660 aanvult tot een prachtige, voorbeeldge-

5EG
39661 vult de vroegere set 49660 perfect aan tot een 
voorbeeldgetrouwe trein.

trouwe trein, bestaat uit een 2e klas rijtuig en een 1e klas 
rijtuig. Alle rijtuigen zijn voorbeeldgetrouw in de nieuwe 
kleurstelling van tijdperk V vanaf 2005 uitgevoerd. De deu-
ren van de rijtuigen kunnen worden geopend en de rijtuigen 
beschikken over interieurverlichting en metalen wielstellen. 
Beide wagens afzonderlijk verpakt.  
Lengte over de buffers 68 cm per wagen.
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40122 RhB dienstwagen 
Dienstwagen type Xk van de RhB, bestaande uit een 
lageboordwagen met opgezette ketel en bordes voor 
onkruidbestrijding van de spoorbaan. Uitvoering tijdperk V. 
Overeenkomstig het origineel beschilderd en van opschrif-
ten voorzien. Metalen spaakwielen. 
Lengte over de buffers 34 cm.

5G

Samen met de gereedschapswagen 40817 kan een 
typische trein voor het baanonderhoud worden 
samengesteld.

Rhätische Bahn

40816 RhB dienstwagen Xk 
Dienstwagen Xk, materiaalwagen van de bovenleidings-
werkplaats Landquart. Voormalige gesloten goederenwa-
gen Gb 5915 van de Rhätische Bahn. Goederenwagens die 
niet langer nodig zijn voor de bedrijfsvoering zijn voor een 
deel ingericht voor bouwtreinen en fungeren als materi-
aalwagen. Bij de 40816 gaat het om een authentiek model 
met uitgebreide kleurstelling en belettering. Correcte kleur-
stelling van onderstel en bordeshekken. Deuren kunnen 
geopend worden. Metalen wielen.  
Lengte over de buffers 39 cm.

56G
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40817 RhB materiaalwagen Xk 9005 
Materiaalwagen Xk 9005 van de RhB in de huidige uitvoe-
ring van tijdperk V. Een paar van de niet meer benodigde 
oudere goederenwagen worden als materiaalwagen voor 
hulptreinen en de bouwdienst omgebouwd. He model is 
overeenkomstig het voorbeeld beschilderd en van opschrif-
ten voorzien. Deuren kunnen worden geopend, metalen 
wielen. 
Lengte over de buffers 39 cm.

5G

Passend bij dienstwagen 40122.

45922 RhB rongenwagen Re-w 
4-assige RhB rongenwagen met aluminium zijschotten en 
rongen, type Re-w, inzetbaar in verschillende tijdperken. 
Deze wagens zijn in grote aantallen aangeschaft en worden 
vooral gebruikt voor houttransport. Beschildering en teksten 
overeenkomstig het voorbeeld. Zijschotten neerklapbaar. 
Metalen wielen. 
Lengte over de buffers 66 cm.

6G
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40922 RhB rongenwagens 
Set wagens bestaande uit twee vierassige RhB-rongenwa-
gens type R-w en Sp-w. Wagen type r-w balden met twee 
nieuw gemaakte kippers in verschillende kleuren. Wagen 
type Sp-w zonder rembordes met handrem. Voorbeeldge-
trouwe kleuren en opschriften. Beide wagens individueel 
verpakt.  
Lengte over de buffers beide 66 cm.

6G

•	 Nieuw	geconstrueerde	kippers.

Rhätische Bahn
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45141 Set RhB-rongenwagens Kkp 
Set wagens bestaande uit 2 tweeassige rongenwagens van 
het RhB-type Kkp in de uitvoering van de tijdperken IV/V. 
Deze wagens werden in eerste instantie voor het transport 
van hout aangeschaft. Voorbeeldgetrouwe modellen 
met verbeterde authentieke lakkering en bedrukking. De 
wagens zijn elk geladen met een stapel echt hout en uit-
gerust met metalen wielstellen. Beide wagens afzonderlijk 
verpakt.  
Lengte over de buffers 33,5 cm per wagen.

45G
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46891 RhB containerwagen McDonalds 
Model van een tweeassige containerwagen van de 
Rhätische Bahn, beladen met een koelcontainer van 
restaurantketen McDonalds Zwitserland. Natuurgetrouwe 
kleurstelling en opschriften zoals in tijdperk VI, vormgeving 
van de container zoals die tegenwoordig in Zwitserland 
wordt gebruikt. Metalen schijfwielstellen.  
Lengte over de buffers 41 cm.

$6G
Meer dan 50% van de transporten van McDonald‘s 
Zwitserland gebeurt milieuvriendelijk via het spoor, 
vooral in deze koelcontainers.

Rhätische Bahn

47893 RhB containerwagen „La Posta” 
Tweeassige containerwagen van de RhB met nieuw be-
drijfsnummer, in de uitvoering van tijdperk VI. Geladen met 
een voorbeeldgetrouwe postcontainer met het opschrift van 
exploitant „La Posta”. Nieuw containernummer 867 met 
reclameopschrift „per pacchi esigenti”. Fraaie bedrukking 
van de container, ook aan de bovenzijde.  
Lengte over buffers 41 cm.

6G

47894 RhB containerwagen „La Poste” 
Tweeassige containerwagen van de RhB met nieuw be-
drijfsnummer, in de uitvoering van tijdperk VI. Beladen met 
een voorbeeldgetrouwe, met het opschrift van de gebruiker 
„La Poste” voorziene postcontainer. Nieuw containernum-
mer 791 met het reclameopschrift „jour et nuit”. Hoogwaar-
dig bedrukte container, ook aan de bovenzijde.  
Lengte over de buffers 41 cm.

$6G
Passend bij de tot nu toe geleverde postcontainer-
wagen 47892 (container met Duitse opschriften) en 
47893 (container met Italiaanse opschriften)
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49690 Set RhB-zelflossers 
Tot de speciale voertuigen van de Rhätische Bahn 
horen ook vierassige zelflossers. Ze worden bij voorkeur 
ingezet voor het transport van ballast. De geel gespoten 
stortgoedwagens zijn speciaal voor de bouwtreinen van 
de RhB bedoeld. Ze wijken in een paar details af van de 
overige zelflossers. Zo kan de operator tijdens het rijden 
met lage snelheid de hoeveelheid te storten ballast via een 
mechaniek bepalen. 
De LGB-set bevat een gele dienstwagen Xac in een fijne 
kleurstelling met gedetailleerde belettering en opgedrukte 
reparatievlekken. Verder bevat de set een bruine zelflosser 
type Fac.  
De LGB-modellen zijn elk voorzien van vier loskleppen die 
geopend kunnen worden. Beide voertuigen afzonderlijk 
verpakt.  
Lengte over buffers elk 55 cm.

5G
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41701 RhB ketelwagen 
Model van een ketelwagen type Za van de RhB. Natuur-
getrouwe kleurstelling en opschrift zoals in tijdperk VI. De 
wagen kan zoals zijn voorbeeld worden geladen en gelost. 
Metalen wielstellen, veerbuffer. Met gebruikssporen. 
Lengte over de buffers 62 cm.

$6G

Met deze wagen kan de trein van treinstel 49700 met 
nog een wagen met een verschillend bedrijfsnummer 
worden aangevuld.

Met authentieke gebruikssporen

Laden en lossen zoals het voorbeeld

48570 RhB schuifwandwagen Haik-v 
Vierassige schuifwandwagen van de Rhätische Bahn (RhB) 
met groot RhB-opschrift. Nieuwe deuren met verticale 
steunen, kort dak boven het remplatform. Voorbeeldgetrou-
we kleurstelling en opschriften. De schuifdeuren kunnen 
uiteraard voorbeeldgetrouw worden geopend en gesloten. 
Metalen schijfwielen.  
Lengte over de buffers 62 cm.

$6G

•	 Nieuwe vorm 
– Nieuwe deuren met verticale steunen 
– Kort dak

Deels nieuwe constructie

Nieuw dak

Nieuwe zijwanden en deuren

Rhätische Bahn
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48571 RhB schuifwandwagen Haik-qv 
Model van een vierassige schuifwandwagen van de 
Rhätische Bahn (RhB). Natuurgetrouwe kleurstelling en 
opschriften uit tijdperk V. Aan beide zijden verschillende 
reclameafbeeldingen „Rhäzünser” en „Passugger”. De 
schuifdeuren kunnen voorbeeldgetrouw worden geopend 
en gesloten. Metalen schijfwielstellen.  
Lengte over de buffers 62 cm.

$5G

Aan beide zijden verschillende reclame

afbeeldingen

De schuifdeuren kunnen voorbeeldgetrouw 

worden geopend en gesloten

Terug

Front
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40082 RhB overdekte goederenwagen 
Model van een overdekte goederenwagen type Gak-v van 
de RhB. Natuurgetrouwe kleurstelling en opschrift uit tijd-
perk IV. Uitvoering met zilveren schuifdeuren, deze kunnen 
open. Metalen wielstellen.  
Lengte over de buffers 62 cm.

$4G
Ideale aanvulling op treinstel 40080.

Rhätische Bahn

40083 RhB overdekte goederenwagen 
Model van een overdekte goederenwagen type Gak-v van 
de RhB. Natuurgetrouwe kleurstelling en opschrift uit tijd-
perk IV. Uitvoering met bruine schuifdeuren, deze kunnen 
open. Metalen wielstellen.  
Lengte over de buffers 62 cm.

$4G
Ideale aanvulling op treinstel 40080.
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43811 RhB goederenwagen Gbk-v 
Gesloten goederenwagens werden in zeer grote aantallen 
door de Rhätische Bahn aangeschaft.  
Het model geeft een wagen uit de serie 5531 tot en met 
5600 uit tijdperk IV met een nieuw bedrijfsnummer weer. 
Authentiek lakwerk en complete, hoogwaardige bedruk-
king. Deuren kunnen geopend worden.  
Lengte over buffers 39 cm.

4G

49140 Set containerwagens 
Set containerwagens bestaande uit 2 containerwagens 
type Lbk van de 2e serie, elk geladen met 2 containers. De 
voertuigen worden bij de RhB universeel gebruikt, bijvoor-
beeld voor het transport van kiezel bij werkzaamheden aan 
het spoor of grondafgravingen. De wagens zijn voorbeeld-

3G
getrouw gelakt en beletterd. De containers kunnen met een 
hendel worden geopend en hebben eigen containernum-
mers. Beide wagens zijn van metalen wielen voorzien en 
afzonderlijk verpakt.  
Lengte over de buffers per wagen ca. 34 cm.
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40092 RhB lageboordwagen met remplatform en 
lading buizen 
Tweeassige lageboordwagen uit serie M1 van de Rhätische 
Bahn in de uitvoering uit tijdperk III. Uiterst gedetailleerd 
model in voorbeeldgetrouwe kleurstelling en opschrift, 
beladen met zwarte buizen.  
Lengte over de buffers 34 cm.

$3G
Passend bij de nieuwe locs 23406 en 24450 en de 
andere goederenwagens van de RhB in de uitvoering 
van tijdperk III, zoals 43882, 45300, 44800 of 40121.

Rhätische Bahn
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45300 RhB goederenwagen Gk 5269 
De wagens van dit type zijn door de RhB aangeschaft 
aan het einde van de 19e eeuw en vormden jarenlang de 
ruggengraat van het goederenverkeer. Het model geeft de 
toestand weer in tijdperk III/IV en is overeenkomstig het 
voorbeeld beschilderd en van opschriften voorzien. Planken 
op de wagenkast gedeeltelijk als vervangen en verouderd 
weergegeven. Deuren kunnen geopend worden. Metalen 
schijfwielen. 
Lengte over de buffers 30 cm.

34G

43882 RhB hogeboordwagen 
De open goederenwagens werden aangeschaft tussen 
1911 en 1913 en waren tot voor enige jaren nog bij de 
RhB in gebruik. Voorbeeldgetrouw model in de uitvoering 
van tijdperk III. Kleuren en opschriften overeenkomstig het 
origineel. Metalen wielen. 
Lengte over de buffers 40 cm.

3G

Deze wagen rondt de serie goederenwagens van 
de RhB uit tijdperk III af, zoals 44880, 45140 of 40121. 
Ideaal passend daarbij zijn de elektrische locs van 
de serie e 6/6 I „Krokodil”, bijvoorbeeld artikel 23405 
pf de Ge 2/4 in beide versies, artikel 22450 en 24440.
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23460 FO elektrische tandradlocomotief HGe 2/2 
Alle vier de in 1916 geleverde HGe 2/2-locomotieven 
trokken vanaf het begin treinen op de 3,75 km lange 
Schöllenenbahn. Nadat de Schöllenenbahn opgegaan was 
in de Furka-Oberalp-Bahn, werden de oorspronkelijke locs 
overgespoten in het kleur- en beletteringsschema van de 
FO. Van deze interessante machines is er helaas niet een 
behouden gebleven.  

3CEG
Het van een nieuw bedrijfs- en machinenummer voorzie-
ne LGB-model is zeer hoogwaardig, voorbeeldgetrouw 
gelakt en beletterd. Het kan zowel met adhesie- als met 
tandheugelaandrijving worden gereden. Het beschikt over 
een MZS-decoder, keuzeschakelaar voor bedrijfssoort 
en lichtwisseling in de rijrichting en cabineverlichting. 
De cabinedeuren kunnen worden geopend. Het model 
beschikt verder over een krachtige Bühler-motor, echt 

Furka-Oberalp-Bahn (FO)

werkend bovenleidingbedrijf, spanningsbegrenzingssys-
teem, 2 multifunctionele aansluitingen met zekering en 
8 stroomafnemers. De bijpassende set wagens is eveneens 
opgenomen in het LGB-assortiment (LGB 36641). En met 
het LGB-tandheugelsysteem (10210, 10220) bedwingt u 
voorbeeldgetrouw steile hellingen.  
Lengte over buffers ca. 28,5 cm.
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27425 Elektrische locomotief Ge 4/4 MOB 
De MOB (Montreux-Berner Oberland Bahn) bezit vier 
locomotieven (nummers 8001 tot 8004) van de serie Ge 4/4. 
De door SLM/ABB geleverde machines lijken tot op het 
elektrische deel sterk op de Ge 4/4 III van de Rhätische 
Bahn, maar werken met 850 V gelijkspanning. Een machine, 
nummer 8003, is in de opvallende vormgeving als zoge-
naamde koeienloc beschilderd. Het LGB-model geeft deze 
opvallende locomotief perfect weer. Het model beschikt 

5CEG

Levering met genummerd certificaat van echtheid.

Montreux-Berner Oberland Bahn (MOB)

beschikt over een op de fabriek ingebouwde MZS-decoder 
onboard voor analoog en digitaal bedrijf. Cabinedeuren 
kunnen geopend worden, twee schakelaars voor de be-
drijfsvorm, de rijstroom kan betrokken worden van de rails 
of van de bovenleiding, twee ingekapselde aandrijvingen 
met zevenpolige Bühler-motoren, alle assen van de loc zijn 
aangedreven, een antislipband, twaalf stroomafnemers, 
twee automatisch omhoog gaande pantografen, een 
systeem voor spanningsbegrenzing, automatisch met de 

ook over met het voorbeeld overeenkomende technologie: 
de dakstroomafnemers gaan automatisch omhoog en om-
laag en beide stroomafnemers liggen net als het voorbeeld 
altijd tegen de bovenleiding. De verlichting wisselt van 
wit naar rood. De voorste cabine en de instrumenten van 
het bedieningspaneel zijn eveneens verlicht. Met twee 
krachtige motoren kan het model ook gebruikt worden voor 
zware treinen op trajecten met hellingen.Dit gedetailleerde 
en weerbestendige model is bijzonder rijk voorzien. Het 

rijrichting wisselende verlichting, twee multifunctionele 
aansluitingen met zekering en natuurlijk een uitgebreide 
beschildering.  
Lengte over de buffers 65 cm.
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39667 MOB treinstel panoramawagen 
Omvat een tweedeklasrijtuig Bs 223 en een tweedeklas
rijtuig Bs 252.  
Lengte over de buffers 68 cm.

$6EG

Productie alleen bij voldoende bestellingen

Unieke serie, die in 2016 wordt geproduceerd ter 
gelegenheid van het 40-jarige jubileum van de pano-
ramawagen van de MOB.

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

De Alpen als een echte lust voor het oog beleven. 
Dat, zo zeggen velen, lukt alleen in de panorama-
wagen 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.  
 
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 interieurver-
lichting. De deuren kunnen open. Unieke serie, die in 2016 wordt geproduceerd ter gelegenheid 

van het 40-jarige jubileum van de panoramawagen van de MOB

Af fabriek uitverkocht

Montreux-Berner Oberland-Bahn (MOB)

Foto-opnamen tonen als voorbeeld tweedeklasrijtuig Bs 252

39666 MOB treinstel panoramawagen 
Omvat een eersteklasrijtuig As 114 en een tweedeklas
rijtuig Bs 251.  
Lengte over de buffers 68 cm.
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40284 MOB-goederenwagen „Cardinal Bier” 
Op de smalspoorlijnen in Zwitserland treft men veel 
goederenwagens met reclameopschrift aan. Deze gesloten 
goederenwagen, type GK 503 van de MontreuxBerner 
OberlandBahn (MOB), maakt reclame voor Cardinal Bier. 
De schuifdeuren van het LGBmodel kunnen worden 
geopend. U kunt uw MOBgoederentrein met deze wagen 
uitbreiden of hem aan een MOBreizigerstrein koppelen.  
Lengte over buffers ca. 33 cm. 

5G

41284 MOB goederenwagen GLACIER 
De MOB beschikt over een groot aantal goederenwagens 
met reclameopschriften voor ondernemingen. Het model 
geeft een wagen uit tijdperk IV/V weer.  
Lengte over buffers ca. 33 cm.

45G
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27520 Dieselelektrische locomotief ÖBB 
Dieselelektrische locomotief met bagage-afdeling 
(dieselelektrische motorbagagewagen) seie 2091 van de 
Österreichischen Bundesbahn (ÖBB) in de toestand van 
tijdperk III. Deze machines, de voormalige serie 2041, later 
2091, van de ÖBB (Österreichische Bundesbahn) heeft als 
bijzonderheid een bagageafdeling, om een aparte dienst-

3CEG
Lok 27520 kan van een realistisch dieselgeluid 
 worden voorzien met de soundset 65006.

Österreichische Bundesbahn

wagen uit te sparen. Dit LGB-model beschikt daar natuurlijk 
ook over. Verder gaat het hierbij om een vormvariant door 
de voorbeeldgetrouwe ombouw naar een tweepunts- 
frontsein. 
Het model beschikt over een ingebouwde MZS-decoder. 
4 aangedreven assen in een ingekapselde aandrijving met 
2 Bühler-motoren. 1 antislipband. Een multifunctionele 

aansluiting met zekering achter ingebouwd. Keuzescha-
kelaar voor bedrijfstype, met de rijrichting wisselend 
tweepunts-frontsein. Deuren van cabine en bagageruimte 
kunnen geopend worden. Machinistfiguur. 
Lengte over de buffers 46 cm.
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25702 ÖBB stoomlocomotief BR 298 
Model van een stoomlocomotief uit serie 298 van de 
Österreichische Bundesbahnen (ÖBB). Natuurgetrouwe 
kleurstelling en opschrift uit tijdperk IV. Aandrijving door 
een krachtige Bühler-motor op alle drie de aangedreven 
wielstellen, antislipwielen. Voorzien van een mfx/DCC-de-
coder met veel digitaal oproepbare en schakelbare functies, 
zoals verschillende licht- en geluidsfuncties en een rookset. 
Tweepuntsfrontsein met de rijrichting wisselend.  
Lengte over de buffers 34 cm.

$6HKEFAJG

Bijpassende wagen van de ÖBB in voorbereiding.

Voor het eerst met mfx/DCC-decoder en geluid.

Bijpassende wagen van de ÖBB in voorbereiding

Met authentieke gebruikssporen

Rookset

Voor het eerst met mfx/DCC-decoder en geluid
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Museumsbahn Museé des Tramways à Vapeur (M.T.V.)
Eind 19e/begin 20e eeuw ontstonden ook in Frankrijk 
talrijke smalspoorbanen. Een daarvan vormde de 
„Tramways d´Ille-et-Vilaine” (TIV), waarvan de tra-
jecten radiaal vanuit het bedrijfsmiddelpunt Rennes 
vertrekken. Tussen 1897 en 1924 groeide een me-
terspoornetwerk met een trajectlengte van in totaal 
510 km. Noemenswaard zijn onder andere de echt 
lange trajecten Rennes – La Mézière – Saint-Malo 
(79 km) en Rennes – Grand-Fougeray (64 km). Voor 
het gebruik op de TIV-trajecten was een groot aantal 
kleine stoomlocs beschikbaar: 12 tramway-stoom-
locomotieven (nr. 1-12, Ct, 1897/98 Blanc-Misseron), 

41 locs met drie koppelingen (nr. 51-69, Ct, 1901/02 
en nr. 70-91, Ct, 1908-14, beide series Corpet-Louvet) 
vier BB-Mallet-tenderlocs (nr, 101-104, 1897, Corpet- 
Louvet) en twee locs met 4 koppelingen (nr. 201-202, 
1931, Corpet-Louvet). De eerste trajecten werden al in 
1937 opgeheven en met de opheffing van het traject 
tussen Rennes en Saint Malo in 1950 eindigde ook het 
verhaal van de TIV. 
 
Als enige TIV-stoomloc bleef de kleine driekoppelaar 
met nr. bewaard. Nog vóór de opheffing van het 
laatste traject werd deze, samen met zusterloc nr. 73, 

aan de firma Lambert in Vaujours en Seine et Marne 
verkocht, waar de twee machines nu met gips gevul-
de goederenwagens mochten vervoeren. Na hun bui-
tenbedrijfstelling in 1959 dreigden de twee machines 
in 1962 te worden verschrot, maar nr. 75 ontsprong 
nogmaals de dans. Vanwege zijn betere toestand 
werd deze als aandenken in het museum van 
Saint-Mande tentoongesteld en kreeg hij zelfs nog de 
schoorsteen van nr. 73, omdat zijn eigen schoorsteen 
gebroken was. Nadat in de jaren 80 de sluiting van 
het museum zich aandiende, werd de machine in 1987 
eigendom van de „Fédération des amis des chemins 

de fer secondaires” (FACS). In november 1989 draaide 
hij zijn eerste rondjes in het „Musée des tramways à 
vapeur et des chemins de fer secondaires français” 
(MTVS). Het museum bevindt zich bij het station van 
Valmondois in Butry-sur-Oise, 30 km ten noorden van 
Parijs. Vanaf 1996 was een keuring noodzakelijk, die 
vanwege gipsafzettingen als zeer arbeidsintensief 
bleek te zijn. Pas op 1 oktober 2011 kon, in het kader 
van het „Festival of Steam”, dit laatste overblijfsel van 
de TIV op het 1 kilometer lange museumtraject weer 
onder stoom worden gepresenteerd.

20781 M.T.V. Stoomlocomotief 030T 
Model van stoomlocomotief nr. 75 van de Franse museum-
spoorlijn Museé des Tramways à Vapeur. Natuurgetrouwe 
kleurstelling en opschrift in de uitvoering uit tijdperk VI, 
zoals de loc tegenwoordig nog wordt gebruikt. Alle 
wielstellen worden door een krachtige kogelgelagerde 
Bühler-motor aangedreven, antislipwielen. Uitgerust met 
een mtc-interface voor naderhand inbouwen met decoder 
55028. Frontsein en af fabriek ingebouwde rookset die 
via de functiekeuzeschakelaar kan worden ingeschakeld. 
Lengte over de buffers 31 cm.

$6IEAJG

Als bijbehorende wagen zijn personenrijtuig 33201 
en goederenwagen 40077 leverbaar.
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33201 M.T.V. Personenrijtuig B34 
Model van personenrijtuig B 34 van de Franse museum-
spoorlijn Museé des Tramways à Vapeur. Natuurgetrouwe 
kleurstelling en opschrift in de uitvoering uit tijdperk VI, 
zoals het rijtuig tegenwoordig nog wordt gebruikt. Comple-
te interieurinrichting, deuren in de kopschotten en platform-
deuren kunnen open. Metalen wielstellen.  
Lengte over de buffers 36 cm.

$6G

Samen met loc 20781 en goederenwagen 40077 kan 
een voorbeeldgetrouwe trein worden samengesteld, 
zoals vandaag nog op de museumspoorlijn M.T.V. 
rijdt.

40077 M.T.V. goederenwagen G 5665 CFD 
Model van goederenwagen G 5665 van de Franse museum-
spoorlijn Museé des Tramways à Vapeur. Natuurgetrouwe 
kleurstelling en opschrift in de uitvoering uit tijdperk VI, 
zoals het rijtuig tegenwoordig nog wordt gebruikt. Metalen 
wielstellen.  
Lengte over de buffers 30 cm.

