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51848 Lokomotywa elektryczna serii 111 RailAdventure, ep. VI
51849  Lokomotywa elektryczna serii 111 RailAdventure, ep. VI, z dekoderem zgodnym z mfx

akcesoria pasujące do lokomotywy serii 111: 
# 56372 Dekoder dźwiękowy PIKO z głośnikiem (patrz katalog główny H0 2018, strona 419) / # 56400 Dekoder wieloprotokołowy PluX22 PIKO SmartDecoder 4.1 
(patrz katalog główny H0 2018, strona 34) / # 56401 Dekoder PluX22 PIKO SmartDecoder 4.1 zgodny z mfx (patrz katalog główny H0 2018, strona 34)

Ilustracja przedstawia
oryginalna wielkość modelu

Cechy lokomotywy elektrycznej serii 111 w barwach RailAdventure: 
 • doskonałe malowanie i nadruki
 • rama z ciśnieniowo odlewanego metalu 
 • przestrzenne poręcze i uchwyty
 • delikatne wycieraczki, filigranowe pantografy i izolatory  
 • oświetlenie kabin maszynisty, sygnał końca pociągu i oświetlenie przedziału maszynowego  
    włączane w trybie cyfrowym
 • Mocny, pięciobiegunowy silnik z dwoma kołami zamachowymi  
 • duża siła pociągowa dzięki 2 gumkom przyczepnościowym  
 • Gniazdo PluX22 do łatwego montażu dekodera jazdy lub dźwiękowego

Lokomotywy serii 111 firmy RailAdventure noszą numery 111 210, 215 oraz 222 i od marca 2018 
służą bawarskiemu przewoźnikowi do przeprowadzania pociągów w kraju i zagranicą. 
Model PIKO wiernie odtwarza detale tej wyróżniającej się lokomotywy. 

Źródło: RailAdventure

Wersji AC (prąd zmienny) dotyczy dodatkowo:
SmartDecoder 4.1

669 PLN*
839 PLN*



3

59988 Lokomotywa spalinowa Vectron serii 247 SyltShuttle, ep. VI
59888  Lokomotywa spalinowa Vectron serii 247 SyltShuttle, ep. VI, z dekoderem PluX16

akcesoria pasujące do lokomotywy serii 111: 
# 56372 Dekoder dźwiękowy PIKO z głośnikiem (patrz katalog główny H0 2018, strona 419) / # 56400 Dekoder wieloprotokołowy PluX22 PIKO SmartDecoder 4.1 
(patrz katalog główny H0 2018, strona 34) / # 56401 Dekoder PluX22 PIKO SmartDecoder 4.1 zgodny z mfx (patrz katalog główny H0 2018, strona 34)

akcesoria pasujące do lokomotywy Vectron serii 247: 
# 56353 Dekoder dźwiękowy PIKO z głośnikiem (patrz katalog główny H0 2018, strona 419) / # 56401 Dekoder PluX22 PIKO SmartDecoder 4.1 zgodny z mfx 
(patrz katalog główny H0 2018, strona 34) / # 56402 Dekoder wieloprotokołowy PluX16 PIKO SmartDecoder 4.1 (patrz katalog główny H0 2018, strona 34)

Bardzo ciche i ekonomiczne lokomotywy spalinowe typu Vectron DE są używane 
od 2018 do prowadzenia pociągów na wyspę Sylt. 

Cechy lokomotywy spalinowej Vectron serii 
247 w barwach SyltShuttle: 
 • doskonałe malowanie i nadruki
 • rama z ciśnieniowo odlewanego cynku  
 • wózki z licznymi detalami  
 • oświetlenie LED zmienne kierunkowo 
    białe/czerwone  

 • silnik z dwoma kołami zamachowymi  
 • duża siła pociągowa dzięki 2 gumkom 
    przyczepnościowym  
 • grawerowane koła
 • możliwość instalacji dekodera dźwiękowego, 
    rama przygotowana do montażu głośnika

z grawerowanymi zestawami kołowymi

Źródło: Siemens AG

Źródło: Siemens AG

689 PLN*
779 PLN*
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pasujące akcesoria – moduł dźwiękowy do lokomotywy elektrycznej serii 185.2: 
# 56193 moduł dźwiękowy PIKO z głośnikiem (patrz katalog główny H0 2018, strona 420) / Moduł dźwiękowy PIKO musi być podłączony bezpośrednio do dekodera cyfrowego PIKO # 56121.

