
OMBYGNING AF GAMLE 
MÄRKLIN LOKOMOTIVER



Ombygning af Märklin loks – Hvordan ?

Guldgrube på Maerklin.de –
masser af artikler fra MM – blandt 

andet om dekoderne mSD3 og 
mSL3

Digitaltog.dk – genial side med 
masser af tips og tricks.

https://www.maerklin.de/de/journal/maerklin-magazin/downloads/themen-specials-und-serien/
https://digitaltog.dk/wordpress/


Hardware !
Motor ombygningssæt – 60944 

med permanentmagnet

Lyddekoder – mSD3 - eks 60977. 
Indeholder Dekoderplade –

dekoder og 2 højtalere

LED lys – af en eller anden slags 
☺



Software – kodning af dekoder

Download PC-program fra 
Maerklings hjemmeside – her. 

Det er gratis ☺

Programmet 
installeres -

https://www.maerklin.de/de/service/downloads/nachruest-decoder-mldmsd/mdecodertool-mdt/


Sådan koder vi en lyd-dekoder til en Nohab

1 Vælg load 
project

2 Vælg Diesel –
og Nohab

3 – projektet er 
loaded – så kan 

vi ændre diverse 
parametre



Configuration – motor mm

Så kan vi ændre adresser mm
Motor – skal være type 5



Lyde - bibliotek
Vælg Update sound library

Vælg Ja

Så har vi et stort 
lydbibliotek

Vi kan tilføje nye lyde – eller ændre 
eksisterende



Overfør data til Dekoderen

Dekoder-programmer

Via CS2 eller Cs3

Pt ej prøvet…



Via CS2/CS3
1 Cs2 og PC connectes til 

netværket – så vil IP 
adresse blive vist

2 Klik på lok – og vælg det 
rigtige – eks Norsk Nohab

3 Klik på Pil – og vælg så 
overfør til CS2



Via Decoder-programmer
1 - Decoder-

programmer –
USB-interface 

og decoder
interface

2 – dekoderen 
anbringes

3 – det hele 
sættes USB-

port på PC’en

4 – Tryk på 
Pilen

5 – vælg Ja – og 
data overføres så



Demo – håndholdt film ..

https://youtu.be/jKzI682lkMM


Kan det betale sig at ombygge ??

FOR:

• Gl ynglingslokomotiv – affektionsværdi

• Trods alt billigere end nyt lokomotiv

• Sjovt at prøve ombygning

• Dekoderen kan omprogrammeres og 
flyttes til andet lok

Imod:

• Køreegenskaber ikke som nyt lok

• Ingen garanti

• Man kan måske sælge det gl lok - for eks 500 kr
+ 900 til ombygning der spares. Så mgl kun 
600 for et helt nyt lok



Tak for opmærksomheden
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