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Stap in het spel met LGB
De tuinspoorbaan van LGB trotseert weer en wind,
is robuust en de ware blikvanger voor elke tuin.
Alles voor grenzeloos plezier met het hele gezin
De ketelwagen kan worden gevuld, de deuren kunnen open,
en nog veel meer. De belevenis op de modelspoorbaan voor
het hele gezin!
Bijvoorbeeld:
40551 DR lageboordwagen
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Onze laadmeeste
zorgen voor
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© Gebr. Märklin & Cie. GmbH /
© Westend61 / Fotolia
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Voor alle bouw ebben!
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De grondplaat als ideaal
uitgangspunt om te spelen en te bouwen.

90463 Startset bouwsteentrein
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De bijzonder grote
speelervaring voor binnen
en buiten. Gewoon de startset uitpakken, opbouwen en dan remmen los!

a
Vulbare ketelw

Bijvoorbeeld:
40555 DR ketelwagen

en

1. Uitpakken
2. Opbouwen
3. Remmen los

Alle behuizingen zijn
bestand tegen UV-licht en
bekleed met slag- en
weerbestendige materialen.

Ofwel vers water voor de planten, of wat
bloemaarde om de plantenkuipen te vullen.
Hier wordt met gigantische veel plezier
in de tuin meegeholpen!
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De bouwsteentrein, inclusief een set met 30 bouwstenen, waarmee groot en klein volgens hun fantasie en creativiteit zelf hun trein verder gestalte
kunnen geven, zorgt voor een modelspoorbaanbelevenis voor het hele gezin. Maximaal speelplezier
door uitbreiding van de bouwsteentrein met de
bouwsteenwagen (94063).

Woord vooraf
Beste LGB-vriend,
LGB, de modelspoorbaan voor BUITEN en BINNEN, viert haar
50e verjaardag.
Dit jaar hebben wij dan ook niet alleen eenmalige evenementen voor
u in petto, maar verrassen we u ook met modellen die op uitzonderlijke wijze de voorbije jaren tot 2018 in de kijker zetten. De start
voor de beurshallen in Nürnberg in 1968 blijft onvergetelijk, toen de
LGB-sensatie als een sneeuwjacht begon. Nu vieren we 50 jaar later
trots het ronde verjaardagsgetal van „de tastbare modelspoorbaan”!
Na de geslaagde inzet in januari met de roll-out van de Ge 4/4 II 617
van RhB, volgt nu met rasse schreden het pinksterevenement van de
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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.

Met licht, rook en vele geluidsfuncties.
€ 299,99 *

Preßnitztalbahn in Jöhstadt. Naast vele, stomende attracties beleeft
u ook het hele LGB-gebeuren ten voeten uit. Er staan u speciale
wedstrijden, extra grote installaties en een opmerkelijke speciale
verkoop te wachten, en daarnaast een eerste publicatie waarmee
wij u verrassen, samen met een buitengewone veiling van locomotieven.
Vergeet ook niet dat u kans maakt om een adembenemende rit te
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winnen in de cabine van de machinist van Chur naar St. M
 oritz.
Ook de nieuw gebouwde stoomlocomotief 99 5015, die u het
hele jaar voor een uitzonderlijke prijs kunt aanschaffen, is niet te
versmaden.
In het jubileumjaar treedt LGB vanzelfsprekend ook bij vele andere
evenementen van de tuinspoorbaangemeenschap op. U leest er
alles over op onze website www.lgb.com/50years, waar wij de
informatie regelmatig actualiseren.
Uw LGB-team
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Deutsche Reichsbahn (DR)
4G

41033 DR open goederenwagen Ow
Model van een open goederenwagen type Ow van de DR.
Uitvoering met houten wanden en metalen deuren, met
hoog kopschot en handrem. Natuurgetrouwe kleurstelling
en opschrift uit tijdperk IV. Metalen spaakwielstellen.
Lengte over de buffers 30 cm.

euren

w en metalen d
Plankenopbou
els
met twee vleug

Op verzoek van velen nu afzonderlijk leverbaar.
€ 99,99 *
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41034 DR open goederenwagen Ow
Model van een open goederenwagen type Ow van de DR.
Uitvoering met houten wanden en metalen deuren, met
hoog kopschot, stoel voor de remmer en handrem. Natuurgetrouwe kleurstelling en opschrift uit tijdperk IV. Metalen
spaakwielstellen.
Lengte over de buffers 30 cm.
Op verzoek van velen nu afzonderlijk leverbaar.
€ 99,99 *
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Goudglanzende herinnering
Zo worden 50 jaar LGB iets onvergetelijks!
Hoe snel vliegt de tijd – en op het zelfde ritme uiten wij onze gevoelens ook veel vaker en sneller. Misschien ligt het aan de digitalisering
of aan de snelheid van de communicatie... Maar goed dat de eerste
50 jaar LGB altijd in de herinnering zal blijven met deze jubileumset.
Want deze gouden herinnering siert uw baan wondermooi met de
edele, gelakte tijdperkwagen.
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20216 Jubileumlocomotief 50 jaar LGB
Model van de stoomlocomotief „Stainz” in een speciale
kleurstelling, aansluitend bij het 50-jarige jubileum van de
LGB-tuinspoorbaan.
€ 259,99 *
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Op naar het jubileum
7G

