DOPLŇKY PRO ŽELEZNIČNI MODELÁŘSTVI H0 · TT · N

NOVINKY
2018

CZ SK

11 451

11 451

11 451 H0
Vozovna
Vhodná pro tramvaje, autobusy a
nákladní automobily, i jako dílna. Namontovat lze podle výběru zelené
křídlové dveře nebo šedou rolovací
bránu. Malé dveře jsou přiloženy v zelené a šedé barvě. Stavebnicová sada
navíc obsahuje: traverzy pro nadzemní vedení,makety pouličních lamp k
upevnění na sloupy i stěnu, lamelový
větrák, vnitřní stěny pro uspořádání
kancelářských a skladových prostor,
vnější schodiště s propracovaným zábradlím, vyrobeným z pevného kartonu technologií laserového vyřezávání.
Díky naší nabídce jednotlivých dílů
série s č. zboží 80... je možná individuální přestavba budovy. Kromě toho
doporučujeme náš elektrický rozvaděč
(č. zboží 41 628) a k vnitřnímu osvětlení
mikrožárovky (č. zboží 58 793).
V prodeji od 07/2018
Doporuč. cena 58,90 EUR

80 352 H0
Stabilizační prvky,
traverzy

80 352

Stavebnicový
systém
Auhagen
umožňuje vytvářet velmi velké budovy.
Přitom je nutno dbát na stabilitu.
2 rámy s rohy a lištami modul
105 x 201 mm
Je možná i montáž nadzemního vedení.
3 traverzy 196 mm, 4 kotvy do zdi
V prodeji od 07/2018
Doporuč. cena 6,90 EUR

260 x 232 x 112 mm
80 529

80 629

80 729

80 529 H0
Stěny 2391G červené, brány L

80 629 H0
Stěny 2391G žluté, brány L

80 729 H0
Stěny 2391G omítnuté, brány L

2 stěny s otvorem na bránu L a okenními otvory M bez pilovitého vlysu.
2 dřevěné brány L, 2 rolovací brány L.
V prodeji od 07/2018
Doporuč. cena 7,90 EUR

2 stěny s otvorem na bránu L a okenními otvory M bez pilovitého vlysu.
2 dřevěné brány L, 2 rolovací brány L.
V prodeji od 07/2018
Doporuč. cena 7,90 EUR

2 stěny s otvorem pro bránu L a okenními otvory M
2 dřevěné brány L, 2 rolovací brány L.
V prodeji od 07/2018
Doporuč. cena 7,90 EUR

Vždy 46 x 86 mm

Vždy 46 x 86 mm

Vždy
Je 46 46
x 86
x 86
mmmm
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11 452

11 452

11 452 H0
Vybavení nádraží
Vše pro nástupiště od epochy II:
2 služební budovy, resp. budovy
občerstvením, včetně okapů,
1 ukazatel směru jízdy,
4 lavičky s nástavcem pro reklamu,
1 kašna,
1 osobní váha,
2 telefonní budky,
1 poštovní schránka,
2 tabule s jízdním řádem,
různé odpadkové koše a květináče
a rovněž příslušná dekorace.
Budova 74 x 39 x 37 mm
V prodeji od 07/2018
Doporuč. cena 24,90 EUR

11 452

61 829

61 830

Žulový železniční štěrk

H0

Hrubě lámaný přírodní materiál pro kolejové lože, staveniště, silnice, cesty a jako
přepravovaný materiál.
K
profesionálnímu
zpracování
doporučujeme naše lepidlo na štěrk (č.
zboží 53 510) a pipety (č. zboží 53 509).
Zrnitost 0,5–1,0 mm

53 509

53 510

61 831

61 829 šedý
61 830 béžově hnědý
61 831 zemitě hnědý
V prodeji od 02/2018
Doporuč. cena 8,90 EUR

600 g
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11 453 H0
Rodinný dům

11 453

Hrázděný dům je vždy krásný na pohled.
Součástí sady jsou venkovní světla,
dřevěné sněhové zábrany, solární kolektory, střešní větráky, satelitní zařízení
a květinové truhlíky s barevnou pěnou,
pomocí nichž můžete vytvořit velmi realistickou scénu.
Kromě toho doporučujeme naši plotovou zástěnu se sloupky (č. zboží 41
648), popelnice s příslušenstvím (č.
zboží 41 649) a vybavení terasy (č. zboží
41 650).
V prodeji od 09/2018
Doporuč. cena 19,90 EUR

