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Doplňky pro železniční modelářství  H0·TT·N

Náš specializovaný strojírenský podnik August Hagen AG 
byl založen v roce 1900. Firma se neustále rozvíjela. Majitelé 
záměrně koupili velký pozemek, aby se na něj vešly přístavby a 
další budovy. 
V současnosti k tomuto pozemku patří provozní budova, tovární 
hala, brána závodu s přístavbou a správní budova. Plánují se 
další stavební záměry. 
Rostoucí potřeba materiálu a expedice zboží si vyžádaly dokonce 
železniční připojení. Podnikový areál je ohraničen zdí.
Také vy jako majitelé „modelové továrny“ ji můžete libovolně 
rozšiřovat. Umožňuje to náš „stavebnicový systém“! Z výrobků 
11 421 brána závodu, 11 422 tovární hala a 11 423 provozní 
budova vytvoříte svůj podnikový areál. K tomuto zboží nabízíme

rovněž díly pro realizaci vašich individuálních záměrů.
Naše stavby z ostře pálených cihel, provedené v přesném měřítku 
a opatřené mnoha drobnými detaily, jsou dnes vyhlášené daleko 
za hranicemi Německa. Tyto novinky vás o tom přesvědčí v 
obvyklé kvalitě. 
Ačkoliv to na fotografi ích není znázorněno, jsou součástí 
stavebnic, jak je u společnosti Auhagen běžné, určité drobnosti. 
Může to být například požární žebřík či venkovní schodiště, 
střešní ventilace, okenní mříže apod.
Podrobnosti vám včas sdělíme! 
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11 422

11 421

11 421

11 422     H0
Tovární hala

V takovýchto nebo podobných halách, 
jejichž stavební styl je v Německu 
a střední Evropě velmi rozšířen, se 
vyráběly v prvé řadě stroje, zařízení a 
vozidla. Základní tvar byl maximálně 
standardizován.
Vhodné pro vjezd lokomotiv a 
železničních vozů. Střešní konstrukce 
nemusí být přilepena. Je tedy možné 
kdykoliv „zkontrolovat dění uvnitř“. 
Segmentovou konstrukci lze obměňovat 
v podélném směru nebo řazením 
několika hal vedle sebe. 
K dodání od 10/2010

297 x 210 x 123 mm 

11 421     H0
Závodní brána

Na portálu se nenachází žádné ozdoby, vstupní prostor je prakticky zastřešen, nosná 
konstrukce je dobře viditelná. Vchod lze uzavřít detailně propracovanou kovanou 
branou vyřezanou laserem z barevného kartonu. Vpravo je přistavěna malá tovární 
hala a vlevo dvoupodlažní provozní budova. Železniční vozy se nakládají a vykládají na 
nádvoří nebo v tovární hale kat. č. 11 422.
Vzhled této závodní brány byl zčásti inspirován bývalou vagonkou ve Zhořelci.  
Brána
Světlá šířka 84 mm
Průjezdná výška 65 mm
K dodání od 10/2010

415 x 270 x 116 mm 
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11 424

11 423

41 622

11 424     H0
Správní 
budova

Budova je relativně bez ozdob. Nevšední 
jsou viditelné šedé nadokenní překlady. 
S vchodem pro personál a návštěvy. 
U tohoto modelu můžete obměňovat 
vzhled střechy. Varianta s vikýři nemusí 
být nutně jediná.  
Předlohou pro tento model byla budova 
ve Zhořelci. 
K dodání od 07/2010

242 x 115 x 144 mm 

11 423     H0
Provozní 
budova

Tato stavebnice je vhodná k prodloužení 
provozní budovy u závodní brány. 
Jednoduchá účelová stavba, jejíž vzhled 
lze obměňovat pomocní segmentové 
konstrukce v podélném směru.  
K dodání od 10/2010

206 x 114 x 104 mm 

41 622     H0
Ohrazení

Skládá se z 10 zídek, 14 sloupků, 
jedné kované brány pro vjezd vozidel 
a jedné pro průchod osob. Detailně 
propracované brány jsou vyřezány 
laserem z barveného kartonu. 
K dodání od 10/2010

Celková délka 531 mm 
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41 620 41 61941 618

41 621 99 301 – 99 303

41 620     H0
Kabelovody, rozvodné skříně 

Pro elektrická vedení. V  blízkosti 
stavědla bylo kupříkladu potřeba 
umístit větší množství kabelů, ve větší 
vzdálenosti stačily úzké kabelovody. 
Kryty plnily ochrannou funkci. V případě 
údržby nebo opravy však byly kabely 
kdykoliv dostupné. Vždy 5 malých a 
velkých rozvodných skříní  Celková 
délka širokých i úzkých kabelovodů 
vždy 67 cm 
K dodání od 07/2010

