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Internationale Modelspoorbeurs

Beste Modelspoorliefhebbers,
Vaak horen wij “waar blijft de tijd” en van harte kunnen wij dit gezegde onderschrijven. De beurs van
vandaag, 5 mei 2018, is alweer de laatste beurs voor
de zomervakantie waarop de Modelspoorinfo verspreid wordt. Zoals gebruikelijk gebeurt het verspreiden van de Modelspoorinfo 3 beurzen voor de Kerst
en 3 beurzen na de Kerst. Voor de redactie begint nu
de zomervakantie, zullen wij maar zeggen. Maar niet
alleen voor onze redactie, ook voor u ligt hopelijk een
zonnige periode inclusief de vakantie voor u. De vakantieperiode waarin niet zo vaak aan de modeltreinen zal worden gedacht, maar waarin wel ideeën voor
het komende winterseizoen worden opgedaan. Vergeet echter niet in uw agenda te zetten dat tijdens de
zomermaanden op 30 juni en op 25 augustus de Internationale Modelspoorbeurs in EXPO HOUTEN te
HOUTEN door ons gewoon georganiseerd wordt.
Namens het hele Modelspoorbeursteam willen wij u
een heel mooie en relaxte vakantie toewensen. Geniet
van alle moois en hopelijk van heel mooi weer!

Schimmel zien, worden enkele interviews gepubliceerd
met o.a. Freebit, Kuijper’s Hobbyhuis en Tars Bennis. Natuurlijk zullen wij ook het laatste nieuws op modelspoorgebied vermelden.
10 november 2018.
Een speciale modelspoorbeurs in
EXPO HOUTEN te HOUTEN!
Wij hebben dan wat te vieren nl.:
20 jaar Hobma Modelbouw
EN
10 jaar succesvolle samenwerking met RAIL
In 1998 begonnen Rob en Annette
Hobma in een garage in Arnhem-Zuid
met de verkoop van modelbouwproducten. Al snel werd de garage te klein
en moest er gezocht worden naar een
nieuwe locatie, liefst niet ver van de
toenmalige locatie. Het industrieterrein
“De AAM” in Elst (Gelderland) bleek de
juiste locatie te zijn en op de Pascalweg 6A werd het
nieuw gebouwde pand betrokken. Ook dat pand was al
snel te klein en moest, niet vanwege de grote modelbouwdozen, maar vanwege de enorm gestegen klandizie
uit binnen- en buitenland, uitgebreid worden. Vandaag de
dag staat er een groot, modern ingericht pand waarin alles te koop is wat de modelbouwer nodig heeft om zijn/
haar hobby optimaal te kunnen uitoefenen. Wie een bezoek aan het pand brengt zal versteld staan van de
enorm grote voorraad die daar te vinden is.

&
Foto: Dit zomers tafereeltje vormt een klein onderdeel van het
schitterende diorama dat Ben Schimmel heeft gemaakt. In de
komende Modelspoorinfo’s laten wij u meer van dit mooie diorama zien.

Wat treft u zo al aan in deze Modelspoorinfo? Wij gaan
door met het verslag over de rautenhaus digital® aansturing en ook treft u nieuws van de beurs in Nürnberg
aan.
In de Modelspoorinfo’s die vanaf oktober verspreid worden gaan wij verder met het verslag over rautenhaus digital®, laten wij u een heel mooi diorama van Ben

In 2008 kwam de samenwerking tussen Rob en Annette
enerzijds en Alex Fichtinger (oprichter van RAIL) tot
stand, wat leidde tot een gedegen organisatie van RAIL in
EXPO HOUTEN te HOUTEN. Vanaf die datum wordt
RAIL elk jaar in het voorjaar georganiseerd. RAIL staat
naast de verkoop van alles op het gebied van modelspoorbenodigdheden ook garant voor schitterende modulebanen uit binnen- en buitenland.
Maar laten wij niet vergeten dat wij intussen ook al (en
Pagina 1

