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Doplňky pro železniční modelářství  H0·TT·N

11 446     H0
Sýpka

Tato sýpka Obermühle (horního mlýna) 
v Olbernhau v Krušných horách byla v 
provozu do začátku 90. let. Díky kom-
binaci oceli a cihel vznikl atraktivní sta-
vební objekt. Tabulky s obecným textem 
přiloženy.
Korba na sypký materiál k vyprázdnění 
samovykládacího vagonu s normálním 
rozchodem může být postavena jako 
otevřená nebo zavřená. Korečkový do-
pravník se přesně podobá předloze. Lze 
zobrazit nakládání na nákladní automo-
bil nebo úzkorozchodný vagon, popř. 
vagon úzkokolejné železnice. Vhod-
né nízkoboké atrapy vagonů na sypký 
materiál nabízíme pod číslem našeho 
výrobku 41 709. Páčky, žebříky a záb-
radlí jsou vyrobeny ze stabilního karto-
nu technologií lasercut. K tomu účelu se 
podívejte na naše tipy na adrese www.
auhagen.de. 
Díky pohyblivým trubkám plnicího 
záření s možností zkrácení může být 
výška průjezdu změněna až na 32 mm. 
U kolejnic s ložem vyrovnejte výšku 
železničním spodkem.
V prodeji od 07/2016
UVP 39,90 EUR

120 x 120 x 180 mm 

24 mm

55 mm

85 mm

41 709     H0
Nízkoboké atrapy vagonů 
na sypký materiál

Tento velký nízký vagon je velmi vhodný 
pro naši sýpku, č. výr. 11 446. S tímto 
vagonem byla převážena i rašelina nebo 
plodiny. Na lehké úzkorozchodné koleji 
pak tyto nízké vagony táhli koně. 1 kus 
V prodeji od 07/2016
Doporuč. cena 11,90 EUR

Rozchod 6,5 mm
délka mezi nárazníky 56 mm



41 642

41 641

11 447
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41 642     H0
Souprava přívěsů

Tak se vaše scény při vytváření modelů 
nebo modelových železnic stanou 
realističtější.
Kompresor má jiné pneumatiky odpoví-
dající předloze než ty, které jsou uvede-
ny pod číslem 41 641.
2 malé přívěsy vždy s 45 x 15 x 13 mm
1 přívěsný kompresor 32 x 17 x 16 mm 
V prodeji od 09/2016
Doporuč. cena 19,90 EUR

41 641     H0
Rozvážecí vůz s 
přívěsným kompresorem

Tímto vozidlem pokračujeme v naší sérii. 
Typ Waran 1501 je čelní sklápěč. Zvláště 
pozoruhodné jsou pneumatiky odpoví-
dající předloze a sklopná korba. Vozidla 
tohoto druhu se používají především 
ve stavebnictví. Přívěsný kompresor HV 
1-90/125 vypadá jako typický originál.
Rozvážecí vůz 32 x 20 x 23 mm
Přívěsný kompresor 32 x 17 x 16 mm
V prodeji od 09/2016
Doporuč. cena 23,90 EUR

11 447     H0
Rohový dům na ulici 
Schmidtstraße 10

Naše atraktivní série městských domů 
utěšeně roste! Zvláštní na této budově 
je volitelné uspořádání v úhlu 75°, 90° 
a 105°. Všechny díly přiloženy. Zábradlí 
pro balkony jsou vyrobena ze stabilního 
kartonu technologií lasercut. K tomu 
účelu se podívejte na naše tipy na adre-
se www.auhagen.de.
V prodeji od 09/2016
Doporuč. cena 43,90 EUR
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80 050

41 640 41 643

80 050

153 x 105 x 103 mm

80 050

153 x 145 x 103 mm

80 050

186 x 105 x 103 mm

Novinky 2016

Oznámení BKS na rok 2017

Již bychom vás chtěli naladit na naše 
novinky v příštím roce. Těšte se na 
jiné tvary střech, stěn a oken i na nový 
základní model!

