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Elektrische locomotief serie Ce 6/8 II

L E G E N D E
Fascinatie geboren uit perfectie

De producten van Märklin waren en zijn technische hoogstandjes, waarvoor
ingenieurs en andere experts de hoed afnemen. Ze zijn op hun eigen manier 
uniek, getuigen van het hoogste niveau van ambachtskunst en ongeëvenaarde 
technische perfectie.

Met deze legendarische Krokodil uit de jaren 20 van de vorige eeuw onder-
strepen wij nu de grenzeloze fascinatie die de producten van Märklin oproepen. 
Alleen de hoogste kwaliteit is het waard om op deze manier met goud te wor-
den veredeld. Zijn zachte glans benadrukt de passie waarmee al onze modellen 
zijn gemaakt. Zijn waarde staat voor de zorgvuldigheid waarmee wij elke afzon-
derlijke productiestap uitvoeren.

De locomotieven van Märklin zijn in de loop der tijd gegroeid. Ze worden met 
liefde voor perfectie gemaakt en de meestal volledig van metaal in een pers-
gietprocédé vervaardigde behuizing garandeert de beste rijeigenschappen. 
Niet minder eisen stellen wij aan de opdruk en de kleurstelling. In een speciaal 
drukproces, dat voor het bedrukken van de modelspoorbanen van Märklin werd 
verfijnd, bereiken wij zelfs bij uiterst klein schrift een hoge leeskwaliteit en 
daarmee de voorbeeldgetrouwe look die de klant van Märklin kan verwachten. 
Alle Märklin-locomotieven hebben hun eigen en bij het betreffende tijdperk 
passende interieur en vallen op door hun uitstekende rijeigenschappen. Zo ma-
ken de speciale motor- en krachtoverbrengingsconcepten schokvrij rijden mo-
gelijk, ook bij een zwaar aanhanggewicht en sterke stijgingen.

Dit alles geldt ook voor het exclusieve speciale model van de elektrische lo-
comotief serie Ce 6/8 II: als unieke modelspoorbaan om mee te rijden of als 
bijzonder verzamelobject. U krijgt een echt succesverhaal in huis. En dat al 
160 jaar.

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

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

www.maerklin.de

Service:
Telefoon: +49 (0) 71 61 / 608 222
E-mail: service@maerklin.de

Wijzigingen en leverbaarheid voorbehouden. Informatie over 
prijs, datums en afmetingen onder voorbehoud. Vergissingen 
en drukfouten voorbehouden, aanspraken op basis daarvan 
worden afgewezen.

Prijzen: actuele prijsstand op het moment van ter perse 
gaan - Prijswijzigingen in de loop van het jaar voorbehou-
den - Prijzen maximaal geldig tot het verschijnen van een 
volgende prijslijst/een volgende catalogus. 

Bij de afbeeldingen gaat het deels om handmonsters, retou-
cheringen en renderings. De serieproductie kan in details 
van de afgebeelde modellen afwijken. 

Indien deze uitgave geen prijsinformatie bevat, kunt u uw 
gespecialiseerde verkoper om de actuele prijslijst vragen.

*Alle prijsinformatie is vrijblijvend
aanbevolen verkoopprijzen.

Ga naar:  
www.facebook.com/maerklin
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100
Jahre

Locbordessen, middelste locdeel, wielen, stangdelen en
diverse andere delen van met 24 karaat goud verguld metaal.

Wereldwijd strikt gelimiteerd tot 3.500 locomotieven.

Elke „Krokodil“ is doorlopend genummerd.

Met bijbehorend certificaat van echtheid.

Exclusieve verpakking.

Lokomotief aangedreven met 2 hoogvermogenaandrijvingen
met vliegwiel.

Met digitale speelwerelddecoder mfx+ en uitgebreide
gebruiks- en geluidsfuncties.