wel op 10 november 2018) toe zijn aan de 358ste Internationale Modelspoorbeurs, die eveneens in Houten georganiseerd wordt. Vanwege de grote drukte hebben wij de
350ste beurs niet in de schijnwerpers gezet. Dat doen wij
nu op 10 november. Om nu al deze gebeurtenissen een
feestelijk tintje te geven vieren wij dit met een speciale
beurs op zaterdag 10 november 2018 in een vergroot
EXPO HOUTEN te HOUTEN. Naast de gewone verkoop
van alles wat op modelspoorgebied te koop is worden er
extra activiteiten georganiseerd. Eén tipje van de sluier
lichten wij vandaag al voor u op en dat is dat tijdens deze
speciale beurs ook modulebanen te bezichtigen zijn.
Maar er is natuurlijk meer! Wat dat allemaal is kunt u lezen in de volgende Modelspoorinfo die op 13 oktober
2018 uitgegeven wordt. U kunt ook onze website raadplegen (www.modelspoorbeurs.nl), want rond die tijd (13 oktober 2018) vermelden wij meer informatie over dit evenement op onze site. Voor alle duidelijkheid, tijdens de Internationale Modelspoorbeurzen op 30 juni en 25 augustus
worden geen Modelspoorinfo’s uitgegeven i.v.m. de vakantie.

Een bijzondere manier om de
modelspoorhobby te beleven.
Deel 2.
Graag willen wij nog terugkomen op het artikel over het
uitoefenen van de modelspoorhobby in Japan waar wij in
de laatste Modelspoorinfo over geschreven hebben. Van
Jos Bruinsma hebben wij laatst een heel leuke foto ontvangen van een clubbijeenkomst in Japan. Aan de clubbaan die op deze bijeenkomst gebruikt wordt kunt u heel
goed zien wie met de auto komt en wie met het openbaar
vervoer: de modules van de reiziger met het openbaar
vervoer zijn beduidend kleiner dan van de mensen die
met de auto komen. Geweldig toch! Jos Bruinsma, hartelijk dank voor de leuke aanvulling.

InTreinBezorgd.NL™
Ja, u leest het goed. In trein bezorgd . nl. “Het moet toch
niet gekker worden!” Of “Nee, dank je. Dan zit ik naast
iemand die een Chinese Rijsttafel aan het verorberen is.
Ik moet er niet aan denken!” “Gemakkelijk, maar niet voor
mij!”. Dat zijn de eerste reacties die wij als redactie kregen toen wij zeiden tijdens onze treinreizen ook wel culinair verwend te willen worden, zeker tijdens lunch- en
dinertijd. Maar ons idee is natuurlijk niet nieuw. Wij kregen
deze tip van iemand die veel in China met de trein reist.
Daar kan men zijn eten per mobiel of computer bestellen.
Op een van tevoren aangegeven station wordt dan de
warme hap aan een stewardess die op de trein werkt afgegeven. Deze dame zorgt er vervolgens voor dat de reiziger de door hem bestelde maaltijd krijgt. Na de reiziger
“smakelijk eten” gewenst te hebben kan de reis door gaan
en de reiziger zijn maaltijd nuttigen. Opgemerkt moet natuurlijk wel worden dat de reisafstanden in China veel groter zijn dan die in Nederland.

Foto: Jos Bruinsma

Littfinski Daten Technik brengt een lichtseindecoder van
de Tsjechoslowaakse Staatsspoorwegen (CSD) op de
markt. In Nederland zullen niet veel hobbyisten van deze
decoder gebruik maken, maar de modelspoorhobbyisten
in Tsjechoslowakije zitten er met smart op te wachten.
Met name in deze landen neemt de laatste jaren de Modelspoorhobby een enorme vlucht. Met de lichtsein decoder LS-DEC-CSD kunnen tot maximaal 4 uitrij- en inrijseinen, voorseinen, blokseinen als ook rangeerseinen naar
voorbeeld van de Tsjechoslowaakse staatsspoorwegen
(CSD) worden aangesloten en aangestuurd.

Foto: Matterhorn Gotthard Bahn. Culinair evenementen reis

Nu de zomervakantie aanbreekt hebben wij nog snel een
leuke tip voor u. Ook in bijvoorbeeld Zwitserland kunt u én
genieten van het schitterende landschap én van een
heerlijk culinair hoogstandje. Reist u bijvoorbeeld met de
Glacier Express dan zijn er prachtige aanbiedingen te
vinden waarin reizen en eten als totaalpakket aangeboden worden. Natuurlijk niet goedkoop, maar meer dan de
moeite waard. Ook in andere landen kunnen deze aanbiedingen als onderdeel van een reis geboekt worden.
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Wij adviseren u voordat u afreist naar de Modelspoorbeurs in HOUTEN eerst onze site
www.modelspoorbeurs.nl te raadplegen.
Alleen hierop treft u de laatste informatie betreffende de modelspoorbeurs aan.

