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11 461     H0
Zařízení pro zasypávání pískem

K provozním látkám každé lokomotivy 
patří také písek. Pro zvýšení tření při 
najíždění a brzdění, obzvlášť při náročných 
povětrnostních podmínkách, se tento písek 
sype ze zásobníků lokomotivy potrubím mezi 
kolo a koleje. Tento písek se v provozovnách 
doplňuje stejně jako uhlí, voda nebo nafta. 
Model Auhagen je typově stejný jako jeho 
vzor, který se používal a používá např. v depu 
Berlin-Schöneweide a Lutherstadt Witten-
berg. Model je vyroben velmi detailně. Polo-
hu zásobníku vedle věže lze vybrat libovolně. 
Propojení se provádí pomocí pružné hadice. 
Pro použití s kolejovým ložem jsou k dispozi-
ci vyvýšené prvky.
Originální model
V prodeji od 09/2020
Doporuč. cena 29,90 EUR

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

Ručně vyrobený vzorek
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41 663     H0
Kolejová zarážka

Kopie kolejové zarážky z kolejnicových profilů 
sešroubovaných uzlovým plechem. K nasa-
zení na koleje. Oba modely s jemnými detaily 
jsou vybavené vždy jedním signálem Sh0, 
návěstím pro uzavřené koleje. Použitelné od 
epochy 2. Díky specifickým dílům jsou vhod-
né pro různé kolejnicové profily. 
Filigránová sada. 2 kusy
V prodeji od 09/2020
Doporuč. cena 8,90 EUR

41 664     H0
Kolejová zarážka zahnutá 

Kopie kolejové zarážky ze zahnutého kolejni-
cového profilu a tyčového nárazníku. 
K nasazení na konec kolejí.
Velmi jemně zpracované modely mají nasa-
zené nárazníky a jsou vybavené vždy jedním 
signálem Sh0, návěstím pro uzavřené koleje. 
Použitelné od epochy 1.
Filigránová sada. 2 kusy
V prodeji od 09/2020
Doporuč. cena 11,90 EUR

41 665     H0
Kolejová zarážka dřevěná

Kopie kolejové zarážky z dřevěné fošny se 
skříňovým svislým zapuštěním. K nasazení 
na konec kolejí. Velmi jemně strukturované 
dřevěné fošny obou modelů jsou vyrobené 
laserovou technikou z pravého dřeva. Výplň 
bedny je porostlá trávou a je přiložen vždy 
jeden signál Sh0, návěstí pro uzavřené kole-
je. Použitelné od epochy 1. 
Hotové modely. 1 kusy
V prodeji od 09/2020
Doporuč. cena 15,90 EUR

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

41 659     H0
Nakladač T170

„Samohybný nakladač T170“ se vyráběl 
od druhé poloviny padesátých let 20.  sto-
letí a používal se v zemědělství a na stav-
bách. S vlastním pohonem jezdil „rychlostí“ 
pouhých 3,5 km/h, bylo ale možné jej vléct 
rychlostí až 20 km/h. 6,3 m dlouhý výložník 
ze dvou trubek se zvedal a spouštěl s pomocí 
lan. S motorem o 10 koních, později 13, bylo 
možné zvedat až 0,8 t.
Naše detailní stavebnice je přesnou kopií 
předlohy. Podvozek je vybavený ovladatel-
nou přední nápravou a na něm je nástavba, 
která je otočná o 360°. Výložník s variabilním 
náklonem je možné vybavit háky nebo 
drapákem na hnůj. S potiskem a pneumati-
kami dle originálu.
Originální model
V prodeji od 09/2020
Doporuč. cena 31,50 EUR
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41 666     H0
Vybavení dílny

S touto sadou příslušenství si můžete re-
alisticky vybavit různé dílny, například v 
průmyslových budovách. Ponky s pohy-
blivými zásuvkami a svěráky a skřínky s 
otevřenými nebo zavřenými dvířky doplňují 
i dva kompresory s příslušenstvím a hasicím 
přístrojem. Regál pro těžký náklad lze rozšířit 
pomocí přiložených europalet.
V prodeji od 07/2020
Doporuč. cena 19,90 EUR

