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11 416     H0
Urządzenie do
nawęglania z 
zasobnikiem
Wzór tego modelu znajduje
się w Chemnitz-Hilbersdorf
i jest wariantem 
znormalizowanego 
nawęglania DR/DRG.
Ten rodzaj kolebkowego
bunkra węglowego 
stawiany był od lat 30-tych
w bardzo wielu miejscach.
Konstrukcja stalowa 
przedstawiona jest w 
sposób bardzo wiernie,
oddając szczegóły, a przy
tym filigranowo.
Odległość między szynami
70 mm
Model oryginalny
179 x 37 x 113 mm
W sprzedaży: od 02/2009
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Fotografia poglądowa
Scholz, Oberlichtenau
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11 418
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11 418     H0
Dworzec
Barthmühle
Budynek wzniesiony w
1935 r. stoi przy trasie kolei
Elstertalbahn Gera - Greiz -
Plauen (Vogtland) -
Weischlitz nieopodal mostu
nad doliną rzeki Elster.
Budynek jest objęty 
ochroną zabytków.
Po drugiej wojnie światowej
szlak odgrywał  wielkie
znaczenie dla ruchu 
towarowego, ponieważ
miasta położone nad rzeką
Weiße Elster były ważnymi
ośrodkami przemysłowymi.
Ponadto przejeżdżały tędy
pociągi dalekobieżne do
Czechosłowacji.
Model oryginalny
290 x 40 x 68 mm
Dostępny od 07/2009

41 616     H0
Korytko z pokrywą i
korytko zwrotnicy
na  liny sterujące
Z tym wyposażeniem 
można zbudować lokomo-
tywownię lub obrotnicę
obok nastawni w sposób
bardzo bliski rzeczywisto-
ści. Sygnalizatory i 
zwrotnice uruchamiane
były mechanicznie, przy
pomocy lin ułożonych 
w kanałach.
6 szt. korytek zwrotnicy
Długość całkowita 138 cm
Dostępny od 07/2009

41 617     H0
Podkłady 
Szczególnie przydatne 
do budowania urządzeń
torowych taboru tram -
wajowego.
7 mm, 9 mm, 13 mm 
szerokości
Długość całkowita po 
723 mm
Dostępny od 09/2009
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11 419 11 420

11 417     H0
Kamienice przy ulicy
Schmidtstraße 27/29
Jeden budynek trzypiętrowy
i jeden budynek 
czteropiętrowy z lokalami
handlowymi na parterze.
Pasują do naszych modeli
ulicy Schmidtstraße 11 do
25. Strona frontowa, ściana
szczytowa i strona tylna
całkowicie jako konstrukcja
z cegły. Stronę do ulicy
zdobi stiuk.
Dach pokryty jest 
dachówką karpiówką.
77 x 152 x 183 mm
77 x 152 x 215 mm
Dostępny od 09/2009

11 419     H0
2 wiaty autobusowe
Te prefabrykowane wiaty były bardzo często
stosowane w mieście i na wsi, Także na
przystankach tramwajowych zapewniały
ochronę przed deszczem i chłodem. 
Znaki przystanków dla autobusów i tram -
wajów w zakresie dostawy.
70 x 42 x 33 mm
Dostępny od 07/2009

11 420   H0
2 garaże
Sensem i celem produkcji gotowych 
prefabrykatów betonowych była niedroga
przemysłowa produkcja standardowych
budynków do uniwersalnego 
zastosowania.  
W zakresie dostawy znajduje się brama
drewniana lub stalowa - do wyboru.
42 x 70 x 33 mm 
Dostępny od 09/2009



41 615 41 615     H0
Okna i łuki 
nadokienne
Tylko modelarz - profesjo -
nalista jest w stanie sam
wykonać z cegiełek 
murowane łuki nadokienne.
Dlatego też oferujemy 
odrębnie trzy różne rozmiary
łącznie z odpowiednimi do
naszego artykułu Nastawnia
Oschatz oknami.
W ten sposób można 
zrealizować wiele z własnych
pomysłów budowlanych.
Może znajdziecie Państwo 
też zastosowanie dla 
znajdujących się w ramach
dostawy ozdób ściany 
szczytowych.