41 640     H0
Důlní vozík

Důlní vozíky se používaly nejen v de-
pech, ale tak v těžkém průmyslu.
9 kusů
V prodeji od 07/2016
Doporuč. cena 8,90 EUR

Vždy 18 x 11 x 11 mm

41 643     H0
Pracovní stoly

Všechno by mělo být vždy perfektní! 
To také znamená, že nemusíte dívat 
do prázdných továrních hal. To napra-
ví naše modré a šedé pracovní stoly s 
nástroji.
Po 3 kusech
V prodeji od 09/2016
Doporuč. cena 8,90 EUR

Vždy 23 x 9 x 10 mm

80 050     H0

Úvodní sestava

Odhalte velký počet možností stavebnicového systému Auhagen!
Musíte se jen rozhodnout, která ze tří budov by měla být zkonstruována s obsahem 
této stavebnice. Bylo by dokonce možné vytvořit vlastní variace. Díly vám tak jako tak 
zbydou! To podpoří vaši fantazii, a tak budete moci naplánovat budovu podle vašeho 
přání. Příslušné rady a tipy jsou uvedeny v přiložené brožuře. Také přiložená kopírovací 
šablona s nákupním seznamem dodává jistotu při plánování. 
Pro tento jedinečný stavebnicový systém Auhagen v Evropě jsou nabízeny i semináře. 
Podrobné informace získáte na adrese www.aufhagen.de.
V prodeji od 07/2016
Doporuč. cena 29,90 EUR
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43 702
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43 700     TT
Souprava atrap pro úzkokolejnou železnici s 
lokomotivním depem

Úzkokolejné železnice byly rozšířeny až do 80. let. Zde jsou představena některá úzko-
kolejná zařízení různých spolků a muzeí. Skládá se z:
Lokomotivní depo 50 x 27 x 23 mm
Vrata lokomotivního depa mohou být otevřená nebo zavřená. Základová deska s kolej-
nicí přiložena. 1 lokomotiva „BN 15 R“, délka mezi nárazníky 18 mm
3 samovýklopné vozíky úzkokolejné dráhy, z toho jeden zafixovaný ve vyklopeném sta-
vu, délka mezi nárazníky vždy 14 mm
14 obloukových kolejnic 30° R = 42 mm
16 rovných kolejnic 42 mm
1 levá a 1 pravá výhybka 30°, 31 mm, R = 42 mm
V prodeji od 09/2016
Doporuč. cena 32,90 EUR

Rozchod 4,7 mm

43 702     TT
Atrapy samovýklopných 
vozíků úzkokolejné dráhy

K přepravě sypkého materiálu. Vyklápěcí 
vozík je zafixován ve vyklopeném stavu.
3 kusy
V prodeji od 09/2016
Doporuč. cena 11,90 EUR

43 701     TT
Úzkorozchodné kolejnice – 
atrapy

K rozšíření výrobku 43 700.
Skládá se z: 
14 obloukových kolejnic 30° R = 42 mm
16 rovných kolejnic 42 mm
1 levá a 1 pravá výhybka 30°, 31 mm, 
R = 42 mm
V prodeji od 09/2016
Doporuč. cena 8,90 EUR

Rozchod 4,7 mm

43 703     TT
Atrapa úzkorozchodné 
lokomotivy

Lehká úzkorozchodná lokomotiva „BN 
15 R“ se až do roku 1968 vyráběla 
v ČSSR a ve velkém množství byla 
dovážena do NDR.
1 kus
V prodeji od 09/2016
Doporuč. cena 12,90 EUR

Rozchod 4,7 mm
délka mezi nárazníky 18 mm

Rozchod 4,7 mm
délka mezi nárazníky 14 mm



43 704
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43 704     TT
Nakládací rampa 
úzkorozchodné železnice

Jako předloha sloužilo nakládání syp-
kého materiálu z vyklápěcích vozíků 
úzkokolejné dráhy na nízké otevřené 
klasické, popř. úzkorozchodné vagony. 
Materiál byl také překládán na nákladní 
vozidla. Díky pohyblivému násypnému 
zařízení lze ukázat velmi zajímavé scény 
z nakládání.
Zábradlí jsou vyrobena ze stabilního 
kartonu technologií lasercut. K tomu 
účelu se podívejte na naše tipy na ad-
rese www.auhagen.de. Na rampě je 
integrována kolejnice. Dodatečně je 
přiloženo 7 obloukových kolejnic 30°  
R = 42 mm a 8 rovných kolejnic 42 mm. 
Rovněž i tabulky s obecným textem.
U kolejnic s ložem vyrovnejte výšku 
železničním spodkem. Originální model
V prodeji od 09/2016
Doporuč. cena 24,90 EUR