40501 LGB jubileumwagen
Bedrukt met de mooiste modellen uit de jaren 1968 tot 1978.
€ 129,99 *

7G
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40502 LGB jubileumwagen
Bedrukt met de mooiste modellen uit de jaren 1978 tot 1988.

40503 LGB jubileumwagen
Bedrukt met de mooiste m
 odellen uit de jaren 1988 tot 1998.

€ 129,99 *

€ 129,99 *
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7G

40504 LGB jubileumwagen
Bedrukt met de mooiste m
 odellen uit de jaren 1998 tot 2008.
€ 129,99 *
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40505 LGB jubileumwagen
Bedrukt met de mooiste modellen uit de jaren 2008 tot 2018.
€ 129,99 *

40505

40504

40503

40502

40501

20216
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LGB fabriekstrein
4HKEF8JG

29050 LGB fabriekstrein
Model van de zogenaamde „fabriekstrein”, zoals die vele
jaren lang voor de LGB-fabriek van Nürnberg in de Saganer
Straße in Nürnberg te zien was.

• Met boekje over de 50-jarige geschiedenis van de
LGB tuinspoorbaan.

Rijgeluid werkt ook bij analoog gebruik.

© Archiv LGB

© Archi
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€ 999,99 *
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© Archiv LGB

Stainz
EG

32191 Postrijtuig voor Richter – Stainz
Dit rijtuig is speciaal voor Wolfgang Richter – Stainz 20214
en het rijtuig 36214 ontworpen. Aan de buitenkant met een
zeer mooi motief bedrukt.

Verlichte sluitlichten

Eenmalige serie 2018 voor het 50e jubileum van LGB.
Ideale aanvulling voor de Wolfgang Richter – Stainz
20214 en het personenrijtuig 36214.
€ 169,99 *
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Wij vieren 50 jaar LGB – De RhB viert mee
Tot eind december 2018 zal de „Ilanz” in prachtige LGB-jubileumvormgeving op de trajecten van de
Rhätische Bahn onderweg zijn. Waar en wanneer ontdekt u via www.lgb.com/50years. Wanneer u
in Zwitserland bent, moet u zorgen dat u uw fototoestel of smartphone bij de hand hebt, om naar
hartelust kiekjes te maken. Stuur uw mooiste foto vóór 31.12.2018 naar LGB-Depesche@3g-media.
de. Zo neemt u deel aan een loting waar u vele, waardevolle prijzen in de
vorm van LGB RhB-modellen en speciale tickets van de Rhätische Bahn
kunt winnen. De winnaars worden door RhB in de uitgave 2/19 van de
LGB Depesche bekendgemaakt.*
© D. Kötzle

Deelnemen en winnen:
1e Prijs: 	Rit in de cabine van de machinist
van Chur naar St. Moritz
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© H. Hauschild

2e Prijs: 	Een model van de LGB jubileumlocomotief (art. 28443)
3e Prijs: 	Twee dagtickets 1e klasse geldig
op het hele netwerk van de RhB

28443 Elektrische locomotief Ge 4/4 II van de RhB
„ 50 jaar LGB”
Elektrische locomotief Ge 4/4 II Nr. 617 van de Rhätische
Bahn, in een speciale vormgeving voor het vijftigste jubileum
van de LGB – tuinspoorbaan.

€ 999,99 *

Eenmalige serie 2018 voor het 50e jubileum van LGB.
Rijgeluid werkt ook bij
analoog gebruik.

4e Prijs: 	Een gesloten RhB-goederenwagen
(art. 40082)

5e Prijs: 	Een RhB-ketelwagen
(art. 41701)

6e Prijs: 	Een RhB-containerwagen
(art. 40895)
Stuur uw mooiste foto van de Ge 4/4 II 617 „Ilanz” in LGB jubileumdesign vóór 31.12.2018 (laatste datum van inzending) naar
LGB-Depesche@3g-media.de
* Via uw deelname verklaart u zich akkoord dat uw foto wordt gepubliceerd (afdruk, online). De prijs kan niet cash worden uitbetaald. Een gerechtelijke weg is uitgesloten.
Medewerkers van het bedrijf Märklin en van de Rhätische Bahn mogen niet deelnemen.
Tekst: Alexander Strobel
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Onze topper voor „50 jaar LGB” is ook in het origineel bij de Rhätische Bahn in
Zwitserland te vinden. Surf ook naar onze jubileumpagina onder www.lgb.com/50years.
U vindt er niet alleen uitvoerige informatie over het voorbeeld en het model,
maar ook de dagelijkse RhB-dienstregeling van de jubileumlocomotief.

