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39425   Elektrisch treinstel serie ICM-1 „Koploper“

Voorbeeld: Driedelig elektrisch treinstel als intercitytreinstel serie ICM-1 „Koploper“ van de 
Nederlandse Spoorwegen (NS). Geel/blauwe basiskleurstelling in de standaard uitvoering.  
1 motorwagen als eindwagen mBk 2e klas. 1 tussenrijtuig AB 1e/2e klas. 1 stuurstandrijtuig  
als eindwagen sBk 2e klas. Bestemmingsweergave „Hoek van Holland“. Bedrijfsnummer van  
het treinstel 4015. Zoals in gebruik in tijdperk IV, in de afleveringstoestand van 1984 - 1988.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. 3-delige uitvoering. 
Onderstel bij gemotoriseerde eindwagen van spuitgietmetaal. Geregelde hoogvermoge-
naandrijving met vliegwiel. Twee assen van een draaistel aangedreven. Antislipwielen. 
Machinistencabines in de twee eindwagens met interieur. Met de rijrichting wisselende 
stroomvoorziening, via de telkens voorste motorwagen. Speciale kortkoppelingen met 
schaargeleiding. Standaard ingebouwde binnenverlichting. Met de rijrichting wisselend 
driepuntsfrontsein en 2 rode sluitseinen, evenals binnenverlichting in conventioneel bedrijf, 
digitaal schakelbaar. Frontseinen aan eindwagenzijde 2 en 1 afzonderlijk digitaal uitscha-
kelbaar. Frontsein met voorbeeldgetrouwe lichtgele en rode ledlampjes. Binnenverlichtin-
gen met warmwitte ledlampjes. Gedetailleerde uitvoering van onderstel en opbouw. Aan 
de eindwagens weergave van de „Scharfenberg“-koppeling met afdekking. Voor dubbele 
tractie is een extra starre koppelingsverbinding meegeleverd. In standaard uitvoering van 
de eindwagen met gesloten overgangsdeuren. Weergave van de bij een eindwagen opzij 
geschoven zwenkdeuren met vouwbalg is mogelijk met het bijgeleverde insteekdeel. 
Totale lengte van de trein 86,6 cm.

Vanaf januari 2023 bij uw dealer te bestellen!

Levertijd: Derde kwartaal 2023.

Met aangepaste schort, 
prototype.

Highlights:
•   Standaard schakelbare led-binnenverlichting.
•    Met diverse Nederlandse stationsmeldingen en omroepberichten in de trein.
•    Digitale speelwerelddecoder mfx+ met uitgebreide gebruiks- en geluidsfuncties.
•    Bestemmingsweergave: Hoek van Holland.

€ 559,-*



aße§`!P(}\

25425   Elektrisch treinstel serie ICM-1 „Koploper“

Voorbeeld: Driedelig elektrisch treinstel als intercitytreinstel serie ICM-1 „Koploper“ van de 
Nederlandse Spoorwegen (NS). Geel/blauwe basiskleurstelling in de standaard uitvoering.  
1 motorwagen als eindwagen mBk 2e klas. 1 tussenrijtuig AB 1e/2e klas. 1 stuurstandrijtuig  
als eindwagen sBk 2e klas. Bestemmingsweergave „Hoek van Holland“. Bedrijfsnummer van  
het treinstel 4015. Zoals in gebruik in tijdperk IV, in de afleveringstoestand van 1984 - 1988.

Vanaf januari 2023 bij uw dealer te bestellen!

Levertijd: Derde kwartaal 2023.

Met aangepaste schort, 
prototype.

Model: met Digital-decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties. 3-delige uitvoering. 
Onderstel bij het gemotoriseerde koprijtuig uit spuitgietwerk. Geregelde hoogvermoge-
naandrijving met vliegwiel. 2 assen in een draaistel aangedreven. Antislipbanden. Cabines 
in beide koprijtuigen met binneninrichting. Rijrichtingsafhankelijke voeding via het vooraan 
rijdende kopijtuig. Speciale kortkoppelingen met schaarblokgeleiding. Standaard inge-
bouwde binnenverlichting. Driepuntsfrontsein en 2 rode sluitseinen wisselen met de rij-
richting evenals binnenverlichting traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontlichten 
aan eindwagenkant 2 en 1 digitaal gescheiden uitschakelbaar. Frontsignaal met voorbeeld-
getrouwe lichtgele en rode LED‘s. Binnenverlichting met warmwitte LED‘s. Gedetailleerde 
uitvoering van chassis en opbouw. Op de koprijtuigen weergave van Scharfenbergkoppe-
ling met afdekking. Voor dubbeltractie is een extra starre koppeling meegeleverd. Stand-
aard uitvoering van koprijtuigen met gesloten overgangsdeuren. Weergave van de op één 
koprijtuig opzij geschoven draaideuren met vouwbalg is met het meegeleverde insteekbare 
onderdeel mogelijk. Totale lengte van de trein 86,6 cm.

Highlights:
•   Standaard schakelbare led-binnenverlichting.
•    Met diverse Nederlandse stationsmeldingen en omroepberichten in de trein.
•    Met digitale decoder en uitgebreide gebruiks- en geluidsfuncties.
•    Bestemmingsweergave: Hoek van Holland.