120 x 97 x 90 mm
11 454 H0
Rodinný dům
s garáží

11 454

K tomuto modernímu rodinnému domu
byla připojena terasa a garáž, kterou lze
zařídit regály.
Pro vytvoření realistické scény je k dispozici sud na vodu a pergola, venkovní
světla, dřevěné sněhové zábrany, solární kolektory, střešní větráky, satelitní
zařízení, květinové truhlíky a květináče
s barevnou pěnovou hmotou.
Dalším obohacením je naše plotová
zástěna se sloupky (č. zboží 41 648),
popelnice s příslušenstvím (č. zboží 41
649) a vybavení terasy (č. zboží 41 650).
V prodeji od 09/2018
Doporuč. cena 19,90 EUR

158 x 126 x 90 mm
41 648

41 649

99 053

41 648 H0
Plotová zástěna se sloupky

41 649 H0
Popelnice s příslušenstvím

99 053 H0
Čerpací stanice

Pro pivní zahrádky, terasy, stanoviště
popelnic apod.
Celková délka 440 mm
V prodeji od 09/2018
Doporuč. cena 5,90 EUR

Ke stavbě komplexů, resp. diorámat
podle předlohy. Se 4 odpadkovými koši,
2 odpadkovými kontejnery, 4 sloupky a
plotovou zástěnou.
12 popelnic v různých barvách
Plotová zástěna 290 mm
V prodeji od 09/2018
Doporuč. cena 12,90 EUR

Jako cenově výhodný model se dobře
hodí na vytvoření maket silnic
na akcích zaměřených na železniční či
jiné modelářství. Velmi snadná stavba.
Přiloženo je 8 sudů na olej a 2 olejničky.
V prodeji od 02/2018
Doporuč. cena 3,50 EUR
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41 650

41 650 H0
Vybavení terasy
Pobyt venku na sluníčku nebo za vlahé
letní noci slibuje příjemný odpočinek. K
dokonalému vybavení pak patří: 2 stoly
a 8 židlí, slunečník a sluneční plachta s
patkou a stojanem, 2 boxy na polštářky,
2 mísy na oheň, 1 krbový gril, květináče
s barevnou pěnovou hmotou a plotová
zástěna, kterou lze rozšířit pomocí č.
zboží 41 648.
V prodeji od 09/2018
Doporuč. cena 15,90 EUR

41 645

41 645 H0
Multicar M22
s kontejnerem na odpadky
Stavebnicová sada. Tuto multikáru
vyráběla mezi lety 1964 až 1974
společnost VEB Fahrzeugwerk Waltershausen v několika konstrukčních variantách. Toto provedení se používalo
převážně pro obecní účely. S prototypovými pneumatikami. Přední kola mohou
být i vytočená.
V prodeji od 09/2018
Doporuč. cena 17,90 EUR

39 x 15 x 22 mm
41 647

Ručně vyrobený vzorek modelů
od ZZ Modell Kyjev

41 647

41 647

41 647 H0
Pásový jeřáb RK3
Tento jeřáb, známý i jako „jeřáb Bleichert“, lze vybavit kabinou řidiče s
různou výškou. Kromě toho je možné
jeho provedení s pásovým podvozkem
nebo pevným betonovým podstavcem.
V železničním depu se používá k nakládání uhlí do lokomotiv a používal se k
mnoha dalším nakládkovým činnostem.
Všechny díly k volitelnému použití jsou
přiloženy. S hákem a drapákem.
Pro variantu s podstavcem je určen
žebřík, vyrobený laserovým vyřezáváním
z pevného kartonu.
V prodeji od 09/2018
Doporuč. cena 26,90 EUR

93 x 73 x 32 mm
41 646

41 646

41 646 H0
Pneumatiky, ráfky
Tyto výrobky se výborně hodí jako
doplněk většiny našich stavebnicových
sad s vozidly, jako náklad nebo jako
dekorace v autosalonu či u něj. Vždy 4
malé a 2 velké ráfky ve stříbrné, černé,
červené a oranžové barvě
16 malých a 8 velkých pneumatik
V prodeji od 07/2018
Doporuč. cena 5,90 EUR
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Tunelové portály,
Přírodní kámen zdi malý
a promítací kameny