Nadere gegevens betreffende deze lichtseindecoder voor
CSD seinen:
LS-DEC-CSD-B (Bouwpakket) – Artikelnummer 510511 –
Adviesprijs: € 42,90.
LS-DEC-CSD-F (Gebouwde module) – Artikelnummer
510512 – Adviesprijs: € 53,50.
LS-DEC-CSD-G (Gebouwde module in behuizing) – Artikelnummer 510513 – Adviesprijs: € 56,90.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van
LDT, www.ldt-infocenter.com. Op de site kunt u voor de
Nederlandse taal kiezen en treft u ook alle informatie en
de aansluitvoorbeelden in de Nederlandse taal aan.
Nederlandse vertegenwoordiger: De Digitale Spoorkraam
www.dedigitalespoorkraam.nl

POLA
Vooral die
hobbyisten
die met
grootspoor
rijden
brengt POLA een heel
mooi en
opvallend
kerkje als
nouveauté
op de
Foto: Pola Artikelnummer 331071
markt. Het
kerkje met een schip en spitsboogvensters, een klokkentoren en een keizerlijk dak met torenkruis is werkelijk een
plaatje om op de buitenbaan (of bij veel ruimte natuurlijk
op de binnenbaan) te hebben staan. Vooral de op koper
lijkende top van de toren is een blikvanger. De toegangsdeuren van de zuilengang zijn beweegbaar. Deze deuren
kunt u op verschillende manieren laten openen en sluiten,
waar de firma Viessmann een leuke oplossing voor heeft
(zie hieronder productnieuws Viessmann). Voor het kerkje
staat een bruidspaar te poseren voor een fotograaf. Romantischer kan het gewoon niet.
Productgegevens: POLA Artikelnummer: 331071. Afmetingen: 330x225x570. De verschijningsdatum is 05/18 en
de adviesprijs € 199,99.

ADVERTENTIE

Foto: voorzijde overlijdenskaart Dhr. van der Meijde

Op 31 januari 2018 is de heer
Cor van der Meijde
op 68 jarige leeftijd overleden.
Dhr. van der Meijde was lange tijd deelnemer
aan onze beurs.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe en hopen dat zij veel
steun mogen vinden aan elkaar en aan de
mooie herinneringen aan hem.
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Viessmann
Als nouveauté brengt Viessmann een digitaal aangestuurde motoraandrijving voor deuren op de markt. Deze aandrijving kan een gewone huisdeur bedienen, maar ook
garagedeuren en poorten van lokloodsen kunnen door
middel van deze aandrijving open en dicht gaan, afhankelijk hoe een en ander door u wordt ingesteld.

motieven: Circus- en Dierentuin motief. De schaalgrootte
is Schaal H0 en N.

De motor die in de
aandrijving zit is niet
alleen krachtig, maar
ook heel geruisloos
en draait heel langzaam. Hierdoor kan
een poort natuurgetrouw open gezet

De artikelnummers zijn voor de Circusmotieven 25841 tot
25843 en voor de Dierentuinmotieven 25845 tot 25847.
De adviesprijs voor een verpakking met 2 zuilen is €
15,50. Voor meer informatie: kijk op www.herkat.de of
www.herkat.eu.

De decoder die erbij wordt geleverd is geschikt voor DCC,
MM, en AC-/DC analoge aandrijving en ondersteunt het
RailCom-systeem. De snelheid is geheel naar eigen inzichten in te stellen en ook te gebruiken in een diorama
waarin u alles naar eigen wensen kunt programmeren.

Voor de modelspoorhobbyist
heeft Minitrains een
wel heel bijzonder treinstel voor
spoor H0e gemaakt. Dit setje, bestaande uit een locomotief, een dieplader met een bulldozer en een gereedschapswagen, is een prachtige aanvulling op een modelspoorbaan die nog in aanleg is, of een baan waarvan een
stuk rails, hersteld moet worden.

worden of gesloten worden.

Viessmann: artikelnummer 4570, adviesprijs ligt rond de
€ 35,00 per stuk.

ARTITEC
Een tijdje geleden bracht ARTITEC een heel bijzonder
model voor de Nederlandse modelspoorbaan op de
markt, nl de PEC.

MINITRAINS

ADVERTENTIE

ARTITEC: de PEC met de gewone neus.