11 460     H0
Autodílna

Tento základní model ze stavebnicového sys-
tému Auhagen obsahuje řadu příslušenství 
pro výstavbu malé servisní dílny. Bránu 
je možné namontovat i otevřenou, takže 
je pak dobře vidět bohaté vnitřní vyba-
vení, např. pracovní ponky se zásuvkami a 
svěráky, ocelové skříňky a regály, kompresor 
s příslušenstvím, jednotlivé nářadí a mnoho 
dalšího. Přídavné vnitřní stěny a podlahy jsou 
realisticky vytvořené z potištěného kartonu. 
Pozornost upoutá pohyblivá nůžková zve-
dací plošina (od VEB Hebebühnen Lunzenau) 
s max. nosností 2 t. Nájezdovou rampu ve 
venkovním prostoru, s možností variabilní 
montáže šířky stopy, můžete využít například 
pro natírání podvozků. Větší počet sudů, a 
to i promáčknutých, s mazivy a prostředky 
pro údržbu svědčí o tom, že modelová ser-
visní dílna si na nedostatek zakázek nemůže 
stěžovat.
V prodeji od 07/2020
Doporuč. cena 49,90 EUR

153 x 64 x 67 mm
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41 657     H0
Multicar M22 s cisternou na vodu

Stavebnice vozidla s cisternou na vodu 
na bázi vozidla Multicar M22. Cisterna, 
která má v originále objem 1600 litrů, se 
plní sací hadicí, která se po práci upevňuje 
přímo k cisterně a vozí s sebou. Na zadní 
straně věrného modelu potištěné cisterny je 
navíjecí buben na hadici a čerpadlo s hyd-
raulickým motorem. Ty jsou uložené tak, aby 
byly chráněné proti povětrnostním vlivům. 
Pneumatiky rovněž odpovídají originálu, 
přední nápravu je možné nastavit jako při 
odbočování a na přiloženém tlakovém náraz-
níku jsou vnitrostátní a mezinárodní cedule.
V prodeji od 07/2020
Doporuč. cena 23,90 EUR

39 x 15 x 22 mm

41 658     H0
Příslušenství k vozidlům

Náklad a další příslušenství se výborně hodí 
pro vytvoření staveniště. Multicar M22 s 
korbou, výr. č. 41 644 a rovněž přívěs s výr. 
č. 41 642 je nyní možné opatřit nákladem 
písku. Totéž platí i pro nakladač s výr. č. 41 
641 ze sortimentu vozidel Auhagen. Scené-
rii staveniště dotvoří vyklopené hromady 
písku nejrůznějších velikostí, kbelíky, lopaty, 
košťata, kolečko a bedna s maltou. Zvýšení 
bočnic je možné např. využít pro vozidla ob-
chodu s uhlím. Díly lze zasouvat jednotlivě, 
a jejich použitelnost je tedy velmi flexibilní.
V prodeji od 03/2020
Doporuč. cena 12,50 EUR
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41 662     H0
Telefonní budky a poštovní 
schránky

V dnešní době mobilního telefonování si už 
jen stěží představíme, že si sem člověk mu-
sel dojít, aby si mohl zavolat. Cedule „Buďte 
struční!“ měla tedy smysl. 4 telefonní bud-
ky doplňují 2 stojací a 4 nástěnné poštovní 
schránky.
V prodeji od 07/2020
Doporuč. cena 9,50 EUR

42 657     H0/TT
Dlažební kostky s příslušenstvím

Naše dlažební kostky se hodí k obrubníkům 
a žlabům s výr. č. 42 656. S pomocí rohových 
dílů s různými úhly lze jednoduše a věrně 
podle předlohy vystavět chodníky. Modu-
lární systém doplňují desky s uchycením 
pro přiložené kanály a kryty šachet a rovněž 
prvky s otvory pro individuální uspořádání s 
pouličními lampami. Lze kombinovat např. 
s ochrannými mřížemi ke stromům, výr. č.  
42 658, a mladými stromy, výr. č. 70 950 / 
70 951. 
9 destiček po 92 x 23 mm.
Celková délka přímých dílů 828 mm
V prodeji od 03/2020
Doporuč. cena 16,90 EUR