350 x 20 x 46 mm

43 658     TT
Ziegelmauern mit 
Zahnfries varianten rot

Damit können Ziegelbauten individuell 
gestaltet werden. Exakter Kreuzverband 
mit Verzahnung für Endlosmauern. Mit 
3 verschiedenen Zahnfriesvarianten 
bzw. Verzierungen.
2 Stück
V prodeji od 09/2016
Doporuč. cena 9,90 EUR

Vždy 210 x 65 mm 
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14 481     N
Nástupiště

Replika litinových sloupků je velmi  
přesná, a dokonce má i sklon k 
odvádění povrchové vody, který od-
povídá předloze. Schody k podchodu  
nemusíte nutně instalovat. 
Zábradlí jsou vyrobena ze stabilního kar-
tonu technologií lasercut. K tomu účelu 
se podívejte na naše tipy na adrese  
www.auhagen.de.
K prodloužení můžete vedle sebe 
seřadit několik nástupišť, popř. použít 
výrobek 44 641 bez zastřešení. 
U kolejnic s ložem vyrovnejte výšku 
železničním spodkem.
V prodeji od 09/2016
Doporuč. cena 19,90 EUR

250 x 41 x 36 mm

44 641     N
Nástupiště bez zastřešení

Je vhodné k prodloužení našeho 
nástupiště 14 481. Dokonce má i sklon 
k odvádění povrchové vody, který odpo-
vídá předloze. 
U kolejnic s ložem vyrovnejte výšku 
železničním spodkem.
V prodeji od 09/2016
Doporuč. cena 8,90 EUR

250 x 41 x 6 mm 

44 644     N
Důlní vozík

Důlní vozíky se používaly nejen v de-
pech, ale tak v těžkém průmyslu.
9 kusů
V prodeji od 09/2016
Doporuč. cena 8,90 EUR

Vždy 5 x 6 x 6 mm 

44 643     N
Zábradlí

Tato zábradlí jsou vyrobena ze sta-
bilního kartonu technologií lasercut. K 
tomu účelu se podívejte na naše tipy na 
adrese www.auhagen.de. 
4 kusy 
V prodeji od 09/2016
Doporuč. cena 9,90 EUR

Celková délka 400 mm



14 478

14 479
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14 478     N
Rohový dům na ulici 
Ringstraße 1

Byl postaven na ulici Ringstraße! Je 
dokončen atraktivní rohový dům, který 
můžete volitelně postavit v úhlu 75°, 
90° a 105°. Všechny díly přiloženy. 
Zábradlí pro balkony jsou vyrobena ze 
stabilního kartonu technologií lasercut. 
K tomu účelu se podívejte na naše tipy 
na adrese www.auhagen.de.
V prodeji od 07/2015
Doporuč. cena 29,90 EUR
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14 479     N
Městský dům na 
ulici Ringstraße 5

Nyní můžete se 3 budovami na uli-
ci Ringstraße 1 až 5 vytvořit atraktivní 
malé městečko.
V prodeji od 07/2016
Doporuč. cena 21,50 EUR

68 x 54 x 122 mm
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prodejce modelové železnice Náš katalog č. 14 byl vydán v únoru 2016 a s prospektem  
s novinkami 2017 je kompletně platný až do ledna 
2018. Získáte ho u vašeho prodejce nebo přímo u nás 
za poplatek 4,00 eura s připočtením poštovného.

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
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14 480     N
Komín

Osmihranný komín, který můžete 
volitelně postavit s nebo bez podstavce, 
nemůže chybět v žádném průmyslovém 
komplexu.
V prodeji od 07/2016
Doporuč. cena 19,90 EUR

22 x 22 x 202 / 169 mm 

44 642     N
Chodník

V naší ulici Ringstraße byl obnoven chodník! 
6 rovných dílů po 100 mm
2 oblouky 90° 
Vždy 1 oblouk 75° a 105°
Šířka 16 mm
V prodeji od 07/2016
Doporuč. cena 9,90 EUR
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