5 sztuk małych
10 sztuk średnich
25 sztuk dużych
Dostępny od 07/2009

Płyty dekoracyjne 
Z tworzywa sztucznego,
bardzo stabilne, z delikatną
strukturą, o szerokim
zastosowaniu.
Nasz asortyment obejmuje
15 rodzajów różnych 
struktur, po części także w
różnych kolorach.
Fragment przedstawiony
został w skali 1 : 1.  
Powierzchnia struktury 
10 x 20 cm
Dostępny od 07/2009

Dla indywidualnego 
kształtowania dachów z
blachy lub ścianek 
ochronnych Blacha falista czerwono -

brązowa
Blacha 
falista szara
52 231 2 sztuk
52 431 12 sztuk

Blacha trapezowa
szara
52 233 2 sztuk
52 433 12 sztuk

Blacha trapezowa
czerwono - brązowa   
52 232 2 sztuk
52 432 12 sztuk

52 230 2 sztuk
52 430 12 sztuk



13 327
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13 327     TT
Kładka dla pieszych
Przejście nad torami z
dwoma schodami 
wejściowymi, dla szlaków
dwutorowych, może być
budowana w kilku 
wariantach.
Wysokość przejezdna bez
toru 46 mm
Szerokość przejezdna 
106 mm
119 x 160 x 58 mm
Dostępny od 09/2009

13 326     TT
Stacja benzynowa
ON
Do tankowania lokomotyw
spalinowych. Z dwoma
cysternami i wanną do
przechwytywania oleju,
dystrybutorem oraz
pomieszczeniem 
ochronnym dla smarów.
Można także zbudować
skład beczek z 
ogrodzeniem.
Napełnianie cystern może
być dokonywane z wagonu
lub ciężarówki.
150 x 70 x 31 mm
Dostępny od 07/2009



76 931 76 93376 932

14 468 44 630

Twój sprzedawca modeli kolejowych: Nasz katalog nr 10 ukazał się w
lutym 2008 i będzie ważny przez 2 lata.
Otrzymacie go u swojego sprzedawcy 
modeli kolejowych bądź bezpośrednio 
u nas za opłatą 10 Euro.

Auhagen GmbH
Akcesoria do makiet · Opakowania kartonowe
Budowa form wtryskowych
Wtrysk wysoko ćiśnieniowy

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

76 931
Maty z kwiatów fioletowa

76 932
Maty z kwiatów czerwona

76 933
Maty z kwiatów biała

14 468     N
Budynek dróżnika
W stylu pruskim z dzwon-
kami elektrycznymi.
Dokładne odwzorowanie
struktury cegieł, zwłaszcza
nad drzwiami i oknami.
Pasuje do naszego 

artykułu 14 467 Dworzec
Kraków.
23 x 27 x 30 mm
Dostępny od 07/2009

44 630     N
4 mury z cegły z elementami fryzu ząbkowanego
Zespół art. 14 467 Dworzec Kraków z domkiem dróżnika art. 14 468
można teraz rozbudować z zupełnie indywidualnie kreowanymi 
budowlami z cegły. Dokładne wiązanie weneckie z zazębieniem dla
murów bez końca uzupełniane 3 różnymi wariantami fryzu 
ząbkowanego wzgl. ornamentami.
Po 114 x 35 mm
Dostępny od 09/2009

Maty z kwiatów
Wysokiej jakość materiał z pianki o rzec-
zywistej kolorystyce. Można go łatwo
obrabiać i wspaniale nadaje się do kreo-
wania wiernych naturze zarośli i krzewów.  
Ziarnistość i kolorystyka może się różnić
w zależności od partii dostawy.  
ok. 9,5 x 15 cm
Dostępny od 09/2009