11 343

Nová barva!
Koberec šedý:
H0 - článek č. 11 342, 11 343, 41 586, 41 587
TT - článek č 13 276, 13 277, 43 608, 43 609
Tmavě šedá:
N - článek č 44 635, 44 636, 48 656,
52 237, 52 437
V prodeji od 02/2018

13 342 TT
Hala pro
lokomotivy
s vodojemem

13 342

Dvoumístná
s
malou
dílenskou
přístavbou, vhodnánapř. pro lokomotivy
BR 01 a BR 18.
Halu pro lokomotivy a vodojem lze postavit i zvlášť. Lampy jsou přiloženy.
Světlá výška brány bez koleje 49 mm
Světlá šířka brány 37 mm
Pro lokomotivy s délkou přes nárazníky
do 215 mm
V prodeji od 09/2018
Doporuč. cena 29,90 EUR

307 x 150 x 112 mm
13 343

13 343 TT
Vybavení nádraží
Vše pro nástupiště od epochy II:
2 služební budovy, resp. budovy s
občerstvením, včetně okapů,
1 ukazatel směru jízdy,
4 lavičky s nástavcem pro reklamu,
1 kašna,
2 telefonní budky,
4 tabule s jízdním řádem,
4 odpadkové koše
a rovněž příslušná dekorace.
Budova 54 x 28 x 27 mm
V prodeji od 09/2018
Doporuč. cena 23,90 EUR
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13 343

43 660

43 660 TT
Užitková vozidla
Hotové modely.
2 vozy se skříňovou karoserií v bílé a
červené barvě 36 x 15 x 16 mm
2 pick-upy v bílé a oranžové barvě
36 x 15 x 13 mm
V prodeji od 09/2018
Doporuč. cena 12,90 EUR

14 483

14 483

92 mm

14 483

164 mm

86 mm

47 mm

47 mm

47 mm

398 mm

92 mm

14 483 N
Ocelový most
Jednokolejný, rovný.
Díky 2 příhradovým mostům s vozovkou vespod, 1 obloukovému mostu a jednomu
dodatečnému středovému pilíři je možná modulární stavba. Lze prodloužit pomocí
druhé sady. Polohu mostních křídel lze upravit v několika variantách.
V prodeji od 07/2018
Doporuč. cena 25,90 EUR

63 833

53 509

63 834

53 510

63 835

Žulový železniční štěrk N/TT
Hrubě lámaný přírodní materiál pro kolejové lože, staveniště, silnice, cesty a
jako přepravovaný materiál. K profesionálnímu zpracování doporučujeme
naše lepidlo na štěrk (č. zboží 53 510) a
pipety (č. zboží 53 509).
Zrnitost 0,2–0,6 mm
63 833 šedý
63 834 béžově hnědý
63 835 zemitě hnědý
V prodeji od 02/2018
Doporuč. cena 6,90 EUR

350 g
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14 484

14 484 N
Vybavení nádraží
Vše pro nástupiště od epochy II:
2 služební budovy, resp. budovy
s občerstvením, včetně okapů,
1 ukazatel směru jízdy,
4 lavičky s nástavcem pro reklamu
1 kašna,
2 telefonní budky,
4 tabule s jízdním řádem,
a rovněž příslušná dekorace.
Budova 41 x 21 x 20 mm
V prodeji od 07/2018
Doporuč. cena 21,90 EUR

14 484

14 484

44 647

44 648

44 647 N
Železniční signální tabule
a štítky

44 648 N
Makety pouličních

Více než 380 signálních tabulí a
železničních štítků Německé říšské
dráhy a loga Německé spolkové dráhy
(Deutsche Bundesbahn) se sloupky.
V prodeji od 07/2018
Doporuč. cena 7,90 EUR
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8 lamp na sloup výška 34 mm
4 lampy na stěnu délka vyčnívání
11 mm
V prodeji od 07/2018
Doporuč. cena 9,90 EUR

44 648

70 935

Listnaté stromy
S naším novým sortimentem listnatých
stromů ve dvou odstínech zelené a třech
velikostech můžete vytvořit velmi realistickou krajinu. Plastové větve jsou dekorovány vždy dvěma různými pěnami,
což významně přispívá k realističnosti.
70 935 světle zelené
70 936 tmavě zelené
70 937 světle zelené
70 938 tmavě zelené
70 939 světle zelené
70 940 tmavě zelené