59154 Lokomotywa elektryczna serii 185.5 Kombiverkehr, ep. VI  
59054  Lokomotywa elektryczna serii 185.5 Kombiverkehr, ep. VI, z dekoderem cyfrowym

Cechy lokomotywy serii 185.2 w atrakcyjnych barwach Kombiverkehr: 
doskonałe malowanie i nadruki • rama z ciśnieniowo odlewanego metalu • uchwyty częściowo przestrzenne • oświetlenie LED białe/czerwone zmienne kierunkowo • silnik z dwoma kołami 
zamachowymi • duża siła pociągowa dzięki 2 gumkom przyczepnościowym • gniazdo dekodera NEM 652 • możliwość instalacji dekodera dźwiękowego, rama przygotowana do montażu głośnika

Źródło: Kombiverkehr

Lokomotywa elektryczna serii 185.2 w barwach Kombiverkehr doskonale pasuje 
do wagonów kieszeniowych T3000e PIKO (patrz str. 7 w tym prospekcie):

Na ściany boczne lokomotywy naniesiono różne nadruki, 
zgodnie z oryginałem.

# 54777

509 PLN*
599 PLN*
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pasujące akcesoria – moduł dźwiękowy do lokomotywy spalinowej serii 119: 
# 56347 Dekoder dźwiękowy PIKO z głośnikiem (patrz katalog główny H0 2018, strona 419) / Moduł dźwiękowy PIKO musi być podłączony bezpośrednio do dekodera cyfrowego PIKO # 56121.

59941 Lokomotywa spalinowa serii 119 DR, ep. IV, z łatami 

Cechy lokomotywy serii 185.2 w atrakcyjnych barwach Kombiverkehr: 
doskonałe malowanie i nadruki • rama z ciśnieniowo odlewanego metalu • uchwyty częściowo przestrzenne • oświetlenie LED białe/czerwone zmienne kierunkowo • silnik z dwoma kołami 
zamachowymi • duża siła pociągowa dzięki 2 gumkom przyczepnościowym • gniazdo dekodera NEM 652 • możliwość instalacji dekodera dźwiękowego, rama przygotowana do montażu głośnika

Cechy lokomotywy spalinowej serii 119 w atrakcyjnym malowaniu z łatami: doskonałe malowanie i nadruki • rama z ciśnieniowo odlewanego metalu • zderzak okrągłe • 
ryflowane skrzynie akumulatorowe • oświetlenie LED białe/czerwone zmienne kierunkowo • silnik z dwoma kołami zamachowymi • duża siła pociągowa dzięki 2 gumkom 
przyczepnościowym • gniazdo dekodera NEM 652 • możliwość instalacji dekodera dźwiękowego, rama przygotowana do montażu głośnika

59270 Lokomotywa spalinowa SM42-733 PKP Cargo, ep. VI

Cechy: 
 • doskonałe malowanie i nadruki
 • rama z ciśnieniowo odlewanego metalu  
 • przestrzenne poręcze i uchwyty  
 • pudło z wiernie odwzorowanymi klapami 
    i siatkami wentylatorów
 • mocny silnik 
 • Przestrzenne wózki z licznymi detalami takimi 
    jak elementy odsprężynowania i osłony łożysk osi
 • możliwość instalacji dekodera dźwiękowego, 
    rama przygotowana do montażu głośnika

akcesoria pasujące do lokomotywy SM42 PKP: 
# 56121 dekoder cyfrowy PIKO 8-pin (NEM 652) ze złączem do modułu dźwiękowego (patrz katalog główny H0 2018, strona 421)

z realistycznie wyblakłymi 

plamami

509 PLN*

639 PLN*
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58362 Zestaw dwóch wagonów plandekowych DB AG, ep. VI,
realistycznie postarzonych;  # 56061

Lewa i prawa strona zestawu posiadają 
różne graffiti.

Kolorowa sztuka z puszki. Graffiti należy dziś do częstych widoków na kolei,
Zestaw dwóch wagonów plandekowych PIKO został starannie pomalowany 
autentycznym wzorem graffiti.

55056 Wagon pomiarowy PIKO H0, NL, 
DC/AC i analogowy, ep. VI

55057 Wagon pomiarowy PIKO H0, FS, 
DC/AC i analogowy, ep. VI  

Innowacyjny wagon pomiarowy PIKO umożliwia wymierzenie całej makiety z dokładnością do jednego centymetra i promila! W połączeniu z aplikacją mobilną dla systemu 
Android lub komputerem PC można na bieżąco śledzić dane przez WiFi. Graficzne przedstawienie różnych danych pomiarowych jest możliwe na komputerze PC!  
W ten sposób można przeprowadzić dokładne pomiary również w niewidocznych częściach makiety. Ten bardzo technicznie zaawansowany model jest od jesieni 
dostępny również w barwach kolei holenderskich i włoskich. 