Ook dit fantastische treinstel wordt in verschillende uitvoeringen uitgebracht. Zo is er bijvoorbeeld de uitvoering met
een gewone neus, maar ook een met de deukneus. Van
ieder model zijn maar liefst 10 verschillende uitvoeringen
te koop! Op onze site kondigden wij eind augustus al aan
dat het model op de beurs te zien was, maar dat bleek
niet helemaal haalbaar.
Om kort te zijn, de modellen van ARTITEC zijn het bewonderen meer dan waard. U vindt ARTITEC in zaal 1 bij
binnenkomst rechts in de hoek.

HERKAT
Tussen alle informatie die wij via de beurs in Nürnberg
ontvangen hebben, zoeken wij ook naar informatie over
nieuwe producten die kleine bedrijven, die vaak minder
bekend zijn in Modelspoorland, op de markt brengen.
HERKAT is zo’n bedrijf. Tijdens de beurs werden door dit
bedrijf enkele reclamezuilen geïntroduceerd. Deze reclamezuilen zijn voorzien van 2 micro-leds die een heel realistische aankleding van perrons geven dan wel langs wegen geplaatst kunnen worden. Men kan kiezen uit twee
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Deze set is vanaf eind februari leverbaar, maar wordt in
de loop van het jaar ook nog uitgebreid met andere wagons. Zo kan deze treinset dienst gaan doen op modelspoorbanen met diverse thema’s.

Productinformatie: Fulgurex artikelnummer 2672 en verder, de adviesprijs van één exemplaar ligt rond de €
4.295,-- (wij zijn van de koers van de Zwitserse Frank op
26-02-2018 uitgegaan). De prijs is in CHF 4.950,--

Productgegevens: Artikelnummer: Minitrains 5096. Leverbaar vanaf einde februari. Adviesprijs € 154,90. Deze bijzondere treinset heeft de naam “Wolli-bau”gekregen.

OPROEP: Op onze oproep om links van particulieren
en verenigingen aan ons door te geven voor plaatsing op
onze site komen steeds meer reacties. Tussen deze reacties treffen wij ook vragen aan van mensen die na een
lange periode van “hobby-rust” willen starten met het opbouwen van een modelspoorbaan. Ook deze mensen
willen wij graag met raad en daad bij staan. Dus, vragen
staat vrij en wij adviseren u graag, dan wel verwijzen wij u
door naar specialisten op het modelspoorgebeuren.

FULGUREX
De Zwitserse firma Fulgurex brengt voor de liefhebbers
die met spoor 0 (schaal 1:45) rijden een heel mooi gedetailleerd model van de BLS Be 6/8 op de markt. Het was
een paar jaar relatief stil rond Fulgurex en modellen van
de BLS (Bern – Lötschberg – Simplon Bahn), maar met
de BLS Be 6/8 is er weer een magnifiek model bij gekomen. Het model wordt geproduceerd in 2 verschillende
versies, t.w. in een versie van de firma Breda met de loknummers 201 tot 204 en een versie van de firma Sécheron met de loknummers 205 tot 208. Tijdens de beurs in

Graag willen wij onze website www.modelspoorbeurs.nl
uitbreiden met links naar de sites van modelspoorclubs of
-verenigingen. Wij verzoeken u daarom zoveel mogelijk
links door te mailen naar info@modelspoorbeurs.nl. Wij
plaatsen de links dan graag op onze site.
Let op: onze site, www.modelspoorbeurs.nl is uitsluitend
bedoeld als informatiesite. Wij plaatsen geen blogs, verkooppagina’s e.d. Hiervoor zijn op internet voldoende andere sites te vinden.
Wij zijn ons ervan bewust dat internet voor velen een heel
groot, maar vooral informatief medium is. Velen onder ons
zoeken daar dan ook met grote regelmaat allerlei informatie betreffende hun hobby op. Ook wij proberen via onze
website u van de nodige informatie te voorzien. Wij doen
onze uiterste best onze site up to date te houden, maar
zijn er ons van bewust dat dit niet altijd lukt. Wij hopen dat
u hier begrip voor heeft.

Nürnberg was de versie met de loknummers 201 tot 204
al kant en klaar te bewonderen. Van de andere versie
was alleen een onbewerkt exemplaar aanwezig. De
prachtige modellen zijn van alle details voorzien. Er zijn
exemplaren met 1 dan wel 2 pantografen beschikbaar.
Alle exemplaren zijn voorzien van een ESU-decoder met
omvangrijke lichtfuncties.

