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11 465     H0
Kolen- en brand- 
stoffenhandel

De kolen- en brandstoffenhandel maakte 
vroeger bijna overal deel uit van het stra-
atbeeld. In ons - wat kleinere - model zijn 
allerlei brandstoffen te koop. De leveringen 
voor de klanten worden vóór het inladen 
afgewogen met de zakkenweegschaal. Voor 
zwaardere goederen is er in de opslagloods 
een beweegbare wandkraan. Voor de vorm-
geving worden er gereedschappen, zoals bv. 
schoppen, bezems, kruiwagens en een stapel 
briketten en pallets meegeleverd.
Leverbaar vanaf 07/2022

125 x 92 x 60 mm
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11 466     H0
Kolenbevoorrading

De kolenbevoorrading is een passende aan-
vulling op de kolen- en brandstoffenhandel. 
In de twee kolentrechters liggen losse briket-
ten. Door middel van de zwaartekracht en de 
transportband worden deze briketten (Merk 
Juweela) in de bezorgvoertuigen geladen. 
Voor onderhoudswerkzaamheden is er een 
ladder. Deze is, net als de schuifstangen voor 
de bediening van de loskleppen, gedetaille-
erd uit karton gelaserd. Een weegbrug voor 
vrachtwagens maakt de set compleet. Het 
weegsysteem staat ter bescherming tegen 
weersinvloeden onder een afdakje.
2 trechters van elk 35 x 41 x 48 mm
Transportband 75 x 15 x 35 mm
Weegbrug 91 x 50 x 30 mm
Leverbaar vanaf 07/2022

11 468     H0
Lierinstallatie

Een lierinstallatie, eigenlijk een kabelrange-
ersysteem, dient voor het verplaatsen van 
wagons op een laadspoor, op fabriekster-
reinen, onder laadinstallaties en nog veel 
meer. Overal waar rangeren met behulp van 
locomotieven niet mogelijk was, vormde het 
rangeren met behulp van een lier vroeger 
een zeer veel gebruikt alternatief. 
Ons werkende model is voorzien van vier 
beweegbare katrolwielen en een meegele-
verde kabel. Het nauwkeurig vormgegeven 
lierhuis met interieur dient in het model voor 
de afdekking van de daaronder geplaatste 
aandrijfmotor.
Functioneel model inclusief motor
Leverbaar vanaf 09/2022

57 x 27 x 31 mm
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Lader T172 kolengrijper

Bouwpakket. De T172 werd gebouwd in de 
jaren 1961-67. Met een motor van 17 pk, een 
versnellingsbak met twee versnellingen, een 
nieuwe hydraulisch bediende arm van plaat-
staal en dubbele banden op de achteras, was 
het een doorontwikkeling van de T170. 
Het gedetailleerde en bedrukte bouwpakket 
is een voorbeeld in blauwgrijze kleur dat 
past bij onze brandstoffenhandel. De vooras 
is bestuurbaar, de carrosserie kan 360° wor-
den gedraaid en de arm kan worden gekan-
teld. Deze is, net als bij het origineel, met een 
tussenstuk verlengd en kan naar keuze wor-
den uitgerust met een haak, een tanden- of 
een schalengrijper. Door de langere arm kan 
de kraan worden gebruikt voor het laden 
van de trechtersilo voor de kolenbevoorradi-
ng (art. 11 466). Voor het beladen van een 
platte wagen wordt een set enkele banden 
voor de aandrijfas meegeleverd. Uitgebreid 
bedrukt. Sleepstang en waarschuwingsba-
ken op de carrosserie. 
Gedetailleerd model
Leverbaar vanaf 03/2022

41 676     H0
Multicar M22 Kipper met hoge 
wand en mijnbouwaanhanger 
met kantelbak

Bouwpakket. Passend bij ons thema brand-
stoffenhandel verschijnt het model als kip-
per met hoge wand in blauwgrijze uitvoe-
ring. De carrosserie kan gekanteld worden 
gemonteerd, met geopende achterwand De 
bijpassende aanhanger met kantelbak is 
gebaseerd op een voorbeeld van de firma 
Fahrzeugbau Lampe uit Möser bij Burg in 
Saksen-Anhalt. De laadbak kan worden ge-
kanteld, de vooras kan worden bestuurd.
Multicar 39 x 15 x 22 mm
Aanhanger 35 x 19 x 19 mm 
Leverbaar vanaf 07/2022
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41 674     H0
Lader T170

Bouwpakket. De zelfrijdende laadkraan T170 
werd vanaf midden jaren 1950 in de DDR ge-
bouwd en werd gebruikt in de landbouw en 
op bouwplaatsen. Met de eigen aandrijving 
haalde hij een snelheid van slechts 3,5 km/u. 
De kraan kon worden gesleept met een snel-
heid van max. 20 km/u. Het gedetailleerde 
bouwpakket is een exacte kopie van het 
origineel. Op het onderstel met bestuurbare 
voorwielen kan de carrosserie 360° worden 
gedraaid. De arm, waarvan de hellingshoek 
variabel is, kan naar keuze worden uitge-
rust met een haak, een tandengrijper of 
een schaalgrijper. De in blauw uitgevoerde 
opbouw is aan de achterkant bedrukt met 
zwart/gele waarschuwingstekens. Ook op 
de banden is de maat leesbaar aangebracht. 
Gedetailleerd model
Leverbaar vanaf 09/2022