€ 559,-*
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37424   Elektrisch treinstel serie ICM-1 „Koploper“

Voorbeeld: Driedelig elektrisch treinstel „Koploper“ als intercitytreinstel serie ICM-1 van 
de Nederlandse Spoorwegen (NS). Uitvoering in KLM-vormgeving. 1 motorwagen als 
eindwagen mBk 2e klasse, 1 tussenwagen AB 1e/2e klasse, 1 stuurstandrijtuig als eind-
wagen sBk 2e klasse. Bedrijfsnummer van het treinstel 4011. In gebruik rond 1986/87.

Bestemmingsweergave: 
Amsterdam CS - Schiphol.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. 3-delige uitvoering. 
Onderstel bij gemotoriseerde eindwagen van spuitgietmetaal. Geregelde hoogvermo-
genaandrijving met vliegwiel. 2 assen in een draaistel aangedreven. Antislipbanden. 
Machinistencabines in de twee eindwagens met interieur. Met de rijrichting wisselende 
stroomvoorziening via de telkens voorste motorwagen. Speciale kortkoppelingen met 
schaargeleiding. Standaard ingebouwde binnenverlichting. Met de rijrichting wisselend 
driepuntsfrontsein en 2 rode sluitseinen, evenals binnenverlichting in conventioneel bedrijf, 
digitaal schakelbaar. Frontseinen aan eindwagenzijde 2 en 1 afzonderlijk digitaal uitscha-
kelbaar. Frontsein met voorbeeldgetrouwe lichtgele en rode ledlampjes. Binnenverlichtin-
gen met warmwitte ledlampjes. Gedetailleerde uitvoering van onderstel en opbouw. Aan 
de eindwagens weergave van de „Scharfenberg-koppeling met afdekking. Voor dubbele 
tractie is een extra starre koppelingsverbinding meegeleverd. In standaard uitvoering van 
de eindwagen met gesloten overgangsdeuren. Weergave van een bij een eindwagen opzij 
geschoven zwenkdeuren met vouwbalg is mogelijk met het bijgeleverde insteekdeel. 
Totale lengte van de trein: 86,6 cm.

Highlights:
•   Standaard schakelbare led-binnenverlichting.
•    Met digitale speelwerelddecoder mfx+ en uitgebreide gebruiks- en geluidsfuncties.

€ 559,-*

Vanaf zomer 2023 bij uw dealer te bestellen.
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22396   Elektrisch treinstel serie ICM-1 „Koploper“

Voorbeeld: Driedelig elektrisch treinstel „Koploper“ als intercitytreinstel serie ICM-1 van 
de Nederlandse Spoorwegen (NS). Uitvoering in KLM-vormgeving. 1 motorwagen als 
eindwagen mBk 2e klasse, 1 tussenwagen AB 1e/2e klasse, 1 stuurstandrijtuig als eind-
wagen sBk 2e klasse. Bedrijfsnummer van het treinstel 4011. In gebruik rond 1986/87.

Bestemmingsweergave: 
Amsterdam CS - Schiphol.

Model: Met digitale decoder met uitgebreide geluidsfuncties. 3-delige uitvoering. Onderstel 
bij gemotoriseerde eindwagen van spuitgietmetaal. Geregelde hoogvermogenaandrijving 
met vliegwiel. 2 assen in een draaistel aangedreven. Antislipbanden. Machinistencabines 
in de twee eindwagens met interieur. Met de rijrichting wisselende stroomvoorziening via 
de telkens voorste motorwagen. Speciale kortkoppelingen met schaargeleiding. Stand-
aard ingebouwde binnenverlichting. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en 2 
rode sluitseinen, evenals binnenverlichting in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. 
Frontseinen aan eindwagenzijde 2 en 1 afzonderlijk digitaal uitschakelbaar. Frontsein met 
voorbeeldgetrouwe lichtgele en rode ledlampjes. Binnenverlichtingen met warmwitte led-
lampjes. Gedetailleerde uitvoering van onderstel en opbouw. Aan de eindwagens weerga-
ve van de „Scharfenberg-koppeling met afdekking. Voor dubbele tractie is een extra starre 
koppelingsverbinding meegeleverd. In standaard uitvoering van de eindwagen met geslo-
ten overgangsdeuren. Weergave van een bij een eindwagen opzij geschoven zwenkdeuren 
met vouwbalg is mogelijk met het bijgeleverde insteekdeel. 
Totale lengte van de trein: 86,6 cm.

Highlights:
•   Standaard schakelbare led-binnenverlichting.
•    Met digitale decoder en uitgebreide gebruiks- en geluidsfuncties.

€ 559,-*

Vanaf zomer 2023 bij uw dealer te bestellen.



*Geadviseerde verkoopprijs. Wijzigingen en leverbaarheid voorbehouden. 
Informatie over prijs, datums en maten onder voorbehoud.

Bezoek ons op:
 

www.facebook.com/maerklin
www.instagram.com/maerklin
www.youtube.com/maerklin

Gebr. Märklin & Cie. GmbH 
Stuttgarter Straße 55 – 57
73033 Göppingen
Germany

www.marklin.nl
www.trix.nl