$6G

Samen met loc 20781 en personenrijtuig 33201 kan 
een voorbeeldgetrouwe trein worden samengesteld, 
zoals vandaag nog op de museumspoorlijn M.T.V. 
rijdt.
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De „Pacific Electric Railway” (PE) – vaak ook het 
„Red Car System” genoemd – was ooit het grootste 
Interurban-netwerk (Interurban = elektrische spoor-
weg) van Amerika. In Groot Los Angeles onderhield 
de PE een meer dan 1.600 km lang systeem van 
elektrische trajecten, dat op het hoogtepunt in het 
noorden Pasadena, Alhambra, El Monte, Glendora, 
Pomona en Monrovia, in het oosten San Bernardino, 
Riverside en Redlands, in het westen Hollywood, Bur-
bank/Glendale, de San Fernando Valley, Beverly Hills, 
Santa Monica en de Manhattan/ Hermosa Beaches 
evenals in het zuiden Long Beach, Newport Beach, 
Huntington Beach, San Pedro en Redondo Beach met 
het centrum van Los Angeles verbond. De oorsprong 

van het „Red Car System” dateert uit 1895, met de 
openint van de eerste elektrische Interurban van Los 
Angeles naar Pasadena. In 1901 kwam de spoor-
weg- en vastgoedmagnaat Henry E. Huntington naar 
voren, richtte de Pacific Electric Railway op, nam 
de bestaande trajecten over en breide het net snel 
uit. De achterliggende gedachte was het bieden van 
een goede verbinding tussen zijn grote vastgoed-
gebieden in de omgeving met het centrum van Los 
Angeles. Vrijwel tegelijkertijd begon een „spoorwe-
goorlog” met de Southern Pacific Railroad (SP), die 
parallel verkeer moest voorkomen. Al in 1914 trekt 
het centrum van Los Angeles dagelijks meer dan 
1.600 binnenkomende en vertrekkende PE-treinen 

uit de vier windrichtingen. Halverwege de jaren 20 
bereikte het systeem zijn grootste omvang, daarna 
ging het langzaam bergafwaarts, alleen onderbroken 
door de verkeers-boom in de tweede wereldoorlog. In 
de jaren na de oorlog werden de lijnen een voor een 
overgezet op busvervoer en reeds in 1961 werd als 
laatste de lijn naar Long Beach opgeheven. 
Een kleine dertig jaar later zag Los Angeles de 
vernieuwing van het Long Beach-traject door een 
met „Blue Line” aangeduide trambaan. De nieuwe on-
dergrondse „Red Line” naar North Hollywood was de 
wedergeboorte van een aantal westwaartse trajecten 
van de PE en intussen zijn er nog meer nieuwe tramlij-
nen verschenen op de voormalige PE-banen. 

Aan de voormalige PE herinnert in het „Orange 
Empire Railway Museum” in Perris//CA de beziens-
waardige en grootste verzameling van meer dan 
35 PE-voertuigen, waaronder beroemde exemplaren 
als de klassieke „Hollywood Cars” uit de jaren 20 en 
de „Blimps”, die tot het einde reden. Met de „Port of 
Los Angeles Waterfront Red Car Line” beschikt San 
Pedro ook over een toeristische lijn op een voormali-
ge PE-baan. Hier bevinden zich de beide PE-replica-
motorwagens 500 en 501 evenals de originele PE 1058.

USA
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20381 Tram Los Angeles 
Deze in de USA ooit wijdverspreide tramwagen was in 
talrijke Amerikaanse steden in gebruik. Het model is voor-
beeldgetrouw beschilderd in de kleuren van de beroemde 
rode lijnen van de Pacific Electric in Los Angeles en van de 
juiste opschriften voorzien. Alle wielsets worden aangedre-

23IEJG

Openen en sluiten als bij het origineel

ven door twee krachtige Bühler-motoren. Aansluiting voor 
achteraf in te bouwen decoder 55028. Interieurverlichting 
en met de rijrichting wisselende frontseinen. Deuren kun-
nen open, waarbij de treeplanken omlaag klappen. 
Lengte 55 cm.

Tram Los Angeles

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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20382 Tram Philadelphia 
Model van een typische US-tram in de kleuren van de stad 
Philadelphia. Het model is overeenkomstig het voorbeeld 
beschilderd en van teksten voorzien. Alle assen door twee 
krachtige Bühler-motoren aangedreven. Aansluiting voor 
achteraf in te bouwen decoder 55028. Interieur verlichting 
en met de rijrichting wisselende frontlampen. Deuren 
kunnen geopend, daarbij klappen de treeplanken omlaag. 
Lengte 55 cm.

23IEJG

Tram Philadelphia

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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23130 Museumstoomloc Olomana 
De in de VS heel bekende museumstoomloc is oorspronke-
lijk gebouwd door Baldwin.  
Aanvankelijk in gebruik op suikerrietplantages, werd hij 
later naar Californië gebracht. Nog later is de loc gerestau-
reerd en sindsdien is hij in het museum te bewonderen. 
Op veelvuldig verzoek van onze klanten brengen we dit 
model in een uiterlijk verfijnde versie weer uit. Het model 
is uitwendig geheel overeenkomstig het voorbeeld beschil-

23456EG

Olomana

derd en van opschriften voorzien. Deze weerbestendige loc 
wordt op 2 assen aangedreven door een krachtige motor. 
Hij beschikt over een met het origineel overeenkomende 
doorkijk tussen ketel en drijfwerk. Het machinistenhuis is 
overeenkomstig het origineel nagebouwd. Verder heeft het 
model een verlicht frontsein, antislipbanden, 6 stroomafne-
mers, nagebouwde cabine enz.  
Lengte over de buffers ca. 28 cm.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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31432 Panoramarijtuig 1e klas 
Model van een 1e klas panoramarijtuig zoals onder andere 
op de smalspoorbanen op Hawaï werd gebruikt. Natuur-
getrouwe kleurstelling en opschriften. De rugleuningen 
van de stoelen kunnen net zoals bij het voorbeeld worden 
omgeklapt, zodat de reizigers altijd in de rijrichting zitten. 
Lengte 19 cm.

$345G
Ideale aanvulling op stoomlocomotief „Olomana” 
23130.

Voor voorbeeldgetrouwe scenes rug-

leuningen en opschriften zoals bij het 

voorbeeld

Hawaii

Rugleuningen kunnen worden omgeklapt

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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24772 Porter-stoomloc Lehmann Sugar Company 
Model van een Porter-locomotief van de Lehmann Sugar 
Company, zoals gebruikt op een spoorweg voor het 
transport van suikerriet. Gedetailleerde kleurstelling en 
opschrift, voorzien van gebruikssporen. Beide wielstellen 
worden aangedreven door een krachtige motor, ingebouw-
de digitale mfx/DCC-decoder met veel functies, zoals 
schakelbaar frontsein, cabineverlichting of rookset en vele 
geluidsfuncties. Amerikaanse Link-and-Pin-koppelingen 
bijgeleverd. Lengte over de koppeling 25 cm.

$7HKEFAG
Bijpassende wagens met artikelnummer 49172 
leverbaar.

Suikerriettransport  
Suikerriet wordt wereldwijd in de tropen en subtro-
pen aangeplant en vormt met circa 70% het grootste 
deel van de grondstof voor de totale suikerproductie. 
In 2014 werd wereldwijd zo’n 1,8 miljard ton suiker-
riet verbouwd, waarbij de 20 belangrijkste landen 
samen circa 92% van de oogst binnenhaalden. De 
grootste suikerrietproducenten zijn momenteel (in 
aflopende volgorde): Brazilië, India, China, Thailand, 
Pakistan, Mexico, Filippijnen, VS, Indonesië, Australië, 
Argentinië, Guatemala, Colombia, Zuid-Afrika, Viet-
nam, Egypte, Cuba, Peru, Myanmar en El Salvador. 
Suikerriet wordt natuurlijk in mindere mate ook op 
veel eilanden in het Caraïbisch gebied en de Grote 
Oceaan verbouwd (met de Fiji-eilanden als koploper). 

•	 Voor het eerst met geluid.
•	 Voorzien van gebruikssporen.

Lehmann Sugar Company
Voor het transport van de suikerrietstelen naar de 
meestal niet ver van de velden liggende suikerfabrie-
ken werden, vooral aan het eind van de 19e eeuw, 
suikerrietspoorbanen gebruikt. Dit waren meestal 
smalspoorbanen van 610 of 914 mm breed, soms ook 
in de spoorbreedten 700 mm, 1.000 mm en 1.067 mm 
(kaapspoor). Hier en daar bestonden en bestaan zelfs 
nog suikerrietspoorbanen met normaalspoor. Tot na 
het einde van de Tweede Wereldoorlog werden de 
suikerrietspoorbanen overheerst door stoomtractie, 
maar daarna volgde geleidelijk de omschakeling naar 
diesellocs. Nog later werd het vervoer via het spoor 
gedeeltelijk opgeheven en werden vrachtwagens 
ingezet. De laatste stoomlocs waren op Cuba en in 
Indonesië in gebruik, maar ook daar heeft inmiddels 

het laatste uur geslagen. De wereldwijd meest fasci-
nerende moderne smalspoorbaansystemen (610 mm) 
voor suikerriettransport liggen momenteel in de 
Australische staat Queensland. De suikerrietteelt en 
de 20 nog bestaande suikerfabrieken bevinden zich 
in een 1.430 km lange kuststrook van Childers in het 
zuiden tot Mossman in het noorden van Queensland. 
De enige taak van de spoorbanen is het vers geoog-
ste suikerriet binnen 12 tot 18 uur (max. 24 uur) ter 
verwerking naar de suikerfabriek te vervoeren. Daar 
wordt gedurende het seizoen van juni tot december 
24 uur per dag en in de meeste gevallen 7 dagen per 
week gewerkt. De omvang van deze suikerrietspoor-
banen is opmerkelijk. De trajecten zijn in totaal zo’n 
4.000 km lang, waarvan circa 3.000 km als „hoofd-

traject” wordt aangemerkt. Per seizoen wordt wel 
36 miljoen ton suikerriet vervoerd. Hiervoor worden 
circa 250 dieselhydraulische locs met een vermogen 
van zo’n 520 kW en rond de 52.000 suikerrietwagens, 
oftewel „bins”, gebruikt. Gemiddeld leggen de treinen 
tussen de velden en de suikerfabriek een afstand van 
zo’n 35 km af, het langste traject naar een suikerfa-
briek is echter 119 km lang. De treinen halen snelhe-
den tot 40 km/h, trekken tot 2.000 ton aan suikerriet en 
kunnen tot één kilometer lang zijn.

Voor het eerst met geluid

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.



Daten an Marieni

2477249172 105

49172 Wagendisplay Lehmann Sugar Company 
Model van een wagen van de Lehmann Sugar Company, 
zoals gebruikt op een spoorweg voor het transport van 
suikerriet. Subtiele kleuren en opschriften.  
Lengte over de koppeling 16 cm. 
Display met 10 wagens, elke wagen is van een eigen 
bedrijfsnummer voorzien.  
Alle wagens afzonderlijk verpakt.

$7G
Als bijbehorende locomotief is de Porter-stoomloco-
motief 24772 verkrijgbaar.

•	 Elke wagen met een eigen bedrijfsnummer 
bedrukt.

Display met 10 wagens

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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27253 Forney-stoomloc van de Sandy River & 
 Rangeley Lakes Railroad 
Forney-stoomloc in de uitvoering van de SR&RL. Het model 
bevat een krachtige motor, met de rijrichting wisselend 
frontsein, een multifunctionele aansluiting en een digitale 

6DEAG

Sandy River & Rangeley Lakes Railroad

aansluiting. Daardoor kan hij achteraf probleemloos 
worden voorzien van een Digital-decoder. De loc heeft een 
koeienvanger aan de voorkant. 
Lengte over de buffers 45 cm.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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20060 WP&YR lorrie 
Model van een typische werklorrie oftewel „Gang Car” 
van de White Pass & Yukon Railroad. Compleet nieuwe 
constructie. Uiterst gedetailleerd model in natuurgetrouwe 
oranjerode kleurstelling en met opschrift uit tijdperk VI. Bei-
de wielstellen worden door een krachtige kogelgelagerde 
motor aangedreven. Frontsein wit/rood met de rijrichting 
wisselend. Interface voor inbouwen van een digitale 
decoder. Bij dit model is onder nummer E275227 een mfx/
DCC-decoder in speciaal formaat leverbaar. De gemonteer-
de LGB-systeemkoppelingen kunnen met de bijgeleverde 
Link-and-Pin-koppelingen naar Amerikaans voorbeeld 
worden vervangen.  
Lengte over de koppeling 22 cm. 

$6EG

Een bijpassende materiaaltransportwagen heeft 
artikelnummer 49191.

GOUD! GOUD! GOUD! 
... was de aanleiding voor de bouw van de White Pass 
& Yukon Route (WP&YR). In 1896 ontdekten George 
Carmack en zijn twee indiaanse begeleiders Skookum 
Jim en Charlie Dawson een paar vlokjes goud in de 
Bonanza Creek in de Klondike. Dit goud was niet eens 
genoeg om de verbruikte patronen van een Win-
chester te te vervangen, maar wel genoeg om een on-
gelooflijke stormloop te starten: de Klondike Goldrush. 
Om het moeizame transport van goederen en mensen 
naar deze onherbergzame regio te vergemakkelijken, 
sloegen Sir Thomas Tancrede, een investeerder uit 
Londen, en Michael J. Heney, een ervaren spoorweg-
bouwer, de handen ineen: Tancrede uitte zijn twijfel 

•	 Compleet nieuwe constructie.

White Pass & Yukon Railroad

Handmonster

over het bedwingen van het kustgebergte door de 
spoorweg, maar Heney dacht hier anders over: „Als 
je mij genoeg springstof en werklui geeft, bouw ik 
een spoorweg in de hel.” En zo werd in april 1898 de 
White Pass & Yukon Railroad Company opgericht. 
Dit spoorwegtraject werd door velen als een onmo-
gelijke opdracht beschouwd, maar al 26 maanden 
later was het zover: 35.000 werklui met punthouwelen 
en schoppen en met 450 ton zwart kruit knokten zich 
letterlijk een weg door het kustgebergte en trot-
seerden het ruige klimaat en het gevaarlijke terrein 
om een van de indrukwekkendste smalspoorbanen 
(914 mm) ter wereld aan te leggen. Van zeeniveau in 
Skagway stijgt de baan over slechts 32 kilometer tot 

een hoogte van maar liefst 873 bij White Pass, met 
hellingen van bijna 3,9%. Op 29 juli 1900 troffen de 
twee groepen bouwers elkaar uiteindelijk in Carcoss, 
waar feestelijk een gouden spijker in de baan werd 
geslagen. Het 177,7 kilometer lange traject van 
Skagway in de Amerikaanse staat Alaska naar het 
Canadese Whitehorse (Yukon Territory) was voltooid. 
Maar bij de ingebruikname van de baan was het 
hoogtepunt van de Klondike Goldrush ook alweer 
voorbij. De WP&YR bleef echter bestaan, want de 
mijnbouw concentreerde zich nu meer op zilver, koper 
en lood. Zelfs in het containerverkeer had deze baan 
de voortrekkersrol, in 1956 reed de eerste container-
trein ter wereld over deze rails. Pas na de sluiting van 

vele mijnen in 1982 was het voorlopige einde van dit 
traject bezegeld en op 7 oktober van dat jaar volgde 
de opheffing ervan. Maar al in 1988 vond de WP&YR 
een nieuw bestaansrecht als toeristenattractie, toen 
er steeds meer cruiseschepen in Skagway aanlegden 
en het toerisme in de regio explosief groeide. In eer-
ste instantie liep het traject weer tussen Skagway en 
White Pass, vanaf 1992 liep het tot Bennett en vanaf 
2007 uiteindelijk tot Carcross. Voor de exploitatie zijn 
tegenwoordig 20 dieselelektrische locs van ALCO en 
GE, 82 gerestaureerde en nagebouwde personenrij-
tuigen en twee stoomlocs beschikbaar.

Link-and-Pin-koppelingen 

bijgeleverd

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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20061 WP&YR lorrie 
Model van een typische werklorrie oftewel „Gang Car” 
van de White Pass & Yukon Railroad in de uitvoering van 
trajectcontrolewagen. Compleet nieuwe constructie. Uiterst 
gedetailleerd model in natuurgetrouwe geelgroene kleur-
stelling en met opschrift uit tijdperk VI. Beide wielstellen 
worden door een krachtige kogelgelagerde motor aange-
dreven. Frontsein wit/rood met de rijrichting wisselend. 
Interface voor inbouwen van een digitale decoder. Bij dit 
model is onder nummer E275227 een mfx/DCC-decoder in 

$6EG

Een bijpassende materiaaltransportwagen heeft 
artikelnummer 49191.

•	 Compleet nieuwe constructie.

49191 Platte wagen bij Gang Car 
Model van een tweeassige materiaaltransportwagen, 
passend bij US Gang Cars 20060 en 20061. Net zoals bij 
het origineel gaat het om een zeer eenvoudige wagen, 
waarop bouwmateriaal of grote machinerie kan worden 
getransporteerd. De gemonteerde LGB-systeemkoppelingen 
kunnen met de bijgeleverde Link-and-Pin-koppelingen naar 
Amerikaans voorbeeld worden vervangen.  
Lengte over de koppeling 16 cm.

$7G
Ideale aanvulling op Gang Cars 20060 en 20061.

Ideale aanvulling op  

Gang Cars 20060 en 20061

speciaal formaat leverbaar. De gemonteerde LGB-systeem-
koppelingen kunnen met de bijgeleverde Link-and-Pin-kop-
pelingen naar Amerikaans voorbeeld worden vervangen. 
Lengte over de koppeling 22 cm. 

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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40808 WP&YR ketelwagen 
Model van een ketelwagen van de White Pass & Yukon 
Railroad in Alaska. Uiterst gedetailleerde uitvoering in 
kleurstelling en met opschriften uit tijdperk VI, zoals deze 
wagen tegenwoordig in Alaska nog wordt gebruikt. De 
ketel kan worden gevuld en geledigd. Metalen wielstellen.  
Lengte over de buffers 42 cm.

$6G

White Pass & Yukon Railroad

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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36807 WP&YR personenrijtuig 
Model van een typisch Amerikaans Oldtimer-personenrij-
tuig in de uitvoering van de White Pass & Yukon Railroad, 
zoals deze tegenwoordig nog wordt ingezet in museumtrei-
nen. Het model is overeenkomstig het origineel beschilderd 
en van teksten voorzien. Deuren kunnen worden geopend, 
volledig interieur. Metalen wielen. 
Lengte 49 cm.

6G

Samen met de rijtuigen 36916, 36843 en 40756 kan een 
volledige trein van de WP&YR worden gevormd.

36816 WP&YR Combine 
Model van een typisch Amerikaans Oldtimer-personenrij-
tuig met bagage-afdeling in de uitvoering van de White 
Pass & Yukon Railroad, zoals deze tegenwoordig nog wordt 
ingezet in museumtreinen. Het model is overeenkomstig 
het origineel beschilderd en van teksten voorzien. Deuren 
kunnen worden geopend, volledig interieur. Metalen 
wielen. 
Lengte 49 cm.

6G

Het model is de ideale aanvulling op personenrijtuig 
36807.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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36846 WP&YR bagagerijtuig 
Model van een typisch Amerikaans Oldtimer-bagagerijtuig 
in de uitvoering van de White Pass & Yukon Railroad, zoals 
deze tegenwoordig nog wordt ingezet in museumtreinen. 
Het model is overeenkomstig het origineel beschilderd en 
van teksten voorzien. Deuren kunnen worden geopend, 
volledig interieur. Metalen wielen. 
Lengte 49 cm.

6G

Het model is de ideale aanvulling op de rijtuigen 
36807 en 36816.

White Pass & Yukon Railroad

40756 WP&YR Caboose 
Model van een typisch Amerikaans conducteursrijtuig 
(caboose) in de uitvoering van de White Pass & Yukon 
Railroad, zoals deze tegenwoordig nog wordt ingezet in 
 museumtreinen. Het model is overeenkomstig het origineel 
beschilderd en van teksten voorzien. Deuren kunnen 
worden geopend, volledig interieur. Metalen wielen, 
twee daarvan met kogellagers voor een ononderbroken 
stroomafname. 
Lengte 49 cm.

6EG

De wagen is de ideale aanvulling voor de rijtuigen 
36807, 36816 en 36846. Met zijn verlichte sluitseinen 
mag hij in geen trein ontbreken.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.



Daten an Marieni

113

Durango & Silverton Railroad

36808 D&S RR personenrijtuig 
Model van oldtimer-personenrijtuig „Yankee Girl” van de 
Durango & Silverton Railroad in de nieuwe donkerrode lak. 
Het model heeft natuurgetrouwe kleuren en opschriften. 
Deuren die open kunnen, complete interieurinrichting. 
Metalen wielstellen.  
Lengte 49 cm.

$6G

Behorend bij het eveneens nieuwe panoramarijtuig 
„Rio Grande” 30261. Meer modellen in voorbereiding.

30261 D&S RR panoramarijtuig „Rio Grande” 
Model van panoramarijtuig „Rio Grande” in de uitvoe-
ring van de Durango & Silverton Railroad in de nieuwe 
donkerrode lak. Het model heeft natuurgetrouwe kleuren 
en opschriften. Complete interieurinrichting. Metalen 
wielstellen.  
Lengte 49 cm.

$6G

Behorend bij het eveneens nieuwe personenrijtuig 
„Yankee Girl” 36808. Meer modellen in voorberei-
ding.

Yankee Girl in nieuwe donkerrode lak  

en met complete interieurinrichting

De Rio Grande in nieuwe donkerrode lak  

en met complete interieurinrichting

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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40671 Cumbres & Toltec RR box car 
Model van een overdekte goederenwagen (box car) van 
de Cumbres & Toltec Railroad. Vormgeving met logo en 
kaart van de toeristenspoorweg in het zuidwesten van 
de Verenigde Staten. Deuren die open kunnen. Metalen 
wielstellen.  
Lengte over de koppeling 42 cm.

$6G
De Cumbres & Toltec Railroad is een bekende 
toeristenspoorweg, die in het zuidwesten van de VS 
door de staten Colorado en New Mexico loopt. De 
spoorweg steekt daarbij de meer dan 3.000 meter 
hoog gelegen Cumbres Pass over.

Cumbres & Toltec Railroad

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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USA

42793 Conducteurswagen caboose 
Model van een conducteurswagen caboose zoals deze 
tot de jaren 50 in alle goederentreinen werd ingezet. Het 
model is fijn gedetailleerd en van een volledig interieur 
voorzien. Deuren kunnen geopend worden. Metalen wielen, 
2 stuks daarvan met kogellagers voor stroomafname voor 
de interieurverlichting en de verlichte sluitlantaarns. De 

23EG
Passende aanvulling op de Mikado 27872.

Wagen voor begeleiding van goederentreinen 
Caboose 
 
Ruim een eeuw lang was een „Caboose” (een wagen 
die goederentreinen begeleidde) een vast element 
aan het einde van elke goederentrein in noord 
Amerika. Net als het rode schoolgebouw en de rode 
schuur werd de rode caboose een Amerikaans ikoon. 
Maar al snel na het verdwijnen van de stoomlocs 
werd hij overbodig en nu houdt de caboose alleen 
nog maar de herinnering aan de gouden periode van 
de spoorwegen levend. Er zijn tegenstrijdige verhalen 
over de manier waarop de caboose aan zijn naam 
kwam. Een geliefd verhaal verwijst naar een afleiding 

van het Nederlandse woord „Kabuis”, een klein 
kamertje of hut. Concreter is echter de oorsprong van 
de eerste spoorweg-caboose, die terug is te leiden tot 
de jaren 1840. Nat Williams, een treinbegeleider van 
de kleine Auburn & Syracuse Railroad in het noorden 
van de staat New York, besloot op een dag om de lege 
„boxcar” (gesloten goederenwagen) aan het einde 
van zijn trein in te richten tot zijn „rijdende kantoor”. 
Williams zat daar op een houten kist en gebruikte een 
ton als bureau. Verder sloeg hij vlaggen, lantaarns, 
kettingen en ander gereedschap op in deze eerste 
caboose. et ontstaan van de unieke dakopbouw 
bovenop de caboose wordt echter toegeschreven 
aan T.B. Watson, een treinbegeleider bij de Chicago & 

North Western Railroad. In 1863 moest Watson buiten 
de dienstregeling om een boxcar aan het einde van 
de trein als caboose benutten. Deze goederenwagen 
had een gat in het dak. Dat bracht Watson op het idee 
om een paar aanwezige kisten op elkaar te stapelen 
en daar op te gaan zitten zodat zijn hoofd en schou-
ders door het gat staken. Dat gaf hem een uitstekend 
overzicht over de gehele trein. Na terugkeer op zijn 
station vertelde Watson over zijn positieve ervaringen 
aan een hoofdtechnicus. Deze stelde voor om de op 
dat moment in aanbouw zijnde caboose te voorzien 
van een „uitkijkpost” en zo ontstonden de eerste 
treinbegeleidingswagens met koepel. Halverwe-
ge de jaren 1920 reden zo‘n 34.000 caboose bij de 

spoorwegen in de VS. Behalve de werkomgeving 
van de treinbegeleider beschikten ze vaak ook over 
stapelbedden om te slapen, een fornuis om te koken, 
een toilet en vanaf de jaren 50 een elektrische kachel, 
koelkast en radio. Verder werden de wagens gebruikt 
als opslagruimte voor allerlei soorten gereedschap 
en materialen. Aanvankelijk beschilderden de meeste 
spoorwegmaatschappijen hun caboose in een helder-
rode tint. Maar na de tweede wereldoorlog verscheen 
de caboose in veel verschillende kleuren, meestal 
overeenkomend met de kleuren van de diesellocs van 
de betreffende spoorwegmaatschappij.  

wagen wordt geleverd met stickers met naamborden en 
wagennummers van de spoorwegmaatschappijen Union 
Pacific, Santa Fe, Southern Pacific, Pennsylvania Railroad 
en New York Central zodat de wagen van de betreffende 
opschriften kan worden voorzien.  
Lengte over de buffers 49 cm.