RUBRIEK GEZOCHT: in de Modelspoorinfo zijn wij
een tijdje geleden gestart met de rubriek “Gezocht”. Wanneer u ons een mailtje stuurt met daarin een specifieke
vraag over een bepaald product of merk en wij uw vraag
niet kunnen beantwoorden plaatsen wij deze in de Modelspoorinfo. Wanneer iemand uw vraag kan beantwoorden,
dan wel het specifieke onderdeel heeft dat u zoekt, dan
kan hij/zij met ons (via mail) contact opnemen en brengen
wij u met elkaar in contact. Voor de goede orde maken wij
u er op attent dat dit alleen een rubriek is voor zeer bijzondere zaken.

ADVERTENTIE
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Deel 2
In de Selectrix®-modus zijn de decoders op een of tweevoudige stoptrajecten programmeerbaar.
Voor het RMX®-systeem werd een nieuwe familie van
multiprotocol locdecoders geschapen. Naast de bovengenoemde eigenschappen beschikken zij over verdere features zoals een schakelbare rangeersnelheid, noodrem
en een hoogfrequente motoraansturing, functiemapping
etc. echter de bijzonderheid is toch wel het spraaktalent:
zo laten zij zich programmeren in het klassieke Selectrix®
-formaat, in Selectrix 2, DCC volgens NMRA-norm en uiteraard zijn zij ook analoog aan te sturen en ondersteunen natuurlijk ook het adresdynamiek-formaat. Daarmee
zijn deze decoders downgrade compatibel naar het normale Selectrix®-protocol maar hebben de technische eigenschappen van een multiprotocoldecoder. Zij zijn dan
ook universeel inzetbaar op alle 2-railsystemen en zijn
hiermee een juiste investering. De nieuwe decoders zijn
toereikend voor alle vermogens en dekken hiermee alle
schaalklassen af van 500mA (RMX990/991) over 1000mA
(RMX992/993) resp. 1200mA (RMX994/995/996) tot wel
3000mA (RMX997/998/999) voor het gebruik in grootspoor locomotieven. De decoders zijn met flexibele draden of met een zogenaamde Schnittstellenstekker (S-, 8polige of 21-polige Schnittstellen) te verkrijgen.
Voor een uitgesproken rijplezier zijn de juiste besturingsmogelijkheden belangrijk: bij rautenhaus digital® heeft u
de keuze uit de multifunctionele rijregelaar SLX844 resp.
de RMX944, de met kabel uitgevoerde multifunctionele
handregelaar SLX845 resp. RMX945 en de draadloze
handregelaar SLX845F resp. RMX945F.
De multifunctionele rijregelaar (SLX844 resp. RMX944)
beschikt over vier regelaars, waarmee vier locomotieven
onafhankelijk van elkaar tegelijkertijd aangestuurd kunnen
worden. De handregelaar (SLX845, SLX845F, RMX945,
RMX945F) zijn licht en ergonomisch gevormd, het centraal bedieningselement is een draaiimpuls gever zonder
eindstand. De weergave van de functies etc. wordt weer-

ADVERTENTIE

gegeven in een grafisch display volgens lcd-techniek met
blauwe achtergrondverlichting, die voor een goede leesbaarheid zorgt ook in moeilijke lichtomgevingen.
De informatie van de stuurapparaten worden in de centrale eenheid RMX950 resp. SLX850AD verwerkt en van
daaruit over de spooraansluiting naar de treinen met de
locdecoders verder geleid. Een van de bijzonderheden
van het RMX®-systeem is de overdracht van deze stuurinformatie door een intelligente multiplexing op de RMX 0bus, die een gegarandeerde reactietijd van maximaal (!)
een 1/13 seconde (0,077 seconden) heeft. Hiermee wordt
iedere verandering in het systeem in 1/13 seconde aan
alle aangesloten componenten doorgegeven, zowel op de
locbesturingsbus (RMX 0-Bus) als ook op de schakel en
meldbus (RMX 1-Bus). Deze echttijd eigenschap is een
voorwaarde voor aansturing van complexe bewegingen
en een rijbedrijf volgens een tijd-weg berekening op de
baan. De logische RMX®-locadressen worden door de
centrale verwerkt en aan de zogenaamde 103 RMX®kanalen voor de aansturing van een locdecoder dynamisch toegewezen.

