Messe Nürnberg: BELGISCHE NIEUWIGHEDEN 2020
(zoals gekend op 25/05/2020)
ARNOLD : (N)
Een ketelwagen op draaistellen met opschriften « SOLVAY » is al verkrijgbaar ;
ARTITEC : (H0)
- Twee niet op de beurs aangekondigde nieuwigheden staan wel in de kataloog
2019/2 : 2 platte wagens voor zeer zware lasten Tijdperk IV : een 4-assige
3000F2 SSy45 en een 6-assige 3000F3 SSyms46 ;
- De cataloog 2020 toont militair materieel : een ‘MAN’ vrachtwagen ; een
gepantserd vervoer ; een ‘Scimitar’ pantservoertuig ; luchtafweergeschut
‘Gépard’ en hetzelfde pantservoertuig in transportpositie bedoeld als lading voor
een van de nieuwe platte wagens ;

B-Models / Van Biervliet : (H0)
- Zoals de voorbije jaren een dikke kataloog met 65 nieuwe varianten : nieuwe
modellen maar ook heruitgaves en varianten van bestaande modellen ;
- Het motorstel « Budd » loopt wat vertraging op om nog enkele verbeteringen aan te
brengen. Verkrijgbaar oktober 2020 ;
- Motorstel type AM54 komt in versie Tijdperk III met 2 koplampen ;
- Als uiterst beperkte reeks van 104 stuks : de AM54 ‘104’ ;
- De eerste versie van het van de AM54 afgeleide postmotorstel ;
- Motorstel AM86 in nieuwe kleurversies ;
- Bij de diverse varianten van de diesel G2000 zit er ook een ‘Belgische’ van RTBCargo ; en een in een onbestaande blauwe versie « Infrabel »
- Dieselloc type 204 met 3 koplampen ;
- een variant van de reeks 54 met 5 koplampen, voor Tijdperk IV ;
- Dieselloks reeks 55 : 4 varianten (onder meer de ‘.5517 ATB-PZB90’)
- Reeks 59 : 2 versies ;
- en ook nog verschillende versies van de diesels reeksen 62, 65 en 75 ;
- Electrische locs ‘2250’ in het blauw met 5 koplampen ; ‘2378’ blauw met (B)-logo ;
de ‘2551’ met onderbroken gele band voor tijdperk VI ;
- Nieuw : de e-lok ‘2401’ in het groen, in het echt het enige exemplaar in deze reeks ;
- Varianten van de ertswagens, dit jaar ‘Gustave BOËL’ ;
- een set van 2 graanwagens « Transcéréales «
- een set van 3 zelflossers type ‘Tads’ in bruine versie met logo ‘B-Cargo’
- idem maar opschrift « Trans-Engrais » ;
- niet minder dan 7 versies van de containerdraagwagen ‘Sgns’ met tankcontainers ;
- 2 verschillende Sgns beladen met 30-voet-containers (54152 & 54153)
- 2 Belgische versies van de containerwagens Sggmrss met 45-voet-containers
- En een beperkte oplage van de diesellok reeks 55, de ‘5540’ met lichtblauwe streep,
alleen voor lezers van Modelspoormagazine die intekenden vóór 10 april.
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BRAWA : (H0)
- een koelwagen tijdperk III, UIC-type 1, met opschrift ‘Interfrigo’ (ref 48331);
- een 2-assige ketelwagen tijdperk III met logo ‘TW Antwerpen’( ref 50019) ;
ESU : (H0)
-

De stoomlok type 98, al aangekondigd in 2018, zou nu toch uitkomen
in september 2020 ;
Diesellok « Class 66 » in de Lineas-kleuren, ook al eerder
aangekondigd, zou verdeeld worden vanaf maart 2020 ;