5 sets opschriften

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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27872 USRA-stoomloc Mikado, Sound 
Voorbeeld: De 2-8-2 „Mikado” was een van de succes-
volste stoomlocomotieven aller tijden. De eerste Mikado‘s 
werden in 1897 door Baldwin in de VS voor de smalspoor-
lijnen in Japan gebouwd. In de Eerste Wereldoorlog werd 
de asindeling van de United States Railroad Administration 
als standaard overgenomen en meer dan 1.000 „Mikes” 
werden voor talloze Amerikaanse spoorwegondernemingen 
en voor verschillende maatschappijen elders in de wereld 
gebouwd. De locomotieven werden vooral succesvol 

3CEFBJG

USRA Mikado

ingezet in het goederenverkeer. Veel van deze locomotieven 
bleven tot aan het einde van het stoomtijdperk in de jaren 
1950 in dienst. Een duidelijk teken van een geslaagde 
constructie. 
Model: Dit gedetailleerde en weerbestendige model is 
uiterst rijk uitgerust. Het beschikt standaard over een in-
gebouwde MZS-decoder onboard voor analoog en digitaal 
bedrijf. Dakluiken in het machinistenhuis kunnen worden 
geopend. De vuurkist is voorzien van een flikkerend licht en 
een deur die geopend kan worden. Vierstandenschakelaar 

voor bedrijfssoort. Behuisde aandrijving met krachtige Büh-
ler-motor. Gelede aandrijving (loc rijdt ook door gebogen 
rails van de kleine boogstraal „R1”). Vier aangedreven as-
sen, twee antislipbanden. Twaalf stroomafnemers. Digitaal 
elektronisch stoomlocgeluid synchroon met de wielrotatie. 
Geluiden van klok, fluit, remmen, luchtpomp en voedings-
waterpomp. Ingebouwde volumeregelaar. Afstandsbe-
diening van de geluidsfuncties (met multitreinsysteem). 
Spanningbegrenzingssysteem. Ingebouwde stoomontwikke-
laar. Automatisch met de rijrichting wisselende verlichting. 

Multifunctionele aansluiting met zekering. Naast de belet-
tering voor Union Pacific zijn tevens 4 sets opschriften voor 
verschillende spoorwegmaatschappijen toegevoegd (New 
York Central, Pennsylvania, Santa Fe, Southern Pacific). 
Lengte over de koppelingen 93 cm.
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5 sets opschriften
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48671 SP box car 
Model van een overdekte goederenwagen van de SP 
 (Southern Pacific Railroad). Natuurgetrouwe kleurstelling 
en opschrift uit tijdperk III. Veel gemonteerde details, 
schuifdeuren aan de zijkant kunnen open. Metalen 
 wielstellen.  
Lengte over de koppeling 42 cm.

$3G Deze nieuwigheid kunt u ook als variant verkrijgen 
met een ander bedrijfsnummer:  

Southern Pacific Railroad (SP)

$3G
48672 SP box car 
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© T. Estler

25555 SP dieselloc 
Model van een zware Amerikaanse diesellocomotief in 
de vormgeving van een SD 40 van de SP (Southern Pacific 
Railroad). Natuurgetrouwe kleurstelling en opschrift uit 
tijdperk V. Beide draaistellen worden aangedreven door 
krachtige, kogelgelagerde Bühler-motoren, antislipwielen. 
Ingebouwde mfx/DCC-decoder met veelzijdige, authentieke 
geluids- en lichtfuncties, digitaal schakelbaar. Veel gemon-
teerde details, deuren van de cabine kunnen open.  
Lengte over de koppeling 63 cm.

$5HKEFJG

Voor het eerst met mfx/DCC-decoder
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40871 DNAX Railcare tank car 
Model van een tankwagen van wagenverhuurder DNAX 
Railcare. Natuurgetrouwe kleurstelling en opschriften uit 
tijdperk V. Veel gemonteerde details, de ketel kan worden 
gevuld en geledigd. Metalen wielstellen.  
Lengte over de buffers 51 cm.

$5G

Southern Pacific Railroad (SP)

40872 DNAX Railcare tank car 

Deze nieuwigheid kunt u ook als variant verkrijgen 
met een ander bedrijfsnummer:

$5G

Laden en lossen zoals het voorbeeld 

Twee verschillende varianten
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Middleton & New Jersey Railroad (MNJ)

42933 MNJ box car 
Model van een overdekte goederenwagen van de MNJ 
(Middleton & New Jersey Railroad). Natuurgetrouwe 
kleurstelling en opschriften uit tijdperk V. Veel gemonteer-
de details, schuifdeuren aan de zijkanten kunnen open. 
Metalen wielstellen.  
Lengte over de koppeling 57 cm.

$5G Deze nieuwigheid kunt u ook als variant verkrijgen 
met een ander bedrijfsnummer:  

42934 MNJ box car 

$5G
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42931 BNSF box car 
Model van een overdekte goederenwagen van de BNSF 
(Burlington Northern and Santa Fe Railroad). Natuurge-
trouwe kleurstelling en opschriften uit tijdperk V. Veel 
gemonteerde details, schuifdeuren aan de zijkanten kunnen 
open. Metalen wielstellen.  
Lengte over de koppeling 57 cm.

$5G

Burlington Northern and Santa Fe Railroad (BNSF)

42932 BNSF box car 

Deze nieuwigheid kunt u ook als variant verkrijgen 
met een ander bedrijfsnummer: 

$5G

Natuurgetrouwe kleurstelling 

in twee varianten

Individuele bedrijfsnummers
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SHPX

43824 SHPX center flow hopper car 
Model van een overdekte stortgoedwagen van wagenver-
huurder SHPX. Natuurgetrouwe kleurstelling en opschriften 
uit tijdperk V. Veel gemonteerde details, dakluiken en 
loskleppen kunnen open. Metalen wielstellen.  
Lengte over de koppeling 54 cm.

$5G

43825 SHPX center flow hopper car 

Deze nieuwigheid kunt u ook als variant verkrijgen 
met een ander bedrijfsnummer: 

$5G

Natuurgetrouwe kleurstelling  

in twee varianten

Individuele bedrijfsnummers
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44931 Amtrak materiaalwagen fase III 
Model van een moderne stalen box car in de uitvoering als 
materiaalwagen van de Noord-Amerikaanse spoorweg-
maatschappij voor passagiersvervoer Amtrak. Natuurge-
trouw lakwerk en opschriften uit fase III aan het begin 
van de jaren 80. Schuifdeuren aan de zijkant kunnen open, 
metalen wielstellen.  
Lengte over de koppeling 57 cm.

$4G

Amtrak

De materiaalwagen die van geen enkel 

Noord-Amerikaans traject is weg te denken
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Lake George & Boulder Railroad

31052 LGB bagagewagen 
Model van een vierassige Amerikaanse bagagewagen in 
de kleurstelling en het opschrift van de Lake George and 
Boulder Railroad. Schuifdeuren kunnen open.  
Lengte 30 cm.

$7G
Ideale aanvulling op startset 72327.

48401 TT ketelwagen 
Model van een vierassige Amerikaanse ketelwagen in de 
kleurstelling en met het opschrift van de Lake George and 
Boulder Railroad.  
Lengte 30 cm.

$7G

Ideale aanvulling op startset 72426.

45651 Caboose van de Lake George and Boulder 
Railroad 
typerend voor een Amerikaanse goederentrein was de 
Caboose: de begeleidende wagen voor personeel zoals con-

$7G
ducteur, remmer of rangeerder. Model van een dergelijke 
caboose van de Lake George and Boulder Railroad met de 
typerende kleurstellingn en opschriften. 
Lengte over de buffers 30 cm.
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20011 Districtchef-lorrie 
Lorries kent men bij bijna alle spoorwegen ter wereld, of 
het nu de DB, een bosspoorlijn, een museumspoorlijn of 
een fabrieksspoorlijn betreft. Ze werden vroeger, maar 
ook nu nog veel gebruikt en waren en zijn decennialang 
onontbeerlijke hulpen bij het onderhoud van de lijnen. Bij 
het LGB-model zorgt een krachtige motor voor de aandrij-

7G

Districtchef-lorrie

69572 Tender met geluid 
Met deze tender kunnen de locs uit de meeste LGB-start-
sets met extra geluid worden uitgerust en tegelijkertijd 
van meer trekkracht worden voorzien. Via de ingebouwde 
elektronica worden de geluiden van de stoomuitstoot en, 
geactiveerd door magneten op de rails, van de fluit en de 

EFG
ving van de mooie machine. De lorrie is voorbeeldgetrouw 
gelakt en met speciale details zoals bezems, pikhouwelen 
en dergelijke uitgerust. Als u de regelaar op de rijregelaar 
omhoog draait, ziet u hoe de machinist de hefboom van de 
lorrie voorbeeldgetrouw beweegt. Stroomafname via alle 
4 de wielen.  
Lengte over buffers ca. 14 cm. 

bel weergegeven. Via een regelaar kan het volume aan de 
voorkeuren worden aangepast (geen aan/uit-schakelaar 
voor het geluid). Een magneet op de rails activeert de 
bel resp. de fluit. Stickers voor individuele vormgeving 
meegeleverd.  
Lengte over de buffers 22 cm.

21670 Railreinigingsloc 
Weergave van een railbouwmachine, zoals die overal ter 
wereld ingezet wordt. Met het LGB-model wordt de reini-
ging van vervuilde rails kinderspel. Twee reinigingswielen 
draaien in tegengestelde richting van de rijrichting om een 
zo groot mogelijk reinigingseffect te bereiken.  
Lengte over buffers 43,5 cm.

CEG
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Kerstmis 2016

36073 Kerstrijtuig 2016 
Het kerstpersonenrijtuig 2016 is bedrukt met een prachtig 
patroon. Het model heeft interieurinrichting, uiteraard 
met deuren die open kunnen, en completeert de serie LGB 
kerstrijtuigen. Metalen schijfwielstellen.  
Lengte over de buffers 30 cm.

$G

32351 Bijwagen bij tram kerstmis 
Bijwagen bij de tram uit startset 72351, uitgevoerd in kerst-
sfeer. Binnenverlichting en sluitsein, metalen wielstellen.  
Lengte 35 cm.

$EG

Ideale aanvulling op startset 72351.
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Museumwagen 2016

40024 LGB museumwagen 2016 „Leistritz” 
Vierassige open goederenwagen type Res van de DB, 
tijdperk IV. Beladen met een verpakt turbineloopwiel, 
met opschrift fa. Leistritz Nürnberg. Lading echt houd, 
 afneembaar. Metalen wielstellen. 
Lengte over de buffers 42 cm. 

$4G
Eenmalige serie in 2016.  
Alleen verkrijgbaar in het Märklin Museum in 
Göppingen.

Beladen met een verpakt turbineloopwiel
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 Harzflirt in Spur G  Lokschmankerl für Fans der Harzer Schmalspur 

US-ANLAGE MADE IN GEISLINGEN
Reinhold Braun setzt auf Lake George & Boulder

ANALOG WIRD DIGITAL, TEIL V
Holger Metschans neue digitale Bahnwelt

269747 D

€ 7,50 (D), € 7,50 (A), CHF 13,50 (CH), $ 15,00 (US)DepescheDAS MAGAZIN FÜR LGB FREUNDE                         AUSGABE  2/2016    

WWW.LGB.DE

NEU!

D 269747

Mitglieds-Nr. gültig bis: 

20
16

©  Mai 2016 VGBahn GmbH. Laufzeit 55 + 80 Minuten. Bei einem technischen Fehler 
tauschen wir die DVD selbstverständlich um. Rücksendung bitte frei an 
1. Klasse-Video, Klosterring 9, 87660 Irsee. Porto wird ersetzt. Danke! 

Ein Jahr mit 
Bonusfilm 

FührerstandsTV
Glacier-Express

Teil 2

LGB Club – Het fascinerende Spoor G
Als lid van de LGB Club staat u altijd iets dichter bij de fascinatie en de passie van 
Spoor G. U mag exclusieve producten en aanbiedingen verwachten, die alleen aan 
onze clubleden zijn voorbehouden. Bovendien kunt u uw enthousiasme voor de buiten-
spoorbaan met anderen delen en gebruikmaken van allerlei andere voordelen.
Voor een jaarbijdrage van EUR 79,95/CHF 109,95/US $ 109.00 (stand 2016) profi-
teert u van de volgende clubvoordelen.*

  4 x per jaar de LGB Depesche 
De legendarische LGB Depesche is er weer. Op 64 pagina’s leert u alles van en over de 
LGB-wereld: heel praktische tips rond de bouw van installaties, achtergrondverhalen 
bij actuele LGB-modellen en hun voorbeelden, exclusieve columns van experts op het 
gebied van tuinbanen en veel technische tips die de hobby tuinbaan nog boeiender 
maken. De LGB Depesche – de onmisbare informatiebron voor alle fans van spoor G.

  Exclusief clubmodel
Uw lidmaatschap van de LGB Club geeft u het recht op de aanschaf van een exclu-
sief clubmodel, dat alleen voor u als clublid ontwikkeld en vervaardigd wordt. Een 
gepersonaliseerd en waardevol certificaat sturen wij na levering rechtstreeks naar uw 
huisadres. Verzamel de jaarlijks wisselende modellen.

  Exclusief clubcadeau
Als clublid ontvangt u eenmaal per jaar een exclusief clubcadeau.

  Jaarkroniek
Beleef met de dvd‘s alle hoogtepunten van het tuinspoorjaar thuis nog een keer.

  Catalogus/noviteitenprospectussen
De jaarlijks beschikbare hoofdcatalogus ontvangen de clubleden via de vakhandel 
gratis. Bovendien worden onze noviteitenprospectussen naar u verzonden.

  LGB Clubkaart
Uw persoonlijke, jaarlijks opnieuw vormgegeven clubkaart opent voor u de wereld van 
de modelspoorhobby op een zeer bijzondere wijze. Want als lid bent u niet alleen onze 
premium-klant, maar krijgt u ook bij onze momenteel meer dan 100 samenwerkings-
partners fl inke voordelen. Daaronder vallen ondermeer het Miniatur Wonderland in 
Hamburg, het Hans-Peter Porsche TraumWerk in Anger en de VGB Verlagsgruppe Bahn. 
Bovendien heeft uw persoonlijke lidmaatschapskaart bestelfunctionaliteit voor alle in 
de club aangeboden exclusieve producten.

  Gunstige verzendkosten in de Online Shop
Onze Online Shop biedt u gunstigere voorwaarden bij de verzendkosten binnen 
 Duitsland.

  Clubreizen**
Ervaar uw hobby op bijzondere wijze en verbind de  modelspoorbaan met het voor-
beeld. Tijdens onze  club reizen door fantastische landschappen en naar buitengewone 
 bestemmingen kunt u bovendien met  gelijkgestemden over uw hobby praten. En 
bovendien zijn er kortingen op de reissom.

Als u in een lidmaatschap in de LGB Club  geïnteresseerd bent, wendt u zich 
a.u.b. tot:

LGB Club
Postfach 9 60
73009 Göppingen, Duitsland

Telefoon: +49 7161/608-213
Fax:  +49 7161/608-308
E-mail: club@lgb.de
Internet: www.lgb.com
of gelijk online aanmelden onder 
club.lgb.de

Het Club-team staat voor de leden telefonisch van  
maandag – vrijdag van 13.00 – 17.00 uur ter beschikking.

Wij verheugen ons op een weerzien  
in de LGB Club.

LGB Club

*  Les offres sont sans engagement et sous réserve de modifi cations
**  En fonction de la disponibilité
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47833 RhB ketelwagen clubmodel 2016 
Model van een ketelwagen van de RhB type Za in speciale 
uitvoering met reclameopschrift van de Bündner Brenn-
stoffhändler. Natuurgetrouwe kleurstelling en opschrift uit 
tijdperk VI. Voorbeeldgetrouwe nieuw ketelplatform zonder 
reling. De ketel kan worden gevuld en geledigd. Metalen 
wielstellen.  
Lengte over de buffers 48 cm.

$60G
Clubmodel, eenmalige productie slechts 2016.

LGB clubmodel 2016

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.



Daten an Marieni

131

Bulletin d’inscription ... Nu aanmelden...

  Oui, je souhaite devenir membre du club LGB aux conditions mentionnées ci-après 

Ja, ik wil lid worden van de LGB Club onder de hier genoemde voorwaarden

 *Monsieur | *De heer  *Madame | *Mevrouw

 

Titre | Titel *Date de naissance (JJ/MM/AAAA) | *Geboortedatum (DD/MM/JJJJ)

 
*Nom, prénom (écrire en caractères d’imprimerie) | *Naam, voornaam (in drukletters)

 
*Rue, N° | *Straat, huisnummer

 
*Complément d’adresse | *Adrestoevoeging

 
*Code postal | *Postcode  *Ville | *Plaats

 
*Pays | *Land

 
Téléphone | Telefoon 

 
@ E-mail | @ E-mailadres

Langue de communication souhaitée | Gewenste communicatietaal

 DE   EN  FR   NL

Langue souhaitée pour recevoir LGB Depesche | Gewenste taal voor LGB Depesche

 allemand | Duits ou | of  anglais | Engels

Je m’intéresse particulièrement à | In het bijzonder heb ik belangstelling voor

 Voie normale | Normaalspoor  analogique | analoog 

 Commande multi-trains | Meertreinbesturing   Voie étroite | Smalspoor

Les champs marqués* sont obligatoires. | De met * aangeduide velden invullen.

 

Date | Datum Signature | Handtekening

✘ Je règle ma cotisation annuelle de EUR 79,95/CHF 109,95/US $ 109,00  
(état 2016) :
Mijn jaarbijdrage van EUR 79,95/CHF 109,95/USD 109,00 (stand 2016) betaal ik:

 par l‘autorisation suivante de prélèvement automatique de mon compte : | door middel van de 
volgende machtiging:
(possible dans tous les pays de la zone euro et en Suisse) 
(mogelijk in alle landen in de Euro-betalingsruimte en in Zwitserland)

Je vous autorise par la présente, sous réserve de révocation, à procéder au prélèvement de mon 
compte bancaire par note de débit du montant de ma cotisation au club à échéance du règlement.
Hiermee machtig ik u met recht van herroeping om de door mij te betalen clubbijdrage op de vervalda-
tum ten laste van mijn girorekening automatisch af te schrijven.

 
IBAN

 
BIC

 
Banque | bij bank

Nom et adresse du détenteur du compte (si différente de l‘adresse indiquée plus haut)
Naam en adres van de rekeninghouder (indien afwijkend van het bovenstaande adres)

 
*Nom, prénom (écrire en caractères d’imprimerie) | *Naam, voornaam (in drukletters)

 
*Rue, N° | *Straat, huisnummer

 
*Code postal | *Postcode  *Ville | *Plaats

    par le bordereau de versement que je recevrai avec la facture. |  
Per stortingsformulier, dat ik bij de factuur ontvang.

 
Tous
pays   

Alle
landen

 par virement (à réception de facture) | Overschrijving (na ontvangst van factuur)

par carte de crédit : | Per creditcard:  Mastercard | Mastercard  Visa | Visa

 
Nom du détenteur de la carte | Naam van kaarthouder

 
Carte N° | Creditcardnr.  valable jusqu’à | geldig tot

Si mon compte ne dispose pas de la somme nécessaire à débiter, l’établissement bancaire ne peut  
être tenu de procéder au recouvrement. | Mocht het saldo op mijn rekening onvoldoende zijn, is de 
bank niet verplicht het bedrag over te maken.

 

Date | Datum Signature | Handtekening M
EV

E.
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Naam en adres van de rekeninghouder (indien afwijkend van het bovenstaande adres)
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Votre affiliation au club LGB
Nous vous remercions de votre intérêt pour une affiliation au club LGB !  
Nous nous réjouissons de vous y accueillir ! Vous trouverez un formulaire d‘inscription au 
verso. Veuillez tenir compte des indications et conditions suivantes pour votre affiliation au 
club, lesquelles règlent la relation entre vous et nous, la société Gebr. Märklin & Cie. GmbH, 
Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Allemagne, pour votre appartenance au club LGB :

Cotisation
Nous prélevons une cotisation d’un montant qui est actuellement de EUR 79,95 / CHF 109,95 / 
US $ 109.00 par membre et par an (selon le pays dans lequel vous avez votre domicile perma-
nent). Sur le formulaire, vous pouvez indiquer le mode de paiement que vous désirez. Nous 
vous proposons la possibilité de payer votre cotisation par domiciliation SEPA, bordereau de 
versement, virement ou carte de crédit. 

Début et fin de votre affiliation
Votre affiliation (et donc votre année club personnelle) commence à la date de la réception 
chez nous du paiement de votre cotisation. Vous recevez toutes les prestations futures du club 
pendant une durée de un an. L‘affiliation se prolonge automatiquement d‘une année supplé-
mentaire si elle n‘est pas résiliée moyennant le respect d‘un délai de préavis de six semaines 
avant la fin de votre année personnelle. Nous nous réservons le droit d’augmenter la cotisation 
ou de modifier ces conditions d’affiliation. Nous vous en informons en temps utile, en liaison 
dans ce cas avec votre droit de résiliation exceptionnelle de l’affiliation avec un préavis de 
trois semaines. Dans ce cas, nous vous en informerons encore expressément. 

Questions et service à la clientèle
Pour toutes questions, notre équipe de club est à votre disposition du lundi au vendredi de  
13 à 17 h : Téléphone + 49 (0) 71 61 / 608-213; e-mail : club@lgb.de

Indications de protection des données
Vos données personnelles, que vous mettez à notre disposition avec votre affiliation, sont 
enregistrées en conformité avec les stipulations de la loi fédérale allemande sur la protection 
des données. Dans la mesure où vous ne nous octroyez pas explicitement votre acceptation 
de la réception de publicité, nous utilisons vos données expressément pour la gestion de votre 
affiliation au club LGB. Vous êtes habilité à obtenir à tout moment des renseignements sur les 
données personnelles enregistrées chez nous et à révoquer à tout moment leur utilisation avec 
effet pour l’avenir, et vous pouvez faire corriger, verrouiller ou effacer vos données person-
nelles dans le cadre des stipulations légales. Veuillez dans ce cas vous adresser directement à 
nous : Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Allemagne.

  Veuillez m’envoyer des informations sur les produits, événements et autres activités de 
Märklin par e-mail (vous pouvez résilier ce consentement à tout moment)

Uw lidmaatschap van de LGB Club
Hartelijk dank voor uw belangstelling voor het lidmaatschap van de LGB Club!  
We verheugen ons op u! Neem de volgende aanwijzingen en voorwaarden voor uw lidmaat-
schap in acht. Deze regelen de verhouding tussen u en ons, de Gebr. Märklin & Cie. GmbH,  
Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Duitsland, voor uw lidmaatschap van de LGB Club:

Lidmaatschapsbijdrage
Wij heffen een lidmaatschapsbijdrage met een hoogte van momenteel EUR 79,95 / CHF 109,95 / 
US $ 109.00 per lidmaatschapsjaar (naar gelang het land waar u uw vaste woonplaats heeft). 
Op het formulier kunt u de door uw gewenste betalingssoort aangeven. We bieden u de 
mogelijkheid uw lidmaatschapsbijdrage door middel van SEPA-incasso, stortingsbewijs, 
overschrijving of creditcard te betalen. 

Begin en einde van uw lidmaatschap
Uw lidmaatschap (en daarmee uw persoonlijke clubjaar) begint op de datum van de ontvangst 
van de betaling van uw lidmaatschapsbijdrage bij ons. U ontvangt alle toekomstige clubvoor-
delen voor de duur van een jaar. Het lidmaatschap wordt automatisch met een nieuw clubjaar 
verlengd, indien u niet met een termijn van 6 weken voor het einde van uw persoonlijke clubjaar 
ten opzichte van ons schriftelijk opzegt. Wij behouden ons voor de lidmaatschapsbijdrage te 
verhogen of deze lidmaatschapsvoorwaarden te wijzigen. Dit delen we u tijdig vooraf mede, 
verbonden met uw recht om het lidmaatschap in dit geval met een termijn van drie weken 
buitengewoon op te zeggen. Daarop wijzen wij u in dit geval ook nog een keer uitdrukkelijk. 

