
De jonge Deutsche Bundesbahn legde zich in de 
jaren ‘50 intensief toe op een vervanging van de dure 
stoomaandrijvingen door andere tractiesoorten. De 
hoge kosten voor een elektrificatie van het hele net 
had echter de toenmalige mogelijkheden laten af-
springen. Daarom streefde men ernaar om ook voor de 
hoogwaardige sneltreindienst sterke voertuigen met 
dieselaandrijving in te zetten. Voor kleine en middel-
zware diesellocomotieven was de vereiste techniek 
al beschikbaar. Maar ondertussen beheerste men ook 
voor voertuigen met krachtige motoraandrijving de 
onderhoudsarme en rustig lopende aandrijftechniek 
met aandrijfassen. Bovendien hadden Daimler-Benz, 
MAN en Maybach in samenwerking met de Bundes-
bahn-Zentralamt in München een nieuw aggregaat 
met 12-cilinders van 1.100 pk vermogen ontwikkeld. 
Verder ontwikkelden Maybach en Voith een nieuwe 
vloeistofaandrijving. Uit deze geavanceerde compo-
nenten werd bij Krauss-Maffei onder belangstelling 
van de meeste West-Duitse locomotiefbouwbedrijven 
de succesvolle locomotief V 200.0 ontwikkeld. Hun 
twee aggregaten waren samen goed voor een vermo-
gen van 2.200 pk bij een dienstbelasting van om en bij 
78 ton. Een stoomlocomotief met vergelijkbare kracht 
had met tender ongeveer 160 ton op de weegschaal 
gebracht. Het bewijs voor de buitengewoon hoge 
betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van deze 
locomotieficonen van de jaren vijftig is het feit dat er 
op vandaag, een slordige halve eeuw na hun aanschaf, 
nog altijd een aantal exemplaren in het buitenland en 
bij privéspoorwegen in dienst zijn.

Diesellocomotief 
serie V 200
Minitrix Club Model 2022
Exclusief voor Trix Club-leden
Artikel 16225
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*Aanbevolen verkoopprijs. Wijzigingen en leveringsmogelijk-heden 
voorbehouden. Alle opgaven van prijs, gegevens en maten onder 
voorbehoud. Vergissingen en druk-fouten onder voorbehoud.
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 Diesellocomotief serie V 200

www.tr ix.de

Voorbeeld: Zware, hydraulische diesellocomotief V 200 002 
van de Deutsche Bundesbahn (DB). Multifunctionele locomotief 
V 200.0 (voorserie) in purperrode kleurstelling, zoals midden jaren 
‘50 in gebruik. Ingezet voor: Middelzware en zware reizigers- en 
goederentreinen.

Model: Onderstel en opbouw van spuitgietmetaal. Ingebouwde 
digitale decoder en geluidsgenerator voor gebruik met mfx en 
DCC. Motor met vliegwiel, 4 aangedreven assen, antislipbanden. 
Frontverlichting en sluitseinen met de rijrichting wisselend, met 
warmwitte ledlampjes, cabineverlichting, digitaal schakelbaar. 
Kortkoppelingsmechaniek. Lengte over de buffers 115 mm.

Eenmalige serie voor Trix Club-leden.

• Nieuwe constructie
• Verlichting met warmwitte ledlampjes
•  Gemonteerde handgrepen

€ 319,-*

Pure kracht en opvallend uiterlijk

Cabineverlichting

Digital Sound met 
veel functies

Behuizing van persgietzink

Bestelformulier in de 

volgende Club verzending