Locbordessen, middelste locdeel, wielen, stangdelen en
diverse andere delen van met 24 karaat goud verguld metaal.
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32560 

Elektrische locomotief serie Ce 6/8 II

Voorbeeld: Elektrische goederentreinlocomotief serie Ce 6/8 II „Krokodil“ van de Schweizerische Bundes-
bahnen (SBB). Type uit de eerste serie. Met stangbuffers, overgangsplaten aan de kopzijden, kleine ladder 
en handrelingen voor de rangeerder, met zandstrooier, zonder waarschuwing voor spookrijden en zonder 
Integra-Signum-magneet. Zoals in gebruik in de jaren ‚20.

Model: Locbordessen, middelste locdeel, wielen, stangdelen en diverse gemonteerde delen van met 24 
karaat goud verguld metaal. Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluids- en lichtfuncties. 2 gere-
gelde hoogvermogenaandrijvingen met vliegwiel, 1 motor in elk aangedreven wielstel. Telkens 3 assen en 
blinde as aangedreven. Antislipbanden. Boogvolgend geleed onderstel. Met de rijrichting wisselend drie-
puntsfrontsein en 1 wit sluitsein (Zwitsers rijrichtingsafhankelijk sein), in conventioneel bedrijf, digitaal 
schakelbaar. Verlichting bij solo rijden omschakelbaar naar 1 rood sluitsein. Verlichting met onderhoudsvrije 
warmwitte en rode lichtdiodes (ledlampjes). Uiterst gedetailleerde metalen uitvoering met veel afzonderlijk 
gemonteerde details. Met zandstrooier tussen de aandrijfwielgroepen. 3-delige locopbouw met uitzwenk-
bare bordessen. Gedetailleerde dakuitrusting met veiligheidsrooster onder de stroomafnemer. De „Krokodil“ 
wordt geleverd in een exclusieve verpakking met certificaat van echtheid. Locomotief en certificaat van 
echtheid zijn doorlopend genummerd. Een paar witte katoenen handschoenen en een boekje over de ge-
schiedenis van de „Krokodil“ worden meegeleverd. Ook wordt een met 24 karaat goud verguld sleepcontact 
meegeleverd, verwisselbaar met het standaard gemonteerde rijcontact. Lengte over de buffers 22,3 cm.

Eenmalig: Ter gelegenheid van het 100-jarige jubileum van de legendarische elektrische locomotief serie 
Ce 6/8 II „“Krokodil““ wordt dit model in 2019 in een eenmalige serie geproduceerd, in een wereldwijd strikt 
gelimiteerde oplage van 3.500 exemplaren.

I E T S  B I J Z O N D E R S

W e r e l d w i j d  g e l i m i t e e r d  t o t  3 . 5 0 0  s t u k s .

100 jaar geleden, in november 1919, namen de Schweizerische Bundesbahnen (SBB) de 
eerste „Krokodil“ in gebruik. Al snel werd deze locomotief de heerser over de steile hellin-
gen van de Gotthard. De naam heeft hij te danken aan zijn model (scharnierend geplaatste 
bordessen, langgerekte vorm) en zijn groene kleur. Bij ritten over trajecten met wissels en 
bochten „kronkelde“ de machine als een reptiel over het spoor.

Bij dit speciale model hechten wij er veel waarde aan dat elke handgreep op zijn 
plaats zit: onze experts vergulden elk te vergulden element in vijf geperfectioneerde 
arbeidsstappen.

Tijdens de galvanisering wordt de Krokodil van binnen en van buiten met 24 karaat goud 
verguld. Zo verenigt dit model als geen ander het technische meesterwerk en de kwaliteit 
van het merk Märklin met de zinnelijkheid van goud.

H A N D W E R K  
V E R G U L D  M E T  2 4  K A R A A T  G O U D

Eenmalige en exclusieve serie
Ter gelegenheid van de 100e verjaardag van het wapendier
van Märklin.

9 9 9 , 9 9  € *
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