Vragen en klantenservice
Voor vragen staat ons clubteam graag op maandag t/m vrijdag van 13 tot 17 uur tot uw beschik-
king. Telefoon + 49 (0) 71 61 / 608-213; e-mail: club@lgb.de

Informatie over gegevensbescherming
Uw persoonlijke gegevens die u ons met uw aanvraag ter beschikking stelt, worden opgesla-
gen volgens de bepalingen van de Duitse wet op de gegevensbescherming (Bundesdaten-
schutzgesetz). Voor zover u ons niet uitdrukkelijk uw instemming met de ontvangst van reclame 
meedeelt, gebruiken we uw gegevens alleen voor het beheer van uw lidmaatschap in de 
LGB Club. U heeft het recht om te allen tijde informatie over uw bij ons opgeslagen persoonlijke 
gegevens te ontvangen en het gebruik daarvan te allen tijde met toekomstige werking te 
herroepen. U kunt afhankelijk van de wettelijke bepalingen uw persoonlijke gegevens laten 
corrigeren, blokkeren of verwijderen. Richt u zich hiervoor rechtstreeks tot ons:  
Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Duitsland.

  Stuurt u mij informatie over producten, events en andere activiteiten van Märklin per 
e-mail toe (deze instemming kunt u te allen tijde herroepen)KA
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Vos avantages* actuels en bref :
 Le nouveau magazine LGB Big 4 fois par an

Retrouvez l’actualité de tout l’univers LGB dans les 64 pages du nouveau magazine LGB, 
qui paraît quatre fois par an. Des reportages inédits et des photos saisissantes vous 
communiqueront la passion du modèle réduit. Des articles complets sur les précurseurs, 
des conseils pratiques et des reportages captivants en exclusivité pour LGB vous tiennent 
informé de toute l’actualité et font de ce magazine une source d’informations incontour-
nable pour tous les fans de Voies G.

 Un modèle exclusif pour les membres du club
Votre adhésion au club LGB vous donne droit à un modèle exclusif développé et fabriqué 
seulement pour vous en tant que membre du club. Nous vous enverrons directement à 
domicile un certificat personnalisé de valeur après la livraison. Collectionnez les modèles 
des différentes années.

 La chronique annuelle 2 fois par an
Ces deux DVD vous feront revivre chez vous tous les points forts LGB de l’année.

  Catalogue/propectus des nouveautés
Le catalogue principal renouvelé tous les ans est disponible gratuitement pour les 
membres du club chez leur distributeur. Vous recevez en plus par la poste nos prospectus 
pour vous informer sur les nouveautés.

 Carte de club LGB 
Votre carte de club personnelle, dont la présentation est renouvelée tous les ans, 
vous ouvre le monde des modèles réduits ferroviaires de façon très particulière.  
En effet, en tant que membre du club, vous êtes non seulement pour nous un client 
Premium, mais vous bénéficiez en plus de nombreux avantages auprès de nos 90 
partenaires actuels. Votre carte de membre personnelle vous permet de commander 
tous les produits exclusifs proposés par le club.

  Frais d‘envoi réduits dans la Online Shop 
Notre Online Shop vous fait bénéficier de conditions avantageuses sur les frais 
d‘envoi en Allemagne.

 Voyages organisés par le club** 
Vivez votre passion de manière différente et comparez votre modèle réduit à l‘original. 
Les voyages organisés par le club à travers de magnifiques paysages et vers des 
destinations exceptionnelles vous permettent aussi d‘échanger avec d‘autres passionnés. 
Sans oublier les réductions auxquelles vous avez droit sur le prix du voyage.

 Cadeau club exclusif
En tant que membre du club, un cadeau club exclusif vous est envoyé une fois par an.

Les membres du club bénéficient également de réductions sur les billets d‘entrée aux  
salons de modèles réduits, auxquels participe Märklin, et reçoivent un petit cadeau  
de bienvenue.

À bientôt au club LGB !

Overzicht van uw voordelen* op dit moment:
 4 x per jaar het nieuwe LGB-Magazin Big

In het nieuwe LGB-Magazin leest u op 64 pagina‘s vier keer per jaar alles over de  
hele wereld van het tuinspoor. Uniek reportages en indrukwekkende foto‘s wekken 
enthousiasme voor het tuinspoor op. Uitgebreide artikelen over voorbeelden, praktische 
tips en spannende achtergrondreportages houden u exclusief op de hoogte van het 
tuinspoor en maken van het magazine een onontbeerlijke informatiebron voor alle fans 
van Spoor G.

 Exclusief clubmodel
Uw lidmaatschap van de LGB-Club geeft u het recht op de aanschaf van een exclusief 
clubmodel, dat alleen voor u als clublid ontwikkeld en vervaardigd wordt. Een ge- 
personaliseerd en waardevol certificaat sturen wij na levering rechtstreeks naar uw 
huisadres. Verzamel de jaarlijks wisselende modellen.

 2 x per jaar de jaarkroniek
Beleef met de dvd‘s alle hoogtepunten van het tuinspoorjaar thuis nog een keer.

 Catalogus/noviteitenprospectussen
De jaarlijks beschikbare hoofdcatalogus ontvangen de clubleden via de vak- 
handel gratis. Bovendien worden onze noviteitenprospectussen naar u verzonden.

 LGB-clubkaart 
Uw persoonlijke, jaarlijks opnieuw vormgegeven clubkaart opent voor u de wereld 
van de modelspoorhobby op een zeer bijzondere wijze. Want als lid bent u niet alleen 
onze premium-klant, maar krijgt u ook bij onze momenteel meer dan 90 samenwer-
kingspartners flinke voordelen. Bovendien heeft uw persoonlijke lidmaatschapskaart 
bestelfunctionaliteit voor alle in de club aangeboden exclusieve producten.

Gunstige verzendkosten in de Online Shop
Onze Online Shop biedt u gunstigere voorwaarden bij de verzendkosten binnen 
Duitsland.

Clubreizen**
Ervaar uw hobby op bijzondere wijze en verbind de modelspoorbaan met het voor- 
beeld. Tijdens onze clubreizen door fantastische landschappen en naar buitengewo-
ne bestemmingen kunt u bovendien met gelijkgestemden over uw hobby praten. En 
bovendien zijn er kortingen op de reissom.

Exclusief clubcadeau
Als clublid ontvangt u eenmaal per jaar een exclusief clubcadeau.

Daarnaast krijgen clubleden op modelspoorbeurzen waaraan Märklin deelneemt 
korting op de toegangsprijs en een klein welkomstgeschenk.

Tot gauw in de LGB-Club!

Modèle 2013 réservés aux membres du club | Clubmodel 2013

* Les offres sont sans engagement et sous réserve de modifications

** En fonction de la disponibilité

* Aanbiedingen zijn vrijblijvend, wijzigingen voorbehouden

**Afhankelijk van de beschikbaarheid

Domaine de validité

Les conditions d‘adhésion au club, mentionnées ci-dessous, s‘appliquent aux relations entre les consom-

mateurs, qui sont membres du club LGB ou qui le deviendront, et la société Gebr. Märklin & Cie. GmbH, se 

rapportent à l‘adhésion au club et contiennent les informations nécessaires pour remplir les obligations 

d‘informations conformément à l‘article 246 § 2 en liaison avec § 1 al. 1 et 2 de la loi d‘introduction au code 

civil allemand (EGBGB). Sauf indication contraire, ces conditions, à l‘exception du droit de rétractation, 

s‘appliquent également aux membres qui ne sont pas consommateurs. 

Est considérée comme consommateur toute personne qui conclut un contrat ou une cotisation pour 

adhérer au club Märklin LGB dans un but autre que celui attribué à son activité commerciale.

Toutes autres conditions requièrent l‘autorisation écrite préalable de la société  Gebr. Märklin & Cie. GmbH. 

Partenaire contractuel, langue contractuelle, droit applicable

Votre partenaire contractuel pour toutes les prestations du club est la société Gebr. Märklin & Cie. GmbH, 

Stuttgarter Strasse 55 – 57, 73033 Göppingen, inscrite au registre du commerce de Ulm, sous le numéro 

HRB 530004. Gérants Wolfrad Bächle et Stefan Löbich.  

La langue contractuelle est exclusivement l‘allemand, même si vous avez choisi une autre langue de com-

munication. Le droit de la République fédérale d’Allemagne est applicable à l’exclusion du droit commercial 

des Nations Unies.

Conditions d‘adhésion 

Votre adhésion et ainsi votre abonnement annuel personnel commencent à la date de la réception de 

paiement de votre cotisation. À partir de cette date, vous bénéficiez de toutes les prestations du club pour 

une durée de 12 mois. Les prestations rétroactives ne sont pas fournies.

Paiement de la cotisation d‘adhésion, modification de la cotisation 

Le paiement de la cotisation de votre adhésion, s‘élevant actuellement à EUR 79,95/CHF 129,90/US $ 109.00 par 

an, s‘effectue selon le mode de paiement choisi par vous sur ce formulaire, par autorisation de prélèvement 

automatique, par bordereau de versement ou par virement/carte de crédit. Le paiement par l‘envoi d‘espèces 

ou de chèque n‘est pas autorisé. 

Nous nous réservons le droit d‘adapter le montant de la cotisation aux conditions économiques. En cas 

d‘augmentations de la cotisation, vous disposez d‘un droit de résiliation spécial..

Droit de résiliation 

L‘adhésion est prolongée automatiquement d‘une année, si elle n‘est pas résiliée par écrit dans un délai de 6 

semaines avant la fin de votre adhésion annuelle personnelle au club.

En cas d‘augmentation de la cotisation et/ou de modifications des conditions d‘adhésion, vous disposez 

d‘un droit de résiliation spécial, que vous pouvez exercer sous forme écrite dans un délai de 3 semaines à 

compter de la réception de la notification précisant l‘augmentation de la cotisation ou la modification des 

conditions d‘adhésion.

Sous réserve du droit de résiliation pour cas de force majeure.

Les prescriptions légales s‘appliquent aux États-Unis..

Ce contrat contient tous les accords convenus entre vous et notre société se rapportant à l‘adhésion au 

club. Il n‘existe aucune convention verbale annexe au présent contrat. Si certaines dispositions du présent 

contrat étaient ou devaient s‘avérer inefficaces ou inexécutables, les autres dispositions du contrat 

n‘en seraient pas affectées. Les dispositions inefficaces ou inexécutables seraient remplacées par des 

dispositions se rapprochant économiquement le plus possible du dessein des dispositions inefficaces ou 

inexécutables.

Toepassingsgebied

De onderstaande voorwaarden voor leden regelen de verhouding tussen consumenten die leden van 

de LGB-Club zijn of worden en Gebr. Märklin & Cie. GmbH met betrekking tot het clublidmaatschap en 

bevatten de vereiste gegevens voor het voldoen aan de informatieverplichtingen volgens artikel 246 § 2 

in combinatie met § 1 lid 1 en 2 EGBGB. Indien niets anders is bepaald, gelden deze voorwaarden – met 

uitzondering van het recht op opzegging – ook voor leden die geen consumenten zijn. 

Consument is degene die de overeenkomst met de Märklin-LGB-Club afsluit resp. lid wordt voor een doel 

dat niet kan worden gerekend tot zijn bedrijfsmatige of zelfstandige activiteiten.

Anders luidende voorwaarden behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door Gebr. Märklin 

& Cie. GmbH.  

Overeenkomstpartner, taal van de overeenkomst, toepasselijk recht

Uw overeenkomstpartner voor alle clubvoordelen is Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Stuttgarter Straße 55 – 57, 

73033 Göppingen, ingeschreven in het handelsregister van het Amtsgericht Ulm, HRB 530004. Zaakvoerders 

Wolfrad Bächle en Stefan Löbich.  

De taal van de overeenkomst is uitsluitend Duits, ook indien u voor de communicatie een andere taal 

heeft gekozen. Toepasselijk recht is het Duitse recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is 

uitdrukkelijk uitgesloten.

Lidmaatschapsvoorwaarden

Your membership, and thus your personal annual term of membership starts on the date that we receive 

Uw lidmaatschap en daarmee uw persoonlijke clubjaar begint op de datum van de ontvangst van de 

betaling van uw lidmaatschapsbijdrage. U ontvangt alle toekomstige clubvoordelen voor de duur van 12 

maanden. Voordelen met terugwerkende kracht worden niet meer verstrekt. 

Betaling van de lidmaatschapsbijdrage, wijziging van de lidmaatschapsbijdrage

De betaling van uw lidmaatschapsbijdrage van momenteel EUR 79,95/CHF 129,90/USD 109,00 per jaar vindt 

plaats volgens de door u op dit formulier gekozen wijze door middel van incasso, stortingsformulier, overschri-

jving of met een creditcard. Betaling door verzending van contant geld of cheques is niet mogelijk.  

Wij behouden ons voor, de lidmaatschapsbijdrage aan economische veranderingen aan te passen. Bij 

verhogingen van de bijdrage heeft u een bijzonder recht op beëindiging.

Recht op beëindiging 

Het lidmaatschap wordt automatisch met weer een jaar verlengd, indien het niet met inachtneming van een 

termijn van 6 weken voor het einde van uw persoonlijke clubjaar schriftelijk wordt beëindigd..

In het geval van een verhoging van de lidmaatschapsbijdrage en/of wijzingen van lidmaatschapsvoor-

waarden heeft u een bijzonder recht op beëindiging dat u schriftelijk kunt uitoefenen binnen een termijn 

van 3 weken na de ontvangst van de mededeling over de verhoging van de bijdrage resp. de wijziging van 

de lidmaatschapsvoorwaarden.

Het recht op beëindiging om een belangrijke reden blijft voorbehouden.

In de Verenigde Staten gelden de wettelijke voorschriften.

Slotbepalingen

Deze overeenkomst bevat alle tussen u en ons met betrekking tot uw clublidmaatschap gemaakte 

afspraken. Overige mondelinge bijkomende afspraken bestaan niet. Mochten afzonderlijke bepalingen 

van deze overeenkomst niet-werkzaam of niet-uitvoerbaar zijn of worden, wordt de werkzaamheid van de 

overige bepalingen daardoor niet geraakt. De niet-werkzame of niet-uitvoerbare bepaling moet worden 

vervangen door de bepaling die economisch het dichtst bij de niet-werkzame of niet-uitvoerbare bepaling 

komt.

Droit de rétractation

Vous avez le droit de révoquer ce contrat dans un délai de quatorze jours sans indication de raisons. 

Le délai de révocation est de quatorze jours à partir du jour de la conclusion du contrat. 

Pour exercer votre droit de révocation, vous devez nous informer de votre décision de révoquer ce 

contrat par une déclaration univoque (p. ex. une lettre envoyée par la poste, un fax ou un e-mail), 

à adresser à Gebr. Märklin & Cie GmbH, LGB Club, Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033  Göppingen, 

Allemagne, fax : +49 (0) 71 61 / 608-308, tél. : +49 (0) 71 61 / 608-213; e-mail : club@lgb.de. Vous pouvez 

utiliser à cet effet le modèle de formulaire de révocation joint, qui n’est cependant pas obligatoire. Pour 

le respect du délai de révocation, il suffit de nous envoyer la communication de l’exercice du droit de 

révocation avant l’expiration du délai de révocation. 

Conséquences de la révocation

Si vous révoquez ce contrat, nous devons vous rembourser sans retard tous les paiements que nous 

avons reçus de votre part, y compris les frais de livraison (à l’exception des coûts supplémentaires 

qui découlent de ce que vous avez choisi un autre mode de livraison que la livraison standard, la plus 

favorable, proposée par nos soins), sans retard et au plus tard dans les quatorze jours suivant le jour 

auquel la communication à propos de votre révocation de ce contrat est arrivée chez nous. Pour ce 

remboursement, nous utilisons le même moyen de paiement que celui que vous avez utilisé pour la 

transaction originale, à moins qu’une autre solution n’ait été expressément convenue avec vous ; des 

frais ne vous seront en aucun cas imputés pour ce remboursement. 

Si vous avez demandé que les prestations commencent pendant le délai de révocation, vous devez 

nous payer un montant approprié, qui correspond à la proportion des prestations déjà fournies jusqu’au 

moment auquel vous nous avez informés de l’exercice de votre droit de révocation concernant ce 

contrat par rapport à l’étendue complète des prestations prévues dans le contrat.

Modèle de formulaire de révocation

(Si vous désirez révoquer le contrat, vous pouvez utiliser la formulation suivante ou une formulation 

univoque similaire) :

•	 	Gebr.	Märklin	&	Cie	GmbH,	LGB	Club,	Stuttgarter	Straße	55	–	57,	73033	Göppingen,	Allemagne,	 

fax : +49 (0) 71 61 / 608-308, e-mail : club@lgb.de

•	 	Par	la	présente,	je	(nous)	révoque	(révoquons)	(*)	le	contrat	conclu	par	mes	(nos)	(*)	soins	à	propos	

de	l’achat	des	marchandises	suivantes	(*)	/	de	la	livraison	des	prestations	suivantes	(*)

•	 Commandées	le	(*)/reçues	le	(*)

•	 Nom	du/des	consommateur(s)

•	 Adresse	du/des	consommateur(s)

•	 Signature	du/des	consommateur(s)	(uniquement	en	cas	de	communication	sur	papier)

•	 Date

(*)	Prière	de	biffer	les	mentions	inutiles

Recht op wederopzegging

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst op te zeggen. 

De wederopzeggingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag van de sluiting van de overeenkomst. 

Om uw recht op wederopzegging uit te oefenen, moet u ons, Gebr. Märklin & Cie GmbH, LGB Club, 

 Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Duitsland, fax: +49 (0) 71 61 / 608-308, tel: +49 (0) 71 61 / 608-213; 

e-mail: club@lgb.de, door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een met de post verzonden brief, 

telefax of e-mail) informeren over uw besluit om deze overeenkomst op te zeggen. U kunt daarvoor het 

bijgevoegde voorbeeld-wederopzeggingsformulier gebruiken, dat echter niet voorgeschreven is. 

Voor de inachtneming van de wederopzeggingstermijn is het voldoende dat u de mededeling over de uitoefe-

ning van het recht op wederopzegging voor het verstrijken van de wederopzeggingstermijn verzendt. 

Gevolgen van de wederopzegging

Als u deze overeenkomst opzegt, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de 

leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die eruit voortvloeien dat u een andere soort levering 

dan de door ons aangeboden, gunstigste standaardlevering heeft gekozen), onmiddellijk terug te betalen, 

en wel uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling over uw wederopzegging van deze 

overeenkomst bij ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betalingsmiddel dat u 

bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen. In 

geen geval worden aan u vanwege deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. 

Heeft u verlangd dat de diensten tijdens de wederopzeggingstermijn moeten beginnen, dient u ons een 

passend bedrag te betalen dat overeenkomt met het aandeel van de reeds geleverde diensten tot aan het 

tijdstip waarop u ons van de uitoefening van het wederopzeggingsrecht ten aanzien van deze overeenkomst 

op de hoogte stelt in vergelijking met de totale omvang van de in de overeenkomst voorziene diensten.

Voorbeeld-wederopzeggingsformulier

(Als u de overeenkomst wilt opzeggen, kunt u de volgende of een vergelijkbare eenduidige formulering 

gebruiken):

•	 	Gebr.	Märklin	&	Cie	GmbH,	LGB	Club,	Stuttgarter	Straße	55	–	57,	73033	Göppingen,	Duitsland,	 

fax: +49 (0) 71 61 / 608-308, e-mail: club@lgb.de

•	 	Hiermee	herroep(en)	ik/wij	(*)	de	door	mij/ons	(*)	afgesloten	overeenkomst	over	de	koop	van	de	volgende	

goederen	(*)/	de	levering	van	de	volgende	dienst	(*)

•	 Besteld	op	(*)/ontvangen	op	(*)

•	 Naam	van	de	verbruiker(s)

•	 Adres	van	de	verbruiker(s)

•	 Handtekening	van	de	verbruiker(s)	(alleen	bij	mededeling	op	papier)

•	 Datum

(*)	Het	niet	van	toepassing	zijnde	doorstrepen.

Droit de rétractation

Vous avez le droit de révoquer ce contrat dans un délai de quatorze jours sans indication de raisons. 

Le délai de révocation est de quatorze jours à partir du jour de la conclusion du contrat. 

Pour exercer votre droit de révocation, vous devez nous informer de votre décision de révoquer ce 

contrat par une déclaration univoque (p. ex. une lettre envoyée par la poste, un fax ou un e-mail), 

à adresser à Gebr. Märklin & Cie GmbH, LGB Club, Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033  Göppingen, 

Allemagne, fax : +49 (0) 71 61 / 608-308, tél. : +49 (0) 71 61 / 608-213; e-mail : club@lgb.de. Vous pouvez 

utiliser à cet effet le modèle de formulaire de révocation joint, qui n’est cependant pas obligatoire. Pour 

le respect du délai de révocation, il suffit de nous envoyer la communication de l’exercice du droit de 

révocation avant l’expiration du délai de révocation. 

Conséquences de la révocation

Si vous révoquez ce contrat, nous devons vous rembourser sans retard tous les paiements que nous 

avons reçus de votre part, y compris les frais de livraison (à l’exception des coûts supplémentaires 

qui découlent de ce que vous avez choisi un autre mode de livraison que la livraison standard, la plus 

favorable, proposée par nos soins), sans retard et au plus tard dans les quatorze jours suivant le jour 

auquel la communication à propos de votre révocation de ce contrat est arrivée chez nous. Pour ce 

remboursement, nous utilisons le même moyen de paiement que celui que vous avez utilisé pour la 

transaction originale, à moins qu’une autre solution n’ait été expressément convenue avec vous ; des 

frais ne vous seront en aucun cas imputés pour ce remboursement. 

Si vous avez demandé que les prestations commencent pendant le délai de révocation, vous devez 

nous payer un montant approprié, qui correspond à la proportion des prestations déjà fournies jusqu’au 

moment auquel vous nous avez informés de l’exercice de votre droit de révocation concernant ce 

contrat par rapport à l’étendue complète des prestations prévues dans le contrat.

Modèle de formulaire de révocation

(Si vous désirez révoquer le contrat, vous pouvez utiliser la formulation suivante ou une formulation 

univoque similaire) :

•	 	Gebr.	Märklin	&	Cie	GmbH,	LGB	Club,	Stuttgarter	Straße	55	–	57,	73033	Göppingen,	Allemagne,	 

fax : +49 (0) 71 61 / 608-308, e-mail : club@lgb.de

•	 	Par	la	présente,	je	(nous)	révoque	(révoquons)	(*)	le	contrat	conclu	par	mes	(nos)	(*)	soins	à	propos	

de	l’achat	des	marchandises	suivantes	(*)	/	de	la	livraison	des	prestations	suivantes	(*)

•	 Commandées	le	(*)/reçues	le	(*)

•	 Nom	du/des	consommateur(s)

•	 Adresse	du/des	consommateur(s)

•	 Signature	du/des	consommateur(s)	(uniquement	en	cas	de	communication	sur	papier)

•	 Date

(*)	Prière	de	biffer	les	mentions	inutiles

Recht op wederopzegging

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst op te zeggen. 

De wederopzeggingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag van de sluiting van de overeenkomst. 

Om uw recht op wederopzegging uit te oefenen, moet u ons, Gebr. Märklin & Cie GmbH, LGB Club, 

 Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Duitsland, fax: +49 (0) 71 61 / 608-308, tel: +49 (0) 71 61 / 608-213; 

e-mail: club@lgb.de, door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een met de post verzonden brief, 

telefax of e-mail) informeren over uw besluit om deze overeenkomst op te zeggen. U kunt daarvoor het 

bijgevoegde voorbeeld-wederopzeggingsformulier gebruiken, dat echter niet voorgeschreven is. 

Voor de inachtneming van de wederopzeggingstermijn is het voldoende dat u de mededeling over de uitoefe-

ning van het recht op wederopzegging voor het verstrijken van de wederopzeggingstermijn verzendt. 

Gevolgen van de wederopzegging

Als u deze overeenkomst opzegt, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de 

leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die eruit voortvloeien dat u een andere soort levering 

dan de door ons aangeboden, gunstigste standaardlevering heeft gekozen), onmiddellijk terug te betalen, 

en wel uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling over uw wederopzegging van deze 

overeenkomst bij ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betalingsmiddel dat u 

bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen. In 

geen geval worden aan u vanwege deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. 

Heeft u verlangd dat de diensten tijdens de wederopzeggingstermijn moeten beginnen, dient u ons een 

passend bedrag te betalen dat overeenkomt met het aandeel van de reeds geleverde diensten tot aan het 

tijdstip waarop u ons van de uitoefening van het wederopzeggingsrecht ten aanzien van deze overeenkomst 

op de hoogte stelt in vergelijking met de totale omvang van de in de overeenkomst voorziene diensten.

