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11 461     H0
Bezandingsinstallatie

Om goed te kunnen functioneren heeft elke 
locomotief ook zand nodig. Om de wrijving 
bij het wegrijden en remmen te verhogen, 
vooral bij moeilijke weersomstandigheden, 
wordt zand uit de zandtanks van de loco-
motief via buizen tussen het wiel en de rail 
gestrooid. Dit zand wordt net als kolen en 
water of diesel in de bedrijfsinstallaties bi-
jgevuld. Het Auhagen-model heeft een uni-
verseel model als voorbeeld. Bijv. op station 
Berlin-Schöneweide en Lutherstadt Witten-
berg werd en wordt dit gebruikt. Het mo-
del is zeer gedetailleerd vormgegeven, met 
zeer dunne fijne onderdelen. De plek van de 
zandopslag naast de toren kan vrij worden 
gekozen. De verbinding wordt tot stand ge-
bracht met een flexibele slang. Voor gebruik 
met beddingrails worden verhogingen mee-
geleverd. Model naar het origineel.
Leverbaar vanaf 09/2020
Adviesprijs 29,90 EUR

80 x 40 x 141 mm / 37 x 28 x 55 mm

Handpatroon van modellen
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29 mm

41 663     H0
Stootblok

Schaalmodel van een stootblok gemaakt van 
met schetsplaten vastgeschroefde railprofie-
len. Om op de rails te zetten. De beide zeer 
gedetailleerde modellen zijn elk uitgerust 
met Sh0-signaal, spersignaal-bord. Te gebru-
iken vanaf periode 2. Naar keuze geschikt 
voor verschillende railprofielen door speci-
fieke onderdelen. 
Filigraan bouwpakket. 2 stuks
Leverbaar vanaf 09/2020
Adviesprijs 8,90 EUR

41 664     H0
Stootblok gebogen

Schaalmodel van een stootblok gemaakt van 
gebogen railprofielen en stootbuffers. Om 
neer te zetten aan het einde van het spoor.
De zeer gedetailleerde modellen zijn voorzi-
en van stootbuffers en zijn elk uitgerust met 
Sh0-signaal, spersignaal-bord. Te gebruiken 
vanaf periode 1.
Filigraan bouwpakket. 2 stuks
Leverbaar vanaf 09/2020
Adviesprijs 11,90 EUR

41 665     H0
Stootblok hout

Schaalmodel van een stootblok gemaakt van 
verticaal staande ingegraven houten balken. 
Om neer te zetten aan het einde van het 
spoor. De zeer fijn gestructureerde houten 
balken van modellen zijn gelaserd uit echt 
hout. De vulling van het blok is met gras 
begroeid. Uitgerust met Sh0-signaal, sper-
signaal-bord. Te gebruiken vanaf periode 1. 
Kant-en-klare modellen. 1 st
Leverbaar vanaf 09/2020
Adviesprijs 15,90 EUR

24 x 29 x 18 mm 54 x 30 x 21 mm 25 x 31 x 21 mm

41 659     H0
Laadkraan T170

De ‚zelfrijdende laadkraan T170‘ werd ge-
produceerd in de DDR vanaf midden jaren 50 
en werd gebruikt in de landbouw en op bou-
wplaatsen. Op eigen kracht reed hij slechts 
3,5 km/h ‚snel‘, maar hij kon ook met ma-
ximaal 20 km/h worden gesleept. De 6,3 m 
lange giek, bestaande uit twee buizen, werd 
met kabels omhoog en omlaag gebracht. 
Met de motor van 10 pk, later 13 pk, kon ma-
ximaal 0,8 t worden opgetild. Ons gedetail-
leerde bouwpakket is een exact nagemaakte 
kopie van het origineel. Op het onderstel 
met bestuurbare voorwielen kan de opbouw 
360° worden gedraaid. De giek, waarvan 
de hellingshoek variabel is, kan naar keuze 
worden uitgerust met een haak of een mest-
grijper. Met realistische opdruk en banden.
Model naar het origineel.
Leverbaar vanaf 09/2020
Adviesprijs 31,50 EUR

Handpatroon van modellen
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41 666

H0

41 666     H0
Werkplaatsuitrusting

Met deze accessoire-set kunnen werkplaats-
en, bijv. in industriële gebouwen, realistisch 
worden ingericht. Werkbanken met uitschuif-
bare laden en bankschroeven evenals kasten 
met naar wens geopende of gesloten deuren 
worden aangevuld met twee compressoren 
met accessoires en brandblussers. Voor de 
uitbreidbare zware stellingkast worden eu-
ropallets meegeleverd.
Leverbaar vanaf 07/2020
Adviesprij 19,90 EUR