41 618     H0
6 výhybkových svítilen

Výhybkové svítilny lze použít u všech 
výhybek do epochy V. Pohon byl za 
účelem ochrany umístěn v hnací skříni 
výhybky. Naše atrapy jsou nabízeny 
jako stavebnice. K  vytvoření místně 
přestavované výhybky je nutné 
nainstalovat přestavnou páku. 
Vždy 3 kusy pro pravé a levé výhybky.
K dodání od 10/2010 

41 619     H0
10 držáků lanovodů,
2 skříně přítlačných kladek

Nekryté lanovody vedoucí k  tvarovým 
návěstidlům a výhybkám. 
Skvěle se hodí jako doplněk k našemu 
výrobku kat. č. 41 616 Kryty a rozvodné 
skříně lanovodu. 
K dodání od 10/2010

41 621     H0
Atrapy pouličních lamp se 
zahnutými sloupy

8 stožárových lamp, výška 70 mm
4 nástěnné lampy, délka vyčnívání 
20 mm
K dodání od 07/2010

99 301 – 99 303 
Au-BOX

Úložné a přepravní boxy pro lokomotivy 
a železniční vozy. V  průběhu let 
jste nasbírali mnoho lokomotiv a 
železničních vozů a jste na to hrdí. 
Postupem času však obaly vašich 
skvostů ztratily svůj hezký vzhled. 
Naše atraktivní krabičky ve třech 
velikostech se postarají o nápravu. Víka 
jsou vyrobena z  kartonu a opatřena 
průhledným oknem. Spodní části 
krabice jsou z  pevné lepenky. Vložka 
z pěnového materiálu ochrání vaše vozy 
před poškozením. Krabice zasíláme 
rozložené. Lze jednoduše složit. 
K dodání od 07/2010 

99 301
Vnitřní rozměr 150 x 60 x 50 mm
Rozměr pěnové vložky 150 x 130 x 8 mm

99 302
Vnitřní rozměr 230 x 60 x 50 mm
Rozměr pěnové vložky 230 x 130 x 8 mm

99 303
Vnitřní rozměr 300 x 60 x 50 mm
Rozměr pěnové vložky 300 x 130 x 8 mm

Balení 10 kusů

Balení 10 kusů

Balení 10 kusů
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99 05148 655 42 512

14 469

44 632 44 631

48 655     H0/TT
24 pražců, 
12 krytů

Napodobení žebrovaného plechu a 
dřeva. S  těmito doplňky lze vytvořit 
věrné přechody přes koleje a pásy mezi 
kolejnicemi např. na mostech. 
 K dodání od 07/2010

S rozměry vždy 90 x 12 mm

99 051     H0/TT
Reklamní model – 
Prodejna potřeb pro 
železniční modelářství

Tento model za příznivou cenu se 
skvěle hodí pro „modelářské koutky“ 
na různých veletrzích a výstavách 
zaměřených na modelářství. Model lze 
velmi jednoduše sestavit. 
100 x 78 x 55 mm
K dodání od 07/2010 

100 x 75 x 55 mm 

42 512     H0/TT
Prodloužení pozadí
Wolkenstein/Krušné hory

Nyní lze prodloužit i toto oblíbené 
panorama Krušných hor. Po opětovném 
vydání výrobku kat. č. 42 508 to je 
možné. 
Pozadí je složeno ze tří barevných 
obrázků o délce vždy 66 cm. 
Celkový rozměr 198 x 47 cm
K dodání od 02/2010 

14 469     N
Skladiště

Skvělé doplnění našich staveb z ostře 
pálených cihel kat. č. 14 467 Nádraží 
Krakow a kat. č.  14 468 Strážní domek, 
provedených v  přesném měřítku a 
opatřených mnoha drobnými detaily.  
S rampou, branami s pohyblivými křídly 
a bočním vchodem. 
K dodání od 07/2010

111 x 68 x 55 mm

44 632     N
6 panely se strukturou dlažby 
z kostek

Se svislým a vodorovným zazubením 
pro řazení více panelů za sebou. 
K dodání od 07/2010

S rozměry vždy 58 x 110 mm

44 631     N
Nástupní hrany

K tvorbě individuálních nástupišť. Nástupní hrany a panely se strukturou dlažby z kostek 
je možné kombinovat. Lze vytvořit i obloukové úseky různých velikostí.
K dodání od 07/2010

8 kusů s rozměry vždy 125 x 5,5 mm
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13 328

13 329

43 563 43 564

13 332

13 328     TT
Nádraží 
Wittenburg

Předloha k  tomuto modelu stojí 
v blízkosti Schwerinu na trati Hagenow 
– Zarrentin. Za svou atraktivitu vděčí 
budova střední části s téměř čtvercovým 
půdorysem a svébytným tvarem střechy. 
Se skladištěm, nástupištěm, přístřeškem 
a také sklepním světlíkem, malou 
rampou, hodinami, lampou a lavičkami.  
Místo prototypového modelu zde vidíte 
barevný konstrukční nákres. Důležité 
díly se totiž budou již brzy vyrábět 
sériově. 
Model podle skutečnosti
K dodání od 07/2010