Voorbeeld-wederopzeggingsformulier

(Als u de overeenkomst wilt opzeggen, kunt u de volgende of een vergelijkbare eenduidige formulering 

gebruiken):

•	 	Gebr.	Märklin	&	Cie	GmbH,	LGB	Club,	Stuttgarter	Straße	55	–	57,	73033	Göppingen,	Duitsland,	 

fax: +49 (0) 71 61 / 608-308, e-mail: club@lgb.de

•	 	Hiermee	herroep(en)	ik/wij	(*)	de	door	mij/ons	(*)	afgesloten	overeenkomst	over	de	koop	van	de	volgende	

goederen	(*)/	de	levering	van	de	volgende	dienst	(*)

•	 Besteld	op	(*)/ontvangen	op	(*)

•	 Naam	van	de	verbruiker(s)

•	 Adres	van	de	verbruiker(s)

•	 Handtekening	van	de	verbruiker(s)	(alleen	bij	mededeling	op	papier)

•	 Datum

(*)	Het	niet	van	toepassing	zijnde	doorstrepen.
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Het LGB-railsysteem

Altijd per cirkel

Betekenis Diameter:  Diameter:
van de radius railmidden-railmidden  buitenkant-buitenkant
R1  1.200 mm  1.286 mm
R2  1.560 mm  1.646 mm
R3  2.390 mm  2.476 mm
R5  4.640 mm  4.726 mm

In het LGB-programma vindt u gebogen rails in vier verschillende  boogstralen, 
die wij R1, R2, R3 en R5 noemen. Met de kleine radius R1 kunt u veel rails 
op een kleine ruimte onderbrengen – optimaal voor kleine ruimte. Maar 

langere treinen zien er in bogen met grotere radius niet alleen beter uit, ze 
rijden ook bedrijfszekerder. Daarom zijn de mid delste radius R2 en de grote 
radius R3 bij ervaren modelspoorders het populairste. De veel plaats vragende 
bogen van de extragrote radius R5 zijn optimaal voor lange locs en wagens 
geschikt, bijvoorbeeld de Amerikaanse reizigersrijtuigen of de rijtuigen van 
de RhB-„Glacier Express”. Voor het geval u nog meer keuze nodig hebt, kunt 
u met de LGB-flexrail bijna elke willekeurige radius of elk type boog bouwen. 
Daarmee zijn aan uw fantasie geen beperkingen opgelegd.
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Sets rails

19901 Set stootjuk rail 
Met deze set kunt u de railcirkel uit uw LGB-Starterset 
om te rangeren tot een ovaal met een opstelspoor 
uitbreiden.  
 
De stabiele box bevat:  
1x 12000 handwissel rechts  
6x 10000 rechte rails  
1x 11000 gebogen rail  
1x stootjuk

19902 Set stationsrails 
Met deze set kunt u de railcirkel uit uw LGB-Starterset 
tot een ovaal met een uitwijkspoor uitbreiden. Dan 
 kunnen twee treinen elkaar passeren. Of u kunt een 
trein wegzetten, wagens rangeren en de loc van een 
eind van de trein naar de andere kant laten omlopen.  
 
De stabiele box bevat:  
1x 12000 handwissel rechts  
1x 12100 handwissel links  
9x 10000 rechte rails 
2x 11000 gebogen rails

Met deze beide sets is al veel  
mogelijk…

De modelbanen 1,  2, 3, 4 en 5 zijn uit precies dezelfde 
componenten opgebouwd: de cirkel uit de starterset, een 
stootjukset 19901 en een stationsset 19902. In totaal 
hebt u de volgende rails nodig:

G

Aantal  Nummer  Omschrijving

15  10000  rechte rail, 300 mm
15  11000  gebogen rail, R1, 30°
2  12000  handwissel, rechts, R1
1  12100  handwissel, links, R1

Track Layouts:

Modelbaan 1
3,1 x 1,3 m

Modelbaan 2
2,8 x 1,5 m

Modelbaan 3
2,6 x 2,2 m

Modelbaan 4
2,8 x 3,0 m

Modelbaan 5
2,5 x 1,6 m

10015 Railsjabloon 
Met de railsjabloon kunt u het rail-
plan van uw eigen LGB-modelbaan 
ontwerpen. Dit belangrijke hulpmid-
del bevat sjablonen voor LGB-rails, 
wissels en seinen. 
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12 10000
12 11000
32 12000
12 12100
12 15000

Anlage/Layout 13
2,9 x 1,7

Railplannen

Kinderen van elke leeftijd houden van de  klassieke „Acht” 
(modelbaan 7): die is eenvoudig op te bouwen en biedt 
voortdurend nieuwe waarnemingsperspectieven, terwijl 
de trein zijn rondjes draait.

Modelbaan 8: Deze „verstrengelde Acht” heeft wezen-
lijk minder plaats nodig, maar beschikt daarbij niettemin 
over een langer traject: in totaal ongeveer 9 m.

Met een paar rails meer, bij de reeds 
besproken banen, kan deze modelbaan 
gebouwd worden:

Met een beetje fantasie kunt u zich 
reeds een beeld van uw modelbaan 
maken…

Met enkele nieuwe rails:

10150 rechte rail, 150 mm
13000 kruising, R1, 30°
15000 gebogen rail, R2, 30°

Modelbaan 9 is een zogenaamde „Hondenbot”-model-
baan. Op de royale ronde lijn kunt u lange treinen laten 
rijden.

Met twee wissels en een paar rails kunt u de  gevouwen 
„Hondenbot”-modelbaan met een aftakkende lijn 
uitbreiden (modelbaan 10), met niet minder dan 25 m 
trajectlengte.

De niervormige modelbaan 6 biedt een  gewonden 
hoofdlijn en veel bedrijfsmogelijk heden, bijv.   
rangeren in het station en  wegzetten van de  
locs bij de watertoren.

Twee treinen op een modelbaan –  
eenvoudig gedaan 

Modelbaan 11: Op deze modelbaan kunt u probleem-
loos twee treinen tegelijk laten rijden. Of als „traject”- 
modelbaan met isolerende railverbinders (10260) of met 

het LGB-meer treinensysteem. Met dit systeem kunnen 
LGB-fans maximaal acht treinen tegelijk op hetzelfde 
spoor laten rijden zonder de omvangrijke bekabeling van 
geïsoleerde trajecten.

Modelbaan 6
2,7 x 1,6 m

Modelbaan 7
1,3 x 2,5 m

Modelbaan 9
4,0 x 1,5 m

Modelbaan 10
2,7 x 2,7 m

Modelbaan 11
2,9 x 1,7 m

Modelbaan 8
1,9 x 1,6 m
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Railplannen G

De problematische lus:

Een keerlus is praktisch om een trein te keren en in de 
tegengestelde richting te laten terugrijden. Bij keerlussen 
treedt echter kortsluiting op (modelbaan 12). Ook kan 
men licht bij ver gissing een keerlus inbouwen (model-
baan 13). 
MZS-keerlusnmodule zie pag. 155.

Alles onder controle

Wisselaandrijving:
Om wissels op afstand te bedienen, vindt u in het 
LGB-programma een aantal elektrische wissels. Elke elek-
trische LGB-wissel is met een LGB-aandrijving (12010) 
uitgevoerd.
Opmerking: Elk LGB-handwissel kan tot een elektrisch 
wissel omgebouwd worden. Met een schakelbord 51750 
kunt u maximaal vier seinen of een combinatie uit maxi-
maal vier wissels en seinen bedienen. Het aansluiten is 
heel eenvoudig.

Seinaandrijving:
Evenals de elektrische LGB-wissels zijn de elektrische 
LGB-seinen met een LGB-aandrijving uitgevoerd. De 
aandrijving beweegt de seinvleugel naar boven en onder. 
Door uitbreiding met scheidingrails LGB 10153 en extra 
schakelaar LGB 12070 kunnen treinen door de seinstand 
beïnvloed worden.

Modelbaan 12

Modelbaan 13
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10610 Rechte rail, 1.200 mm 
1200 mm lange rechte rail. Komt overeen met vier rails 
LGB 10000.

Rails

10600 Rechte rail, 600 mm 
De 600 mm lange rechte rail heeft de dubbele lengte 
van de rechte rail LGB 10000.

10000 Rechte rail, 300 mm 
De 300 mm lange rechte rail is een van de fundamen-
ten van het LGB-railassortiment. 

10150 Rechte rail, 150 mm 
150 mm lange rechte rail. Half zo lang als de rail 
LGB 10000.

10080 Rechte rail, 82 mm 
82 mm lange rechte rail.

10070 Rechte rail, 75 mm 
75 mm lange rechte rail. 1/4 van de lengte van de rail 
LGB 10000. 

10050 Rechte rail, 52 mm 
Rechte rail met 52 mm lengte voor veelzijdige inzetmoge-
lijkheden. 

10040 Rechte rail, 41 mm 
41 mm lange rechte rail om kleinere railgaten te sluiten.

11000 Gebogen rail, R1, 30° 
De gebogen rail in de radius R1 is onderdeel van de 
fundamenten van het LGB-railassortiment. Met 12 rails 
R1, 30° wordt een cirkel (360°) gevormd.

11020 Gebogen rail, R1, 15° 
De gebogen rail in de radius R1, 15° is half zo lang als de 
gebogen rail R1, 30° (LGB 11000).

11040 Gebogen rail, R1, 7,5° 
De gebogen rail in de radius R1, 7,5° komt overeen met 
1/4 van de gebogen rail R1, 30° (LGB 11000) resp. met de 
helft van de gebogen rail R1, 15° (LGB 11020).

15000 Gebogen rail, R2, 30° 
Bogen in de radius R2 maken een realistisch bedrijf met 
lange treinen mogelijk. 12 rails in de radius R2 met een 
hoek van 30° resulteren in een cirkel (360°).

16000 Gebogen rail, R3, 22,5° 
De grote radius R3 is ideaal voor de inzet van lange 
voertuigen en de uitvoering van LGB-modelbanen met veel 
ruimte geschikt. 16 rails in de radius R3 met een hoek van 
22,5° leveren een cirkel (360°).

18000 Gebogen rail, R5, 15° 
Op de gebogen rails in de extra grote radius R5 werken 
lange reizigersrijtuigen en goederenwagens volstrekt 
voorbeeldgetrouw. 24 gebogen rails in de radius R5 met 
een hoek van 15° vormen een cirkel (360°).

18020 Gebogen rail, R5, 7,5° 
De gebogen rail in de radius 5, 7,5° is half zo lang als de 
gebogen rail in de radius R5, 15° (LGB 18000).

10090 Verstelbare rechte rail 88-120 mm 
Deze rechte rail kan in een handomdraai zonder gereed-
schap op elke lengte tussen 88 en 120 mm aangebracht 
worden.

Voor alle LGB-rails worden massieve messing rails 
gebruikt, om zo een betrouwbaar bedrijf buiten en binnen 
te garanderen.
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GRails
10151 Keerlus, 2 x 150 mm 
Met deze set kunt u probleemloos een keerbochtschake-
ling voor analoog gebruik zonder extra kabel creëren. De 
set bevat een scheidingsrail (LGB 10152) en een speciale 
rail met ingebouwde elektronica. Let op: De set is niet 
geschikt voor gebruik met digitale systeem met meerdere 
treinen.

10152 Rechte scheidingrail, 150 mm 
Bij deze veelzijdig inzetbare rail zijn beide rails onder-
broken. Een verborgen kabelklem vergemakkelijkt de 
elektrische aansluiting. De lengte van de rails bedraagt 
150 mm.

10153 Rechte onderbrekingsrail, 150 mm 
Bij deze rail is een rail onderbroken. De onderbrekingsrail 
is bijvoorbeeld voor de schakeling van geïsoleerde stop-
secties voor seinen geschikt. Een verborgen kabelklem 
vergemakkelijkt de elektrische aansluiting. De lengte van 
de rails bedraagt 150 mm.

10560 Elektrische ontkoppelrail, 150 mm 
De elektrische ontkoppelrail maakt het mogelijk de 
wagens met LGB-beugel en klauwkoppeling op afstand 
te ontkoppelen. Het verlichte E-sein vergemakkelijkt het 
herkennen van de ontkoppelpositie. De lengte van de 
rails bedraagt 150 mm. De schakeling kan met o.a. het 
LGB-schakelbord (LGB 51755) geschieden.

11152 Gebogen scheidingrail, R1, 15° 
Bij deze veelzijdig inzetbare gebogen rail zijn beide rails 
onderbroken. Verborgen kabelklemmen vergemakkelijken 
de aansluiting. Gebogen rail in de radius 1, 15°.

12000 Handwissel rechts, R1, 30° 
LGB-wissels zijn stabiel en voor een jarenlang bedrijf in 
de buitenlucht ontworpen. Rechte rail: 300 mm. Aftakken-
de rail: rechts, R1, 30°. De aandrijving kan rechts of links 
gemonteerd worden. Naderhand om te bouwen met de 
elektrische LGB-wisselsaandrijving (LGB 12010).

12100 Handwissel links, R1, 30° 
Rechte rail: 300 mm. Aftakkende rail: links, R1, 30°. De 
aandrijving kan links of rechts op het wissel gemonteerd 
worden. Naderhand om te bouwen met de elektrische 
LGB-wisselaandrijving (LGB 12010).

12050 Elektrisch wissel rechts, R1, 30° 
Rechte rail: 300 mm. Aftakkende rail: rechts, R1, 30°. De 
aandrijving (LGB 12010) kan rechts of links gemonteerd 
worden. De schakeling kan met o.a. het LGB-schakelbord 
(LGB 51755) geschieden.

12150 Elektrisch wissel links, R1, 30° 
Rechte rail: 300 mm. Aftakkende rail: links, R1, 30°. De 
meegeleverde aandrijving (LGB 12010) kan links of rechts 
op het wissel gemonteerd worden. De schakeling kan o.a. 
met het LGB-schakelbord (LGB 51755) geschieden.

12360 Elektrisch driewegwissel, R1, 30° 
Een driewegwissel is de ruimtesparende opstelling van 
twee wissels. Rechte rail: 375 mm. Aftakkende rails: 
R1, 30°. Twee elektrische wisselaandrijvingen (2 x 
LGB 12010). De schakeling kan o.a. met het LGB-schakel-
bord (LGB 51755) geschieden.

16050 Elektrisch wissel, rechts, R3, 22,5° 
Rechte rail: 440 mm. Aftakkende rail: rechts, R3, 22,5°. De 
elektrische wisselaandrijving (LGB 12010) laat zich links 
of rechts op het wissel monteren. De schakeling kan o.a. 
met het LGB-schakelbord (LGB 51755) geschieden.

16040 Handwissel rechts R3, 22,5° 
Rechts rails 440 mm. Aftakkingsrails rechts R3, 22,5°. De 
aandrijving van de handwissel kan rechts of links op de 
wissel worden gemonteerd. Naderhand in te bouwen met 
elektrische wisselaandrijving 12010.

$

16140 Handwissel links R3, 22,5° 
Rechts rails 440 mm. Aftakkingsrails links R3, 22,5°. De 
aandrijving van de handwissel kan rechts of links op de 
wissel worden gemonteerd. Naderhand in te bouwen met 
elektrische wisselaandrijving 12010.

$
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16150 Elektrisch wissel, links, R3, 22,5° 
Rechte rail: 440 mm. Aftakkende rail: links, R3, 22,5°. De 
elektrische wisselaandrijving (LGB 12010) laat zich links 
of rechts op het wissel monteren. De schakeling kan o.a. 
met het LGB-schakelbord (LGB 51755) geschieden.

18050 Handwissel, rechts, R5, 15° 
Rechte rails: 600 mm. Aftakkingsrails: rechts R5, 15°. 
De aandrijving van de handwissel kan links of rechts op 
de wissel worden gemonteerd. Naderhand in te bouwen 
met elektrische LGB-wisselaandrijving (LGB 12010). Een 
railstuk 150 mm (LGB 10150) meegeleverd.

18150 Handwissel, links, R5, 15° 
Rechte rails: 600 mm. Aftakkingsrails: links, R5, 15°. De 
aandrijving van de handwissel kan links of rechts op de 
wissel worden gemonteerd. Naderhand in te bouwen 
met elektrische LGB-wisselaandrijving (LGB 12010). Een 
railstuk 150 mm (LGB 10150) meegeleverd.

12260 Elektrisch Engels wissel, 22,5° 
Een Engels wissel is twee wissels en een kruising in één. 
Rechte rails: 375 mm. Aftakkende rails: R2. Kruisings-
hoek: 22,5°. Twee elektrische wisselaandrijvingen (2 x 
LGB 12010) meegeleverd. De schakeling kan o.a. met het 
LGB-schakelbord (LGB 51755) geschieden.

13200 Kruising, R3, 22,5° 
Rechte rails: 375 mm. Kruisingshoek: 22,5°. Onder 
bepaalde omstandigheden moeten aansluitende rails 
gemodificeerd worden.

13000 Kruising, R1, 30° 
Rechte rails: 300 mm, 341 mm kruisingshoek: 30°.

13100 Kruising, 90° 
Rechte rails: 150 mm, 185 mm kruisingshoek: 90°.

12010 Wisselaandrijving 
De elektrische wisselaandrijving laat zich heel eenvoudig 
op alle LGB-wissels monteren. Samen met de LGB-hulp-
schakelaar (LGB 12070) en andere LGB-onderdelen kunt u 
uw treinen zelfs automatisch regelen. Voor de schakeling 
van de wissels is het LGB-schakelbord (LGB 51755) 
geschikt. 88 x 42 x 19 mm.

12040 Wissellantaarn verlicht 
De draaibare wissellantaarn toont in welke richting 
uw wissel gesteld is. Ze kunnen op alle elektrische 
LGB- wissels en op LGB-wisselaandrijving (LGB 12010) 
gemonteerd worden. Het bedrijf geschiedt met 18 volt.

12140 Wissellantaarn RhB verlicht 
Model van een wissellantaarn van de Rhätische Bahn. 
Deze lantaard kan op alle elektrische wissels van LGB 
en op de wisselaandrijving (L12010) van LGB worden 
gemonteerd. Voor gebruik met 18 volt.

12060 Aandrijving handwissel, 2 stuks 
De aandrijving van het LGB-handwissel is geschikt voor 
de inzet op LGB-modelbanen binnen en buiten. De set 
bevat twee handwisselaandrijvingen, waarmee u linker- 
en rechterwissels met de hand kunt stellen.

12070 LGB-wissel-/seinhulpschakelaar 
Deze schakelaar (2x om) kan op de LGB-wisselaandrijving 
(LGB 12010) gemonteerd worden. Daarmee kunnen vele 
automatische regelingen voor uw treinen, seinen en 
verlichtingen gerealiseerd worden. Afmetingen van de 
LGB-hulpschakelaar, type 2: 42 x 14 x 19 mm.

10003 Dwarsliggersbed, 300 mm 
Met het 300 mm lange dwarsliggersbed kunt u flexibele 
rails heel eenvoudig zelf maken. Voor 1,5 m flexrail hebt 
u vijf dwarsliggersbedden (5 x LGB 10003), twee railpro-
fielen (2 x LGB 10005) en twee metalen railverbinders uit 
LGB 10001 nodig.

$E
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GRails
10005 Railprofiel, 1,5 m 
Samen met het dwarsliggersbed (LGB 10003) en de 
 metalen railverbinder (LGB 10001) kunt u flexrail maken. 

10001 Metalen railverbinder, 10 stuks 
De metalen railverbinders dienen als vervangend onder-
deel. Ze zijn eveneens voor het gebruik met de flexrails 
(LGB 10003/10005) geschikt. De set bevat 10 stuks.

10260 Isolerende railverbinders, 4 stuks 
Met de isolerende railverbinders kunnen geïsoleerde 
trajectsecties gebouwd worden. Daartoe moeten de 
metalen railverbinders door de stabiele railverbinders van 
kunststof vervangen worden. Inhoud set: 4 stuks

10310 Stootjuk, verlicht 
Dit stootjuk met verlicht spoorstopsein kan op rechte rails 
bevestigd worden.

10315 RhB-stootjuk 
Dit model is een voorbeeldgetrouwe weergave van een 
stootjuk van de Rhätische Bahn. Het is uitstekend geschikt 
bij de uitvoering van LGB-modelbanen naar RhB-voor-
beeld, maar plaatst ook op andere modelbanen accenten.

10320 Oldtimer-stootjuk 
Model van een stootjuk met omhoog gebogen rail zoals 
het al in de beginperiode van de spoorwegen voor de 
beveiliging van spoorafsluitingen gebruikt werd. Zulke 
stootjukken kan men tegenwoordig nog op stations 
aantreffen.

50520 Afsluitsein voor stootjuk 
Dit van verre herkenbare sein laat zich eenvoudig op 
het stootjuk uit de set stootjukrail LGB 19901 monteren. 
Gloeilamp 18 V.

10007 Spoorovergang 
De spoorovergang dient als overweg bij straten en 
wegen. Hier kunnen voertuigen en personen de sporen 
oversteken. Het art. nr. kan ook voor overgangen in het 
stationsbereik ingezet worden. De lengte van de rails 
bedraagt 300 mm. 

10210 Tandstangen, 300 mm, 12 stuks 
Tandstangen hebt u voor de inzet van de LGB-tandradlocs 
bij sterke steigingen nodig. De tandstangen kunnen met 
de tandstanghouders (LGB 10220) tussen de meeste LGB-
rails bevestigd worden. Elke tandstang is 300 mm lang, de 
set bevat 12 stuks.

10220 Tandstanghouder, 24 stuks 
De tandstanghouders dienen voor de bevestiging van de 
tandstangen (LGB 10210). De houders klikken tussen de 
dwarsliggers van de meeste LGB-rails in. De tandstangen 
kunnen probleemloos ingebouwd worden, zonder dat de 
rail uitgebouwd hoeft te worden. Inhoud set: 24 stuks.

10520 Permanente ontkoppelaar 
Permanente ontkoppelaar om wagens met de standaard 
LGB-beugelkoppeling te ontkoppelen. De ontkoppelaar 
wordt in rechte LGB-rails gelegd. Bij symmetrische 
koppelingen gebuikt u twee permanente ontkoppe-
laars (2 x LGB 10520) of een permanente ontkoppelaar 
en een elektrische ontkoppelrail (1 x LGB 10520 en 
1 x LGB 10560).

10250 Remschoen, 12 stuks 
Remschoenen dienen om wagens op steigingen en 
opstelsporen tegen onbedoeld wegrollen te beveiligen. 
De set bevat 12 stuks.

11500 Railklemmen, 28 stuks 
De railklemmen verhinderen ook bij intensief rijbedrijf, dat 
de rails loslaten. In het bijzonder zijn ze zinvol bij inzet van 
flexrails, LGB-railbeddingen en kortstondig opgebouwde 
modelbanen. De set bevat 28 stuks.

10710 Kabelhouder, 5 stuks 
Met de kabelhouder brengt u orde in de ‚kabelrommel‘. 
De houder wordt aan de zijkant op de LGB rail bevestigd. 
De kabels kunnen dan eenvoudig in de opening gelegd 
worden.

17050 Schakelmagneet sound 
De schakelmagneet sound bedient geluiden in veel 
sound-locomotieven. Hij laat zich probleemloos in de 
meeste LGB-rails inklikken.

17100 Railcontact 
Met dit kleine contact kunt u uw LGB-wissels, seinen 
en andere accessoires automatisch regelen. Het wordt 
door een met de magneten LGB 17010 uitgeruste loc 
bediend en laat zich probleemloos in de meeste LGB-rails 
inklikken.

17010 Schakelmagneet 
Bedient het LGB-railcontact 17100. Eenvoudig onder LGB-
locs te bevestigen.
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50340 Perronplaten, 12 stuks 
Met deze perronplaten worden uw LGB-rails op niveau 
ingebed, zodat reizigers kunnen instappen en vracht 
ingeladen kan worden. De set bevat vier smalle en acht 
brede perronplaten, die ieder 300 mm lang zijn. De smalle 
platen passen tussen de rails van de rechte LGB-rails. 
De brede platen worden buiten aan de rails bevestigd. 
Hand leidingen voor de montage van LGB-accessoires 
(bovenleiding en set haltes LGB 50330) meegeleverd.

50650 Overweg 
De overweg laat zich eenvoudig in elke rechte LGB-rail 
inzetten. Het gewicht van de naderende trein sluit de 
overwegbomen. De overweg wordt geopend, als de 
laatste wagen de overweg gepasseerd is.

50600 Spoorwegbrug, 450 mm 
Bruggen zijn er bij alle spoorwegen. Op een modelbaan 
vormen ze attractieve blikvangers. Dit voorbeeldgetrouwe 
model van een vakwerkbrug beschikt over geïmiteerde 
klinknagels en een plankenovergang voor voetgangers. 
Voor het gebruik met rechte LGB-rails.

50610 Boogbrug, 1.200 mm 
Moet uw modelbaan een groot ravijn overspannen? Of 
wilt u op uw modelbaan een interessante blikvanger in-
bouwen? Daartoe bestaat dit indrukwekkende, 1.200 mm 
lange en 300 mm hoge model. De doorrijhoogte bedraagt 
224 mm. De bouwdoos bestaat uit zeven onderdelen, die 
in enkele minuten gemonteerd kunnen worden. U hebt 
slechts een schroevendraaier nodig. Twee landhoofden 
meegeleverd, wat de inbouw op alle LGB-modelbanen 
vergemakkelijkt. Voor het gebruik met de LGB brugmodu-
les (LGB 50611-50614). Voorbereid voor het gebruik met 
de standaard LGB-bovenleiding LGB 56402.

50611 Brug pijlersegment, 2 stuks 
Met deze adapters kunt u de LGB-brugmodules met de 
boogbrug (LGB 50610) gebruiken. Bouw steeds twee 
brugmodules naast elkaar onder de brugpijlersegmenten 
in. Breedte: 200 mm; hoogte: 15 mm (zonder stift).

50612 Brug eensteenssegment, 36 stuks 
Laat uw LGB verhoogd rijden. Voor het gebruik met 
LGB 50611 of LGB 50614. Breedte: 100 mm; hoogte: 
15 mm (z. stift).