11 460     H0
Autowerkplaats

Dit basismodel uit het modulaire systeem 
van Auhagen bevat uitgebreide accessoires 
voor het vormgeven van een kleine auto-
werkplaats. De garagedeur kan ook open 
worden gemonteerd en dan is het uitgebrei-
de interieur goed te zien: bijv. werkbanken 
met lades en bankschroeven, stalen kasten 
en stellingen, een compressor met acces-
soires, los gereedschap en nog veel meer. De 
extra binnenwanden en de vloer zijn realis-
tisch vormgegeven met bedrukt karton. Een 
speciale blikvanger is de mobiele schaar-
hefbrug (van VEB Hefbruggen Lunzenau) 
met een draagvermogen van max. 2 ton. De 
autobrug die buiten staat, en waarvan de 
spoorwijdte variabel kan worden opgebou-
wd, is bijvoorbeeld geschikt voor onderhoud 
aan de onderkant van de auto. Verschillende 
vaten, ook gedeukte, met smeermiddelen 
en onderhoudsproducten getuigen van een 
goede klandizie in de modelwerkplaats.
Leverbaar vanaf 07/2020
Adviesprij 49,90 EUR

153 x 64 x 67 mm
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41 658

41 658 41 658

41 657     H0
Multicar M22 met watertank

Bouwpakket voertuig met watertank op 
basis van de Multicar M22. Het echte exem-
plaar heeft een 1600-liter-tank. Deze wordt 
gevuld met een zuigslang, die als hij niet in 
gebruik is om de tank van de wagen ligt. 
Aan de achterzijde van de origineelgetrouw 
bedrukte tank zijn een slanghaspel en de hy-
draulische motorpomp ondergebracht – be-
schermd tegen weersinvloeden. Met banden 
die net echt lijken. De vooras kan ingestuurd 
neergezet worden. Meegeleverd wordt een 
vel bedrukt met nationale en internationale 
kentekenplaten.
Leverbaar vanaf 07/2020
Adviesprij 23,90 EUR

39 x 15 x 22 mm

41 658     H0
Voertuig-accessoires

Voor de vormgeving van bouwplaatsen zijn 
ladingmateriaal en andere accessoires bij 
uitstek geschikt. De Multicar M22 met laad-
bak art. 41 644 en de aanhangwagen art. 
41 642 kunnen nu worden voorzien van een 
lading zand. Net als de dumper art. 41 641 
uit het voertuig-assortiment van Auhagen. 
Zandbulten van verschillende grootte eve-
nals emmers, schoppen, bezems, een kruiwa-
gen en een speciekuip maken de bouwplaats 
compleet. De zijschotverhoging kan bijv. 
worden gebruikt voor voertuigen van een 
kolenhandelaar. Het zijn losse onderdelen, 
die daardoor flexibel te gebruiken zijn.
Leverbaar vanaf 03/2020
Adviesprij 12,50 EUR

Handpatroon van modellen
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41 662

42 657

42 657

41 660 41 667

41 661

42 657

H0

41 662     H0
Telefooncellen en brievenbussen

In de huidige tijd van mobiele telefonie is 
het moeilijk voor te stellen dat je vroeger bij 
een telefooncel in de rij moest staan om te 
bellen. Een bordje met ‚Hou het kort!‘ was 
dus erg nuttig. De 4 telefooncellen worden 
aangevuld met 2 staande brievenbussen en 
4 wandbrievenbussen.
Leverbaar vanaf 07/2020
Adviesprij 9,50 EUR

42 657     H0/TT
Trottoirplaten met accessoires

Onze trottoirplaten passen bij de stoepran-
den en straatgoten art. 42 656. Speciale 
hoekstukken voor verschillende bochten 
maken het vormgeven van trottoirs eenvou-
dig en origineelgetrouw. Platen met uitspa-
ringen voor meegeleverde straatputdeksels 
evenals geperforeerde elementen voor naar 
wens aanbrengen van straatlampen vullen 
het modulaire systeem aan. Ook te combine-
ren met bijv. de boomroosters art. 42 658 en 
de jonge bomen art. 70 950 / 70 951. 
9 platen elk 92 x 23 mm.
Totale lengte van rechte delen 828 mm
Leverbaar vanaf 03/2020
Adviesprij 16,90 EUR

