NOWOŚCI 2022
AKCESORIA SKALOWE H0 · TT · N
RÓŻNORODNOŚĆ, JAKOŚĆ, SZCZEGÓŁOWE ŻYCIE.

WWW.AUHAGEN.DE

H0

NOWOŚCI 2022

11 465

11 465

11 465

11 465

11 465

11 465 H0
Skład opału
Składy opału znajdowały się dawniej prawie
w każdej miejscowości. W naszym – raczej
niewielkim – modelu dostępne są wszelkiego rodzaju materiały opałowe. Waga magazynowa służy do odważania dostaw dla
klientów przed załadunkiem. Do cięższych
towarów przeznaczony jest ruchomy żuraw
przyścienny. Uzupełnieniem budynku w
stylu muru pruskiego z cegły klinkierowej
jest dobudówka przeznaczona na biuro.
W celu uzupełnienia aranżacji, do zestawu
dołączone są narzędzia, takie jak np. łopaty,
miotły, taczki oraz stosy brykietu i palety.
W sprzedaży od 07/2022
Prototypy ręczne modeli

125 x 92 x 60 mm
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H0

11 466

11 466

11 466

Prototypy ręczne modeli

11 466 H0
Punkt przeładunkowy węgla

11 468

Punkt przeładunkowy stanowi doskonałe
uzupełnienie składu opału. W obu silosach na
węgiel znajduje się brykiet (Juweela) luzem.
Brykiet jest ładowany na pojazdy dostawcze przez zsyp grawitacyjny oraz za pomocą
przenośnika taśmowego. Do prac konserwacyjnych przeznaczona jest drabina. Podobnie
jak drążki do obsługi klap rozładunkowych,
jest ona misternie wycięta z kartonu
techniką laserową. Dopełnieniem zestawu
jest waga do samochodów ciężarowych.
Wskaźnik wagi znajduje się pod zadaszeniem zabezpieczającym przed wpływami
atmosferycznymi. Waga 91 x 50 x 30 mm
Silosy o wymiarach 35 x 41 x 48 mm
Przenośnik taśmowy 75 x 15 x 35 mm
W sprzedaży od 07/2022
11 468

11 468 H0
Przeciągarka
Przeciągarka, a poprawnie linowe urządzenie
przetokowe, służy do przemieszczania wagonów na bocznicach załadunkowych,
dziedzińcach fabrycznych, pod urządzeniami
przeładunkowymi itp. Wszędzie, gdzie nie
było możliwe zastosowanie lokomotywy
przetokowej, manewrowanie za pomocą
liny na wciągarce stanowiło niegdyś często
stosowaną alternatywę. Cztery precyzyjne,
ruchome krążki zwrotne oraz dołączona
lina sprawiają, że nasza replika jest w pełni
funkcjonalna. Odwzorowany budynek z
wyposażeniem wewnętrznym przykrywa
znajdujący się pod nim silnik napędowy.
Model funkcjonalny obejmujący silnik
W sprzedaży od 09/2022

11 468

Prototypy ręczne modeli

57 x 27 x 31 mm

H0

NOWOŚCI 2022

41 675 H0
Ładowarka T172 z chwytakiem
do węgla
Zestaw modelarski. Model T172 był produkowany w latach 1961-67. Był on następcą
modelu T170 i wyróżniał się silnikiem o
mocy 17 KM, dwubiegową przekładnią,
nowym, hydraulicznym wysięgnikiem o konstrukcji blaszanej oraz bliźniaczymi kołami
na tylnej osi. Precyzyjny zestaw modelarski
ze szczegółowym nadrukiem ma kolor szaroniebieski, pasujący do naszego tematu
– handlu opałem. Oś przednia jest skrętna,
nadwozie obraca się o 360°, a nachylenie
wysięgnika można regulować. Jest on, tak
samo jak oryginał, przedłużony za pomocą
łącznika i może być wyposażony do wyboru w hak, chwytak zębowy lub łupinowy.
Dzięki długiemu wysięgnikowi ładowarka
może być używana do załadunku silosów
w punkcie przeładunkowym węgla (art. 11
466). Do załadunku na wagon niskoburtowy
dołączone są również pojedyncze koła do
osi napędowej. Starannie wykonany nadruk:
drążek holowniczy oraz pasy ostrzegawcze
na nadwoziu. Model precyzyjny
W sprzedaży od 03/2022