EXACT-TRAIN : (H0)
Deze producent klaagt over de moeilijke verdeling van hun producten in ons land en
het gebrek aan interesse ervoor bij de professionele verkopers…
- Er komt een tweede set van de gesloten goederenwagens type ‚Oppeln‘ (zoals in 2019)
- Een openbakwagen type ‚Klagenfurt‘ in 2 versies waarvan een met opengaande deuren;
- Goederenwagens van het type Gbs zijn voorzien voor 2021;
FERIVAN : (H0m)
- Deze firma viert dit jaar haar 30-jarige bestaan! Als topmodel komt er daarom een
heruitgave van de MIVB-motorwagen van het type ‚Braine-Le-Comte‘ in beige kleur, als
herinnering aan de oorspronkelijke eerste productie van dit model
- Motorwagens PCC van Antwerpen, in 2 kleurstellingen beige en tweekleurig rood/wit;
beide versies verkrijgbaar op spoorwijdte HO of Hom (standaardspoor of meterspoor)
- niet-gemotoriseerde versies van tramtype ‚Hermelijn‘, met 1 of 2 stuurcabines;
FLEISCHMANN : (N)
- Een set van 3 rijtuigen type I6 (A+2xB) in New-Look-versie (modellen en uitvoering identiek
aan de al eerder verschenen set, maar andere nummers);
- Een goederenwagen type Rils ‚B-Cargo‘
PS : Fleischmann produceert voortaan alleen nog modellen op schaal N
HERPA : (H0) :

Geen Belgisch model aangekondigd...

HOBBY-TRAIN : (N)
- de twee versies (NMBS en Lineas) van de diesellok reeks 77 uit 2019 zouden nu
toch beschibaar komen (dit is eigenlijk een het erg gelijkende type G1700 in
Belgische kleuren) ;
- een set van 2 platte goederenwagens met rongen en zijschutborden type Remms :
een bruine en een turkoois ‘B-Cargo’
JOUEF : (H0)
- Een stoomlok type 81 (tijdperk III) met naar verluid het juiste type pompen (HJ2403S) :
- Een 4-delig Thalys treinstel (maar met bedrijfsnummer 4342, dus eigenlijk Frans…) en 3
bijhorende tussenrijtuigen.
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L.S. MODELS : (H0)
...was niet aanwezig op de beurs, maar deelde ons het volgende mee :
- Het programma voor 2020 zal zich concentreren op de E-loks van reeksen van 21
en 27, met inbegrip van prototype-loc ‘1901’ ;
- Verder nog varianten van de electrische locs reeksen 18 en 19 : de 1906 (ref
12251 ; 12251S ; 12751 ; 12751S) en de 1908 met wervingsreclame (ref 12252 ;
12252S ; 12752 ; 12752S)
- 3 sets van elk 3 M6-dubbeldeksrijtuigen (43013, 43009, 43010) ;
- De rijtuigen type N zouden beschikbaar zijn tegen het midden van het jaar ;
- Rijtuigen type I1 dan tegen het einde van het jaar ;
- De bagagepakwagen « de korte UIC », waar iedereen al zolang op wacht, is ook
voorzien voor dit jaar….
- Een set van I2-rijtuigen (ref 42115) : 2 x I2 Tweede klasse, groen, met groen dak ;
- De heruitgave van de DMS-bagagerijtuigen in een gele versie van de hulptrein van
Hasselt (42097); in het bordeaux (42098) en ‘NewLook’ (42099) als
generatorrijtuig ;
- Rijtuigen in de (eerste) Railtour-kleuren : (set 42401 met 2) I5 blauw met lichtblauwe
strepen (42401), en een set met een I2 (Restaurant, in het bruin met lichtbruine
strepen) en 2 stuks I5 (blauw met lichtblauwe strepen)(42402) ;

MÄRKLIN : (H0 et Z)
- een diesellok ‘Class 66’, in LINEAS-versie (net zoals het model bij ESU…) ;
- een set van 5 coilwagens : 3 met huif type Shimmns en 2 met telescopisch dak type
Shimms ;
- een platte wagen (type Lbks) voor een kleine container (type ‘Van Huis tot Huis’) ;