41 660     H0
Zware stellingkast en pallets

De stevige industriële stellingkast kan in 
verschillende varianten worden opgebouwd. 
De kastplanken kunnen daarbij naar wens 
worden gebruikt. 24 europallets in twee 
uitvoeringen en 4 metalen dozen dienen als 
frisse decoratie.Plank met 9 standaards en 
27 planken.
Leverbaar vanaf 03/2020
Adviesprij 14,90 EUR

41 667     H0
Pallets

De europallets in H0 kunnen worden gebru-
ikt om voertuigen te beladen, laadscènes 
weer te geven of grote palletmagazijnen te 
maken. Een verpakking bevat 80 ‚normale‘ 
pallets en 16 pallets met opzetframe in elk 
twee verschillende versies. 
Leverbaar vanaf 03/2020
AdviesprijP 14,50 EUR

136 x 12 x 44 mm
14 x 9 x 1,8 mm
14 x 9 x 4 mm

41 661     H0
Straatlantaarns

Deze lantaarns van het type RSL1 waren 
sinds de jaren zestig in het straatbeeld van 
de DDR te vinden. Ze verlichten straten en 
pleinen, meestal gemonteerd op een beton-
nen mast, ook tegenwoordig nog in veel 
steden en dorpen. Aan het ronde structu-
urglas, vastgehouden door metalen beugels, 
ontleent de lantaarn zijn naam: ‚Rundschei-
benleuchte‘ (lantaarn met ronde glasplaten). 
De schaalmodellen zijn ideaal voor het vorm-
geven van woonwijken, parken en straten. 
8 mastlampen hoogte 64 mm
Leverbaar vanaf 07/2020
Adviesprij 13,90 EUR

12 x 12 x 25 mm
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42 658

70 950

70 951 70 951

70 950

70 950     H0/TT/N
Jonge bomen

10 net geplante loofbomen, nog gestut met 
boompalen en boomband, wachten op hun 
plaats op de modelspoorbaan. De bladeren 
worden als foliage meegeleverd met het 
bouwpakket. De kleine bodemplaat past 
in de uitsparing van de trottoirplaten art. 
42 657 en kan worden aangevuld met het 
boomrooster art. 42 658.
10 stuks
Leverbaar vanaf 03/2020
Adviesprijs 19,90 EUR

23 x 23 x 42 mm 

42 658     H0/TT
Boomrooster

De grond rondom bomen is vaak bedekt met 
metalen roosters om de wortels te bescher-
men. Ze vormen een perfecte aanvulling op 
de jonge bomen art. 70 950 en passen in 
de uitsparing van het bijpassende trottoir-
systeem art. 42 657. Gemaakt van stevig 
lasercut-karton. Raadpleeg hiervoor onze 
modelbouwtip in de catalogus of op www.
auhagen.de. 
5 stuks
Leverbaar vanaf 03/2020
Adviesprijs 7,50 EUR

23 x 23 mm 

70 951     H0/TT/N
Jonge bomen winter

Het is de eerste winter voor de jonge bomen 
langs de buitenweg. Ze zijn goed gegroeid, 
ze krijgen immers ook steeds voldoende 
water. Daarvan getuigt de geul in de aarde 
rondom de stam.
10 stuks
Leverbaar vanaf 03/2020
Adviesprijs 13,90 EUR

23 x 23 x 42 mm 
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43 667     TT
Telefooncellen en brievenbussen

In de huidige tijd van mobiele telefonie is het 
moeilijk voor te stellen dat je vroeger bij een 
telefooncel in de rij moest staan om te bel-
len. De 4 telefooncellen worden aangevuld 
met 2 staande brievenbussen en 4 wandbrie-
venbussen.
Leverbaar vanaf 03/2020
Adviesprij 8,50 EUR

8 x 8 x 19 mm

43 665     TT
Omheining

Bakstenen muren zijn een stijlvolle manier 
om een grondstuk te omheinen. Om ook 
grotere terreinen te kunnen omheinen, zijn 
er voldoende muursegmenten in verschillen-
de combinaties en 4 losse zuilen aanwezig. 
Dekstenen voor de zuilen zijn inbegrepen. De 
grote toegangspoort voor voertuigen evenals 
de kleine poort voor voetgangers zijn ge-
maakt van stevig lasercut-karton.
Lengte 800 mm
Deurbreedte 40 mm en 10 mm
Leverbaar vanaf 03/2020
Adviesprij 19,90 EUR