41 660     H0
Regál pro těžký náklad  
a palety

Stabilní průmyslové police lze montovat v 
různých verzích. V případě potřeby lze také 
použít polici. Zařízení se používá ve dvou 
verzích 24 palet a 4 kovových krabicích.
Police s 9 stojany a 27 policemi.
V prodeji od 03/2020
Doporuč. cena 14,90 EUR

41 667     H0
Palety

S europaletami H0 můžete nakládat vozidla, 
vytvářet scenerie s nákladem nebo vytvořit 
velký sklad palet. V jednom balení je 80 
„běžných“ palet a 16 palet s pomocným 
rámem vždy ve dvou variantách (nové a 
použité palety). 
V prodeji od 03/2020
Doporuč. cena 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
Pouliční lampy

Atrapy. Tato svítidla typu RSL 1 byla v 
šedesátých letech 20. století běžnou součástí 
ulic v NDR. Montovala se především na be-
tonové sloupy a i dnes ještě osvětlují ulice a 
plochy v mnoha městech a obcích. Destičky 
z ohýbaného strukturovaného skla držely 
pohromadě kovové oblouky, proto také 
název „Rundscheibenleuchte“ (kruhová 
destičková lampa). 
Atrapy se ideálně hodí pro vybavení obyt-
ných čtvrtí, parků a silničních úseků. 
8 lamp na sloup výška 64 mm
V prodeji od 07/2020
Doporuč. cena 13,90 EUR

12 x 12 x 25 mm
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70 950     H0/TT/N
Mladé stromy

10 čerstvě vysazených listnatých stromů, 
ještě chráněných kůly s pásky, čeká na své 
místo na modelové železnici. Ve staveb-
nici najdete olistěnou korunu pro stromy. 
Malá podlahová deska se hodí do rastru 
dlažebních kostek s výr. č. 42 657 a lze ji do-
plnit ochrannou mříží ke stromům s výr. č. 42 
658.
10 ks
V prodeji od 03/2020
Doporuč. cena 19,90 EUR

23 x 23 x 42 mm 

42 658     H0/TT
Ochranné mříže ke stromům

Zemina okolo stromů je na některých místech 
zakryta kovovou mříží, která chrání kořeny. 
Tyto mříže skvěle doplňují mladé stromy s 
výr. č. 70 950 v rastru vhodného chodníko-
vého systému, výr. č. 42 657. Vyrobeno ze 
stabilního laserem řezaného kartonu. 
5 kusy
V prodeji od 03/2020
Doporuč. cena 7,50 EUR

23 x 23 mm 

70 951     H0/TT/N
Mladé stromy v zimě

Pro mladé stromy u silnice nastala první 
zima. Pěkně vyrostly, protože měly vždy do-
statek vody. O tom svědčí kruhy zeminy oko-
lo kmene.
10 ks
V prodeji od 03/2020
Doporuč. cena 13,90 EUR

23 x 23 x 42 mm 
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43 667     TT
Telefonní budky a poštovní 
schránky

V dnešní době mobilního telefonování si už 
jen stěží představíme, že si sem člověk musel 
dojít, aby si mohl zavolat. 4 telefonní bud-
ky doplňují 2 stojací a 4 nástěnné poštovní 
schránky.
V prodeji od 03/2020
Doporuč. cena 8,50 EUR

8 x 8 x 19 mm

43 665     TT
Oplocení

Zdi z kabřince jsou stylovým oplocením po-
zemku. K dispozici je dostatek segmentů zdí 
v různých kombinacích a 4 jednotlivé sloup-
ky, takže je možné oplotit i větší modelové 
dvory. Součástí balení jsou i krycí kameny pro 
sloupky. Velká brána pro vozidla i malá brána 
pro chodce je vyrobena ze stabilního laserem 
řezaného kartonu.
Délka 800 mm
Šířka dveří 40 mm a 10 mm
V prodeji od 03/2020
Doporuč. cena 19,90 EUR