ege
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bus over beide
Aan systeemzijde volgt de aansturing over de RMX 0-bus
in het eigenlijke RMX®-formaat. Daardoor kunnen op de
RMX 0-bus alleen apparaten gebruikt worden die deze
standaard ondersteunen en derhalve RMX®gecertificeerd zijn. Stuurapparaten, zoals bijvoorbeeld
oudere Selectrix®-stuurapparaten, kunnen d.m.v. een
softwarematige oplossing genaamd RMX®-PC-Centrale
aangesloten en gebruikt worden. Hier volgt de toewijzing
tussen SX- en RMX®-adressen over de structuur van de
software. Hiermee is het mogelijk om met deze apparaten
alle dataformaten in het RMX®-systeem aan te sturen,
wat weer voor een perfecte downgradecompabiliteit zorgt
naar het Selectrix®-systeem. Voor de stuurapparaten van
het rautenhaus digital®-systeem worden er updatemogelijkheden aangeboden, om de volledige functieomvang
van het RMX®-systeem te kunnen gebruiken. Locdecoders en stationaire decoders kunnen in het RMX®systeem zonder beperking gebruikt worden.
Naast de SX-bus resp. RMX-bus beschikken Selectrix®systemen ook nog over een PX-bus. Hij dient voor de verbinding van de centrale met de boosters voor het versterken van het uitgangsvermogen bij het gebruik van meerdere locomotieven. De verkabeling van de SX-bus kan
naar eigen keuze: Bus (zoals bovenstaand getoond
wordt), ster of net, alle variaties tot een ring zijn mogelijk.
Wat kan de rautenhaus digital®-centrale
RMX950?

DIN-bussen aan te sturen of op de ene bus de SX0-bus
en op de andere de SX1-bus in te delen.
Wordt alleen de SX0-bus gebruikt, dan kunnen alle adressen ofwel aan locomotieven of aan functiedecoders en
bezetmelders toegewezen worden. Hier is een vrije
adreskeuze mogelijk. Wordt een adres als locadres gebruikt, dan kan dit niet meer voor het schakelen of melden
gebruikt worden. Zo zijn er als voorbeeld bij het gebruik
van 60 locadressen nog 52 schakel en meldadressen beschikbaar. Een systeemadres kan of een locomotief aansturen, of 8 bezetmelders afvragen, of 8 seinen of 8 wissels aansturen. Hiermee zijn bij het gebruik van 60 locadressen nog 416 schakel en melduitgangen beschikbaar. Wordt als extra de SX1-bus gebruikt, dan kunnen
over de SX0-bus 112 locadressen aangestuurd worden
en over de SX1-bus alle adressen voor het schakelen en
melden gebruikt worden, totaal zijn er dan 896 schakelen melduitgangen beschikbaar.

In de komende Modelspoorinfo treft u deel 3 van dit
artikel aan.
Na plaatsing van het laatste deel van dit artikel in de Modelspoorinfo plaatsen wij dit artikel in zijn geheel op onze website.
ADVERTENTIE

Het hart van het RMX-systeem is de
centrale eenheid RMX950. Hij biedt
een voedingsstroom van ca. 3A en
is hiermee in staat om, tot zes spoor
Z of spoor N-locomotieven, en tot
vier spoor HO of drie spoor 1 of
spoor G-locomotieven tegelijkertijd
te bedienen. Bij een grotere vraag
naar stroom door meerdere locomotieven of verlichte wagons kan het vermogen d.m.v. een rijstroombooster
SLX851 verhoogd worden. Iedere booster geeft een vermogen van 3A af (aanbevolen wordt de Titan Trafo Type
216 64VA). Daar tot wel 20 boosters aan de PX-bus aangesloten kunnen worden is zelfs het gebruik van 100 locomotieven die tegelijkertijd rijden mogelijk. In het RMXsysteem is over de centrale RMX950 de aansturing van
tot wel 9999 locomotieven in het multiprotocolbedrijf mogelijk. De RMX950 beschikt over een RMX 0-bus voor de
aansturing van de locomotieven evenals over een RMX 1bus (SX-bus-compatibel) voor de aansluiting van 896 mag
-neet-artikelen, bezetmeldingen, seinen en ontkoppelrails.
Wat kan de rautenhaus digital®-centrale
SLX850AD?
Het hart van het digitaalsysteem in het Selectrix formaat
is de centrale eenheid SLX850AD. Zijn aansluitwaarden
zijn dezelfde als die van RMX950. De SLX850AD beschikt over twee databussen voor het systeem met elk
112 adressen. De eerste databus is de SX0-bus waarmee
112 locomotieven of 896 magneetartikelen, bezetmeldingen, seinen, ontkoppelrails enz. aangesproken kunnen
worden. De centrale heeft de mogelijkheid, om de SX0Copyright: © 2004 - 2018 by HH. Hobma Modelbouw, Pascalweg 6A, 6662 NX ELST (Gelderland) Nederland.
Aan genoemde informatie en/of prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.
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Beursagenda 2018 / 2019
Houten