50613 Brug driesteenssegment, 12 stuks 
Als uw LGB de hoogte in wil. Voor het gebruik met 
LGB 50611 of LGB 50614. Breedte: 100 mm; hoogte: 
45 mm (z. stift).

50614 Bodemplaat, 36 stuks 
Met deze adapters kunt u uw LGB-rails op de brugmodu-
les bevestigen. Breedte: 100 mm.

10015 Railsjabloon 
Met de railsjabloon kunt u het railplan van uw eigen 
LGB-modelbaan ontwerpen. Dit belangrijke hulpmiddel 
bevat sjablonen voor LGB-rails, wissels en seinen. 

10020 Opzethulpstuk 
Met het opzethulpstuk lukt het op de rails zetten van 
LGB-modellen kinderlijk eenvoudig: opzethulpstuk op 
een stuk rechte LGB-rail zetten en het model op de rails 
schuiven. 

50040 LGB-handslijper 
Een voordelige methode om uw rails eenvoudig en 
voorzichtig te reinigen. De handslijper verwijdert vuil van 
de rails, zonder deze af te slijpen. Het 6 mm dikke reini-
gingsblok heeft een lange levensduur. Niet voor nikkelen 
rails geschikt.

50050 LGB-railreinigingsapparaat 
Plaats uw treinen op de rails om deze te reinigen. De 
 beide reinigingsblokken worden met veerkracht aange-
drukt en reinigen de rails, terwijl de trein rijdt. Het rail-
reinigingsapparaat kan op veel tweeassige LGB-wagens 
gemonteerd worden. Reinigingsblokken (LGB 67005) zijn 
als reserve-onderdelen verkrijgbaar. Niet voor nikkelen 
rails geschikt.
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50300 Armsein, handbediening 
Dit voorbeeldgetrouwe sein met handbediening is in het 
bijzonder geschikt voor kortstondig opgebouwde model-
banen. Het sein wordt eenvoudig op elke willekeurige 
LGB-rail gestoken. Hoogte 300 mm.

51920 Hoofdsein, Hp0/Hp1 
Dit klassieke hoofdsein is bij veel Europese spoorwegen 
te vinden. Het elektrisch bediende LGB-sein is met een 
beweegbare seinarm en in kleur wisselende seinlampen 
uitgevoerd, om ‚Rijden‘ (Hp1) en ‚Stop‘ (Hp0) aan te geven. 
De mast is fijn gedetailleerd en met beweegbare hendels 
en tegengewichten uitgevoerd. Met LGB-seinaandrijving. 
Eenvoudige opbouw en bekabeling. Voor het gebruik met 
o.a. LGB 51755. Hoogte: 350 mm.

51940 Hoofdsein, Hp0/Hp2 
Dit tweearmige sein is voor de treindienstleiding in 
stations onontbeerlijk. Het volledig functionele model is 
met twee beweegbare seinarmen met in kleur wisselende 
seinlampen uitgevoerd, om ‚Langzaam rijden‘ (Hp2) en 
‚Stop‘ (Hp0) aan te geven. De mast is fijn gedetailleerd en 
met beweegbare hendels en tegengewichten uitgevoerd. 
Met LGB-seinaandrijving. Eenvoudige opbouw en bekabe-
ling. Voor het gebruik met o.a. LGB 51755.  
Hoogte: 350 mm.

51910 Voorsein, Vr0/Vr1 
Het voorsein informeert de machinist over de stand van 
het volgende hoofdsein. Het elektrisch bediende LGB-sein 
is met een beweegbare seinschijf en in kleur wisselende 
seinlampen uitgevoerd, om ‚Rijden verwachten‘ (Vr1) en 
‚Stop verwachten‘ (Vr0) aan te duiden. Met LGB-seinaan-
drijving voor de eenvoudige inbouw. Voor het gebruik met 
o.a. LGB 51755. Hoogte 230 mm.

51950 RhB lichtsein 
De Rhätische Bahn gebruikt lichtseinen, die langs de 
krappe berglijnen weinig plaats vereisen. Het elektrisch 
bediende LGB-sein is met van rood op groen wisselende 
seinlampen uitgevoerd, die aan een voorbeeldgetrouwe 
seinpaal aangebracht zijn. Met LGB-seinaandrijving. 
Eenvoudige opbouw en bekabeling. Voor het gebruik met 
o.a. LGB 51755. Hoogte: 240 mm.

51960 Amerikaans armsein 
Dit enkelvoudige armsein vond men vroeger bij veel 
Amerikaanse spoorwegen. Het voorbeeldgetrouwe model 
is met een elektrisch bediend armsein en met in kleur 
wisselende seinlampen uitgevoerd, om ‚Rijden‘ (Go) en 
‚Stop‘ (Stop) aan te geven. Met LGB-seinaandrijving. 
Eenvoudige opbouw en bekabeling. Voor het gebruik met 
o.a. LGB 51755. Hoogte: 220 mm.

50500 Straatlantaarn 
Verlicht uw modelbaan met de straatlantaarn. Gloeilamp 
18V (LGB 68501). Aardepen voor buitenbanen bijgevoegd. 
Hoogte 210 mm.

50550 Stationslamp, 1-armig 
De antieke eenarmige stationslamp is met een afneem-
bare steeksokkel en een aardepen voor bedrijf buiten 
uitgevoerd. Gloeilamp 18 V (LGB 68501). Hoogte 335 mm.

50560 Stationslampe, 2-armig 
Als LGB 50550, maar met twee armen. Afneembare steek-
sokkel en een aardepen voor bedrijf buiten. Gloeilamp 
18 V (LGB 68501). Hoogte 335 mm.

56405 Standaard bovenleidingmast 
De LGB-‘standaard‘-bovenleiding is een weergave van een 
eenvoudige bovenleiding, zoals men ze bij trams en op zij-
lijnen aantreft. Ze is in het bijzonder geschikt voor vlakke 
modelbanen en is eenvoudig in de opbouw. De mast heeft 
een uitlegger, waaraan de rijdraad (LGB 56201) over een 
enkelsporig traject bevestigd wordt. Voor de opstelling 
van de mast kan naar keuze de bovenleidingmastsokkel 
(LGB 56302) of de bovenleidingmastsokkel zwenkbaar 
(LGB 56303) gebruikt worden. Hoogte 305 mm.

56402 Standaard-mastuitlegger 
Met deze extra uitlegger kunt u de standaard-bovenlei-
dingmast (LGB 56405) op dubbelsporige trajecten inzetten.
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56301 Model bovenleidingmast 
De weergave van een moderne bovenleidingmast van de 
Zwitserse spoorwegen. Bij dit model wordt de rijdraad 
aan een draagkabel opgehangen. De voorbeeldgetrouwe 
mast bestaat uit aluminium en is met twee uitleggers 
uitgevoerd, een voor de rijdraad en een voor de draag-
kabel. De rijdraad wordt 225 mm boven de bovenkant rail 
bevestigd. Voor de opstelling van de mast kan naar keuze 
de bovenleidingmastsokkel (LGB 56302) of de bovenlei-
dingmastsokkel, zwenkbaar (LGB 56303) gebruikt worden.

56306 Bovenleiding dwarsdraagwerk 
Overal waar meerdere sporen naast elkaar liggen en met 
rijdraad overspannen moeten worden, zijn bovenleiding 
dwarsdraagwerken ideaal inzetbaar. Met het bovenleiding 
dwarsdraagwerk kunnen maximaal 5 sporen overspannen 
worden. Lengte: 1.000 mm, laat zich bij behoefte inkorten.

56302 Bovenleidingmastsokkel 
Met deze bovenleidingmastsokkel kunt u de bovenlei-
dingmast (LGB 56301) en de standaard-bovenleidingmast 
(LGB 56405) zeker met uw LGB-rails verbinden. Aan 
de bovenleidingmastsokkel bevindt zich een instelbaar 
verbindingsstuk (5,5-30 mm) voor de bevestiging aan 
de rails. De bovenleidingmasten worden in de bovenlei-
dingmastsokkel gestoken en (indien noodzakelijk) met de 
meegeleverde schroef gefixeerd.

56303 Bovenleidingmastsokkel, zwenkbaar 
Identiek aan de bovenleidingmastsokkel (LGB 56302) 
uitgevoerd, is deze bovendien zwenkbaar. Daarmee kunt 
u bovenleidingmasten langs trajecten met maximaal 25% 
stijging opstellen. Voor steile trajecten en tandradbanen 
aanbevolen.

56201 Bovenleidingrijdraad, 12 stuks 
Deze stabiele messing draden worden bij de boven-
leidingen „standaard” en „model” gebruikt. De draden 
zijn voorzien van een ribbelprofiel. Lengte: 680 mm. 
Kan worden ingekort.

56203 Isolerende rijdraadklemmen, 4 stuks 
Met deze kunststof klemmen kunt u een geïsoleerde 
verbinding tussen twee rijdraden LGB 56201 maken.

56204 Rijdraadklemmen, 12 stuks 
Met deze messing rijdraadklemmen worden twee 
 rijdraden LGB 56201 elektrisch leidend verbonden.

56403 Aansluitkabel voor bovenleiding 
Met deze kabel kunt u uw bovenleiding elektrificeren.

51099 Rijregelaar 
Rijregelaar voor gebruik met schakelnetdeel 51090.

Voor gebruik met 51090.

52120 Elektronische rijregelaar, 5 A 
Het klassieke LGB-schakelbord in het baanwachters-
huisje biedt nu moderne functies, bijvoorbeeld max. 5 A 
rijstroom/ingebouwde gelijkrichter, voor het gebruik met 
elke LGB-trafo (gelijk- of wisselstroom) geschikt/SIC 
(Special Integrated Circuit) technologie biedt fijnzinnig 
regelen en afgevlakte gelijkspanning/voor het gebruik 
binnen of buiten /aansluitingen voor kabels met maximaal 
1,5  doorsnede/minimale afvalwarmte/zekering tegen 
kortsluiting/uitgang: 0-24 V gelijkspanning/rijstroom:  
max. 5 A/115 x 175 x 165 mm.

51079 Elektronische rijregelaar, 5 A 
Deze nieuwe elektronische rijregelaar voor het analoge 
bedrijf biedt de modernste techniek met een hoge 
rijstroom en moderne functies voor uw analoog aan-
gedreven LGB-installatie: max. 5 A rijstroom, geschikt 
voor gebruik met elke LGB-trafo (gelijk- of wisselstroom, 
aanbevolen voor het 100 Watt schakelnetdeel 51095. 
Zeer fijngevoelig regelen en afgevlakte gelijkspanning. 
Natuurlijk om te bouwen voor radiografische afstandbe-
diening (met LGB 55050/55055). Instelbaar regelbereik: 
+/- 135° met nulstand in het midden / booster-toets met 
programmeerbaar optrekken, stop/halt-toets. LED-weer-
gave voor stoppen, overbelast, bedrijfsklaar en rijrichting. 
Aansluitingen voor kabels met een maximale doorsnede 
van 1,5 , zekering tegen kortsluiting.  
Uitgang: 0-24 V gelijkspanning. Rijstroom: max. 5 A.  
Afmetingen 160 x 120 x 95 mm. 
Vervangt artikel 51070.

Voor gebruik met 51095.
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52121 Elektronische inbouwrijregelaar, 5 A 
Deze regelaar is voor speciale toepassingen bedoeld, bijv. 
voor de inbouw in seinborden. Met verhoogde rijstroom, 
waarbij tegelijk minder afvalwarmte dan bij de voorgan-
ger opgewekt wordt. Kenmerken: max. 5 A rijstroom/inge-
bouwde gelijkrichter/voor het gebruik met elke LGB-trafo 
(gelijk- of wisselstroom) geschikt/SIC (Special Integrated 
Circuit) technologie biedt fijnzinnig regelen en afgevlakte 
gelijkspanningaansluitingen voor kabels met maximaal 
1,5 mm2 doorsnede/minimale afvalwarmte/zekering tegen 
kortsluiting/uitgang: 0-24 V gelijkspanning/rijstroom: 
max. 5 A/100 x 80 x 90 mm.

51090 Schakelnetdeel 36 watt 
Weerbestendig (IP 67) schakelnetdeel voor de 
 elektriciteitsvoorziening van de rijregelaar 51099.

Gebruik met 51099.

51095 Schakelnetdeel 100 watt 
Weerbestendig (IP 67) schakelnetdeel voor de elek-
triciteitsvoorziening van rijregelaar 51070, bij gebruik 
wisselrichter 51098. Ook geschikt voor de elektriciteits-
voorziening van andere componenten.

Gebruik voor 51070 met 51098.

51755 Schakelbord 
Met het regelpaneel kunt u max. vier LGB-wissels, 
signalen, ontkoppelrails of andere accessoires regelen. 
Elke tuimelschakelaar bedient een accessoireartikel. Het 
paneel wordt via de aansluitingen aan de achterzijde op 
een wisselstroombron (18 V) aangesloten. Bij gebruik van 
een voeding (51090 of 51985) is bovendien 60130 nodig. 
Een LED geeft aan of het regelpaneel van stroom wordt 
voorzien. Aansluitingen met kleurencode aan de achter-
zijde vergemakkelijken de aansluiting. Met stickers voor 
markering van de schakelaarfuncties. 126 x 116 x 66 mm 
Vervangt artikel 51750. 

51805 Schakelbord 
Met dit veelzijdig bruikbare schakelbord kunt u tot vier 
elektrische stroomkringen in- en uitschakelen, bijvoor-
beeld elektrisch gescheiden railblokken of straatlantaarns. 
Elke tuimelschakelaar activeert een stroomkring. Afhanke-
lijk van de behoefte kunt u het schakelbord via de stekker 
aan de zijkant aansluiten op gelijk- of wisselstroom. Een 
LED geeft aan wanneer het schakelbord van stroom wordt 
voorzien. Kleurgecodeerde aansluitingen op de achterkant 
vereenvoudigen het aansluiten. Met stickers voor aandui-
ding van het schakelaargebruik. 126 x 116 x 66 mm. 
Vervangt artikel 51800.

10345 Pendelautomaat 
Met de pendelautomaat kunt u een trein laten heen en 
weer rijden tussen twee stations. Een elektronische scha-
keling laat de trein op het station stoppen en laat hem 
vervolgens weer terugrijden. Eenvoudig in te bouwen, met 
instelbare duur voor het oponthoud en voorbeeldgetrouw 
langzaam optrekken en remmen. Voor aansluiting op 
 10-24 V gelijkstroom. 10345 is de technisch geoptimali-
seerde en verbeterde opvolger van 10340.

50130 Dubbele draad, oranje/wit, 20 m 
Deze kabel is speciaal voor LGB-wissels en seinen ont-
worpen en met kleuren gecodeerd. Doorsnede: 0,5 mm2; 
lengte: 20 m.

50140 Dubbele draad, zwart/wit, 20 m 
Deze kabel is speciaal voor LGB-accessoires, zoals 
 schakelborden en verlichting, ontwikkeld en met met 
kleuren gecodeerd. Doorsnede: 0,5 mm2; lengte: 20 m.

51233 Aansluitkabel 
Deze tweepolige, zwart/witte kabel is voor de wissel-
stroomverbindingen op uw LGB-modelbaan ontwikkeld 
en is overeenkomstig met kleuren gecodeerd. Doorsnede 
1,5 mm2. Lengte 15 m.

51235 Dubbele draad, blauw/rood, 20 m 
Deze kabel is speciaal voor de voeding van uw LGB- 
sporen ontwikkeld en is met kleuren gecodeerd.  
Doorsnede: 0,5 mm2; lengte: 20 m.

50131 Kabeleinddoppen, 50 stuks 
Verhinderen dat uw kabeleinden uitrafelen. Met een 
tang kunt u deze hulzen op alle LGB-kabels met 0,5 mm2 
doorsnede klemmen.

60130 Converter 
Wisselrichter voor de schakelnetdelen 66361 en 60061 
voor het omzetten van gelijkspanning in wisselspanning 
of voor het aansluiten van gelijkstroomaccessoires. De 
wisselspanning kan gebruikt worden voor magnetische 
accessoires die met wisselstroom moeten worden ge-
schakeld, voor spoorwegovergangen en voor de voeding 
van rijregelaars die alleen op wisselspanning werken 
(bijvoorbeeld 6021, 6015, 6017). De gelijkspanning kan 
bijvoorbeeld voor de voeding van de modelbaanverlichting 
of voor gelijkstroomaccessoires of -rijregelaars worden 
gebruikt. Hiervoor bevinden zich aan de voorzijde een 
aansluitbus (voor 66361) en een 4-polige mini-DIN-stekker 
(voor 60061), en aan de achterzijde een gelijkstroom- en 
een wisselstroombus.
Afmetingen 96 x 85 x 40 mm.

84499 Aansluitadapter 
Aansluitadapter om bijvoorbeeld verbruikers zoals seinen 
aan te sluiten op een schakelnetdeel.
Voorzien van stekkerbus en 2 stekkers (71411, 71412). 
Totale lengte ca. 145 mm.

60200 Aansluitadapter voor schakelnetdelen 
Aansluitadapter om verbruikers zoals lampen met een 
4-polige mini-DIN-stekker aan te sluiten op een schakel-
netdeel.
Zeer geschikt voor aansluiting aan 51070.

Accessoires
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50160 Railaansluitkabel 
Met deze met kleuren gecodeerde kabel wordt de railaan-
sluiting eenvoudig gemaakt. Bevestig de schroefklemmen 
op de rail en verbind de kabeleinden met uw trafo. 
Doorsnede: 0,5 mm2. Lengte: 1,5 m. (Niet voor het gebruik 
met JUMBO.)

50161 Railaansluitklemmen, 2 stuks 
Maak uw eigen railaansluitkabel met de door u gewenste 
kabellengte zelf. Elke klem is voorzien van een schroef 
voor bevestiging op de rail en een mof voor de aansluiting 
van de kabel. Deze is nodig voor aansluiting van de 
digitale centrale CS2 Märklin 60215.

50720 Verdeelplaat 
Met deze praktische bekabelingshulp kunt u steeds 
maximaal 12 leidingen verbinden. Zo kunt u straatlan-
taarns of kabels op meerdere voedingspunten aansluiten. 
De aansluitingen 1-12 en 13-24 zijn steeds elektrisch 
onderling verbonden. Schroefklemmen vergemakkelijken 
de aansluiting. 84 x 42 x 19 mm.

50730 Klemplaat 
Met deze praktische bekabelingshulp kunt u steeds 
 maximaal 12 leidingen verlengen. De 12 schroefklemmen 
zijn steeds met de tegenoverliggende klem verbonden.  
84 x 42 x 19 mm.

65000 Europese stoom sound-module 
Nu kunt u uw LGB-loc op digitale sound ombouwen. De 
module verbindt geluidselektronica, geluidsvolumerege-
laar en luidspreker in een klein huis (60 x 68 x 23 mm). 
De module is zo klein, dat die probleemloos in de meeste 
LGB goederenwagens en reizigersrijtuigen en zelfs in de 
cabines van veel LGB-locs past. Eenvoudig twee kabels 
op de railspanning of de multifunctionele contactdoos 
van een loc aansluiten, en u kunt al van de digitale 
LGB-sound genieten. De module biedt de echte sound van 
de stoomuitstoot van een voorbeeld-stoomloc. Met het 
LGB-meertreinensysteem kunt u andere soundfuncties op 
afstand bedienen, bijv. bel, fluit, remgeluid en medede-
lingen op het perron. Alle LGB-sound-modules zijn met 
een MZS-sound-decoder uitgevoerd en daarmee voor 
het bedrijf op het meertreinensysteem voorbereid. In het 
analoge bedrijf kan de stationair-voeding (LGB 65011) 
omgebouwd worden, om de stationaire geluiden te horen. 
Met de sound-module functiebediening (LGB 65010) 
kunnen bel en fluit over railmagneten bediend worden. 

Opmerking: LGB-sound-modules zijn speciaal voor 
de eenvoudige inbouw door uzelf in een wagen of de 
cabine van een loc ontwikkeld. Daarom kunnen onze 
LGB-Service-Stations deze en andere sound-modules niet 
ombouwen.

65001 Amerikaanse stoom sound-module 
Sound-module als LGB 65000, maar met de typische 
 geluiden van een Amerikaanse stoomlocomotief. Zie ook 
LGB 65000, 65001, 65002, 65003, 65004, 65011 en 17050.

65002 Europese diesel sound-module 
Sound-module als LGB 65000, maar met de typische 
 geluiden een Europese diesellocomotief. Zie ook 
LGB 65000, 65001, 65002, 65003, 65004, 65011 en 17050.

F

65003 Amerikaanse diesel sound-module 
Sound-module als LGB 65000, maar met de typische 
 geluiden van een Amerikaanse diesellocomotief. Zie ook 
LGB 65000, 65001, 65002, 65003, 65004, 65011 en 17050.

65004 Europese eloc sound-module 
Sound-module als LGB 65000, maar met de typische 
geluiden een Europese eloc. Zie ook LGB 65000, 65001, 
65002, 65003, 65004, 65011 en 17050.

65006 Ombouwset voor dieselgeluid 
Voertuigspecifieke geluidsombouwset voor de met een 
MZS-decoder uitgeruste locmodellen van de serie 2x52x. 
De ombouwset voorziet uw LGB-loc van een voorbeeld-
getrouw dieselgeluid. Hij beschikt over de volgende 
digitale elektronische geluiden: Dieselmotor, elektrische 
tractiemotoren, seinhoorn en tyfoon (bij vertrek en voor 
overwegen), mededelingen van de conducteur (met 
MZS), remgeluiden, remmen aandrukken en ontluchten, 
stationaire geluiden (bij MZS-bedrijf in de stand stationair 
draaien en overdrukventiel), afstandsbediening van de 
geluidsfuncties (met MZS-systeem), magneetgestuur-
de activering van tyfoon en seinhoorn (magneet niet 
inbegrepen) 
 
De set bevat de complete ombouwset met alle benodigde 
onderdelen: LGB-geluidsmodule met volumeregeling, 
aansluitkabel, hoogwaardige luidspreker, benodigde 
bevestigingsmateriaal, montagehandleiding, bedienings-
handleiding 

Geschikte geluidsdecoder o.a. voor 25522 en 24520 
enz.
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65012 Mogul/sound-module functiebediening 
Met deze bouwdoos kunt u de bel en de fluit van 
uw sound-module (LGB 65000-65004) bedienen. De 
functiebediening laat zich eenvoudig inbouwen. Ze is 
voor de meeste LGB-mogul-stoomlocs bedoeld, en voor 
LGB- goederenwagens met US-‘Archbar‘-draaistellen 
(LGB 67402 zoals bij de wagens LGB 43620, 43670, 48720 
enz.). Eenvoudig de bediening met de meegeleverde 
schroeven op het draaistel bevestigen en de aansluit-
kabel in uw sound-module insteken. Voor het gebruik 
met sound-schakelmagneten (LGB17050). Opmerking: de 
bouwdoos laat zich eenvoudig voor de inbouw in andere 
locomotieven en draaistellen aanpassen. De inbouw via 
onze LGB-klantendienst is niet mogelijk. Bij het bedrijf 
met de MZS kunnen bel en fluit op afstand bediend wor-
den. In het MZS-bedrijf is de functiebediening niet nodig.

65011 Voeding stationair geluid 
Hoge energie-opslag voor de voeding van de sound- 
module (LGB 65000-65004) of bestaande soundlocomo-
tieven in het analoge bedrijf bij uitgeschakelde trafo. 
Daarmee hoort men na het stoppen het stationaire geluid. 
Bij het bedrijf met de MZS is de voeding niet nodig. Zie 
ook LGB 65000, 65001, 65002, 65003, 65004, 65011 en 
17050.

65103 Normale schoorsteen, 18 volt 
Deze schoorsteen is voorzien van een stoomgenerator. 
Onderdelen voor het ombouwen van vele oudere locs, 
bijvoorbeeld ook uit de startsets, worden meegeleverd.

65154 Blokschoorsteen, 18 volt 
Deze schoorsteen is met een stoomgenerator uitgevoerd. 
Onderdelen om veel oudere locs uit de Starter Set om te 
bouwen, meegeleverd.

65203 Blokschoorsteen, 18 volt

65553 Schoorsteeninzet, 24 volt 
Voor enkele met MZS-decoders uitgevoerde locs.  
Wit/witte kabel.

65803 Schoorsteeninzet, 18 volt

65853 Schoorsteeninzet, 5 volt 
Deze stoomgenerator past in veel LGB-locs met 
 spanningsbegrenzing. Zwart/witte kabel.

68331 Europese treinsluitverlichting, 18 volt 
Monteer deze voorbeeldgetrouwe lantaarn achter aan 
uw trein. Met verlichting voor nachtbedrijf en waarschu-
wingsmarkering voor het dagbedrijf. Gloeilampen en 
kabels meegeleverd.

68332 Amerikaanse treinsluitverlichting, 18 volt, 
2 stuks 
Voor de verlichting van uw Amerikaanse trein bij nacht. 
Monteer deze lichten op uw LGB-Caboose van de series 
LGB 4065, 4075 en 4079. Gloeilampen en fittingen 
meegeleverd.