41 675

Prototypy ręczne modeli

Einmal

AUFLAGE

41 675

41 675

45 mm

118 mm

32 mm

41 676

Einmal

AUFLAGE

Prototypy ręczne modeli

41 676

41 676

41 676 H0
Wywrotka wysokoburtowa M22
z przyczepą samowyładowczą
Zestaw modelarski. Seria pojazdów Multicar
M22 została uzupełniona o kolejny wariant.
Odpowiednio do naszego tematu handlu
opałem, model jest dostępny w postaci wywrotki wysokoburtowej w kolorze szaroniebieskim. Nadwozie można przedstawić w
pozycji przechylonej z otwartą tylną burtą.
Pasująca przyczepa samowyładowcza jest
wzorowana na modelu firmy Fahrzeugbau
Lampe z Möser bei Burg. Skrzynia ładunkowa
jest przechylna, oś przednia – skrętna.
Multicar 39 x 15 x 22 mm
Przyczepa 35 x 19 x 19 mm
W sprzedaży od 07/2022
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41 674

41 674 H0
Ładowarka T170

H0
Einmal

AUFLAGE

Zestaw modelarski. Ładowarka samojezdna
T170 była produkowana w NRD od połowy
lat 50. XX wieku i była wykorzystywana w
rolnictwie oraz na placach budowy. Napęd
własny pozwalał jej osiągać prędkość zaledwie 3,5 km/h, ale mogła być holowana z
prędkością do 20 km/h. Precyzyjny zestaw
modelarski jest dokładną repliką oryginału.
Na podwoziu wyposażonym w skrętną oś
przednią znajduje się nadwozie obracane
o 360°. Wysięgnik o zmiennym kącie pochylenia można wyposażyć w hak, chwytak
zębowy lub łupinowy. W tylnej części nadwozia utrzymanego w kolorze niebieskim
nadrukowane są czarno-żółte pasy ostrzegawcze. Na oponach znajduje się czytelne
oznaczenie rozmiaru. Model precyzyjny
W sprzedaży od 09/2022

Prototypy ręczne modeli

41 674

41 674

46 mm

103 mm

29 mm

41 673

41 673 H0
Żuraw gąsienicowy RK3
Zestaw modelarski. Żuraw gąsienicowy
z napędem elektrycznym RK3, zwany od
zakładu produkcyjnego Bleichert, był produkowany w Lipsku. Poszczególne egzemplarze jeszcze dziś są wykorzystywane do
załadunku węgla na parowozy i do innych
prac przeładunkowych. Model może być
wykonany do wyboru z hakiem lub chwytakiem. Na szarym podwoziu z filigranowymi
łańcuchami w kolorze rdzawobrązowym spoczywa żółte, obrotowe nadwozie żurawia.
Całości dopełnia starannie wykonany nadruk
z pasami ostrzegawczymi oraz logo „TAKRAF” na drzwiach kabiny. Model precyzyjny
W sprzedaży od 09/2022

Einmal

AUFLAGE

41 673

38 mm

118 mm

32 mm

Prototypy ręczne modeli

41 673

H0
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11 467

11 467 H0
Budynki przy Schmidtstraße
(półrelief) 18/20/22/24/26
Budynki typu półrelief doskonale pasują
do typowych domów miejskich przy ulicy
Schmidtstraße. Stanową element łączący
z tłem makiety i zapewniają oszczędność
miejsca. Pięć domów, które można ustawić
w dowolnej kolejności, wyróżnia się różną
wysokością kondygnacji oraz wyglądem elewacji. W niektórych budynkach znajduje się
szczegółowe i kompleksowe wyposażenie
sklepowe.
W sprzedaży od 09/2022
387 x 45 x 214 mm

11 467

Prototypy ręczne modeli

11 467

11 467

11 467
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42 659

42 659 H0/TT/N
Szyldy reklamowe
Wszelkiego rodzaju szyldy reklamowe
kształtują obraz miasta, często można je
spotkać także na wsi. Niekiedy również w
nietypowych miejscach. Na kilku arkuszach
znajdują się reklamy z Niemiec wschodnich,
zachodnich oraz z całego kraju. Około 600
plakatów w 3 różnych rozmiarach.
W sprzedaży od 03/2022

42 659

42 659

42 660

42 660

42 660 H0/TT/N
Dekoracja wnętrz do budynków
biurowych i przemysłowych
Duży wybór arkuszy z różnymi wzorami
do dekoracji okien i drzwi, przeznaczonych specjalnie do budynków biurowych i
przemysłowych. Opakowanie zawiera rozmiary zgodne ze skalą H0, TT i N.
W sprzedaży od 03/2022

52 243

52 443

52 244

52 245

52 444

52 445

H0/TT
Karpiówka układ podwójny

H0/TT
Karpiówka układ w koronkę

H0/TT
Dach kryty papą

Z tworzywa sztucznego, bardzo stabilna,
drobna struktura, możliwe wszechstronne
zastosowanie.

