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Nasza Fabryka Maszyn Specjalnych August Hagen AG została 
założona około 1900 roku. Firma ciągle się rozwijała. Dzięki 
temu, że właściciele przezornie nabyli dużą działkę, było na niej 
miejsce dla przybudówek i dalszych budynków. 
Obecnie w skład majątku fabryki wchodzą: budynek 
produkcyjny, hala fabryczna, brama wjazdowa z przybudówką 
i budynek administracyjny. W planie są dalsze przedsięwzięcia 
budowlane.
Coraz większe zapotrzebowanie na materiały oraz ekspedycja 
towarów wymagały także doprowadzenia bocznicy kolejowej. 
Teren fabryki otoczony jest murem.
Także Państwo, będąc właścicielem modelu „swojej fabryki” 
możecie ją dowolnie rozbudowywać. Nasz „system modułowy” 
na to pozwala! Z artykułów: 11 421 - brama wjazdowa, 11 422 
- hala fabryczna i 11 423 - budynek produkcyjny 

możecie Państwo zaaranżować swoją firmową posiadłość. 
Wraz z dostawą powyższych artykułów oferowane są także 
elementy budowlane dla wykonania zupełnie indywidualnych 
przedsięwzięć. Z naszych wykonanych precyzyjnie w skali i ze 
wszystkimi, nawet najdrobniejszymi szczegółami budynków 
klinkierowych jesteśmy znani daleko poza granicami Niemiec. 
Te nowości przekonają Państwa do siebie tradycyjnie wysoką 
jakością. Nawet jeżeli nie widać tego jeszcze na fotografiach, to 
do zestawów, jak to jest w zwyczaju firmy Auhagen, dołączone 
zostały te szczególne drobiazgi. Może to być na przykład drabina 
przeciwpożarowa lub schody zewnętrzne, napowietrzniki lub 
odpowietrzniki dachowe, kraty okienne itp.  
O szczegółach poinformujemy Państwa 
wkrótce!

J a h r e



11 422

11 421

11 421

11 422     H0
Hala fabryczna

W takich lub podobnych halach, 
których styl architektoniczny jest w 
Niemczech i Europie Środkowej bardzo 
rozpowszechniony, w pierwszym rzędzie 
produkowane były maszyny, urządzenia 
i pojazdy. Podstawowa forma była w 
szerokim zakresie znormalizowana. 
Przystosowana do wjazdu lokomotyw 
i samochodów. Konstrukcja dachowa 
nie musi być sklejana, tak że w każdej 
chwili możliwa jest „kontrola życia 
wewnętrznego”. Dzięki konstrukcji 
segmentowej zmieniać można długości 
jak również łączyć kilka hal.
W sprzedaży od 10/2010

297 x 210 x 123 mm 

11 421     H0
Brama wjazdowa

Brama wykonana jest bez zbędnych esów-floresów, obszar wejściowy został jednak 
praktycznie cały zadaszony, konstrukcja nośna jest dobrze widoczna. Wejście może 
być zamknięte skrzydłami wykonanymi z kutej stali z zachowaniem najdrobniejszych 
szczegółów, wykonanych laserem z zabarwionego wcześniej kartonu. Po prawej stronie 
dobudowano małą halę fabryczną, po lewej dwukondygnacyjny budynek produkcyjny. 
Załadunek i rozładunek samochodów odbywa się na dziedzińcu wewnętrznym  
lub w hali fabrycznej – art. 11 422.
Pomysł wzornictwa bramy wjazdowej oparty jest po części na fabryce wagonów 
Waggonbau Görlitz. 
Szerokość w świetle 84 mm
Wysokość skrajni 65 mm
W sprzedaży od 10/2010

415 x 270 x 116 mm 
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11 424

11 423

41 622

11 424     H0
Budynek 
administracyjny

Budynek jest pozbawiony zbędnych 
ozdób. Niezwykłe są widoczne szare 
nadproża okienne. Z wejściem dla 
personelu i dla gości.
Tu możecie Państwo zmieniać kształt 
dachu. Zabudowanie okien dachowych 
nie jest konieczne. 
Wzorem dla tego modelu był budynek 
w Görlitz. 
W sprzedaży od 07/2010