68333 Interieurverlichting 24 volt 
Verlicht uw LGB-reizigersrijtuigen met deze eenvoudig in 
te bouwen interieurverlichting. De set bevat een lamp, 
bevestigingsschroeven en twee aansluitkabels. Steek 
een kabel in uw LGB-loc en leid de andere kabel naar 
het volgende rijtuig. Platte stekers. Insteek gloeilamp 
(LGB 68513) bijgevoegd.

67301 Kunststof spaakwielstel, 2 stuks

67303 Kunststof dubbel spaakwielstel, 2 stuks

67401 Kunststof schijfwielstel, 2 stuks

67319 Metalen spaakwielstel, 2 stuks 
Spaakwielstel met hardverchroomde metalen wielring. 
Diameter 31 mm. Voor gemakkelijk vervangen van de 
kunststof spaakwielstellen.

02421 Stoomolie licht 
Grote navulfles met een inhoud van 250 ml speciaal voor 
spoor 1-modellen met cilinderstoom en voor alle rooksets.

zonder figuur

67320 Metalen dubbel spaakwielstel, 2 stuks 
Wielstel met dubbele spaakwielen met hardverchroomde 
metalen wielring. Diameter 31 mm. Voor gemakkelijk 
vervangen van de kunststof wielstellen met dubbele 
spaakwielen.

Accessoires
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67419 Metalen schijfwielstel, 2 stuks 
Schijfwielstel met hardverchroomde metalen wielring. 
Diameter 31 mm. Voor gemakkelijk vervangen van de 
kunststof schijfwielstellen.

67343 Metalen wielstel klein, 2 stuks 
Schijfwielstel klein met hardverchroomde metalen wiel-
ring. Diameter 20 mm. Voor gemakkelijk vervangen van 
de kunststof wielstellen van de meeste wagens uit het 
LGB-veldspoorassortiment.

67403 Kogellager wielstel, 2 stuks 
Deze innovatieve LGB-wielstellen zijn van kogellagers 
voorzien. Daardoor wordt de wrijving verminderd, zodat 
de locs langere treinen kunnen trekken. Daarnaast 
zijn de wielstellen van geïntegreerde stroomafnemers 
voorzien, wat de inbouw van verlichting en accessoires 
in de wagens vergemakkelijkt. De verpakking bevat twee 
wielstellen en vier aansluitstekers. Diameter 31 mm.

E126050 Universele motor met korte as 
Deze motor wordt toegepast in veel LGB-locs die 
tegenwoordig worden gemaakt. Hij is ook geschikt als 
vervangend onderdeel voor de motor LGB 2200 in veel 
oudere locs. In de gebruiksaanwijzingen van uw loc staat 
welke motor in de loc is ingebouwd. E126050 vervangt 
het oude artikel 62201.

E237412 Universele motor 
Deze motor wordt in de modellen van V 100 (bijvoorbeeld 
20121) en de Amerikaanse Gang Cars (voorbeeld 20060) 
ingebouwd.

E251671 Universele motor 
Deze motor wordt in de modellen van de E 10 (bijvoor-
beeld 21750) ingebouwd.

E256533 Universele motor 
Deze motor wordt in de modellen van de werkspoorlocs 
(bijvoorbeeld 24140) vanaf bouwjaar 2015 ingebouwd. 
Voor oudere locs kan deze motor niet worden gebruikt.

E171326 Set stroomafnemerborstels en sleep-
contacten 
Stroomafnemerborstels met hulzen als vervangend 
onderdeel voor de meeste LGB-locs. De verpakking bevat 
vier sleepborstels en twee sleepcontacten met veren en 
hoekplaatjes. E171326 vervangt de artikelen 63120 en 
63218.

E124023 Schaarstroomafnemer 
Ouder model schaarstroomafnemer voor locs van de RhB, 
zilver.

E140004 Schaarstroomafnemer 
Schaarstroomafnemer ouder type voor oldtimertreinen, 
zilver.

E190217 Stroomafnemer met enkele arm 
Stroomafnemer met enkele arm modern type voor locs 
van de RhB, zilver.

64193 Klauwkoppeling, 2 stuks 
In Amerika worden bij alle spoorwegen automatische 
klauwkoppelingen ingezet. U kunt uw LGB-voertuigen 
voorbeeldgetrouw met deze volledig functionele koppe-
lingen uitrusten. De koppelingen passen op de meeste 
LGB-voertuigen naar Amerikaans voorbeeld, die na 1980 
geproduceerd zijn. In de meeste gevallen kan de vervan-
ging eenvoudig met behulp van een schroevendraaier 
bewerkstelligd worden. Deze stevige, doorontwikkelde 
koppeling is speciaal voor de hoge eisen van het gebruik 
buiten gebouwd. Een grote klauw en een beweegbare 
koppelingskop zorgen voor zeker aankoppelen, zelfs 
in bogen. De klauwkoppeling kan op afstand met de 
elektrische ontkoppelrail (LGB 10560) ontkoppeld worden. 
Ze is volledig compatibel met de eerste versie van de 
LGB-klauwkoppeling.

64777 Amerikaanse trechterkoppeling 
Nu kunt u uw bos- en veldsporen uit de vroege periode 
van de Amerikaanse spoorwegen met deze voorbeeldge-
trouwe trechterkoppelingen uitrusten. (Deze koppelingen 
kunnen niet op alle LGB-voertuigen gemonteerd worden 
en zijn niet op alle LGB-modelbanen inzetbaar).

E241277 Stroomafnemer met enkele arm 
Stroomafnemer met enkele arm modern type voor locs 
van de RhB, zwart.

E129994 Universele motor met lange as 
Deze motor is ingebouwd in een aantal op dit moment 
gefabriceerde locs. In de gebruikshandleiding van uw loc 
staat welke motor is ingebouwd. E129994 vervangt het 
oude artikel 62204.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.



Daten an Marieni

148

GAccessoires
E126174 Anti-slipbanden, 37,5 mm, 20 stuks 
In de handleiding van uw loc staat welke anti-slipbanden 
geschikt zijn voor uw loc. E126174 vervangt het oude 
artikel 69104.

E131368 Anti-slipbanden, 46,5 mm, 20 stuks 
In de handleiding van uw loc staat welke anti-slipbanden 
geschikt zijn voor uw loc. E131368 vervangt het oude 
artikel 69184.

E130023 Insteekgloeilamp helder, 5 Volt, 10 stuks 
Heldere gloeilamp, 5 Volt, 33 mA. E130023 vervangt het 
oude artikel 68511.

E130101 Insteekgloeilamp rood, 5 Volt, 10 stuks 
Rode insteekgloeilamp, 5 Volt, 33 mA. E130101 vervangt 
het oude artikel 68512.

E153481 Koppelingsset 
Met deze koppelingsset kunnen nagenoeg alle voertuigen 
aan beide zijden van een koppelingshaak worden voor-
zien. Ook kunnen hiermee defecte haken en veren worden 
vervangen.

E130110 Insteekbaar gloeilampje helder, 24 volt, 
10 stuks 
Heldere insteekgloeilamp, 24 Volt, 50 mA. E130110 
vervangt het oude artikel 68513.

E131219 Insteekgloeilamp rood, 24 Volt, 10 stuks 
Rode insteekgloeilamp, 24 Volt, 50 mA. E131219 vervangt 
het oude artikel 68514.

52400 Spoorwegpersoneel 
Het spoorwegpersoneel zorgt ervoor, dat de treinen 
punctueel aankomen.

51405 Zwitsers spoorwegpersoneel 
Wat zou een station zonder spoorwegpersoneel zijn. Met 
deze figuren kunt u uw stations levend maken. Deze set 
is geschikt voor de weergave van realistische scènes en 
mag op geen enkele LGB-modelbaan naar RhB-voorbeeld 
ontbreken.

51404 Arbeidersfiguren 
Bij de railbouw of op andere bouwlocaties op uw LGB- 
modelbaan – deze figuren wachten er alleen op aan het 
werk te gaan. Het benodigde werkmateriaal brengen ze 
tegelijk zelf mee.

51430 Arbeiders, set 1 
Bij de spoorwegen is er altijd veel te doen. Laten we een 
handje helpen.

52390 Reiziger, zittend, set 2 
In de trein kan men uitrusten en van de reis genieten. 
(Banken worden niet meegeleverd).

51420 Toeristen, zittend 
De toeristen genieten van de zonneschijn en de frisse 
lucht in de bergen. (Banken worden niet meegeleverd).

52443 Orient Express-figuren, zittend 
Zijn uw medereizigers auteurs of spionnen?  
(Banken worden niet meegeleverd).

52445 Figuren restauratierijtuig, zittend 
Restauratierijtuigen zijn bij de reizigers zeer populair. 
(Banken worden niet meegeleverd).

52450 Nostalgische figuren zittend, set 2 
Deze nostalgische figuren brengen leven op uw 
 modelbaan. (Banken worden niet meegeleverd).

51406 Amerikaanse figuren, zittend 
Met deze zittende figuren kunt u uw stationsbanken en 
uw Amerikaanse reizigerstreinen verlevendigen.  
(Banken worden niet meegeleverd).

51400 Familie 
Voor de ouders is de reis per trein de weg naar het werk. 
Voor de kinderen is het een avontuur.
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 Central Station 3
 Central Station 3plus

Central Station 3 biedt als multiprotocolregelapparaat, met het moderne 

kleuren-touchscreen met hoge resolutie, 2 rijregelaars en geïntegreerd centraal 

nabootsingsregelpaneel, de mogelijkheid voor eenvoudig en comfortabel aansturen 

van de locomotieven en de hele installatie. Bij locomotieven kunnen tot 32 functies 

worden geschakeld, bij accessoire-artikelen zijn tot 320 Motorola- resp. 2048 

DCC-magneetgestuurde artikelen mogelijk.

Ook beschikt Central Station 3 over 2 ingebouwde lockaartlezers (voor opslaan 

van locgegevens op een lockaart of voor snel oproepen van de locomotief door 

insteken van de lockaart), een SD-kaartlezer voor uitbreiding van het geheugen en 

een  geïntegreerde luidspreker voor afspelen van modelspoorbaangeluiden. Voor 

de voeding van de installatie met rij- en schakelstroom is een krachtige booster 

geïntegreerd.

Digitaal aansturen met systeem

Central Station 3 is geschikt voor meerdere apparaten, dat wil zeggen dat met 

de optionele kabel (60123) extra Central Stations 3 plus (60216) samen in een 

installatie kunnen worden gebruikt. Extra regelpanelen, meer lay-outs en keyboards 

breiden de installatie verder uit, waarbij gezamenlijke en gescheiden configuraties 

voor de aan te sturen installatiedelen in Central Station 3 (plus) kunnen worden 

gebruikt.  Zie ook pagina 153

Afmetingen 320 x 195 x 80 mm

De nieuwe CS3 valt direct op door  

het grote display met hoge resolutie

Onder http://maerklin.de/en/products/new-items/cs3
vindt u meer informatie over dit artikel

Meer dan realiteit!
Met de nieuwe Märklin AR-app ontdekt u onze modellen 
helemaal opnieuw. Zo eenvoudig gaat het:
De app downloaden en met de camera van de smart-
phone de pagina bekijken.
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Het inrichten van de railopstelling gebeurt comfortabel door 

direct aanraken van het touchscreen. De railopstelling is 

altijd zichtbaar. Tot 32 locfuncties en veel andere functies zijn 

gemakkelijk aan te sturen en zelfs sorteerbaar.

Zo kunnen verschillende bedieningselementen, zoals 

magneetgestuurde artikelen, loclijsten of de regelpanelen 

voor de locs, door intuïtief over het display vegen worden 

open- en dichtgeklapt.

De fraaie en realistische railopstelling staat bij het nieuwe, 

comfortabele bedieningsconcept altijd op de voorgrond. De 

bediening is daardoor nog eenvoudiger en overzichtelijker.

De assistenten helpen bij de eerste inrichting en bij 

 complexere instellingen of vragen.
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Central Station 3 – het innovatiefste regelapparaat voor uw Märklin-speelwereld

Via het capacitieve touchscreen kunnen functies door lichte aanrakingen 
worden gestuurd.

De moderne multitouch-functie helpt daarbij de bediening met intuïtieve gebaren 

eenvoudig te houden.

Door de ingebouwde uitbreidingsbus kunnen veel extra 
apparaten, zoals terugmeldmodule, booster en meer CS2 
en CS3plus, worden aangesloten om grotere installaties 
te kunnen aansturen.

Multitouch voor  

bediening door intuïtieve gebaren

Veel mogelijkheden voor  

koppeling in een netwerk en aansturing
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Behuizing met centrale stoptoets en 
2 draairegelaars in robuuste industriële 
kwaliteit

Directe aansluiting van 2 Mobile Stations

Ingebouwde SD-kaartlezer

Directe s88-aansluiting

Central Station 3 heeft 2 ingebouwde USB-hosts (bijvoor-

beeld voor muis, toetsenbord, USB-stick), een USB-laadbus, 

een netwerkaansluiting voor communicatie met een PC, 

aansluitingen voor 2 Mobile Stations, een aansluiting voor 

externe luidsprekers en andere aansluitingen voor het Märk-

lin-bussysteem. S88-aansluitingen kunnen extern via link s88 

(60883) worden uitgevoerd. 

CS3plus - het kleine maar fijne onderscheid:
De CS3plus biedt een complete instap in de digitale model-

spoorbaanwereld. De CS3plus heeft dezelfde prestatieken-

merken als de CS3, maar biedt daarnaast een s88-aansluiting 

voor s88-terugmeldmodules en de mogelijkheid om zo veel 

CS3-apparaten als gewenst als aanvulling in te zetten. Door 

de inzet van meerdere CS3plus vergroot u de mogelijkheden 

voor aansturing van de installatie (extra regelpanelen, meer 

toetsenborden, uitgebreide besturingsmogelijkheden) en het 

beschikbare boostervermogen. De railaansluiting van de CS3 

kan als een boosteraansluiting worden gebruikt.

 

Tip:
Een Central Station 2 (60214 en 60215) kan op dezelfde 

manier worden geïntegreerd als de CS3plus. Zo kan een 

bestaande aansturing met de nieuwe centrales altijd 

 probleemloos worden uitgebreid.

7x betere prestaties door  

snellere processor

4 GB intern geheugen

CS3 en CS3plus in één oogopslag:

   CS3 60226 CS3 Plus 60216
 Modern kleurenscherm met hoge resolutie 17,78 cm (7“) TFT-kleurendisplay met een resolutie van 1024 x 600 pixels

 Touch-bediening Capacitieve touch met herkenning van meerdere aanraakpunten 

 Behuizing in robuuste industriële kwaliteit  Met centrale stoptoets en 2 draairegelaars in industriële kwaliteit

 Loc-kaartlezer 2

 USB-hosts (bijvoorbeeld muis, toetsenbord, 2

 USB-stick enz.)

 USB-laadbus 1 (voor laden van mobiele apparaten of voeding van externe apparaten) 

 Netwerkaansluiting 1 GBit-aansluiting 

 Geïntegreerde luidspreker Ja 

 Externe luidspreker Line out-aansluiting voor actieve luidspreker 

 Ingebouwde SD-kaartlezer voor  Ja

 uitbreiding van geheugencapaciteit 

 Geïntegreerde krachtige booster Max. 5,0 A (schakelende voeding 60101/L51095, aanbevolen voor spoor 1, LGB)

   Max. 3,0 A (schakelende voeding 60061, aanbevolen voor spoor H0, N)

 Aansluiting voor programmeerrail Ja

 Schakelbare locfuncties Max. 32 

 Geschikt voor multiprotocol Ja - mfx, mfx-Plus, DCC, MM 

 Geïntegreerd centraal nabootsingsregelpaneel Schaalbaar en in afmeting aanpasbaar

 Schakelbare magneetgestuurde artikelen Tot 320 Motorola en 2048 DCC

 Wisselstraatbesturing Ja, aantal beperkt door geheugencapaciteit

 (incl. pendeldienstbesturing)

 Directe Mobile Station-aansluiting 2 (front)

 Märklin-busuitgang  1

 (voor uitbreiding met meer regelapparaten, 

 boosters, terugmelders,..)

 Märklin-busingang Nee Ja

 Märklin-busaansluiting (voor directe aansluiting

 van booster, terugmelder, ...) 2  1

 Directe s88-aansluiting Nee Ja, RJ45-aansluiting

 Extern uitbreidbaar met Ja

 Link S88 (60883)
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GDigital
55028 Locdecoder voor inbouw achteraf 
De decoder is geschikt om uw loc in te voeren in het 
digitale bedrijf (DCC, mfx) en in het analoge bedrijf (DC). 
Hij kan worden ingebouwd in alle LGB-motorvoertuigen 
vanaf 2014 die zijn uitgevoerd met de nieuwe 28-polige 
aansluiting en die met een of twee motoren zijn uitgerust. 
Hij kan maximaal 2 LGB-motoren aansturen. Veel oudere 
voertuigen met de oude 10-polige aansluiting kunnen 
worden omgebouwd met behulp van de interface-adapter 
55529. 
 
Technische gegevens: 
–  totale belasting max. 4 a, motoruitgang max. 3 A
–  Locadres 1-10239 programmeerbaar
–  14 of 28 (128) rijniveaus
–  Belasting analoog en digitaal aan te passen aan 

verschillende loctypen
–  Parallele aansturing voor alle licht- en functie-uitgangen
–  Programmeerbare functies voor knipperlicht en korte 

tijden
Deze en andere functies zijn programmeerbaar met 
de MZS-PC-programmeermodule (LGB 55045) en de 
 Märklin-centrale CS2 (60215).

HI

55529 Interface-adapter 
Met deze interface-adapter kan de nieuwe 28-polige 
decoder 55028 gebruikt worden in oudere MZS-voertuigen 
met de oude 10-polige interface.

55524 Wisseldecoder, 1 kanaal 
Met deze nieuwe wisseldecoder kunnen de bedieningsop-
drachten voor een LGB-apparaat met magneet eenvoudig 
via de rails worden doorgegeven. De stroomvoorziening 
vindt direct vanaf de rails plaats, zodat lange en gecom-
pliceerde bedradingen vermeden worden. Daardoor is 
deze MZS-wisseldecoder ideaal voor de bediening van 
wissels en signalen in banen in de openlucht en ook op 
verdergelegen plaatsen in uw LGB-baan. Geschikt voor 
MZS I, MZS II en mzs III. De indelingen DCC, mfx en MM 
worden ondersteund.

zonder figuur 74044 Ontstoringsset 5 A 
Voor radio-ontstoring. Printplaat met schroefklemmen en 
aansluitkabel voor rijregelaar, wordt ingebouwd tussen 
de analoge rijregelaar en het railsysteem. Geconfigureerd 
voor een maximale verbruiksstroom van 5 A. 
De ontstoringsset moet bij analoge modelspoorbedie-
ning (bijvoorbeeld met 51079) in de EU en USA worden 
aangesloten. 

60101 Schakelnetdeel 100 VA, 230 volt 
Schakelnetdeel voor de aansluiting resp. voeding van het 
Central Station 60214/60215 en de  booster 60174. Ingang 
230 V/50 Hz, uitgang 19 V/100 W gelijkspanning. Tafel-
netdeel in  kunststof behuizing met bevestigingslippen.
Afmeting 190 x 96 x 65 mm.
Aansluiting: 4-polige mini-DIN-stekker.

Het schakelnetdeel 60101 is goedgekeurd voor 
gebruik in droge ruimten.
De kabeldoorsnede van het Central Station naar de 
rail moet minimaal 0,5 mm² bedragen!
Uitsluitend aanbevolen voor Spoor 1 en LGB.

60175 Booster 
Vermogensversterker voor digitaal gestuurde grote instal-
laties. Geschikt voor multiprotocol in combinatie met Cen-
tral Station 60216, 60226 en 60213-60215. Aansluiting 
via 7-polige databuskabel direct op Central Station 60216, 
60226 en 60213-60215. Via terminals 60125 meerdere 
boosters in een systeem te gebruiken. Automatische 
aanmelding op Central Station 60216, 60226 en 60213-
60215. Statusaanduiding door ledlampjes op de booster 
en grafisch op het display van Central Station. Bij gebruik 
van voeding 60061 wordt het maximale uitgangsvermo-
gen van 58 VA en een maximale stroom van 3 A bereikt 
(bij 60216, 60226 en 60215 met voeding 60101 wordt een 
maximale stroom van 5 A bereikt, uitsluitend aanbevolen 
voor spoor 1. Let beslist op dat de kabeldiameter groter is 
dan 0,5 mm²!). 
Afmeting 150 x 110 x 80 mm.

Booster 60175 is alleen voor gebruik in combinatie 
met Central Station 60216, 60226 en 60213-60215 
voorzien.

60125 Terminal 
Aansluitmogelijkheid voor extra apparaten uit het 
Digital-assortiment op het Central Station. Vaste 9-polige 
aansluitkabel, 60 cm lang (verlengbaar met 60126) en 
9-polige bus voor een extra terminal of andere apparaten 
op de hoofdleiding. 4 bussen 7-polig voor de aansluiting 
van Mobile Station (adapterkabel 60124 vereist) of andere 
randapparaten.  
Afmetingen 96 x 85 x 40 mm.

60123 Verbindingskabel 
Verbindingskabel voor de directe onderlinge aansluiting 
van de Central Stations 60213-60215 en voor aansluiting 
op de terminal 60125.
Lengte ca. 2 m.

60126 Verlengkabel 
Verlengkabel voor de hoofdleiding met 9-polige bus en 
9-polige stekker voor de aansluiting van een verder weg 
geplaatste terminal 60125.
Lengte ca. 2 m. H§�

ID
zonder figuur

C
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55525 MZS wisseldecoder 4 kanalen 
Met deze voor het nieuwe digitale systeem van LGB 
ontwikkelde 4-kanaals wisseldecoder kunt u de stroom-
voorziening en de instelopdrachten voor uw LGB-wissels, 
seinen en accessoires over de rails overbrengen, zonder 
ingewikkelde bedrading. Sluit uw wissels, seinen en 
accessoires eenvoudig aan op een wisseldecoder. Deze 
wisseldecoder wordt op de rails aangesloten. Kenmerken: 
vier insteluitgangen/voor elke uitgang instelbare modus: 
normaal (voor wissels en seinen), synchroon knipperen 
(voor lampen), asynchroon knipperen (voor lampen), aan/
uit (voor lampen en accessoires)/instelbare schakelduur 
voor normaal, synchroon en asynchroon. Terugwaarts 
compatibel met MZS I – MZS III. Ook bruikbaar met 
de LGB-afstandsbediening en over de MZS-interface 
(LGB 55060). Dit product is niet weerbestendig en moet 
tegen vocht worden afgeschermd. 80 x 70 x 20 mm.

55085 MZS keerlusmodule (nieuw) 
Nieuwe keerlusmodule voor de nieuwe digitale 
LGB-systeemwereld. Schakel de keerlus op uw digitale 
baan automatisch en zonder kortsluiting. Daarbij spaart 
u uw digitale baan en natuur ook het rollend materieel. 
Een bijkomend voordeel van de keerlusmodule: het is 
mogelijk om gelijktijdig meerdere keerlussen in de baan te 
gebruiken. De gebruikelijke keerlusmodulen veroorzaken 
bij het binnenrijden van de trein een kortsluiting en 
dwingen door een spanningsafname het ompolen van de 
polariteit van de rails af, bijvoorbeeld 55080. De nieuwe 
MZS-keerlusmodule schakelt daarentegen kortsluitings-
vrij, een onderbreking van de spanning op de rails wordt 
daardoor voorkomen. Overbelasten van de MZS-centrale 
door opzettelijk veroorzaakte kortsluiting behoort daarom 
tot het verleden. Dat spaart met name railcomponenten 
zoals de locdecoder, wisseldecoder en de gebruikelijke in 
locomotieven en wagons ingebouwde elektronica.  
Advies: Op grond van technische veranderingen verwdijnt 
de huidige MZS-keerlusmodule (LGB 55081) die wordt 
vervangen door het nieuwe artikel 55085. Voor analoog 
verkeer beperkt geschikt. Dit product is niet weerbesten-
dig en moet tegen vocht worden beschermd.  
80 x 70 x 20 mm.

55019 Aanaluitkabel 
Aansluitkabel voor het verbinden van de MZS Power 
Booster met de Märklin CS2 ter vergroting van het 
vermogen.

55006 MZS Centrale III 
De MZS Centrale-III biedt nog meer plezier bij het 
bedrijf uw modelbaan met het LGB-meertreinensysteem. 
Bovendien bezit dit art. nr. alle functies, die u ook van de 
MZS-centrale II kent. Zo kunnen maximaal 23 locadressen 
vergeven worden. Voorts kan de op uw modelbaan ter 
beschikking staande rijstroom verhoogd worden als u de 
MZS-centrale III met MZS-Power-Boosters (LGB 55090) 
gebruikt. Volledig nieuwe mogelijkheden biedt de 
MZS-centrale III, als u deze samen met de Dimax Naviga-
tor van de Fa. Massoth inzet: 28 rijtrappen/10239 adres-
sen/2048 wissels regelbaar.

zonder figuur

55106 MZS Starter set III 
Meer plezier met meer treinen met het LGB-meer-
treinensysteem. In deze set vindt u een ultramoderne 
MZS-centrale III (LGB 55006) met de volgende kenmerken: 
maximaal 23 locadressen afgeefbaar (10239 adressen met 
de Dimax-Navigator van de Fa. Massoth)/aansluitingen 
voor MZS-power-booster (LGB 55090), zodat spoorsecties 
over een eigen trafo met steeds 5 ampère rijstroom ge-
voed kunnen worden. Voorts bevat de set: een Loc-Handy 
(LGB 55016)/aansluitkabel/bedieningshandleiding 
(voeding niet meegeleverd).