500 x 110 x 96 mm

13 329     TT
Nádraží Neustadt

Podobná nádraží venkovského typu, jako ve Wittenburgu, se stavěla i ve městech. 
Samozřejmě větší! Využili jsme modulový způsob stavby, ve své době cenově výhodný, 
a vytvořili městské nádraží. 
Bez nástupiště. S hodinami, lampou a lavičkami. 
Místo prototypového modelu zde vidíte barevný konstrukční nákres. Důležité díly se 
totiž budou již brzy vyrábět sériově.
K dodání od 07/2010

550 x 120 x 96 mm

43 563     TT
Zarážedlo

Ve venkovském stylu. 
K dodání od 07/2010

43 564     TT
10 kolejových pásů

Beton. K  tvorbě železničních přejezdů, 
můžete je využít na nákladových 
nádražích a v průmyslových objektech. 
Lze použít také jako náklad.
K dodání od 07/2010

13 332     TT
Bytový dům

„Spojili“ jsme naše modely kat. č. 13 
316 a 13 318. Nyní si můžete sestavit 
všechny 4 varianty. Fantazii se při 
budování sídliště meze nekladou.
Všechny díly jsou součástí balení.
K dodání od 02/2010  

S rozměry vždy 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 autobusové čekárny

Tyto prefabrikované čekárny byly velmi 
oblíbené ve městech i na venkově. 
Ochranu před deštěm a chladem 
poskytovaly také na tramvajových 
zastávkách. 
Balení obsahuje informační autobusové 
a tramvajové tabule. 
K dodání od 07/2010

51 x 32 x 25 mm

13 331     TT
2 garáže

Smyslem a účelem betonových 
prefabrikátů byla cenově výhodná 
průmyslová výroba standardních 
objektů k univerzálnímu využití.
Lze použít přiložená dřevěná a ocelová 
výkyvná vrata.
K dodání od 07/2010

32 x 51 x 25 mm 19 cm

71 925
3 jedle 

Pouze jako volně stojící stromy nebo 
stromy na kraji lesa mají jedle této 
velikosti tolik větví. Nestojí ve stínu 
ostatních stromů. Opatřeny jemným 
vločkovým posypem. 
19 cm
K dodání od 07/2010

53 516
Lepidlo ve spreji UHU

Vhodné zejména k lepení zeleně na 
stromy a keře. Jemná mlha se dostane 
i k těm nejmenším větvičkám. Pracovní 
plochu zakryjte kartonem či novinami!
K dodání od 02/2010

200 ml

53 514
Univerzální lepidlo UHU

Nepostradatelná pomůcka každého 
modeláře.
Čiré, rychlé, silné, přesto s  možností 
korektury spoje. Lehce se nanáší.
K dodání od 02/2010

20 g

53 517
Lepidlo UHU plast

Speciální lepidlo k lepení plastových 
modelů. Jehlový aplikátor umožňuje 
nanášení lepidla i na velmi drobné díly. 
K dodání od 02/2010

30 g

53 515
Vteřinové lepidlo UHU

Tekuté. Umožňuje velmi přesné nanášení 
na lepené povrchy, velice rychle lepí a je 
extrémně silné. Vhodné k lepení mnoha 
druhů plastů, porcelánu, keramiky, 
kovů, dřeva a gumy.
K dodání od 02/2010

3 g
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prodejce modelové železnice Katalog č. 11 vyšel v únoru 2010 a je platný 
2 roky. Dostanete jej u svého odborného prodejce 
nebo za poplatek ve výši 10,00 euro včetně 
poštovného přímo u nás.

Auhagen GmbH
Doplňky pro železniční modelářství · Kartonáž
Výroba nástrojů a forem · Vstřikování plastů

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 je pro nás mimořádným rokem. Společnost Auhagen slaví 
125 let od svého vzniku!
Toto výročí nám poskytlo záminku k  uskutečnění několika nápadů. 
I v takto „vysokém věku“ dokážeme oživit či modernizovat svou image. 
Stavebnice Auhagen nyní balíme do krabic s novým designem. 

Srdečně si Vás dovolujeme pozvat 
na den otevřených dveří, který se 
bude konat 4. a 5. září 2010 vždy 
od 10 do 18 hodin. Přípravy jsou 
v plném proudu. Oslavte s námi
125 let společnosti Auhagen.
Společnost Erzgebirgsbahn Vás 
doveze až přímo na zastávku na 
znamení „Auhagen“. Můžete 
se těšit na zasvěcené povídání 
Hagena von Ortloffa, moderátora 
seriálu „Železniční romantika“ 
televizní stanice SWR, na muzejní 
autobus výrobce automobilových 
modelů Rietze, na modelářské tipy 
Hartmuta Grolla a modelářského 
týmu z  Kolína nad Rýnem a 
samozřejmě na pohled do zákulisí 
společnosti Auhagen. Slavnostní 
náladu prožijete nejen v  městské 
části Hüttengrund, ale i na náměstí 
Marienbergu. Tam i zpět se 
dostanete vlakem!
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