242 x 115 x 144 mm 

11 423     H0
Budynek 
produkcyjny

Ten zestaw jest idealny do przedłużenia 
budynku produkcyjnego przy bramie 
wjazdowej. 
Prosta w formie budowla, poprzez 
konstrukcję segmentową długość jej 
może ulegać zmianie. 
W sprzedaży od 10/2010

206 x 114 x 104 mm 

41 622     H0
Ogrodzenie

Składa się z 10 segmentów muru, 
14 słupków oraz wykonanych z 
kutej stali bramy i furtki dla ruchu 
pojazdów i ruchu osobowego. Bramy 
wykonane są przy pomocy lasera  
z zachowaniem najdrobniejszych 
szczegółów, z zabarwionego wcześniej 
kartonu. 
W sprzedaży od 10/2010

Długość całkowita 531 mm
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41 620 41 61941 618

41 621 99 301 – 99 303

41 620     H0
Kanały kablowe, skrzynie 
rozdzielcze 

Do przewodów elektrycznych. W 
pobliżu nastawni trzeba było umieścić 
np. dużo kabli, przy dłuższych 
odległościach wystarczały te wąskie 
kanały. Pokrywa służyła ochronie. Przy 
pracach konserwacyjnych i naprawach 
kable są jednak w każdej chwili 
dostępne. Po 5 skrzyń rozdzielczych, 
dużych i małych Długość całkowita po 
67 cm szerokie i wąskie
W sprzedaży od 07/2010

41 618     H0
6 wskaźników ustawienia 
zwrotnicy

Wskaźniki ustawienia zwrotnicy 
stosowane były we wszystkich 
zwrotnicach do V epoki. Napęd dla 
ochrony umieszczony był w skrzyni 
napędowej zwrotnicy. Nasze modele 
oferowane są jako zestaw. W celu 
odtworzenia obsługiwanej na miejscu 
zwrotnicy zamontować należy dźwignię 
przełączającą. 
Zestaw zawiera po 3 sztuki dla lewych  
i prawych zwrotnic.  
W sprzedaży od 10/2010 

41 619     H0
10 Uchwytów cięgła lino-
wego, 2 Obudowy zestawu 
krążków

Do otwartego prowadzenia cięgieł 
linowych do semaforów kształtowych i 
zwrotnic. 
Idealne jako uzupełnienie naszego  
art. 41 616 pokrywy i skrzynie zwrotne 
do cięgien linowych.
W sprzedaży od 10/2010

41 621     H0
Atrapy lamp ulicznych

8 słupów z lampami, wysokość 70 mm
4 lampy naścienne wysięg 20 mm
W sprzedaży od 07/2010

99 301 – 99 303
Au-BOX

Pudełka do przechowywania i trans-
portowania lokomotyw i wagonów
W ciągu lat zgromadziliście wiele 
lokomotyw i wagonów i jesteście z nich 
dumni. Ale z biegiem czasu opakowania 
Waszych klejnotów stały się nie do 
oglądania. Śpieszymy z pomocą oferując 
nasze atrakcyjne pudełka w trzech 
rozmiarach. Przykrywka z kartonu z 
nadrukiem z przeźroczystym okienkiem. 
Pudełko ze stabilnej mikrofali. Wkładka 
z tworzywa piankowego chroni Wasze 
pojazdy przed uszkodzeniami. Dostawa 
w formie rozłożonej. Pudełka składane 
można łatwo zmontować.
W sprzedaży od 07/2010 

99 301
Rozmiar wewnętrzny 150 x 60 x 50 mm
Przykrój tworzywa piankowego 
150 x 130 x 8 mm

99 302
Rozmiar wewnętrzny 230 x 60 x 50 mm
Przykrój tworzywa piankowego 
230 x 130 x 8 mm

99 303
Rozmiar wewnętrzny 300 x 60 x 50 mm
Przykrój tworzywa piankowego 
300 x 130 x 8 mm