13 346     TT
Poštovní úřad

Poštovní úřad byl založen na přelomu sto-
letí a několikrát přestavován. Nyní souží 
účelům moderní pošty. Aktuálními inovace-
mi jsou přístavba pro vrátného a nakládací 
rampa na dvoře, chráněná pultovou střechu. 
4 dopravní vozíky je možné naložit balíky. 
Venkovní fasáda působí spolu s nástěnnými 
lucernami, poštovními schránkami a vla-
jkovou tyčí velmi impozantně. Některé ze 
4 telefonních budek je možné umístit i do 
přilehlých ulic. Nápis „Postamt“ a okenní 
mříže jsou vyrobené ze stabilního, laserově 
řezaného kartonu.
V prodeji od 07/2020
Doporuč. cena 27,90 EUR

143 x 137 x 98 mm
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43 662     TT
Multicar M22 – poštovní vůz s 
přívěsem

Stavebnicová sada v typicky žluté barvě se 
šedými plachtami a černými podvozky. S 
věrným potiskem podle originálního vzoru. 
Kabinu řidiče lze vybavit zpětnými zrcátky. 
Multicar 28 x 11 x 18 mm
Přívěs 27 x 11 x 18 mm
V prodeji od 07/2020
Doporuč. cena 19,90 EUR

43 663     TT
Elektrický poštovní vozík s 
přívěsem

Pro kratší přepravu, např. v areálu nádražního 
poštovního úřadu, se používaly elektrické 
vozíky i s přívěsem. Skříňové nástavby z 
bednění se používaly pro uložení dopisů a 
balíků, které zde byly chráněné před nepřízní 
počasí. Modely mají typicky žlutou barvu, 
šedé stříšky a černé podvozky. Rezervní kolo 
na nástavbě přívěsu pěkně doplňuje do de-
tailu zpracovanou stavebnici.
Elektrické vozíky 27 x 10 x 17 mm
Přívěs 27 x 10 x 17 mm
V prodeji od 07/2020
Doporuč. cena 19,90 EUR

43 664     TT 
Užitková poštovní vozidla

Hotové modely. Sada pick-upu a skříňového 
vozidla obsahuje 2 vozidla s typicky žlutou 
barvou pro doručování pošty a 2 šedé va-
rianty s majákem pro poruchovou službu.  
S potiskem podle originálu.
2 dodávky v žluté a šedé barvě 
36 x 15 x 16 mm
2 pick-upy v žluté a šedé 
36 x 15 x 13 mm
V prodeji od 07/2020
Doporuč. cena 19,50 EUR

43 666      TT
Pouliční lampy

Atrapy. Tato svítidla typu RSL 1 byla v 
šedesátých letech 20. století běžnou součástí 
ulic v NDR. Montovala se především na be-
tonové sloupy a i dnes ještě osvětlují ulice a 
plochy v mnoha městech a obcích. Destičky 
z ohýbaného strukturovaného skla držely 
pohromadě kovové oblouky, proto také 
název „Rundscheibenleuchte“ (kruhová 
destičková lampa). 
Atrapy se ideálně hodí pro vybavení obyt-
ných čtvrtí, parků a silničních úseků. 
8 lamp na sloup výška 47 mm
V prodeji od 03/2020
Doporuč. cena 13,50 EUR
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44 651     N
Pouliční lampy

Atrapy. Tato svítidla typu RSL 1 byla v 
šedesátých letech 20. století běžnou součástí 
ulic v NDR. Montovala se především na be-
tonové sloupy a i dnes ještě osvětlují ulice a 
plochy v mnoha městech a obcích. Destičky 
z ohýbaného strukturovaného skla držely 
pohromadě kovové oblouky, proto také 
název „Rundscheibenleuchte“ (kruhová 
destičková lampa). 
Atrapy se ideálně hodí pro vybavení obyt-
ných čtvrtí, parků a silničních úseků. 
8 lamp na sloup výška 35 mm
V prodeji od 09/2020
Doporuč. cena 11,90 EUR