V prodeji 02/2018
Doporuč. cena 10,90 EUR

70 936

3 kusy každý
70 937

70 940
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7 cm
7 cm
11 cm
11 cm
15 cm
15 cm

70 938

70 939

70 940

Posypový materiál

60 820

60 821

60 822

60 823

60 824

60 825

75 213

75 218

Velmi snadné použití. Plochu potřete
bílým klihem (č. zboží 53 521), posypte
posypovým materiálem a lehce přitlačte.
60 820 světle zelená
60 821 tmavě zelená
60 822 louka světle zelená
60 823 louka tmavě zelená
60 824 světle hnědá
60 825 tmavě hnědá
V prodeji 02/2018
Doporuč. cena 4,90 EUR

70 g
Foliáže k tvorbě krajiny
Odolný nosný papír s vlákny o délce
2,5 mm. Snadno se zpracovávají pomocí nůžek nebo nože. Jako lepidlo
doporučujeme bílý klih (č. zboží 53 521).
Mačkáním lze v krajině vytvořit nerovnosti. Materiál se přizpůsobí i prefabrikovaným horám, náspům apod. Na místech, kde je třeba vytvořit jezero nebo
silnici, lze vlákna nebo posypový materiál
po krátkém namočení odstranit špachtlí.
K zamaskování přechodů a pro ještě
větší realističnost doporučujeme náš
sortiment travních vláken v několika barevných odstínech a 3 různých délkách.
75 212 Travní koberec středně zelený
75 213 Travní koberec světle zelený
V prodeji 02/2018
Doporuč. cena 8,90 EUR
75 218 Štěrkový koberec
V prodeji 02/2018
Doporuč. cena 8,50 EUR

75 x 100 cm
75 212
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75 600

75 601

Travní vlákna
S tímto sortimentem sypaných vláken
v různých barevných odstínech a délkách lze velmi realisticky vytvářet krajinu. Vlákna doporučujeme zpracovávat
běžně dostupným zatravňovačem. Díky
elektrostatickému náboji stojí vlákna
zpříma.
Kromě individuální tvorby krajiny lze
sypanými vlákny také zakašírovat
přechody mezi našimi foliážemi.
75 600 světle zelená 2,5 mm / 75 g
75 601 středně zelená 2,5 mm / 75 g
75 602 tmavě zelená 2,5 mm / 75 g
75 609 zimní tráva
2,5 mm / 75 g
V prodeji 02/2018
Doporuč. cena 8,50 EUR
75 610 světle zelená
6 mm / 50 g
75 611 středně zelená 6 mm / 50 g
75 612 tmavě zelená 6 mm / 50 g

75 602

V prodeji 02/2018
Doporuč. cena 6,40 EUR

75 609

75 610

75 611
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75 612

80 006

53 509

53 510

80 006 H0
Pomůcka pro plánování sešit 6

53 509
Pipety

53 510
Lepidlo na štěrk

V těchto šesti brožurkách o našem stavebnicovém systému najdete všechny
položky zboží a rovněž tipy na tvorbu a
příklady použití.
V prodeji 07/2018
Doporuč. cena 1,00 EUR

K cílenému dávkování kapalin, jako
např. lepidla.
Odolné proti rozpouštědlům.
Po 4 kusech.
V prodeji 02/2018
Doporuč. cena 3,90 EUR

Lepidlo bez obsahu rozpouštědel a
změkčovadel, s vysokou odolností proti tečení, na minerální materiály, jako
například náš žulový železniční štěrk.
V prodeji 02/2018
Doporuč. cena 7,50 EUR

3,2 ml / 6,2 ml

250 ml

PRODEJCE MODELOVÉ ŽELEZNICE

Náš nový katalog č. 15 byl
zveřejněn v únoru 2018 a je
platný po dobu 2 let.
Získáte ho u vašeho prodejce
nebo přímo u nás za poplatek 4,00 eura s připočtením
poštovného.

Auhagen GmbH
Doplňky pro železniční modelářství · Kartonáž
Výroba nástrojů a forem · Vstřikování plastů
OT Hüttengrund 25 · D-09496 Marienberg
Telefon: +49(0)3735.66 84 66
Telefax: +49(0)3735.66 84 33
www.auhagen.de · info@auhagen.de

NOVINKY 2018