Pakowane po 10 sztuk

Pakowane po 10 sztuk

Pakowane po 10 sztuk
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99 05148 655 42 512

14 469

44 632 44 631

48 655     H0/TT
24 pomosty, 
12 pokryw

Tu imitowana jest blacha ryflowana i 
drewno. Dzięki tym elementom możecie 
wiernie odwzorowywać przejścia torów 
i kładki pomiędzy szynami, np. na 
mostach. 
W sprzedaży od 07/2010

Po 90 x 12 mm

99 051     H0/TT
Model reklamowy – 
sklepik z modelami kolejek

Jako niedrogi model nadaje się dobrze 
do „kącików majsterkowicza” dla 
modelarstwa i tworzenia modeli kolejek. 
Szczególnie łatwy do zbudowania.
W sprzedaży od 07/2010 

100 x 75 x 55 mm 

42 512     H0/TT
Powiększenie tła 
Wolkenstein / Erzgebirge 
(Rudawy)

Teraz można także przedłużyć ulubioną 
panoramę Rudaw. Jest to możliwe  
od nowego wydania art. 42 508. 
Tło składa się z 3 kolorowych obrazów 
o długości po 66 cm. 
Wymiar całkowity 198 x 47 cm
W sprzedaży od 02/2010 

14 469     N
Magazynek na towar

Wspaniałe uzupełnienie dla naszych 
wykonanych precyzyjnie w skali i ze 
wszystkimi, nawet najdrobniejszymi 
szczegółami budowli klinkierowych:  
art. 14 467 dworzec Kraków  
i art. 14 468 domek dróżnika.
Z rampą, otwieranymi bramami  
i wejściem bocznym.
W sprzedaży od 07/2010

111 x 68 x 55 mm

44 632     N
6 Płyty z kostki brukowej

Z wypustami po obu stronach do 
tworzenia powierzchni ciągłych. 
W sprzedaży od 07/2010

Po 58 x 110 mm

44 631     N
Krawędzie peronu

Dla indywidualnego budowania peronu. Krawędzie peronu i płyty z kostki brukowej 
można dowolnie łączyć ze sobą.
Można z nich także tworzyć łuki o dowolnych promieniach. 
W sprzedaży od 07/2010

8 sztuka po 125 x 5,5 mm
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13 328

13 329

43 563 43 564

13 332

13 328     TT
Dworzec 
Wittenburg

Pierwowzór tego modelu stoi w 
pobliżu Schwerin na szlaku Hagenow 
– Zarrentin. Budynek ten jest bardzo 
atrakcyjny dzięki niemalże kwadratowej 
nawie środkowej oraz zaskakującej 
formie dachu. Z magazynkiem na 
towar, peronem i zadaszeniem oraz 
studzienką okna piwnicznego, małą 
rampą, zegarem, lampą i ławkami.
Zrezygnowaliśmy z wykonania 
ręcznego, ponieważ najważniejsze 
części będą mogły być produkowane 
już niedługo seryjnie. Dlatego rysunek 
konstrukcyjny przedstawiony został  
w kolorze.
Model oryginalny
W sprzedaży od 07/2010

500 x 110 x 96 mm

13 329     TT
Dworzec Neustadt

Dworce wiejskie takie, jak ten w Wittenburg, budowane były również także w 
innych miastach. Oczywiście większe! Niedrogi wtedy sposób budowy modułowej 
wykorzystaliśmy i skonstruowaliśmy dworzec miejski. Bez peronu. Z zegarem, lampą 
i ławkami. Zrezygnowaliśmy z wykonania ręcznego, ponieważ najważniejsze części 
będą mogły być produkowane już niedługo seryjnie. Dlatego rysunek konstrukcyjny 
przedstawiony został w kolorze.
W sprzedaży od 07/2010

550 x 120 x 96 mm

43 564     TT
10 szt. wypełnień torowiska

Beton. Do przejść ulicznych i drogowych, 
na dworcach towarowych i instalacjach 
przemysłowych. Także jako ładunek.
W sprzedaży od 07/2010  

