
L’Associació d’Amics del Ferrocarril de Montcada i Reixac està desenvolupant, amb la  col·labo-

ració de MÄRKLIN.el sistema de mòduls: M360C

És un sistema de mòduls per a trens escala H0 del sistema 3 carrils, amb via C de Märklin.

Les característiques principals del sistema són:

SIMPLICITAT (1 tipus de mòdul de via corba doble de 81x81 cm), 2 tipus de mòdul de via recta 
doble de 72x40 cm i 108x40 cm respectivament).

ACCESSIBILITAT i INCLUSSIVITAT (mòduls de 80 cm d’alçada, accessibles per a nens i persones 
que necessiten estar assegudes a una cadira).

El sistema és “OPEN SOURCE”, per a nens de 3 a 99 anys (els adults també i poden participar !)

OBJECTIU: Gaudir dels trens.

Et convidem a fer circular trens a la

MAQUETA MODULAR H0 sistema 3 CARRILS amb via C de MÄRKLIN

Maqueta oval de 486x234 cm modular, de via doble (circuit interior i circuit exterior) amb 
corbes R4 (57,9 cm) l’interior  i R5 (64,3 cm) l’exterior; amb un circuit de maniobres de 324 cm 
de longitud, amb dues vies mortes (una per al circuit interior i una altra per a l’exterior) i  2 
desviaments sincronitzats per a poder canviar de circuit en ambdós circuits de la marxa.

El funcionament de la maqueta és en mode DIGITAL. Està controlada per la central CS3 de 
Märklin (admet decoders MOTOROLA, MFX i DCC), amb accés via WiFi a tots els trens i 
accessoris. L’accés via WiFi és obert i es pot fer des d’un telèfon mòbil o una Tablet 
(recomanem Tablet per la mida de la interfície d’usuari) amb les apps "Märklin Mobile Station" 
(iOS) o "Märklin Main Station" (Android). Les podeu trobar a App StoreSM o Google Playstore.

Tothom que vulgui pot portar trens i fer-los circular per la maqueta, sempre i quan siguin del 
sistema 3 CARRILS i estiguin equipats amb decoders amb els protocols esmentats anterior-
ment.


