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The Flying Dutchman – LOGISTICS 4 LEGENDS

Voorbeeld: Elektrische locomotief voor meerdere systemen 
Vectron, BR 193 van ELL Austria GmbH, verhuurd aan LTE-NL. 
De uiterst interessante „Flying Dutchman“- vormgeving is speciaal 
voor de afl evering van de 100ste locomotief van ELL ontworpen.
De locomotief is zo uitgerust, dat hij van Rotterdam via Duitsland, 
Tsjechië, Oostenrijk, Slowakije en Hongarije helemaal tot aan de 
Zwarte Zee in Roemenië kan rijden. Zoals momenteel in gebruik.

Model: Elektrische locomotief in metalen uitvoering, met digitale 
mfx/DCC-decoder en uitgebreide geluidsfuncties. Speciale motor,
centraal ingebouwd. 4 via cardan aangedreven assen. 
Antislipbanden. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en 
2 rode sluitseinen, in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. 
Frontseinen aan loczijde 2 en 1 elk afzonderlijk digitaal uitschakelbaar.
Wanneer het frontsein aan beide zijden van de loc is uitgeschakeld, 
is aan weerszijden de dubbele A-verlichting ingeschakeld. 
Verlichting met warmwitte en rode ledlampjes. 
4 mechanisch werkende dakstroomafnemers. 
Lengte over de buffers 21,8 cm.

€ 239,99*
Levering
voorjaar

2019

Locomotief met uitgebreide geluidsfuncties.

Exclusief bij Märklin/Trix

Elektrische locomotief serie 193
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Wijzigingen en leveringsmogelijkheden voor-
behouden.Alle opgaven van prijs, gegevens
en maten onder voorbehoud. Vergissingen en
druk-fouten onder voorbehoud. Prijzen naar 
de actuele prijsstand op het moment van ter 
perse gaan – Prijswijzigingen in de loop van 
het jaar voorbehouden – Prijzen maximaal 
geldig tot het verschijnen van een volgende 
prijslijst/catalogus.

Bij de afbeeldingen gaat het deels om hand-
monsters, retoucheringen en renderings. De 
serieproductie kan in detail van de betreffende 
modellen afwijken.

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

In Duitsland geproduceerd

Märklin voldoet aan de vereisten voor een 
kwaliteitsbeheerssysteem 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.

U vindt een actuel verklarende symbolenlijst op www.marklin.nl  
of in de actuele hoofdcatalogus.
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