MF-TRAIN (N)
- Een set van 2 containerdraagwagens type Lgnss ‘B-Cargo’ met 2 containers ‘ONE’ ;
- idem, in het bruin ‘TOUAX’ ,ook beladen met 2 containers.
MODELS WORLD : (HO)
- een volledige trein, de EC96 ‘Iris’ (Brussel-Chur) met onder andere het oranje
restaurantrijtuig Wr ‘Breda’ (met echte zeteltjes als interieur!)
MODUL SIGN : (HO)
- 2 varianten van de legendarische metalen pakwagens (zoals Dacker die ooit al uitbracht)
PB-Messing-Modelbouw :
- in kit of (op bestelling) afgewerkt model : stoomlocomotief type 94 en type 18 (‘1805’
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PIKO : (H0)
- Zoals gewoonlijk bij deze firma staan de Belgische modellen niet in de folder van de
nieuwigheden maar in de algemene cataloog (een turf van 450 bladzijden, 1,35kg!)
- Een verrassing van formaat : in het gamme ‘Expert’ belooft Piko het model van de
motorwagens type ‘Brossel’, reeksen 553 en 554. Voor 2020 eerst de 553 in bicolor
lichtgroen/groen voor tijdperk III, (i de versie die momenteel op de Bocq-spoorlijn rijdt) en de
554 als reeks 46 tweekleurig rood/beige ;
- Een dieselloc reeks 80, de ‘8037’ in een specifieke variant met ‘zebra-veiligheidsstrepen’.
Uitgerust met geluid en een automatische koppeling ;
- Nog een variant van de electrische loc type 120, ditmaal in tweekleurige versie zonder de
gele veiligheidsstrepen ;
- Een tweede versie van de ex-Duitse postwagen, in een andere livrei en ditmaal met
sluitlichten (53232) ;
- Een groene ketelwagen van tijdperk III met opschrift ‘Caltex’ en een grijze ‘Gulf’
REE : (H0)
- de Belgische versie van de stoomlok type ‘030’ van het War Department (WD) die
al in 2017 verkrijgbaar zou zijn, is nu voorzien voor het 3e trimester van 2020 !
RIVAROSSI : (H0)
- een set van 2 graanwagens met logo ‘STVV’, de ene ingeschreven bij de NMBS, de
andere bij de DB (ref HR6472) ;
ROCKY RAIL : (H0)
- de firma heeft voorrang gegeven aan de ontwikkeling van een reeks
spoorweggebonden gebouwen, en daardoor is het werk aan motorstel reeks 40
vertraagd. Maar dat project wordt niet opgegeven !
- het model van de stelplaats van Mol zal beschikbaar zijn in maart 2020, maar eerst
komt er al een kleine electrische cabine ; Er zijn nog andere modellen van
gebouwen in ontwerp ;
- de Torpedowagen, voorgesteld op de beurs in 2019, zou al einde maart
beschikbaar zijn ;
- ...gevolgd door de stortwagens type 1000G2, in april...
ROCO : (H0)
- Het model van de reeks Traxx 186 in Lineas-kleuren, al aangekondigd in 2019,
wordt hernomen als nieuwigheid en kwam op de markt einde mei ;
- Een setje van 2 kolenwagens type ‘UIC1’ tijdperk IIIb, met kolenlading (ref 76061)
TILLIG : (TT), (H0)
-

Niets Belgisch in HO ;

-

In schaal TT : 3 verschillende ex-Pruissiche 3-assige rijtuigen (BC en 2xC) en
een goederenwagen type Eanos ;
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Treinshop OLAERTS : (H0), (0)
- In H0 een volledig messing versie van de diesellok reeks 51 ;
- Nog in HO : een stoomloc type 53 met tender, al eerder aangekondigd maar
vertraagd wegens productieproblemen, zou uitkomen tegen het jaareinde ;
- Voor schaal 0 is een stoomloc type 1 aangekondigd ;
TRIX : (H0 en N)
- de folder van Trix toont een diesellok ‘Class 66” in de kleuren van Lineas (ref 22693)
- niets Belgisch te vinden in de folder van Minitrix
Van BIERVLIET : (H0)

Zie hoger, onder B-Models.

Voor volgende merken:
AUHAGEN; BREKINA; BUSCH; HERPA; HOBBY-TRADE (stopt haar activiteiten); KATO
; KIBRI ; KUEHN-Modell ; LENZ ; LILIPUT ; LSModels en (N) ; MÄRKLIN 1 et Z ) ;
Os.KAR ;.PREISER ; RIETZE ; SCHUCO ; TILLIG (H0) ; VIESSMANN ; WIKING
zijn er momenteel geen Belgische nieuwigheden voor 2020 aangekondigd….
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