44 652     N
Telefonní budky a poštovní 
schránky

V dnešní době mobilního telefonování si už 
jen stěží představíme, že si sem člověk musel 
dojít. 4 telefonní budky doplňují 2 stojací a  
4 nástěnné poštovní schránky.
V prodeji od 09/2020
Doporuč. cena 8,50 EUR

43 668     TT
Kolejová zarážka

Kopie kolejové zarážky z kolejnicových 
profilů sešroubovaných uzlovým plechem. 
K nasazení na koleje. Oba modely s jemný-
mi detaily jsou vybavené vždy jedním sig-
nálem Sh0, návěstím pro uzavřené koleje. 
Použitelné od epochy 2.
Filigránová sada. 2 kusy
V prodeji od 07/2020
Doporuč. cena 8,50 EUR

17 x 21 x 13 mm

43 669     TT
Kolejová zarážka zahnutá

Kopie kolejové zarážky ze zahnutého kolejni-
cového profilu a tyčového nárazníku. 
K nasazení na konec kolejí.
Velmi jemně zpracované modely mají nasa-
zené nárazníky a jsou vybavené vždy jedním 
signálem Sh0, návěstím pro uzavřené koleje. 
Použitelné od epochy 1.
Filigránová sada. 2 kusy
V prodeji od 07/2020
Doporuč. cena 11,50 EUR

39 x 22 x 17 mm

43 670     TT
Kolejová zarážka dřevěná

Kopie kolejové zarážky z dřevěné fošny se 
skříňovým svislým zapuštěním. Velmi jemně 
strukturované dřevěné fošny obou modelů 
jsou vyrobené laserovou technikou z pra-
vého dřeva. Výplň bedny je porostlá trávou 
a je přiložen vždy jeden signál Sh0, návěstí 
pro uzavřené koleje. Použitelné od epochy 1.  
Hotové modely. 1 kusy
V prodeji od 07/2020
Doporuč. cena 14,90 EUR

18 x 22 x 16 mm

6 x 6 x 14 mm
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14 486     N
Překládací jeřáb

Překládacím jeřábem je možné přeložit 
náklad vagónu na nákladní vozidlo nebo z 
jednoho vagónu na druhý. Předlohou pro náš 
model je stacionární varianta na betonových 
soklech. Dřevěné bednění je určené jako 
ochrana kočky jeřábu před povětrnostními 
vlivy, háky lze volitelně vybavit magnety 
na šrot. Pro údržbářské práce je k dispozi-
ci žebřík ze stabilního laserově řezaného  
kartonu.
V prodeji od 09/2020
Doporuč. cena 24,90 EUR

44 653     N
Kolejová zarážka

Kopie kolejové zarážky z kolejnicových 
profilů sešroubovaných uzlovým plechem. 
K nasazení na koleje. Oba modely s jemný-
mi detaily jsou vybavené vždy jedním sig-
nálem Sh0, návěstím pro uzavřené koleje. 
Použitelné od epochy 2.
Filigránová sada. 2 kusy
V prodeji od 09/2020
Doporuč. cena 8,50 EUR

44 654     N
Kolejová zarážka zahnutá

Kopie kolejové zarážky ze zahnutého kolejni-
cového profilu a tyčového nárazníku. 
K nasazení na konec kolejí.
Velmi jemně zpracované modely mají nasa-
zené nárazníky a jsou vybavené vždy jedním 
signálem Sh0, návěstím pro uzavřené koleje. 
Použitelné od epochy 1.
Filigránová sada. 2 kusy
V prodeji od 09/2020
Doporuč. cena 11,50 EUR

44 655     N
Kolejová zarážka dřevěná

Kopie kolejové zarážky z dřevěné fošny se 
skříňovým svislým zapuštěním. Velmi jemně 
strukturované dřevěné fošny obou modelů 
jsou vyrobené laserovou technikou z pra-
vého dřeva. Výplň bedny je porostlá trávou 
a je přiložen vždy jeden signál Sh0, návěstí 
pro uzavřené koleje. Použitelné od epochy 1.  
Hotové modely. 1 kusy
V prodeji od 09/2020
Doporuč. cena 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

Ručně vyrobený vzorek
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