
De Albatros
Ons verrassingsmodel 2022

39498 Stoomlocomotief serie 498.1 Albatros
             € 679,– *

25498 Stoomlocomotief serie 498.1 Albatros

                                                                                                                             € 679,– *

www.marklin.nl www.facebook.com/maerklin
www.trix.nl www.facebook.com/trix

* Aanbevolen verkoopprijs. De producten kunnen in detail van de modellen afwijken. Prijs, data en maten kunnen afwijken.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide licht- en 
geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving met 
vliegwiel in de ketel. 4 aangedreven assen. Antislipwielen. 
Locomotief en tender grotendeels van metaal. Standaard 
ingebouwde rookset met snelheidsafhankelijke dynamische 
rookuitstoot, digitaal schakelbaar. Met de rijrichting wisselend 
driepuntsfrontsein op de loc en tweepuntsfrontsein op de ten-
der in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Bovenste 
frontsein afzonderlijk schakelbaar. Verlichte locnummerplaat 
op bovenste frontsein geïntegreerd en werkend. Machinis-
tencabineverlichting digitaal schakelbaar. Verlichting met 
onderhoudsvrije, warmwitte ledlampjes. Verstelbaar kortkop-
pelingsmechanisme tussen loc en tender. Aan de tender een 
door snelheid bekrachtigde kortkoppeling met NEM-schacht. 
Bufferhoogte op loc en tender conform NEM. Remslangen, 
gestileerde schroefkoppeling en een luchtreservoir voor mon-
tage op de tender worden meegeleverd. Kleinst berijdbare 
boogradius R2 = 437,5 mm. Lengte over de buffers ca. 29,3 cm.

Verlichte locnummerplaat in bovenste
frontsein geïntegreerd en werkend.

Vrij zicht op het onderstel.
Opengewerkte metalen 
constructie, veel 
gemonteerdedetails.

Highlights:
•  Compleet nieuwe constructie.
•  Opengewerkte metalen constructie.
•  Veel gemonteerde details.
•  Standaard rookset met snelheidsafhankelijke 
      dynamische rookuitstoot.
•  Machinistencabineverlichting digitaal schakelbaar.
•  Met Speelwerelddecoder mfx+ en uitgebreide 
      licht- en geluidsfuncties.
•  Bufferhoogte op loc en tender conform NEM.
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Véél  
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spoor

UITGELICHT: STOPMACHINE
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PIGNES
in model

RailActueel: 52 8082 
Ex-DR-loc bij STAR onder stoom

Modelnieuws: Vissershut Noch 
Bouwkits in H0 en N uitgeleverd

DOEN:
Loofboom   
uit tractiekabel

TECHNIEK:
Muzikaal café
Servo, Arduino en MP4

Railhobby is al meer dan 40 jaar het toonaangevende merk  
voor liefhebbers van modelspoor en grootbedrijf. Het magazine  
bevat alle informatie over modelbanen productnieuws, tests  
van modeltreinen evenals grootbedrijf nieuws uit binnen-  
en buitenland. Deze combinatie is de kracht van Railhobby.  
Het online archief, dat teruggaat tot en met 1079, is volledig 
doorzoekbaar en bevat extra’s als foto’s en klikbare links.

 Extra mogelijkheden

Feiten

•  Magazine laten doordrukken met eigen cover (omslag)
•  Flyer meesturen
•  Video’s
•  Specials: 8 of 16 pagina’s geheel gevuld met informatie 

over uw aanbod (doordrukken mogelijk tegen zeer 
voordelig tarief voor eigen gebruik) Interesse? Neem 
contact op met uw media adviseur voor de tarieven.

Online kanalen

 railhobby.nl

 railhobby.nl/shop

 railhobby

 railhobby

 railhobby

Hét lijfblad voor modelspoor
en spoorweghobbyisten

   
   

* Aanleveren met 5 mm extra marge rondom en inclusief snijlijnen.

** Verschijningsdata zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

ADVERTENTIETARIEVEN FORMATEN 
  (bxh in mm) 

1/1 pagina € 1.495,- 210 x 297 *
1/2 pagina € 912,- 180 x 132
1/4 pagina € 556,- 90 x 132 
1/8 pagina € 339,- 90 x 64 
1/16 pagina € 207,- 90 x 30

Bij reserveringen van meerdere uitingen zijn 
staffel-en combinatiekortingen van toepassing. 
Neem hiervoor contact op met uw media adviseur.

Print
Online

•  Lezers waarderen Railhobby met een 8
•  Bereik magazine: 33.000
•  Crossmediaal bereik: 47.300
•  Extra: Railhobby is te lezen via 24Trains.nl en Readly
•  Losse verkoopprijs (ovb): regulier € 8,99 specials  

€ 10,99
•  Verschijningsfrequentie magazine: 12x per jaar

Railhobby is 
ook 100% identiek te lezen  
via ons eigen online archief  

en via 24Trains.nl en het  
digitale tijdschriften- 

platform Readly.

 Verschijningsdata 2023**

EDITIE SLUITINGSDATA  IN WINKEL

 MATERIAAL 
455 jan wo 30 november'22 vr 13 januari
456 feb wo 04 januari vr 03 februari
457 Neurenberg special  wo 01 februari  vr 03 maart
458 mrt wo 22 februari  vr 24 maart
459 apr wo 22 maart vr 21 april
460 mei/jun wo 19 april vr 19 mei
461 Special  wo 31 mei vr 30 juni
462 jul/aug wo 05 juli  vr 04 augustus
463 sep wo 09 augustus vr 08 september
464 okt  wo 06 september  vr 06 oktober 
465 nov wo 04 oktober  vr 03 november 
466 dec wo 15 november  vr 15 december 
467 jan'24 wo 06 december  vr 12 januari '24

SOORT TARIEF
Webadvertorial (max. 200 woorden  
+ beeld) € 325,-
Nieuwsbrief advertorial (max. 40  
woorden + afbeelding) € 425,-
Social media (max. 30 woorden  
+ afbeelding) € 235,-
Leaderbord banner (728x90 px) € 25,- CPM
Rectangle banner (300x250 px) € 20,- CPM


