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I dette nummer
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Ny medarbejder hos hobby trade
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produkter der er klar til levering hos forhandlerne.

ESU agenturet i Danmark
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Samtidig kommer der hele tiden nye spændende agenturer, til
gavn for alle der er interesseret i modeltog. Kig forbi vores
hjemmeside for at holde dig opdateret..
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D maskine og lagerstatus
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Ny medarbejder hos hobby trade
hobby trade vokser stadig og til at styrke
økonomifunktionen er Hanne Elkjær ansat.
Hanne Elkjær vil fremover varetage alt omkring bogholderi og vil
blive den der er i telefonen, hvis der spørges efter bogholderiet.
Hvis du vil vide mere om Hanne kan du finde det på vores
hjemmeside: www.hobbytrade.dk
Hanne Elkjær
e-mail: HEL@hobbytrade.dk

hobby trade ny importør af ESU
Vi har været så heldige, at få udvidet samarbejdet med ESU. Det betyder i
praksis, at vi fremover vil distribuere ESU’s produkter herunder de velkendte
LokSound og LokPilot dekodere. Mange nye spændende ting fra ESU bliver i
løbet af 2007 søsat på det Europæiske marked.
Priser, kataloger mv. kan som altid rekvireres hos Flemming eller Tommy.
Du kan læse mere om ESU på deres hjemmeside, www.loksound.de

ELECTROTREN er ved at blive solidt funderet på det danske marked.
Derfor følges der op med hele 8 vogne i dansk design.
Vognene bliver frigivet 2 stk. ad gangen igennem hele 2007.
Følg derfor med på vores hjemmeside. Vognene vil kun blive
produceret I et vist antal, som en engangsproduktion.
De bliver solgt efter ”først til mølle” princippet.
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HEKI
HEKI Kittler

SJ litra O vogn
Vores SJ Litra O vogne er solgt meget bedre end forventet. Enkelte
vognnumre er allerede udsolgt. Derfor laves der nu 2. oplag af
denne utrolige flotte vogn.

Endnu et agentur er tilføjet i listen over spændende højkvalitets
produkter til gavn for modeltogsfolket. hobby trade har med
udgangspunkt i Nürnberg messen 2007 fået overdraget
forhandlingen for HEKI. Hovedkataloget er allerede nu hos din
forhandler. HEKI kan besøges på adressen:
http://www.heki-kittler.de

MZ type 1.
MZ 1401
Modellerne af type I vil være klar til udlevering
allerførst i maj måned. Herefter følger type II.
Dette projekt slår nok alle i forsinkelser, og vi
beklager det utrolig meget. Først røg vi ind i
kapacitets problemer på den gamle fabrik,
sammen med en masse formrettelser før vi var
tilfredse med gitrene på siden af overdelene.
Dernæst have fabrikken ikke kapacitet til at
producere maskinerne, hvorefter samtlige
forme måtte flyttes til en anden fabrik. Under
denne flytning skete der uheldigvis et par
skader på bla. vindues formen der gjorde at vi
måtte lave en ny form før produktionen kunne
begynde. Da så langt om længe vi var klar til
produktionen kom det kinesiske nytår. men
nu......fortsættes
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MZ type II

I disse dage er støbemaskinerne på fabrikken igang med at støbe MZ I og II. Vi forventer at vinrøde lokomotiver (1401, 1405 og 1412)
sendes fra i starten af April og er til udlevering i slutningen af April - såfremt at produktionen går glat.
Her er et par billeder af den flotte MZ type II. Modellerne er klar til levering, når der ankommer motorer.
Øverste venstre. MZ 1418
Øverste højre MZ 1415 Jernbaneværket
Nederste højre nærbillede af fronten på MZ 1418
Nederst venstre TMZ 108
Nederste tværbillede: MZ kavalkade

TMZ 108 til det svenske marked.
Modellen udleveres i Sverige af Brimalm
Engineering.
Foto: Brimalm Engineering

MZ kavalkade
Bemærk at MZ 1412 er en type II i vinrød bemalig !
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Scala N produkter fra ARNOLD
Arnold vognene er nu rigtig kommet i handlen. Der er taget godt imod de nye utrolig flotte vogne.
Vi lader billederne stå fra sidste gang + lidt ekstra, for at kunne lave lidt ekstra reklame for scala N.
Hvis du vil se mere fra Arnold kan du kigge her:

Electric locomotive Class Ce 6/8 II – SBB Vejl. Udsalgspris kr. 2129,00

Steam locomotive Class – DB Vejl. Udsalgspris kr. 1546,00

Eksempel: Scala N. produkt nr. E 7716 fra Electrotren. Vejledende udsalgspris kr. 225,-

Udsnit af godsvogne fra ARNOLD. Vejl. Udsalgspris fra kr. 99,-

Class 18 DRG fra ARNOLD. Vejl. Uds. Pris kr. 1.859,75

Köf II DB. Kr. 925,95
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D maskinen
D maskinen er nu i skrivende stund gået i produktion i Kina. Når alle maskiner er kommet igennem den sidste test vil de blive pakket
i en container. De testeksemplarer som er fremsendt med luftfragt har alle haft skader fra transporten / håndteringen. De sarte
detaljer gør, at vi ikke tør sende dem med almindelig luftfragt, men bruger den meget langsommere søfragt i stedet. Maskinerne
forventes i handlen engang i maj måned.

Lagerstatus
CU vognene er næsten udsolgt, kun ganske få eksemplarer tilbage.
Rivarossi varenr. 4010, 4020, (Simplon Orient Express sæt), 4011,4012 og 6029 atter på lager.
LIMA varenr. 6002 (containervogn med 3 DB containere), 6010 DB fladvogn til containere, 6004 DB Hopper vogn, igen på lager
MÆRSK containere 20 fods er på lager igen og 40 fods er udsolgt.
MÆRSK containervogne fra Electrotren varenr. 1552 har været på lageret men er udsolgt igen.
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