41 673     H0
Rupskraan RK3

Bouwpakket. De elektrisch aangedreven 
rupskraan RK3, ook bekend als “Bleichert-
kraan” is in Leipzig gebouwd. Ook vandaag 
de dag zijn er nog enkele exemplaren in ge-
bruik voor de kolenbevoorrading van stoom-
locomotieven en andere laadwerkzaam-
heden. Het model kan naar keuze worden 
uitgerust met een haak of een grijper. Op het 
grijze chassis met nauwkeurig vormgegeven 
kettingen staat een draaibare gele kraanop-
bouw. Het model is uitgebreid bedrukt met 
waarschuwingstekens en het logo “TAK-
RAF” op de deur van de chauffeurscabine 
maakt het model af. Gedetailleerd model
Leverbaar vanaf 09/2022
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Halfreliëfhuizen Schmidtstraße  
18/20/22/24/26

De halfreliëfhuizen passen perfect bij onze 
traditionele stadshuizen in de Schmidtstraße. 
Deze huizen vormen de verbinding naar de 
achtergrond en zijn ruimtebesparend. De vijf 
huisjes kunnen in willekeurige volgorde wor-
den geplaatst en onderscheiden zich door 
verschillende etagehoogten en verschillend 
vormgegeven gevels. In enkele gebouwen 
zijn gedetailleerde en uitgebreide winkelin-
terieurs aanwezig. 
Leverbaar vanaf 09/2022

387 x 45 x 214 mm
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H0/TT 
Patroon beverstaart dubbele 
dakbedekking

Van kunststof, zeer stevig, met fijne structu-
ur, veelzijdig inzetbaar.

52 243      2 stuk
52 443      12 stuk 

Leverbaar vanaf 07/2022

H0/TT 
Patroon beverstaart  
kroonbedekking

Van kunststof, zeer stevig, met fijne structu-
ur, veelzijdig inzetbaar.

52 244      2 stuk
52 444      12 stuk 

Leverbaar vanaf 07/2022

Elk 100 x 200 mm Elk 100 x 200 mm

H0/TT 
Asfaltshingle  
dakbedekking

Van kunststof, zeer stevig, met fijne structu-
ur, veelzijdig inzetbaar.

52 245      2 stuk
52 445      12 stuk 

Leverbaar vanaf 07/2022

Elk 100 x 200 mm

42 659     H0/TT/N
Reclameborden

Het beeld van de stad wordt gekenmerkt 
door allerlei reclameborden die ook in een 
landelijke omgeving te vinden zijn. Inmiddels 
staan ze zelfs op de meest vreemde plaatsen. 
Op meerdere vellen is reclame aangebracht 
uit Oost-, West- en geheel Duitsland Ca. 600 
reclameposters in 3 verschillende maten. 
Leverbaar vanaf 03/2022

42 660     H0/TT/N
Interieurdecoratie voor kantoor- 
en industriegebouwen

Een ruime keuze aan bedrukte vellen met 
verschillende patronen voor de decoratie van 
ramen en deuren, speciaal voor kantoor- en 
industriegebouwen. De verpakking bevat de-
coratie op schaal voor H0, TT en N.
Leverbaar vanaf 03/2022
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13 349     TT
Busstation

In veel grote steden is er een busstation 
als centrale overstapmogelijkheid. Veel van 
deze busstations ontstonden in de jaren 60 
en 70 in Oost- en West-Duitsland door de 
snelle toename van het busverkeer. Het mo-
del past door de moderne vormgeving ook 
bij de huidige modelspoortijdperken. Met dit 
bouwpakket kunnen drie perrons worden 
gebouwd, twee voor bussen en een voor 
taxi’s. Een moderne glazen dakconstructie 
biedt bescherming tegen de regen. Twee 
kleine gebouwtjes zijn uitgevoerd als kaar-
tjesverkoop, toilet en als snackbar. Voor de 
vormgeving worden papierbakken, bankjes, 
borden en twee telefooncellen meegeleverd. 
De taxistandplaats wordt gecompleteerd 
met een praatpaal uit de DDR-tijd.
Leverbaar vanaf  09/2022

Elk 205 x 54 x 39 mm

13 350     TT
Uitbreiding  
busstation

Het busstation met drie perrons (art. 13 349) 
kan met deze set met twee extra perrons 
worden uitgebreid. 
Leverbaar vanaf 09/2022

Elk 205 x 54 x 39 mm
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Einmalauflage. Diese Fahrzeugmodelle sind 
Einmalauflagen, werden nur in einer limitierten 
Stückzahl produziert und sind somit besonders 
für Sammler interessant. 