Z tworzywa sztucznego, bardzo stabilna,
drobna struktura, możliwe wszechstronne
zastosowanie.

Z tworzywa sztucznego, bardzo stabilna,
drobna struktura, możliwe wszechstronne
zastosowanie.

52 243
52 443

52 244
52 444

52 245
52 445

2 sztuki
12 sztuki

2 sztuki
12 sztuki

W sprzedaży od 07/2022

W sprzedaży od 07/2022

W sprzedaży od 07/2022

Każdy 100 x 200 mm

Każdy 100 x 200 mm

Każdy 100 x 200 mm

2 sztuki
12 sztuki

TT
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13 349

Prototypy ręczne modeli

13 349 TT
Dworzec
autobusowy
Dworzec autobusowy często stanowi w miastach centralny węzeł przesiadkowy. Wiele takich dworców powstało w latach 60. i
70. we wschodnich i zachodnich Niemczech
wraz z rozwojem komunikacji autobusowej.
Nowoczesny wygląd sprawia, że model
pasuje także do współczesnych epok modelarskich. Zestaw umożliwia zbudowanie
trzech peronów, dwóch dla autobusów i jednego dla taksówek. Nowoczesna konstrukcja
szklanego dachu zapewnia ochronę przed
deszczem. Dwa niewielkie budynki zostały
zaaranżowane jako kasy biletowe, toalety
oraz bar. Do aranżacji przeznaczone są kosze
na śmieci, ławki, tablice oraz dwie budki telefoniczne. Postój taksówek został uzupełniony
o słupek telefoniczny z czasów NRD.
W sprzedaży od 09/2022

13 349

13 349

13 349

Każdy 205 x 54 x 39 mm
13 350

13 350 TT
Dworzec autobusowy
– zestaw uzupełniający
Dworzec autobusowy z trzema peronami
(art. 13 349) można uzupełnić o dwa dodatkowe perony wraz z zadaszeniem.
W sprzedaży od 09/2022
Każdy 205 x 54 x 39 mm

Prototypy ręczne modeli

NOWOŚCI 2022

43 676

TT

43 676 TT
Taksówki osobowe ze słupkami
telefonicznymi
Trzy nowoczesne samochody osobowe kombi w typowym kolorze pasują do postoju
taksówek przy dworcu autobusowym (art.
13 349). Modele są zmontowane. Zestaw
obejmuje nadrukowane szyldy taksówek
oraz dwa słupki telefoniczne pokryte filigranowym nadrukiem w wersji zachodnioniemieckiej.
W sprzedaży od 09/2022

Prototypy ręczne modeli

35 x 15 x 12 mm

43 675

Einmal

AUFLAGE

43 675 TT
Elektrowózek Mitropa
Zestaw modelarski. Elektrowózek wzorowany na modelu marki Balkancar jest utrzymany w kolorach czerwonobrązowym i szarym.
Burta z desek służy do bezpiecznego transportowania czterech dołączonych pojemników na żywność. Na przyczepie znajduje się
skrzynia ładunkowa z drewnianych desek.
Na zastosowanie na dworcach wskazuje filigranowy nadruk „Mitropa” w postaci napisu
oraz logo.
Elektrowózek 27 x 10 x 11 mm
Przyczepa 27 x 10 x 17 mm
W sprzedaży od 07/2022

Prototypy ręczne modeli

43 675

43 674 TT
Multicar M22 z przyczepą
Zestaw modelarski. Multicar M22 był produkowany w latach 1964-74 w VEB Fahrzeugwerk Waltershausen. Model wykonany
według wzoru w kolorze miętowo-zielonym
jest wyposażony w lusterka, wycieraczki
oraz sprzęg do przyczepy. Osłona chłodnicy
oraz reflektory zostały precyzyjnie nadrukowane.
Multicar 28 x 11 x 18 mm
Przyczepa 27 x 11 x 18 mm
W sprzedaży od 03/2022

43 674

Einmal

Prototypy ręczne modeli

AUFLAGE

43 674

Einmal

AUFLAGE

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.