Houten

Houten

Nijmegen

Expo Houten

Expo Houten

Expo Houten

Jan Massinkhal

2018

2019

RAIL 2019

2018 / 2019

30 juni 2018
25 augustus 2018
13 oktober 2018
10 november 2018
8 december 2018
HOUTEN DIGITAAL

19 januari 2019
9 maart 2019
4 mei 2019
29 juni 2019
24 augustus 2019
12 oktober 2019
9 november 2019
7 december 2019

22 februari 2019
23 februari 2019
24 februari 2019

23 maart 2019

Toegangsprijs € 7,00**

Toegangsprijs € 7,00**

Openingstijd:

Openingstijd:

zie onze website

zie onze website

www.modelspoorbeurs.nl

www.modelspoorbeurs.nl

Parkeren GRATIS

Parkeren GRATIS

Openingstijden:

Jan Massinkhal
Nieuwe Dukenburgseweg 5

10:00 tot 17:00 uur

6534 AD Nijmegen

Zondag: 10:00 tot 16:30 uur
Toegangsprijs € 5,00**

Parkeren Gratis

Openingstijd 10:00 tot 15:30 uur

Toegangsprijs:

Parkeren GRATIS

€ 17,-- tegen inlevering

Raadpleeg voor de juiste data onze

ingevulde kortingsbon

website

€ 2,-- korting.**

www.modelspoorbeurs.nl

**Kinderen t/m 11 jaar gratis (mits onder begeleiding van een volwassene).
(Wijzigingen en correcties voorbehouden.)

KOLL Catalogi 2018

Luxe-uitvoering,
linnen gebonden met
goudopdruk:
het gehele Märklin 00/H0
programma vanaf 1935
40ste druk
Jubileum uitgave
1832 bladzijden
4515 foto's
21 cm x 14,8 cm
ISBN 978-3-936339-75-8
€ 119,95

Band 1,
inleidende artikelen, locs en
treinstellen
40ste druk
Jubileum uitgave
880 bladzijden
1971 foto's
21 cm x 14,8 cm
ISBN 978-3-936339-76-5
€ 49,95

Band 2,
wagons, toebehoren
en treinverpakkingen
40ste druk
Jubileum uitgave
960 bladzijden
2544 foto's
21 cm x 14,8 cm
ISBN 978-3-936339-77-2
€ 49,95

Kompact catalogus,
band 1 en 2 samen zonder
foto’s,
maar dan in zakformaat
36ste druk
800 bladzijden
14,8 cm x 10,5 cm
ISBN 978-3-936339-78-9
€ 22,95

Spezial catalogus,
reclame en bijzondere
modellen
33ste druk
1088 bladzijden
4235 Zwart/Wit foto's
21 cm x 14,8 cm
ISBN 978-3-936339-79-1
€ 52,95

Wilt u de boeken per post ontvangen? De verzendkosten bedragen (vanaf) € 6,50
Tot ziens op de grootste Modelspoorbeurs van Europa,
waar men meestal ook vindt wat men zoekt!!!
Adres algemeen secretariaat en voor het aanmelden van de deelnemers:
R. Hobma
Tel: +31 (0)481 353288
Pascalweg 6a
Fax: +31 (0)481 353519
6662 NX Elst (Gld)
e-mail: info@modelspoorbeurs.nl
www.modelspoorbeurs.nl

&

www.hobmamodelbouw.nl

Wij adviseren u voordat u afreist naar de Modelspoorbeurs in HOUTEN en NIJMEGEN eerst onze site
www.modelspoorbeurs.nl te raadplegen.
Alleen hierop treft u de laatste informatie betreffende onze modelspoorbeurzen aan.
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