One-time edition. These vehicle models are 
one-time editions, are produced only in a limited
number of pieces and are therefore particularly 
interesting for collectors.
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43 676     TT
Personenauto taxi’s met  
praatpaal

De drie moderne stationwagens in de typi-
sche kleur passen bij de taxistand van het 
busstation (art. 13 349). De modellen zijn 
kant-en-klaar gemonteerd. Bedrukte ta-
xiborden en twee gedetailleerd bedrukte 
praatpalen in West-Duitse uitvoering worden 
meegeleverd. 
Leverbaar vanaf 09/2022

35 x 15 x 12 mm

43 675     TT
Elektrische wagen Mitropa 

Bouwpakket. Deze elektrische trekker, naar 
een voorbeeld van Balkancar, is uitgevoerd 
in roodbruin en grijs. De roosterwand dient 
voor veilig transport van de vier meegelever-
de metalen manden. 
De aanhanger is uitgerust met een gesloten 
carrosserie van houten schroten. De gede-
tailleerde opdruk met “Mitropa” in tekst en 
als logo maakt de inzet in de omgeving van 
het station duidelijk. 
Elektrische trekker 27 x 10 x 11 mm
Aanhanger 27 x 10 x 17 mm
Leverbaar vanaf 07/2022

43 674     TT
Multicar M22  
met aanhanger 

Bouwpakket. De Multicar M22 werd van 
1964 tot 74 gebouwd door VEB Fahrzeug-
werk Waltershausen. Het model is gebaseerd 
op een voorbeeld in mintgroene uitvoering 
en voorzien van spiegels, ruitenwissers en 
een koppeling voor de bijbehorende aan-
hanger. De grille en koplampen zijn gedetail-
leerd bedrukt. 
Multicar 28 x 11 x 18 mm
Aanhanger 27 x 11 x 18 mm
Leverbaar vanaf 03/2022
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13 348     TT
Lierinstallatie

Een lierinstallatie, eigenlijk een kabelrange-
ersysteem, dient voor het verplaatsen van 
wagons op een laadspoor, op fabriekster-
reinen, onder laadinstallaties en nog veel 
meer. Overal waar rangeren met behulp van 
locomotieven niet mogelijk was, vormde het 
rangeren met behulp van een lier vroeger 
een zeer veel gebruikt alternatief. 
Ons werkende model is voorzien van vier 
beweegbare katrolwielen en een meegele-
verde kabel. Het nauwkeurig vormgegeven 
lierhuis met interieur dient in het model voor 
de afdekking van de daaronder geplaatste 
aandrijfmotor.
Functioneel model inclusief motor
Leverbaar vanaf 09/2022

41 x 20 x 23 mm

43 678     TT
Multicar M24  
Kipper met hoge wand

Bouwpakket. De eerste versie van de Mul-
ticar M24 werd tussen 1974 en 1977 ge-
bouwd, net als de voorganger M22 met een 
enkele cabine. 
Het model is uitgevoerd als kipper met hoge 
wand. Door de hoge zijwanden konden re-
latief lichte stortgoederen zoals aardappels, 
kolen, hout en dergelijke in grotere hoeveel-
heden worden vervoerd. 
De carrosserie kan gekanteld worden ge-
monteerd, met geopende achterwand Be-
drukte ringen om de koplampen en het logo 
van de fabrikant maken dit gedetailleerde 
model nog authentieker. 
Leverbaar vanaf 03/2022

32 x 17 x 18 mm



N

14 488

14 488

14 48814 488

44 657

44 657

44 657

14 488

Einmal
AUFLAGE

NOVITEITEN 2022

Handpatroon van modellen

Handpatroon van modellen

14 488     N
Kolen- en brandstoffenhandel

De kolen- en brandstoffenhandel maakte 
vroeger bijna overal deel uit van het straat-
beeld. In ons - wat kleinere - model zijn al-
lerlei brandstoffen te koop. Het bouwpakket 
bevat een kantoorgebouw en twee kolent-
rechters met een ladder van lasercut karton. 
Voor het laden van de trechters en het vul-
len van de voertuigen is een transportband 
aanwezig. Voor en na het laden worden de 
voertuigen op het vrachtwagenweegsta-
tion gewogen. Het weegsysteem staat ter 
bescherming tegen weersinvloeden in een 
huisje van golfplaat.
2 trechters van elk 19 x 22 x 26 mm
Transportband 64 x 16 mm
Weegbrug 50 x 39 x 21 mm
Kantoorgebouw 43 x 30 x 30 mm 
Leverbaar vanaf 07/2022

44 657     N
M22 Pick-up met dekzeil en 
kipper met hoge wand

Bouwpakket. De Multicar M22 was in zijn 
tijd een populaire kleine transportwagen en 
is ook vandaag de dag nog in gebruik. Het 
bouwpakket bestaat uit twee modellen in 
verschillende uitvoeringen – een voertuig 
met een vlakke laadbak en een dekzeil en 
een voertuig uitgevoerd als kipper met hoge 
wand. De hoge carrosserie kan gekanteld 
worden gemonteerd, met geopende achter-
wand. De lampen en de grille zijn bedrukt.
Leverbaar vanaf 07/2022

21 x 8 x 14 mm 
21 x 8 x 12 mm
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