Wagon pomiarowy

889 PLN* 889 PLN*

329 PLN*
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54777 Wagon kieszeniowy T3000e Wascosa ep. VI, 
z dwoma naczepami "LKW Walter";  # 56061

58954 Cysterna do przewozu gazu Zags SIT 
FS ep. VI;  # 56061

54778 Wagon kieszeniowy T3000e TXL ep. VI, 
z dwoma naczepami "Schockemöhle";  # 56061

58951 Cysterna "Kronospan" ep. VI
 # 56061

54677 Wagon samowyładowczy Falns NIAG ep. VI
 # 56061

Do przewozu chemikaliów różnych rodzajów służy 
cysterna ze zbiornikiem wykonanym ze stali 
chromoniklowej (V4A), stanowiąc niezbędny, 
nowoczesny środek transportu dla wielu zakładów 
z branży chemicznej.
Wagony wyposażono w izolację, ogrzewanie 
i przystosowano do przewozu przeróżnych materiałów.

419 PLN*

239 PLN*

399 PLN*

239 PLN*

179 PLN*
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58673 Wagon pociągu pospiesznego MRB ep. VI
 # 56060

57990 Lokomotywa spalinowa Herkules MRB ep. VI
57890  Lokomotywa spalinowa Herkules MRB ep. VI, z dekoderem cyfrowym

58675 Wagon pociągu IC 2 klasy ZSR ep. VI
58674 Wagon pociągu IC 1 klasy ZSR ep. VI

 # 56060

Źródło: Erik Unbehaun

129 PLN*

159 PLN*
159 PLN*

379 PLN*
469 PLN*
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58759 Platforma 
Pdk31 PKP ep. III

 # 56060

58758 Platforma 
FS ep. III

 # 56060

58761 Brankard Ft 
PKP ep. III

 # 56060

58760 Węglarka Wddo 
PKP ep. IV

 # 56060

58763 Wagon kryty 
Kdn PKP ep. III

 # 56060

58762 Wagon kryty Gklm 
PKP ep. IV

 # 56060

58764 Wagon kryty "Hitschler" DB AG ep. IV
 # 56061

58911 Wagon kryty FS ep. III 
 # 56060

min.

358 105

66,90 PLN* 88,90 PLN*

75,90 PLN*66,90 PLN*

88,90 PLN*

109 PLN*88,90 PLN*

88,90 PLN*
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47744 Wagon samowyładowczy Falns NIAG ep. VI 40714 Wagon samowyładowczy Falns NIAG ep. VI

58912 Wagon kryty Gbs 1500 „Fortschritt“ 
DR ep. IV;  # 56060

1:1
60

83192

Produkowane przez PIKO w wielkości N i TT modele wagonu samowyładowczego Falns przewoźnika „Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG“ dokładnie odzwierciedlają 
kształt, barwy i oznakowanie pierwowzoru. Modele posiadają oprócz dobrze działającej kinematyki krótkiego sprzęgu również wszystkie detale oryginału, przy czym poręcze, 
pokrętła i podesty są filigranowe i przestrzenne. 

Akcesoria H0: 56261
Odbierak prądu 
BR 193 Vectron PKP

56428
Dekoder dźwiękowy 
PIKO SmartDecoder 4.1 
do elektrowozu serii 147

1:1
20

111

97075 Wagon do przewozu piwa 
„COUSIN & DE RAUW” SNCB ep. III

 # 56060

min.

358 105

Na ściany boczne wagonu naniesiono 
różne nadruki, zgodnie z oryginałem.

56124 Dekoder funkcyjny 
z wtykiem – 
pasuje do każdego 
wagonu sterowniczego 
PIKO z gniazdem dekodera

179 PLN* 179 PLN*

129 PLN*

66,90 PLN*
129 PLN*

509 PLN*

119 PLN*
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Modelem lokomotywy V36 z amboną dachową firma PIKO daje miłośnikom skali G kolejną uniwersalną 
maszynę, która doskonale prezentuje się z krótkimi pociągami towarowymi i pasażerskimi. 
Model PIKO posiada napęd na wszystkie trzy osie, przy czym uwagę zwraca ślepy wał z obracającą 
się przeciwwagą, umieszczony między drugą a trzecią osią. Model dokładnie odzwierciedla żaluzje 
i wywietrzniki pierwowzoru, posiada przestrzenne poręcze, oświetlenie zmienne kierunkowo, jest 
przygotowany do montażu dekodera cyfrowego, również z modułem dźwiękowym. 