Rhätische Bahn (RhB)
6G

45899 RhB coop®-containerwagen

Vervolg op de geliefde serie van de coop®-koel
containerwagens.
€ 179,99 *

© WHM Mediendienst RhB

Containerwagen van de RhB, beladen met een afneembare
koelcontainer van de coop®-winkelketen. Natuurgetrouwe
kleurstelling en opschrift uit tijdperk VI, container bedrukt
met „salade”-motief. Wagens met nieuwe wagennummers.
Metalen schijfwielstellen.
Lengte over de buffers 41 cm.
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20280 D&RGW Mogul stoomlocomotief
Model van een stoomlocomotief van het type Mogul van
Denver & Rio Grande Western Railroad in een speciale
uitvoering, aansluitend bij het 50e jubileum van de LGB-
tuinspoorbaan.
€ 1.199,99 *

In bijlage een leuke
selectie vlaggenstickers
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Halloween
7EG
20063 Gang Car Halloween

dreven. Frontsein wit/rood met de rijrichting wisselend.
Interface voor inbouwen van een digitale decoder. Bij dit
model is onder nummer E275227 een m
 fx/DCC-decoder
in speciaal formaat leverbaar. De gemonteerde LGB-
systeemkoppelingen kunnen met de bijgeleverde Linkand-Pin-koppelingen naar Amerikaans voorbeeld worden
vervangen.
Lengte over de koppeling 22 cm.
€ 299,99 *
Naar het Amerikaanse voorbeeld:
De bijhorende link- en pinkoppelingen

Model van een typische werklorrie of „Gang Car” zoals bij
veel Amerikaanse spoorwegmaatschappijen werd gebruikt
en deels ook vandaag nog wordt gebruikt. Zeer gedetailleerde uitvoering in gele kleurstelling, aan beide zijden met
typische Halloween-motieven bedrukt. Beide wielstellen
worden door een krachtige kogelgelagerde motor aange-
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Fotowedstrijd met de jubileum
locomotief van LGB in de kijker

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55-57
73033 Göppingen
Germany
www.lgb.de

Deelnemen en winnen:
1e Prijs: 	Rit in de cabine van de machinist
van Chur naar St. Moritz

© H. Hauschild

© D. Kötzle

De Ge 4/4 II
617 in LGB-ju
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2e Prijs: 	Een model van de
LGB jubileumlocomotief (art. 28443)

3e Prijs: 	Twee dagtickets 1e klasse geldig
op het hele netwerk van de RhB

Wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. Alle opgaven van prijs, gegevens
en maten onder voorbehoud. Vergissingen en
drukfouten onder voorbehoud.
Bij de afbeeldingen gaat het deels om handmonsters, retoucheringen en renderings.
De serieproductie kan in detail van de
betreffende modellen afwijken.
* Alle prijsopgaven zijn vrijblijvend aanbevolen verkoopprijzen. Mocht deze informatie
geen prijsopgaven bevatten, vraag a.u.b. uw
vakhandelaar naar de actuele prijslijst.

4e Prijs: 	Een gesloten RhB-goederenwagen
(art. 40082)

Alle rechten voorbehouden. Nadruk, ook
gedeeltelijk, verboden.
© Copyright by
Gebr. Märklin & Cie. GmbH.
In Duitsland geproduceerd.

5e Prijs: 	Een RhB-ketelwagen
(art. 41701)

319810 – 04 2018

Alle informatie over
de fotowedstrijd staat
op bladzijde 12.

6e Prijs: 	EEen RhB-containerwagen
(art. 40895)

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.
© 2018 Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Een actuele verklaring van de tekens vindt u
op internet onder www.lgb.de
of in de actuele LGB-hoofdcatalogus.

Evenementen 2018:
Vier samen met ons mee en breng ons een
bezoekje tijdens de volgende evenementen in het jubileumjaar:
•• 19. – 21.05.2018 in Jöhstadt bij de Preßnitztalbahn
•• 08. –  09.06.2018 in Györ, Ungarn tijdens de opendeurdagen
•• 14. – 15.09.2018 in Göppingen tijdens de opendeurdagen
Alle informatie up-to-date via www.lgb.com/50years en www.maerklin.de

Bezoek ons op:
www.facebook.com/lgb
Märklin voldoet aan de vereisten voor een kwaliteits
beheerssysteem krachtens de norm ISO 9001. Dit
wordt door TÜV Süd regelmatig aan de hand van
monitoringtesten gecontroleerd en gecertificeerd.
Zo heeft u de zekerheid dat u een gecontroleerd
kwaliteitsproduct koopt.