TT
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13 348

13 348

13 348

Prototypy ręczne modeli

13 348

13 348

13 348 H0
Przeciągarka
Przeciągarka, a poprawnie linowe urządzenie
przetokowe, służy do przemieszczania wagonów na bocznicach załadunkowych,
dziedzińcach fabrycznych, pod urządzeniami
przeładunkowymi itp. Wszędzie, gdzie nie
było możliwe zastosowanie lokomotywy
przetokowej, manewrowanie za pomocą
liny na wciągarce stanowiło niegdyś często
stosowaną alternatywę. Cztery precyzyjne,
ruchome krążki zwrotne oraz dołączona
lina sprawiają, że nasza replika jest w pełni
funkcjonalna. Odwzorowany budynek z
wyposażeniem wewnętrznym przykrywa
znajdujący się pod nim silnik napędowy.
Model funkcjonalny obejmujący silnik
W sprzedaży od 09/2022
41 x 20 x 23 mm

43 678 TT
Wywrotka wysokoburtowa
Multicar M24
Zestaw modelarski. Multicar M24 w
pierwszej wersji z lat 1974-77 produkowany
był z kabiną jednoosobową, tak samo jak
jego poprzednik, model M22. Ten model to
wywrotka wysokoburtowa. Wyższe burty
boczne umożliwiają transport większych
ilości stosunkowo lekkich materiałów sypkich, takich jak ziemniaki, węgiel, drewno
itp. Skrzynię można zamontować w pozycji
przechylonej z otwartą tylną burtą. Nadrukowane pierścienie lamp oraz logo producenta
sprawiają, że ten nadzwyczaj szczegółowy
model zyskuje jeszcze bardziej autentyczny
wygląd.
W sprzedaży od 03/2022
32 x 17 x 18 mm

43 678

Einmal

AUFLAGE

Prototypy ręczne modeli

43 678

43 678
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14 488

14 488 N
Skład opału
Składy opału znajdowały się dawniej prawie
w każdej miejscowości. W naszym – raczej
niewielkim – modelu dostępne są wszelkiego rodzaju materiały opałowe. Zestaw
składa się z budynku biurowego oraz dwóch
silosów na węgiel z drabiną wykonaną
techniką laserową z tektury. Do załadunku
silosów oraz przeładunku na pojazdy służy
przenośnik taśmowy. Przed załadunkiem i
po załadunku pojazdy są ważone na wadze do samochodów ciężarowych. Wskaźnik
wagi znajduje się pod wiatą z blachy falistej,
zabezpieczającą przed wpływami atmosferycznymi. Waga 50 x 39 x 21 mm
2 silosy o wymiarach 19 x 22 x 26 mm
Przenośnik taśmowy 64 x 16 mm
Budynek biurowy 43 x 30 x 30 mm
W sprzedaży od 07/2022

Prototypy ręczne modeli

14 488

14 488

14 488

14 488

44 657

Einmal

AUFLAGE

Prototypy ręczne modeli

44 657

N

44 657

44 657 N
M22 ze skrzynią i plandeką oraz
wywrotka wysokoburtowa
Zestaw modelarski. Multicar M22 był swego czasu popularnym modelem lekkiego
samochodu dostawczego i jest używany do
dziś. Zestaw obejmuje dwa modele w różnych
wariantach – pojazd ze skrzynią i plandeką
oraz w wersji z wywrotką wysokoburtową.
Nadwozie z wywrotką wysokoburtową
można zamontować w pozycji przechylonej z
otwartą tylną burtą. Lampy i wlot powietrza
są nadrukowane.
W sprzedaży od 07/2022
21 x 8 x 14 mm
21 x 8 x 12 mm
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Nasz nowy katalog nr 17 został
opublikowany w lutym 2022.
Można go otrzymać w sklepach
specjalistycznych bądź odpłatnie
w cenie 4 euro plus porto
bezpośrednio u nas.
Auhagen GmbH
OT Hüttengrund 25
09496 Marienberg/Erzgeb.
Tel.: + 49 (0) 37 35 . 66 84 66
E-Mail: info@auhagen.de
www.auhagen.de