43 563     TT
Kozioł oporowy

Typ sielski. 
W sprzedaży od 07/2010

13 332     TT
Dom wielorodzinny

„Połączyliśmy” nasze art. 13 316 i 
13 318. Dzięki temu możliwe jest 
już teraz jest budowanie wszystkich 
4 wariantów. Tym samym nie ma już 
granic dla fantazji przy kształtowaniu 
nowego osiedla. 
Wszystkie części są załączone.
W sprzedaży od 02/2010  

Po 55 x 9,5 mm

260 x 98 x 115 mm
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13 33113 330 71 925

53 517 53 515

53 514

53 516

13 330     TT
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.
W sprzedaży od 07/2010

Po 51 x 32 x 25 mm

13 331     TT
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.
W sprzedaży od 07/2010  

Po 32 x 51 x 25 mm Po 19 cm

71 925
3 jodły 

Tylko pojedynczo lub na skraju lasu jodły 
mają przy takiej wysokości jeszcze tyle 
gałęzi. One nie stoją w cieniu innych 
drzew. Delikatne drobiny pyłu zbijają się 
w płatki. 
W sprzedaży od 07/2010

53 516
UHU-Sprühkleber

Nadaje się szczególnie do tworzenia 
terenów zielonych z drzew i krzewów. 
Mgiełka aerozolu dochodzi do 
najdrobniejszych gałązek. Powierzchnię 
roboczą chronić kartonem lub gazetą!
W sprzedaży od 02/2010

200 ml

53 514
UHU-Alleskleber

W modelarstwie nie można się bez 
niego obejść. Krystaliczny jak szkło, 
szybki, mocny, a mimo tego możliwe są 
korekty. Łatwy do rozprowadzania.
W sprzedaży od 02/2010

20 g

53 517
UHU-Plast

Specjalny klej do modelarstwa z 
tworzyw sztucznych. Dozownik 
umożliwia precyzyjne dawkowanie kleju 
także na najmniejszych elementach.
W sprzedaży od 02/2010

30 g

53 515
UHU-Sekundenkleber

Płynny. Połączenie klejone może być 
bardzo precyzyjnie stworzone, jest 
błyskawicznie połączone i ekstremalnie 
mocne. Właściwy dla wielu tworzyw 
sztucznych, porcelany, ceramiki, metalu, 
drewna i gumy.
W sprzedaży od 02/2010

3 g
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Twój sprzedawca modeli kolejowych Nasz katalog nr 11 ukazał się w lutym 2010 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

Rok 2010 jest dla nas rokiem szczególnym. Auhagen ukończy 125 lat!
Nasze urodziny stały się dla nas okazją do zrealizowania niektórych 
pomysłów. Także będąc w naszym „dojrzałym wieku” można odświeżyć 
swój wizerunek. Od tej chwili Auhagen pakuje swoje zestawy 
montażowe do pudełek z nowym wzornictwem.

Trwają przygotowania do dni 
otwartych drzwi. Zapraszamy 
Państwa serdecznie w dniach  
4 i 5 września 2010 każdorazowo 
w godzinach 10 – 18. 
Świętujmy wspólnie
125 lat Auhagen.
Rudawską kolejką Erzgebirgsbahn 
możecie Państwo dojechać 
bezpośrednio do przystanku na 
żądanie „Auhagen“. A tam czeka 
na Państwa szereg atrakcji, jak 
np. możliwość fachowej dyskusji  
z Hagen von Ortloff, moderatorem 
serii SWR „Romantyka kolejowa“, 
autobus – muzeum samochodowej 
firmy modelarskiej Rietze, 
wskazówki dla majsterkowiczów od 
i z Hartmut Groll i Modellbau-Team 
z Kolonii oraz oczywiście możliwość 
zajrzenia za kulisy firmy Auhagen. 
Nastrój festynu ludowego przeżyć 
można nie tylko w Hüttengrund, 
ale także na rynku w Marienberg. 
Pociągiem możecie Państwo jeździć 
tam i z powrotem!
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