13 346     TT
Postkantoor

Het postkantoor werd gebouwd rond 1900, 
maar het is keer op keer verbouwd en is nu 
geschikt voor de moderne postdienst. De 
moderniseringen bestaan uit een aanbouw 
voor de portier en een laadperron aan de 
achterkant, beschermd door een schuin dak. 
De 4 transportkarren kunnen met pakketten 
beladen worden. Ook de straatgevel ziet er 
met muurlantaarns, brievenbussen en een 
vlaggenmast met vlag erg indrukwekkend 
uit. Enkele van de meegeleverde 4 telefoon-
cellen kunnen ook in de omliggende straten 
worden geplaatst. Het opschrift ‚Postamt‘ 
(Postkantoor) en het raamhekwerk zijn ge-
maakt van stevig lasercut-karton.
Leverbaar vanaf 07/2020
Adviesprij 27,90 EUR

143 x 137 x 98 mm
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43 662

43 662

43 663

43 662

43 664

43 666

43 662     TT
Multicar M22  
Post met aanhanger

Bouwpakket in kenmerkend geel met grijze 
dekzeilen en zwart onderstel. Origineelge-
trouw bedrukte en met buitenspiegels uitge-
ruste cabine. 
Multicar 28 x 11 x 18 mm
Aanhanger 27 x 11 x 18 mm
Leverbaar vanaf 07/2020
Adviesprij 19,90 EUR

43 663     TT
Elektrowagen Post  
met aanhanger

Voor korte transporten bijv. op het terrein 
van het spoorweg-postkantoor werden 
elektrowagens, ook met aanhangwagen, ge-
bruikt. De brieven en pakketten waren in de 
grote houten opbouwbakken goed beschut 
tegen weer en wind. De modellen zijn in ken-
merkend geel uitgevoerd met grijze daken 
en zwart onderstel. Het reservewiel aan de 
voorkant van de aanhanger maakt het gede-
tailleerde bouwpakket compleet.
Elektrowagen 27 x 10 x 17 mm
Aanhanger 27 x 10 x 17 mm
Leverbaar vanaf 07/2020
Adviesprij 19,90 EUR

43 664     TT 
Bestelwagens Post

Kant-en-klare modellen. De set bestaande 
uit pick-up en bestelwagen bevat 2 voertu-
igen in het kenmerkende geel voor de be-
zorgdienst en 2 grijze varianten met zwaai-
licht voor de storingsdienst. Met realistische 
opdruk.
2 wagens met opbouw in geel en grijs 
36 x 15 x 16 mm
2 pickups in geel en grijs 
36 x 15 x 13 mm
Leverbaar vanaf 07/2020
Adviesprij 19,50 EUR

43 666      TT
Straatlantaarns

Deze lantaarns van het type RSL1 waren 
sinds de jaren zestig in het straatbeeld van 
de DDR te vinden. Ze verlichten straten en 
pleinen, meestal gemonteerd op een beton-
nen mast, ook tegenwoordig nog in veel 
steden en dorpen. Aan het ronde structu-
urglas, vastgehouden door metalen beugels, 
ontleent de lantaarn zijn naam: ‚Rundschei-
benleuchte‘ (lantaarn met ronde glasplaten). 
De schaalmodellen zijn ideaal voor het vorm-
geven van woonwijken, parken en straten. 
8 mastlampen hoogte 47 mm
Leverbaar vanaf 03/2020
Adviesprij 13,50 EUR

Handpatroon van modellen
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44 651     N
Straatlantaarns

Deze lantaarns van het type RSL1 waren 
sinds de jaren zestig in het straatbeeld van 
de DDR te vinden. Ze verlichten straten en 
pleinen, meestal gemonteerd op een beton-
nen mast, ook tegenwoordig nog in veel 
steden en dorpen. Aan het ronde structu-
urglas, vastgehouden door metalen beugels, 
ontleent de lantaarn zijn naam: ‚Rundschei-
benleuchte‘ (lantaarn met ronde glasplaten). 
De schaalmodellen zijn ideaal voor het vorm-
geven van woonwijken, parken en straten. 
8 mastlampen hoogte 35 mm
Leverbaar vanaf 09/2020
Adviesprij 11,90 EUR

