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16102 Elektrische locomotief serie E 10
Voorbeeld: Standaard elektrische locomotief E 10 1240 
van de Deutsche Bundesbahn (DB). Sneltreinlocomotief 
als „Rheingold”-interimlocomotief met hoekige locbak, 
5 frontlampen, regengoot rondom en krachtige ventilator. 
Basiskleurstelling kobaltblauw/beige.  
Bedrijfstoestand zomer 1962. 
Ingezet voor: Personentreinen voor regionaal en 
 langeafstandsverkeer.
Model: Nieuwe constructie. Behuizing en dragers van 
persgietzink. Ingebouwde digitale decoder en geluids-
generator voor gebruik met DCC en Selectrix. Motor met 
vliegwiel, 4 aangedreven assen, antislipbanden. Front-
verlichting en sluitseinen met de rijrichting wisselend, 
met warmwitte ledlampjes, cabineverlichting, digitaal 
schakelbaar. Kortkoppelingsmechaniek. Gemonteerde 
handgrepen.  
Lengte over de buffers 103 mm.
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Eenmalige serie.

Digitale functies DCC SX2 SX
Frontsein • • •
Locfluit • • •
Rijgeluid eloc • •  
Cabineverlichting • •  
Directe regeling • •  
Piepen van remmen uit • •  
Frontsein achter uit • •  
Rangeerfluit • •  
Frontsein voor uit • •  
Stationsmededeling • •  
Conducteursfluit • •  
Luchtpers • •  
Ventilator • •  
Perslucht afblazen • •  
Lichtfunctie • •  
Speciale functie • •  
Bezanden • •  
Stationsmededeling • •  
Conducteur – vertrekken • •  
Stationsmededeling • •  
Stationsmededeling • •  
Special sound function • •  
Stoten railvoeg • •  
Koppelgeluid • •  

• Nieuwe constructie.
• Behuizing van persgietzink.
• Digital Sound met veel functies.

Leverbaar eerste kwartaal 2019.

 Dit model wordt als eenmalige serie alleen voor de Märklin-handelaars (MHI) gemaakt. 5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen  
(Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012. U vindt de garantievoorwaarden en een actuele verklarende lijst van de tekens op www.trix.de

Een bijzondere „Rheingold”-klassieker

€ 289,99 *

Op de afbeelding wordt nog een 
handregelaar weergegeven.
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 Sneltreinrijtuigset „Rheingold ’62”
Voorbeeld: 5 sneltreinrijtuigen van verschillende types 
voor F-trein F 10 „Rheingold” van de Deutsche Bundes-
bahn (DB). 1 panoramarijtuig AD4üm-62 met verhoogde 
panoramacoupé en daaronder geplaatste dienstruimtes. 
Glazen koepel met 8 ruiten aan de zijkant. 2 coupérijtuig 
Av4üm-62. 1 restauratierijtuig WR4üm-62 van de DSG. 
2 restauratieruimtes, keuken, afwasruimte, buffet en 
personeelscoupé en verhoogd dak boven de keuken 
 („Buckel-restauratiewagen”). 1 doorgaande coupé 
Ap4üm-62. Bedrijfstoestand zomer 1962.
Model: Alle wagens met kortkoppelingsmechaniek. 
Met uitzondering van het panoramarijtuig zijn alle rijtuigen 
voorbereid voor naderhand in te bouwen LED-binnen-
verlichting. Een 1e klas coupérijtuig is voorzien van een 
LED-staartlicht.  
Totale lengte over de buffers 825 mm.
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De bijbehorende binnenverlichting:
66616 Binnenverlichting. Behalve panoramarijtuig.

Eenmalige serie.

Rheingold ’62

€ 239,99 * (5 wagens)

Voorbeeldgetrouw met staartlicht
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16125  Diesellocomotief serie V 100.10
Voorbeeld: Diesellocomotief V 100 1365 van de Deutsche 
Bundesbahn (DB). Uitvoering in purperrood van tijdperk III. 
Ingezet voor: Personen- en goederentreinen.
Model: Ingebouwde digitale decoder voor gebruik met 
DCC en Selectrix. Motor met vliegwiel, 4 aangedreven 
assen, antislipbanden. Met de rijrichting wisselend 
driepuntsfrontsein en 2 rode sluitseinen, uitschakelbaar. 
Gemonteerde handgrepen.  
Lengte over de buffers 75 mm.
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Eenmalige serie. Digitale functies DCC SX2 SX

Frontsein • • •
Cabineverlichting • • •
Rijgeluid dieselloc • •  
Tyfoon hoog • •  
Directe regeling • •  
Piepen van remmen uit • •  
Frontsein achter uit • •  
Frontsein • •  
Frontsein voor uit • •  
Bel • •  
Tyfoon laag • •  
Compressor • •  
Stationsmededeling • •  
Conducteursfluit • •  
Sluiten van deuren • •  
Special sound function • •  
Bezanden • •  
Koppelgeluid • •  
Stoten railvoeg • •  

• Opbouw en onderstel van metaal.
• Verlichting met warmwitte LED‘s.
• Cabineverlichting.
• Digital Sound met veel functies.