55015 Universele Handy 
De compacte afstandsbediening. Met het meertreinen-
systeem kunt u vanaf deze Handy: MZS-locdecoder 
programmeren (adressen 0-22)/MZS-wisseldecoder 
programmeren (adressen 1-128)/maximaal 23 locs sturen 
(snelheid, rijrichting, noodstop- en MZS-locfuncties)/maxi-
maal 128 wissels, seinen en accessoires stellen/maxi-
maal 10 loccombinaties in dubbeltractie rijden/maximaal 
10 voorgeprogrammeerde rijwegen met elk maximaal 
15 wissels sturen. Voorts beschikt de universele Handy 
over: digitale weergave/10-cijferig toetsenbord voor de 
invoer van de locadressen, directe afstandsbediening van 
MZS-locfuncties en andere functies/lange aansluit-
kabel (ca. 6 m)/naar keuze met radio-afstandsbediening 
uitbreidbaar (met LGB 55050/55055, de Handy moet in dat 
geval van batterijen worden voorzien. Deze zijn niet bij de 
levering inbegrepen). 185 x 94 x 55 mm.

55016 Loc-Handy 
De Handy voor de eenvoudige bediening van uw locs. 
Met het meertreinensysteem kunt u: maximaal 23 locs 
besturen (snelheid, rijrichting, noodstop en MZS-locfunc-
ties)/MZS-locdecoder programmeren (adressen 0-15). 
Voorts beschikt de Loc-Handy over: digitale weergave 
van de locadressen/instelbaar regelbereik +/- 135° met 
nulstand, in het midden bij het normale bedrijf/270° met 
nulstand links voor precieze rangeermanoeuvre/10-cij-
ferig toetsenbord voor de invoer van de locadressen en 
directe afstandsbediening van MZS-locfuncties/lange 
aansluitkabel (ca. 6 m)/naar keuze met radioafstandsbe-
diening uitbreidbaar (met LGB 55050/55055, de Handy 
moet in dat geval van batterijen worden voorzien. Deze 
zijn niet bij de levering inbegrepen). De Loc-Handy kan 
eveneens op analoog bedreven modelbanen samen met 
LGB 51070/55050/55055 ingezet worden. Daarbij kunnen 
echter alleen locsnelheid en rijrichting geregeld worden. 
185 x 94 x 55 mm.
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55050 RC-zender 
De grenzeloze vrijheid van een radio-afstandsregeling ... 
met de eenvoudige inbouw, die u van LGB gewend bent. 
Eenvoudig de kabel van uw universele Handy (LGB 55015) 
of uw Loc-Handy (LGB 55016) uittrekken en de handzame 
RC-zender insteken. Hij past evenals de batterijen (niet 
meegeleverd) in de Handy. Al klaar. Met het LGB-meer-
treinensysteem kunnen maximaal acht RC-zenders met 
een RC-ontvanger (LGB 55055) ingezet worden. Zo kunt u 
samen met uw vrienden de onovertroffen vrijheid bij het 
bedrijf van uw LGB beleven.

55055 RC-ontvanger 
Deze RC-ontvanger wordt met de RC-zenders (LGB 55050) 
ingezet. De ontvanger wordt eenvoudig op een meer-
treinensysteemcentrale of een analoge rijregelaar (LGB 
51070) aangesloten. Daarbij hoeft men geen frequentie 
te kiezen, geen batterijen op te laden en geen servo‘s 
in te stellen. RC-reikwijdte: ca. 15-20 m. Met het LGB- 
meertreinensysteem kunt u maximaal drie RC-ontvangers 
tegelijk inzetten om de reikwijdte bij extreem grote 
modelbanen te vergroten. In het analoge bedrijf zijn er 
maximaal acht RC-ontvangers met een overeenkomstig 
aantal rijregelaars (LGB 51070), waarmee maximaal acht 
stroomkringen geregeld kunnen worden. Opmerking: 
de RC-ontvanger is niet weervast en moet tegen vocht 
beschermd worden. U kunt hem bijvoorbeeld in een 
modelgebouw plaatsen. 80 x 70 x 20 mm.

Digital
55022 MZS decoder voor kleine locs 
Deze kleinste decoder (28 x 14 mm) is speciaal voor de 
inbouw in kleinere LGB-locomotieven, bijv. veldlocs, 
geschikt. 
 

55027 MZS locdecoder III 
De MZS locdecoder III is geschikt voor de inzet van uw 
loc in het Digital-bedrijf (NMRA-DCC) en in het analoge 
bedrijf. Hij is met max. 2 LGB-motoren belastbaar. Hij 
kan in alle LGB-tractievoertuigen ingebouwd worden, die 
met een resp. twee motoren uitgevoerd zijn. De decoder 
beschikt over 2 licht- en 6 functie-uitgangen, overbe-
lasting- en temperatuurbescherming, programmeerbare 
speciale functies en aansluitkabel voor de LGB-DCC-stek-
kerverbinding voor digitale decoder.  
Technische gegevens: totale belastbaarheid: max. 4 A/
motoruitgang: max. 3 A. 
Functie-overzicht: locadressen 1-10239 programmeer-
baar/14 of 28 rijtrappen, 128 rijtrappen worden herkend/
lastcompensatie analoog + digitaal aan verschillende 
loctypen aanpasbaar/seriële en parallelle aansturing 
voor alle licht- en functie-uitgangen/programmeerbare 
knipperlicht- en kortetermijnfuncties/programmeerbare 
metronoomfuncties. Deze en andere functies kunnen met 
de universele Handy (LGB 55015) of de MZS-PC-deco-
derprogrammeermodule (LGB 55045) geprogrammeerd 
worden.

55026 MZS-stekkerverbinding voor digitale 
 decoderaansluitkabel 
Deze praktische kabel vergemakkelijkt de inbouw van 
decoder in veel oudere LGB-locomotieven. Locs met 
decoder-stekkerverbinding voor digitale decoder hebben 
op de onderzijde van de overbrenging een ronde zwarte 
sticker met zes witte punten. Opmerking: Deze kabel is 
bij locs met DCC-stekkerverbinding voor digitale decoder, 
‚Direct‘-stekkerverbinding voor digitale decoder en 
MZS-decoder onboard niet nodig.
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Over LGB

Over LGB

 LGB 0 HO TT N Z Bouwgrootte
 45 mm 32 mm 16,5 mm 12 mm 9 mm 6,5 mm Spoorwijdte

hun tuin houden en die zich ondanks dat aan 
hun hobby – de modelbaan – willen wijden, 
zijn gefascineerd door de Lehman Garten-
bahn. Deze fascinatie is onze motivatie en 
onderdeel van een visie, die wij met u willen 
delen.

Traditie
In de bijna 130-jarige firmageschiedenis 
ontwikkelde LGB zich van een kleine, door 
een familie gedreven speelgoedmanufactuur 
in Brandenburg tot een wereldwijd bekende 
producent van innovatief blikken speelgoed. 

Vanaf 1968 wijdde de onderneming zich aan 
de eerste „Grossbahn” in de bouwgrootte G, 
wat in de daarop volgende jaren wereldwijd 
tot een ongekende groei leidde. Sinds 2008 
behoort LGB tot Märklin en is de wereldwijd 
meest verkochte tuinbaan voor binnen en 
buiten.   

Kwaliteit
Voor de productie van onze modelbanen, die 
voor het gebruik binnen en buiten ontwik-
keld zijn, passen wij de beste materialen en 
productietechnieken toe. Onder aanhouding 
van de hoogste internationale kwaliteitsnor-
men produceren wij technisch hoogwaardige, 
robuuste producten, die sinds vele jaren over 
de hele wereld voor de hoogste klantentevre-
denheid en speelplezier staan.

Innovatie
Ons LGB-programma – met meer dan 
600 hoogwaardige modelspoorartikelen 
in de bouwgrootte G – wordt op basis van 
een hoge mate aan ingenieurkennis en 
een  kwalitatieve productie voortdurend 
uitgebreid. Ons doel is dankzij suggesties 
en engagement van onze trouwe LGB-fans 
onze bestaande producten te verbeteren en 
vernieuwingen te presteren, die zich in uw 
speelwereld laten invoegen.

LGB-belevenis
LGB biedt een modelspoorbelevenis voor 
groot en klein. Hier kunnen vrienden in de tuin 
samenkomen en hun hobby uitleven, families 
kunnen gemeenschappelijk met hun kinderen 
spelen. LGB laat zich schitterend in uw reële 
tuinuitvoering integreren.

 Een echte interactieve speel belevenis – 
dat is LGB.
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Service-data/Pictogrammen

H

§

C

I

D

F

E

B

A

J

1– 6 

Digitale decoder met mex. 32 digitaal schakelbare functies.  
Het betreffende aantal is afhankelijk van het gebruikte regelapparaat.

DCC-decoder

Met MZS-decoder onboard uitgevoerd.

27-polige stekkerverbinding voor digitale decoder

DCC-stekkerverbinding digitale decoder

Sound

Met verlichting

Stoomgenerator

Stoomgenerator. Functie schakelbaar.

Antislipbanden

Tijdperk I 1835 – 1920
Tijdperk II 1920 – 1945
Tijdperk III 1945 – 1970
Tijdperk IV 1970 – 1990
 Tijdperk V 1990 – 2006
Tijdperk VI 2006 – tot heden

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.

Leeftijdsaanduidingen en waarschuwingen

Deutschland

Service Center
Ersatzteilberatung, Fragen zu Technik, 
Produkten und Reparaturaufträgen
(Montag bis Freitag 13.00 – 17.00 Uhr)

Telefon +49 (0) 7161/608-222
Fax +49 (0) 7161/608-225
E-Mail service@maerklin.de

USA

Technical Hotline
Contacts: Curtis Jeung & Rick Sinclair,
Digital Consultants
Hours: 6:00am – 9:00 pm PST,  
Monday through Friday

Telephone  650-569-1318
E-mail digital@marklin.com

Nederland

Technische hotline
Maandag t/m donderdag: 09.00 – 13.00 uur  
en 13.30 – 17.00 uur
Aanspreekpartner: G. Keuterman
Telefoon +31 (0) 74 - 2664044
E-mail techniek@marklin.nl.

België / Belgique

Technische hotline
Maandag van 20.00 – 22.00 uur
Zondag van 10.00 – 12.00 uur
Aanspreekpartner: Hans Van Den Berge
Telefoon +32 (0) 9 245 47 56
E-mail   customerservice@marklin.be

Hotline technique
le lundi de 20h00 à 22h00
le dimanche de 10h00 à 12h00
Contact : Hans Van Den Berge
Téléphone +32 (0) 9 245 47 56
E-mail customerservice@marklin.be

Schweiz / Frankreich / Italien

Technische Hotline
Dienstag, Donnerstag und Samstag von  
14.00 – 18.00 Uhr
Ansprechpartner: Alexander Stelzer
Telefon +41 (0) 56/667 3663
Fax +41 (0) 56/667 4664
E-Mail service@marklin.ch

Hotline technique 
les mardi et jeudi de 14h00 à 18h00
Contact : Alexander Stelzer
Téléphone +41 (0) 56/667 3663
Fax +41 (0) 56/667 4664
E-mail service@marklin.ch

Linea diretta tecnica
Martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle 18.00
Interlocutore: Alexander Stelzer
Telefono +41 (0) 56/667 3663
Fax +41 (0) 56/667 4664
E-Mail service@marklin.ch
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*  Alle prijsopgaven zijn niet verbindend aanbevolen verkoopsprijzen. 

Art. Pagina Prijs
nr.  €*

Art. Pagina Prijs
nr.  €*

Art. Pagina Prijs
nr.  €*

Art. Pagina Prijs
nr.  €*

Art. Pagina Prijs
nr.  €*

Art. Pagina Prijs
nr.  €*

Art. Pagina Prijs
nr.  €*

Art. Pagina Prijs
nr.  €*

Artikelnummers

55026 156 12,99
55027 156 99,99
55028 154 99,99
55050 156 99,99
55055 156 189,99
55085 155 99,99
55106 155 529,99
55524 154 54,99
55525 155 99,99
55529 154 24,99
56201 143 32,99
56203 143 4,99
56204 143 20,99
56301 143 27,99
56302 143 7,99
56303 143 8,99
56306 143 49,99
56402 142 8,99
56403 143 7,99
56405 142 13,99
60101 154 109,99
60123 154 13,99
60125 154 49,99
60126 154 13,99
60130 144 39,99
60175 154 199,99
60200 144 12,99
60216 150 799,99
60226 150 649,99
64193 147 14,99
64777 147 29,99
65000 145 199,99
65001 145 199,99
65002 145 199,99
65003 145 199,99
65004 145 199,99
65006 145 159,99
65011 146 84,99
65012 146 20,99
65103 146 32,99

65154 146 32,99
65203 146 32,99
65553 146 32,99
65803 146 32,99
65853 146 32,99
67301 146 7,99
67303 146 6,99
67319 146 24,99
67320 146 24,99
67343 147 24,99
67401 146 7,99
67403 147 44,99
67419 147 24,99
68331 146 12,99
68332 146 22,99
68333 146 13,99
69572 126 319,99
70230 4 349,99
70302 4 379,99
70304 6 379,99
70403 6 379,99
74044 154 49,99
84499 144 8,99
E124023 147 40,00
E126050 147 54,00
E126174 148 21,00
E129994 147 54,00
E130023 148 15,00
E130101 148 25,00
E130110 148 15,00
E131219 148 25,00 
E131368 148 21,00
E140004 147 40,00
E153481 148 6,00
E171326 147 21,00
E190217 147 33,00
E237412 147 54,00
E241277 147 33,00
E251671 147 54,00
E256533 147 33,00

Prijzen geldig vanaf 01. 06. 2016.

24772 104 329,99
25390 66 749,99
25555 119 949,99
25702 95 599,99
25910 60 189,99
26604 39 349,99
26813 41 1.499,99
26814 42 1.999,99
26842 54 999,99
27253 106 349,99
27425 91 949,99
27520 94 499,99
27872 116 1.599,99
28005 52 999,99
28440 68 999,99
29655 23 599,99
30261 113 189,99
30320 55 219,99
30321 25 219,99
30322 25 219,99
30511 69 349,99
30512 70 349,99
30521 72 429,99
30675 71 949,99
31052 125 89,99
31352 24 419,99
31432 102 79,99
31522 73 349,99
31904 70 399,99
32351 127 149,99
32521 74 349,99
32522 73 349,99
33201 97 159,99
33550 75 179,99
33666 76 399,99
33667 76 399,99
34553 75 209,99
35357 52 219,99
35513 69 349,99
35690 74 199,99
36073 127 139,99
36352 56 219,99
36807 111 189,99
36808 113 189,99
36816 111 189,99
36846 112 189,99

37676 72 349,99
37710 44 219,99
37731 44 199,99
37732 45 429,99
37734 43 209,99
39079 13 359,99
39310 32 849,99
39661 77 699,99
39666 92 699,99
39667 92 699,99
40024 128 139,99
40030 46 279,99
40031 16 189,99
40032 9 99,99
40035 38 99,99
40077 97 99,99
40082 86 169,99
40083 86 169,99
40092 88 109,99
40122 78 119,99
40284 93 119,99
40671 114 159,99
40756 112 209,99
40808 110 129,99
40816 78 129,99
40817 79 129,99
40871 120 159,99
40872 120 159,99
40922 80 279,99
40980 35 389,99
40981 35 389,99
41031 17 199,99
41038 56 149,99
41039 18 189,99
41100 26 69,99
41284 93 119,99
41590 47 139,99
41701 84 169,99
42010 21 99,99
42430 61 34,99
42590 21 139,99
42793 115 189,99
42931 122 159,99
42932 122 159,99
42933 121 159,99
42934 121 159,99

43121 26 99,99
43232 11 89,99
43233 11 119,99
43234 11 119,99
43356 9 139,99
43357 38 139,99
43411 39 99,99
43419 46 199,99
43811 87 129,99
43824 123 159,99
43825 123 159,99
43882 89 119,99
44920 37 119,99
44931 124 159,99
45002 22 49,99
45003 22 49,99
45141 81 199,99
45300 89 119,99
45651 125 89,99
45921 36 229,99
45922 79 149,99
46357 20 139,99
46891 82 159,99
47833 130 159,99
47893 82 159,99
47894 82 159,99
48401 125 89,99
48570 84 199,99
48571 85 199,99
48671 118 159,99
48672 118 159,99
49140 87 179,99
49170 61 139,99
49172 105 449,99
49191 109 44,99
49390 49 429,99
49431 27 119,99
49550 19 349,99
49690 83 299,99
50040 141 14,99
50050 141 19,99
50130 144 19,99
50131 144 9,99
50140 144 19,99
50160 145 12,99
50161 145 7,99

50300 142 19,99
50340 141 59,99
50500 142 20,99
50520 140 8,99
50550 142 29,99
50560 142 39,99
50600 141 24,99
50610 141 199,99
50611 141 14,99
50612 141 32,99
50613 141 20,99
50614 141 32,99
50650 141 84,99
50720 145 27,99
50730 145 24,95
51079 143 159,99
51090 144 49,99
51095 144 99,99
51099 143 39,99
51233 144 20,99
51235 144 20,99
51400 148 27,99
51404 148 27,99
51405 148 27,99
51406 148 27,99
51420 148 27,99
51430 148 27,99
51755 144 79,99
51805 144 79,99
51910 142 89,99
51920 142 99,99
51940 142 124,99
51950 142 79,99
51960 142 79,99
52120 143 149,99
52121 144 129,99
52390 148 27,99
52400 148 27,99
52443 148 27,99
52445 148 27,99
52450 148 27,99
55006 155 389,99
55015 155 199,99
55016 155 159,99
55019 155 17,99
55022 156 84,99

13000 139 49,99
13100 139 29,99
13200 139 54,99
15000 137 15,99
16000 137 13,99
16040 138 69,99
16050 138 94,99
16140 138 69,99
16150 139 94,99
17010 140 5,99
17050 140 5,49
17100 140 12,99
18000 137 15,99
18020 137 8,49
18050 139 129,99
18150 139 129,99
19901 134 99,99
19902 134 159,99
20011 126 149,99
20060 108 299,99
20061 109 299,99
20120 30 489,99
20121 29 489,99
20180 12 549,99
20181 48 549,99
20381 99 549,99
20382 100 549,99
20752 15 339,99
20781 96 599,99
20980 53 599,99
20990 8 999,99
21225 63 2.499,99
21427 64 999,99
21670 126 599,99
21750 31 399,99
21935 43 449,99
22155 10 349,99
23130 101 329,99
23460 90 499,99
23945 34 999,99
24140 60 229,99
24266 57 899,99
24440 67 599,99
24450 65 699,99
24660 50 479,99
24741 14 549,95

02421 146 19,99
10000 137 6,99
10001 140 5,99
10003 139 2,99
10005 140 11,99
10007 140 13,99
10015 141 29,99
10020 141 18,99
10040 137 5,79
10050 137 5,79
10070 137 5,79
10080 137 5,79
10090 137 29,99
10150 137 5,79
10151 138 59,99
10152 138 24,99
10153 138 24,99
10210 140 24,99
10220 140 24,99
10250 140 8,99
10260 140 4,99
10310 140 15,99
10315 140 15,99
10320 140 16,99
10345 144 119,99
10520 140 8,49
10560 138 59,99
10600 137 13,99
10610 137 27,99
10710 140 12,99
11000 137 7,99
11020 137 5,99
11040 137 5,99
11152 138 24,99
11500 140 4,49
12000 138 47,99
12010 139 27,99
12040 139 14,99
12050 138 64,99
12060 139 17,99
12070 139 27,99
12100 138 47,99
12140 139 14,99
12150 138 64,99
12260 139 189,99
12360 138 159,99
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bestel via e-mail, 
fax, brief of online onder
www.lgb.de

Snel zijn loont,  
de eerste  
100 bestellingen 
belonen wij met  
deze lgb-
zakrekenmachine. 

Het magazine ver-
schijnt in de talen 
duits en engels.

Herroepingsrecht: Uw bestelling kan binnen 14 dagen zonder opgave 
van redenen schriftelijk worden geannuleerd via: lgb depesche leserservice, 
PressUp gmbH, Postfach 70 13 11, d-22013 Hamburg,  
telefax: +49 (0) 40/38 66 66-299, e-mail: lgb-depesche@pressup.de

Ja, ik wil me op de lGB depeScHe aBonneren!
Ik bestel de lgb depesche als jaarabonnement voor 26,00 euro 
(4  uitgaven; prijs in het buitenland: 30,80 euro). Mijn abonnement  
wordt automatisch met één jaar verlengd, behalve wanneer ik ten min-
ste 6 weken voor de einddatum van het lopende abonnement opzeg.

e-mail

Telefoon

land

Postcode, woonplaats

Straat, huisnummer

Naam, voornaam

mijn contactgegevens:

datum Handtekening

Rekeninghouder (naam, voornaam)

bIC

IbAN

incasso rekening

de rekening betaal ik via

Bestel gemakkelijk: per telefoon: +49 (0) 40/38 66 66-313, 
via e-mail: lgb-depesche@pressup.de, per fax +49 (0) 40/38 66 66-299
of stuur de coupon (gewoon kopiëren) naar: lgb depesche leserservice,  
PressUp gmbH, Postfach 70 13 11, d-22013 Hamburg

Betalingsaanwijzing
SePA-incassomachtiging: Ik machtig gebr. Märklin & Cie. gmbH resp. de 
door hen geautoriseerde abonnementserviceverlener PressUp gmbH om 
via incasso betalingen van mijn rekening af te schrijven. Tegelijkertijd geef ik 
mijn bankrelatie de opdracht om de van gebr. Märklin & Cie. gmbH resp. de 
door hen geautoriseerde abonnementserviceverlener PressUp gmbH op mijn 
rekeningnummer ontvangen incasso‘s te voldoen.
Aanwijzing: Ik kan binnen acht weken, beginnend met de incassodatum, om 
terugbetaling van het geïncasseerde bedrag verzoeken. daarbij gelden
de met mijn bankrelatie overeengekomen voorwaarden.
Crediteur-Id: de32ZZZ00000516888 · de mandaatsreferentie wordt mij 
afzonderlijk medegedeeld.

sluit nu snel uw
abonnement af!

de legende  
is terug – 
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Wijzigingen en leveringsmogelijkheden 
voorbehouden. Alle opgaven van prijs, 
gegevens en maten onder voorbehoud. Ver-
gissingen 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. 

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.

18449 – 04 2016

Aanbevolen prijs E 6,00

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55-57
73033 Göppingen
Germany
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Bezoek ons op:
www.facebook.com/LGB

Catalogus 2016

Catalogus 2016

  LGB is een geregistreerd merk van 
Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Duitsland. Union 
Pacific, Rio Grande en Southern Pacific zijn 
geregistreerde merknamen van de Union 
Pacific Railroad Company. Andere merken 
zijn eveneens beschermd.  
© 2016 Gebr. Märklin & Cie. GmbH

Spuitgieten van zink

Locomotiefmontage

Automaten draaien

Drukkerij/spuiterij

Stansen/voormontage

Galvanisatie

Nabewerken van spuitgietwerk

Open dag
op 16 en 17 september 2016  

van 9.00 tot 17.00 uur
Actuele programma-informatie: 

www.maerklin.de

•   Fabrieksbezichtiging bij  
doorlopende productie  
van 9.00 tot 17.00 uur

•  Expositie van modelspoor- 
 banen

•   Speciale wagens in H0 en Z  

•   Afwisselend aanvullend   
 programma voor groot en klein

Werk 1
Stuttgarter Straße 55-57 
D-73033 Göppingen
9.00 tot 17.00 uur

•  Uitgebreide fabrieksbezichtiging
•  Modelspoorbanen
•  Springkasteel en speelwagens
•  Locomotiefmontage voor onze bezoekers
•  Eten en drinken
•  Afwisselend amusementsprogramma
•   Verkoop van een speciale wagen in H0 en Z
 

Märklin-Museum
Reutlinger Straße 2 
D-73037 Göppingen
9.00 tot 18:00 uur

•  Uitgebreid kinderprogramma
•  Geweldige aanbiedingen in de shops
•  Verkoop van accessoires
•  Märklin Museum

Internettelevisie en -radio

Uitgebreid live amusementsprogramma, 
vormgegeven door Radiofips en 
Filstalwelle Göppingen.
www.radiofips.de / www.filstalwelle.de

Gratis parkeren

Meer dan 2.500 parkeerplaatsen bij het  
EWS-stadion 

(hoek Lorcherstraße/Nördl. Ringstraße). 
In Göppingen de borden volgen.

Gratis buspendelverkeer

EWS-stadion  •  Werk 1  •  Märklin-Museum 
Vrijdag en zaterdag van 8.30 uur – 17.30 uur

Wijzigingen voorbehouden

Zet deze dag nu al in 
uw agenda!

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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