44 652     N
Telefooncellen en brievenbussen

In de huidige tijd van mobiele telefonie is het 
moeilijk voor te stellen dat je vroeger bij een 
telefooncel in de rij moest staan. De 4 tele-
fooncellen worden aangevuld met 2 staande 
brievenbussen en 4 wandbrievenbussen.
Leverbaar vanaf 09/2020
Adviesprij 8,50 EUR

43 668     TT
Stootblok

Schaalmodel van een stootblok gemaakt van 
met schetsplaten vastgeschroefde railprofie-
len. Om op de rails te zetten. De beide zeer 
gedetailleerde modellen zijn elk uitgerust 
met Sh0-signaal, spersignaal-bord. Te gebru-
iken vanaf periode 2. 
Filigraan bouwpakket. 2 stuks
Leverbaar vanaf 07/2020
Adviesprijs 8,50 EUR

17 x 21 x 13 mm

43 669     TT
Stootblok gebogen

Schaalmodel van een stootblok gemaakt van 
gebogen railprofielen en stootbuffers. Om 
neer te zetten aan het einde van het spoor.
De zeer gedetailleerde modellen zijn voorzi-
en van stootbuffers en zijn elk uitgerust met 
Sh0-signaal, spersignaal-bord. Te gebruiken 
vanaf periode 1.
Filigraan bouwpakket. 2 stuks
Leverbaar vanaf 07/2020
Adviesprijs 11,50 EUR

39 x 22 x 17 mm

43 670     TT
Stootblok hout

Schaalmodel van een stootblok gemaakt van 
verticaal staande ingegraven houten balken. 
De zeer fijn gestructureerde houten balken 
van modellen zijn gelaserd uit echt hout. De 
vulling van het blok is met gras begroeid. 
Uitgerust met Sh0-signaal, spersignaal-bord. 
Te gebruiken vanaf periode 1. Kant-en-klare 
modellen. 1 st
Leverbaar vanaf 07/2020
Adviesprijs 14,90 EUR

18 x 22 x 16 mm

6 x 6 x 14 mm
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14 486

N

44 653 44 654 44 655

40 mm

58,5 mm

14 486 14 486
14 486     N
Portaalkraan

Met een portaalkraan kunnen goederen van 
een wagon op een vrachtwagen of tussen 
twee wagons onderling worden omgeslagen. 
Ons model heeft een stationaire versie op 
betonnen sokkels als voorbeeld. De houten 
wanden dienen als weerbescherming voor 
de loopkat. De haak kan naar keuze worden 
uitgerust met een schrootmagneet. Voor on-
derhoudswerkzaamheden is er een ladder 
die gemaakt is van stevig lasercut-karton. 
Leverbaar vanaf 09/2020
Adviesprij 24,90 EUR

44 653     N
Stootblok

Schaalmodel van een stootblok gemaakt van 
met schetsplaten vastgeschroefde railprofie-
len. Om op de rails te zetten. De beide zeer 
gedetailleerde modellen zijn elk uitgerust 
met Sh0-signaal, spersignaal-bord. Te gebru-
iken vanaf periode 2. Naar keuze geschikt 
voor verschillende railprofielen door speci-
fieke onderdelen. 
Filigraan bouwpakket. 2 stuks
Leverbaar vanaf 09/2020
Adviesprijs 8,50 EUR

44 654     N
Stootblok gebogen

Schaalmodel van een stootblok gemaakt van 
gebogen railprofielen en stootbuffers. Om 
neer te zetten aan het einde van het spoor.
De zeer gedetailleerde modellen zijn voorzi-
en van stootbuffers en zijn elk uitgerust met 
Sh0-signaal, spersignaal-bord. Te gebruiken 
vanaf periode 1.
Filigraan bouwpakket. 2 stuks
Leverbaar vanaf 09/2020
Adviesprijs 11,50 EUR

44 655     N
Stootblok hout

Schaalmodel van een stootblok gemaakt van 
verticaal staande ingegraven houten balken. 
Om neer te zetten aan het einde van het 
spoor. De zeer fijn gestructureerde houten 
balken van modellen zijn gelaserd uit echt 
hout. De vulling van het blok is met gras 
begroeid. Uitgerust met Sh0-signaal, sper-
signaal-bord. Te gebruiken vanaf periode 1. 
Kant-en-klare modellen. 1 st
Leverbaar vanaf 09/2020
Adviesprijs 13,90 EUR

13 x 16 x 10 mm 30 x 16 x 13 mm 13 x 17 x 12 mm

96 x 22 x 60 mm

Handpatroon van modellen
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