Behuizing van persgietzink

€ 259,99 *

De robuuste langeafstandsloper
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 Elektrische locomotief serie E 41
Voorbeeld: Standaard elektrische locomotief serie E 41 
van de Deutsche Bundesbahn (DB). Basiskleurstelling 
chroomoxidegroen. Uitvoering met dubbele lampen, roos-
ters voor ventilator met meerdere openingen met verticale 
lamellen en regengoot rondom. Bedrijfsnummer E 41 208. 
Zoals in gebruik rond 1964.
Ingezet voor: Lichte goederen- en personentreinen voor 
regionaal en langeafstandsverkeer.
Model: Nieuwe constructie. Behuizing en dragers van 
persgietzink. Ingebouwde digitale decoder en geluids-
generator voor gebruik met DCC en Selectrix. Motor met 
vliegwiel, 4 aangedreven assen, antislipbanden. Frontver-
lichting en sluitseinen met de rijrichting wisselend, met 
warmwitte ledlampjes, cabineverlichting, digitaal schakel-
baar. NEM-koppelingsschacht. Gemonteerde handgrepen. 
Lengte over de buffers 98 mm. 
 

 Dubbeldeksrijtuig
Voorbeeld: Dubbeldeksrijtuig 2e klas, type DBdpza van 
de Metronom Eisenbahngesellschaft mbH (metronom). 
Uitgevoerd zoals in de adventstijd van 2011 en 2012 als 
„Adventskalender”.
Model: Met ingebouwde LED-binnenverlichting, met 
kortkoppelingsmechaniek. 
Lengte over de buffers 167 mm.
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Digitale functies DCC SX2 SX
Frontsein • • •
Locfluit • • •
Rijgeluid eloc • •  
Cabineverlichting • •  
Directe regeling • •  
Piepen van remmen uit • •  
Frontsein achter uit • •  
Bel • •  
Frontsein voor uit • •  
Stationsmededeling • •  
Conducteursfluit • •  
Luchtpers • •  
Ventilator • •  
Perslucht afblazen • •  
Lichtfunctie • •  
Speciale functie • •  
Bezanden • •  
Rangeerfluit • •  
Locfluit • •  
Stationsmededeling • •  
Stationsmededeling • •  
Conducteur – vertrekken • •  
Aftelfunctie • •  
Stationsmededeling • •  
Stoten railvoeg • •  
Koppelgeluid • •  

• Behuizing volledig van persgietzink.
• Digital Sound met veel functies.

• LED-binnenverlichting.
• Verlichte bestemmingsweergave.
• Fleurige kleurstelling.

Nieuwe constructie

U vindt een actuele verklarende lijst van de tekens op www.trix.de

 Wagens voor zware belasting
Voorbeeld: Wagens voor zware belasting Sa 705 van de Deutsche 
Bundesbahn (DB). 
Ingezet voor: Transport van zware goederen en voertuigen.
Model: Beladen met 3 imitaties van stalen blokken in een realisti-
sche uitvoering. Insteekbare rongen. Onderstel van spuitgietmetaal, 
koppelingsschacht conform NEM en kortkoppelingsmechaniek. 
Lengte over de buffers 84 mm.
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Heruitgave met nieuw bedrijfsnummer

Lading stalen blokken

De betrouwbare

€ 289,99 *

€ 99,99 *

€ 39,99 *

Leverbaar eerste kwartaal 2019.
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Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55-57 
73033 Göppingen
Germany

www.trix.nl 

Wijzigingen en leveringsmogelijk heden 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 prijsopgaven zijn vrijblijvend aanbe-
volen verkoopprijzen. Mocht deze uitgave 
geen prijs opgaven  bevatten, vraag uw 
vakhandel naar de actuele prijslijst.

Alle rechten voorbehouden. Nadruk, ook 
gedeeltelijk, verboden.

© Copyright by Gebr. Märklin & Cie. GmbH
In Duitsland geproduceerd.

325745 – 08 2018

Leeftijdsaanduidingen en  waarschuwingen

Alleen voor  
volwassenen.

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.

Bezoek ons op:
www.facebook.com/trix

2 december 2018 – Internationale dag van de modelspoorbaan

 Een goed idee groeit gestaag
  Wanneer kan een dag van de modelspoorbaan 

beter worden gevierd dan in de periode vóór 
Kerstmis? Al sinds generaties is deze tijd ge-
woon voorbestemd voor deze geweldige hobby.

Op initiatief van Hagen von Ortloff– bekend van de televisieserie 
Eisenbahn Romantik op de tv-zender SRW – is een gemeenschap van 
modelspoorbaanverenigingen, fabrikanten, clubs en uitgevers gevormd. 
Samen hebben alle betrokkenen maar één doel: De geweldigste hobby ter 

Voorbeeld: Vormgeving privé-wagen voor de internationale dag van de 
modelspoorbaan op 2 december.

Model: Aan beide zijden verschillend bedrukt. Relex-koppelingen.  
Lengte over de buffers 11,5 cm. Gelijkstroomwielstel E700580. 

 Koelwagens – Internationale dag van de modelspoorbaan 2018
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wereld – de modelspoorbaan – op gepaste wijze vieren en de mensen er 
enthousiast voor maken. Veel clubs zullen rond 2 december hun deuren 
openen en wereldwijd zullen veel modelspoorbanen in werking worden 
gesteld. In heel Duitsland, ja zelfs in heel Europa, zullen activiteiten 
rondom de hobby modelspoorbaan worden georganiseerd.
Zorg dat u erbij bent! Beleef met het hele gezin een onvergetelijke dag. 

Ga naar www.tag-der-modelleisenbahn.de voor informatie over acties 
en evenementen, ook bij u in de buurt.

Wagenzijde links

Wagenzijde rechts

Open  
dag

op 14 en 15 september 2018  
van 9.00 tot 17.00 uur

Actuele programma-informatie: 
www.maerklin.de

€ 15,99 *