38884 
Wagon bożonarodzeniowy 2018
(jednorazowa seria)

38761 
Wagon do przewozu samochodów 
z autem bożonarodzeniowym

38762 Wagon niskoburtowy 
Christmas Tree Express

37813 
Bożonarodzeniowy wagon towarowy z 
misiem Hermann

366600
min.

366600
min.

210600
min.

37532 Lokomotywa spalinowa V36 DB Ep. III, z amboną
3,0 kg

370600
min.

1x
M–
M+ A1

A2
A3
A4
A5
A6
K1

LH
LV

S–
S+

   +

   +

   –

Prawdziwe dźwięki lokomotywy V36 zapewnia moduł dźwiękowy PIKO # 36224 (patrz katalog G 2018, strona 118) 

w połączeniu z dekoderem cyfrowym PIKO # 36122 (patrz katalog G 2018, strona 115) 

399 PLN*549 PLN* 619 PLN*

1.329 PLN* 1.999 PLN*
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Dotyczy wszystkich lokomotyw 
i wagonów H0:

LEGENDA:

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych 
w produktach, ich wyglądzie i dostępności. Ilustracje i wymiary 
są przykładowe i mogą różnić się od rzeczywistych. 

Dalsze informacje znajdą Państwo w aktualnym katalogu H0 
i na stronie www.piko.de.

59006 Zestaw startowy 
SmartControllight DB AG 
ICE 3 ep. VI

System PIKO SmartControllight jest dostępny w bardzo dobrej cenie 
w połączeniu z wieloma atrakcyjnymi zestawami startowymi! 
Połączenie solidnych, bogatych w detale modeli z dokładnie 
przemyślanym systemem torów zapewnia łatwe wejście w świat cyfrowo 
sterowanych modeli kolejowych oraz długotrwałą radość i zabawę!

Zestaw bazowy PIKO SmartControl
light

 # 55017 zawiera: 

Kontroler PIKO SmartController
light

, Centralkę PIKO SmartBox
light

, 

Zasilacz 16 V / 32 W, Spiralny przewód połączeniowy i skróconą instrukcję.

Kontroler PIKO SmartController
light

 jest również dostępny osobno 
pod nr kat. # 55016.

PIKO SmartControllight

Atrakcyjne zestawy startowe PIKO SmartControllight zapewniają 
idealne wejście do cyfrowego świata modeli kolejowych. 

Ergonomiczny kontroler

Możliwość sterowania 20 lokomotywami jednocześnie 

KORZYSTNY CENOWO, KOMFORTOWY W OBSŁUDZE 

CYFROWY SYSTEM STEROWANIA PIKO –

DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH PRZYGODĘ, 

POWRACAJĄCYCH DO HOBBY ORAZ EKSPERTÓW

Pełna zgodność z DCC 
Kompatibilität o 14, 28 i 128 
krokach prędkości

Czytelny wyświetlacz

Gniazdo sprzęgu NEM

Kulisa krótkiego sprzęgu

Prąd stały

Zarząd kolejowy

Epoka

Oświetlenie zmienne kierunkowo

Model dla systemu trójszynowego na prąd
przemienny przemienny

Oświetlenie LED białe/czerwone 
zmienne kierunkowo

Możliwość instalacji oświetlenia wnętrza

ze złączem USB

z pamięcią danych

WiFi

Długość (ze zderzakami)

Ciężar

Ilość silników

Możliwość instalacji dekodera

Metalowe koła

          Prąd stały  

Przygotowanie do instalacji dźwięku

Najmniejszy zalecany promień łuku

Gumki przyczepnościowe

Gniazdo dekodera cyfrowego wg NEM 652

Gniazdo dekodera cyfrowego PluX22 wg NEM 658

Zawiera dekoder wg NEM 652

Zawiera dekoder PluX16 wg NEM 658

Zawiera dekoder PluX22 wg NEM 658

NEM
652

PluX
22

3,0 kg
370600

min.
1x

M–
M+ A1

A2
A3
A4
A5
A6
K1

LH
LV

S–
S+

   +

   +

   –

2x

PIKO Spielwaren GmbH 
Lutherstr. 30 · 96515 Sonneberg, GERMANY
Tel: +49 3675 897242 · Fax: +49 3675 897250
e-mail: hotline@piko.de · www.piko.de

PIKO Polska sp. z o.o.
ul. Poziomkowa 19B2 | 81-589 Gdynia
Mobil +48 500 366 553 
email: info@piko-polska.pl · www.piko-polska.pl* zalecana cena detaliczna

1.069 PLN*


