
Már rég óta kerestem ezt a kis alkatrészt, amely tartozék volt, így könnyen el is
veszhetett. Szinte egyik fellelhetõ magnóadapter mellett sem találjuk meg.

A címbeli kérdésre a választ a '98 június 7.-i alakuló találkozásunkon Csenár Imre
bácsitól kaptam meg. Az '50-es évek végén Õ is vásárolt ilyen magnóadaptert, ami a
tengelykapcsolóval együtt még ma is megvan neki. Kölcsön kaptam tõle és
lerajzoltam. Így elkészíthetõ már a mûködéshez nélkülözhetetlen alkatrész.

A tengelykapcsoló a lemezjátszó központosító csapjára egy beépített csavarrugó
segítségével rögzíthetõ. Hasonló megoldással találkozhatunk egyes régi "kurblis"
gramofonnál a felhúzókar szabadonfutójánál. A szakirodalom kutatása során
további fontos információkat tudtam meg:

- rugós rögzítés néha megcsúszhat és nyávogást okoz, hasonlóképpen mint a
gyenge lemezjátszó motor,

- a szalagon a felvétel fordított irányú, így más magnetofonokkal (pl. a korabeli
Vörös Szikrával) nem játszható le.

- kezelése bonyolult volt, ezért olcsósága ellenére sem terjedt el széles körben.
Nekünk gyûjtõknek éppen ezért kell különös figyelmet szentelni erre a készülékre.

A rugós rögzítés kiváltására a Rádiótechnika 1959. januári számának 26. oldalán
láthatunk egy egyszerû megoldást. A rugót el kell távolítani, de a zárólemez
maradjon a helyén. A tengelykapcsoló alsó részén található résbe egy fém lapot kell
rögzíteni, a lemezjátszó központosító csapját pedig be kell fûrészelni. (A
befûrészelés nem zavarja a lemez központosítását.) Elkészítésénél én is ezt a
lemezes megoldást javaslom, mert nem kell a speciális tekercsrugót elkészíteni.

Nem lehet már semmi akadálya, hogy átéljük a magnózás minden örömét és
"bosszúságát" - ezzel a bonyolultan kezelhetõ - az '50-es évek végének egy sajátos
technikai megoldású magnetofonjával.

Tekercsrugó adatai:
rugóacél: !

!

!

!

0.8 mm
menetszám: 3,5 (menet mellett)
belsõ átmérõ: 6.5 mm
egyik végén orrkialakítás (sugár irányban kihajlítva, hossz 4 mm)
a másik végén sorja nem lehet
menetemelkedés: jobb (mint a normál jobbos menetnél)

Rugó behelyezése után az 16 mm-es zárólemez pereménél zömítve (ábra szerint)

Szerkezeti acél A-38 20 mm
:

galvanikus horganybevonat

Összeszerelés:

A tengelykapcsoló agy és a zárólemez anyaga:

Az eredeti darab felületvédelme

Milyen az Audio magnóadapter tengelykapcsolója?
(A fiatalabb gyûjtõk általában nem tudják)

Szerzõ: Kiss Frigyes Petõháza tel.:99-382-142
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Irodalomjegyzék:
- Használati utasítás AM 155 tip. magnetofon adapter
- Rádiótechnika 1955/3 72. oldal

"Piacra került a régen várt magnetofon adapter"
- Rádiótechnika 1955/4 95. oldal

"Ismertetés, használati utasítás, kapcsolási rajz"
- Rádiótechnika 1959/1 25. oldal

"Tapasztalatok az Audio adapter magnetofonnal
kapcsolatban"

- Kádár Géza Rádió és televízió vevõkészülékek 1958-59
200. oldal Ismertetés, kapcsolási rajz

- Rádióamatõr füzetek 16. szám 22. oldal Szerkezeti ismertetés


