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Transrotor ZET 3

Nie tylko w audio pewne urz¹dzenia staj¹
siê ikonami danej dziedziny. Ale na naszym
poletku jest to szczególnie widoczne,
poniewa¿ nasz piêkny œwiat opiera siê
w du¿ej mierze na kulcie fetysza (fuj).
Konkretne nazwy, nazwiska, symbole
i rozwi¹zania s¹ nam szczególnie bliskie,
bo przy braku trwa³ych,
niekwestionowanych,
obiektywnych
kryteriów oceny
jakoœci, warto
mieæ autorytety,
trzeba w coœ
wierzyæ...

W ramach audio analogowego i czarnej p³yty jednym
z  takich œwiêtych Graali jest gramofon Linn LP12 Sondek. To relatywnie
prosty, lekki gramofon oparty o pomys³ wprowadzony i doszlifowany przez
firmy AR i Thorens, a polegaj¹cy na odprzêgniêciu, za pomoc¹ trzech sprê¿yn,
ramienia wraz z talerzem od chassis, na którym wspiera³ siê silnik napêdowy. Przez
d³ugie lata takie rozwi¹zanie by³o uznawane za optymalne i nawet jeœli co jakiœ czas
proponowano inne rozwi¹zania, to by³y one porównywane z LP12 jak ze wzorcem
metra w Sevres pod Pary¿em. Od jakiegoœ
czasu triumfy œwiêci jednak idea zupe³nie 
przeciwna, która opiera siê na tym,
¿e drgania nie s¹ wygaszane w sprê¿y-
nach czy lekkich materia³ach t³umi¹cych,
a absorbowane przez du¿¹ masê konstru-
kcji - talerza i chassis. Tak nadszed³ czas
modelu Gravità niemieckiej firmy Trans-
rotor – symbolu gramofonów “ciê¿kich”.

Jedn¹ z cech szczególnych Zet 3 jest chassis
z sandwicha akrylowo-metalowego. Wa¿ne
jest tak¿e umieszczenie trzpienia ³o¿yska na
bardzo ciê¿kim, solidnym elemencie,
który wynosi talerz doœæ wysoko
ponad chassis.

Od spodu talerz nie jest g³adki, a ma kon-
centryczne rowki. Tajemnice analogowej

alkowy...

Z tej firmy, od przesz³o trzydziestu piêciu
lat prowadzonej przez Jochena Räke,
 z wykszta³cenia mechanika precyzyjnego,

pochodzi gramofon Zet 3. Pomimo du¿ej masy,
“si³owego” podejœcia, gramofon prezentuje siê
niezwykle atrakcyjnie. Nie ma wprawdzie ³abê-
dziej lekkoœci i szyku Oracle V, jednak z drugiej
strony sprawia wra¿enie produktu solidnego,
godnego zaufania, i dopracowanego w najdrob-
niejszych szczegó³ach.

Chassis wykonano z dwóch warstw grubej,
barwionej na kolor czarny p³yty akrylowej, prze-
dzielonej p³yt¹ stalow¹. Taki sandwich wykony-
wany jest po to, aby po³¹czyæ ze sob¹ zalety
“miêkkiego” akrylu i “twardej” stali, a przez to
mo¿liwie najlepiej wygasiæ drgania. Podstawê
uformowano w kszta³t czterolistnej koniczyny.
To ciekawy zabieg maj¹cy na celu minimalizacjê
powierzchni podstawy, która czêsto dzia³a jak
membrana. Najdalej posuniêto siê w modelu Fat
Bob, gdzie chassis jest zredukowane do obwodu
talerza, jednak i tutaj nie ma go za du¿o. Jednak
to co jest, zosta³o optycznie zderzone z wy-
koñczonymi chromem metalowymi (chyba mo-
siê¿nymi) elementami. A tych jest sporo. Naj-
pierw dokoñczmy podstawê: sandwicz wspiera
siê w trzech punktach – dwóch z przodu i jed-
nym z ty³u (podobnie swój topowy, niesamowi-
cie drogi napêd JD1 MkII posadowi³a firma Jadis –

ostatecznie to te¿ sprawa mechaniki…). Nie s¹
to jednak proste podpórki, a regulowane, wielo-
elementowe “nogi”. Na samym spodzie jest du¿y
talerz z otworem poœrodku, w którym zamonto-
wano gniazdo z innego rodzaju stali. W ów ko³-
nierz wchodzi od góry kulka zamocowana w na-
gwintowanej tulei. Tuleja z kolei jest od góry
wkrêcana za pomoc¹ mniejszego talerza, pozio-
muj¹c podstawê. Proste i skuteczne. Jednak ¿eby
tak to wykonaæ, trzeba wiedzieæ o metalach co-
nieco.

Poœrodku umieszczono g³ówne ³o¿ysko, pod-
trzymuj¹ce talerz gramofonu. Element ten zna-
jduje siê w bardzo du¿ym i ciê¿kim bloku, do
którego od góry wpasowany jest subtalerz o spo-
rej œrednicy, oczywiœcie te¿ metalowy i ciê¿ki.
Dopiero na to nak³adamy talerz – znowu masyw-
ny, chromowany, ze specjalnie wyfrezowanymi

okrêgami od spodu, usztywniaj¹cymi go dodat-
kowo i rozk³adaj¹cymi masê. Na sam wierzch
zak³adana jest mata z przetworzonego winylu,
a p³yta dociskana jest kr¹¿kiem. Wygl¹da na to,
¿e wykonany jest ze szkieletu plastikowego,
z metalowym p³aszczem. Jego otwór jest jednak
idealnie dopasowany do osi talerza.
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Z du¿¹ dok³adnoœci¹ mo¿na przyporz¹dkowaæ
 charakter dŸwiêku do rodzaju budowy gra-

mofonu. Urz¹dzenia z odsprzêganym subchassis
graj¹ ¿ywo, sprê¿yœcie, z mocn¹ œrednic¹ i dob-
rym emocjonalnym przekazem. Z kolei gramofo-
ny “ciê¿kie” maj¹ znakomicie kontrolowany bas,
bardzo czarne “t³o” oraz prezentuj¹ wybitny fo-
cus. Pierwsze s¹ jednak czêsto podbarwione,
a ich bas jest poluzowany, zaœ drugie oskar¿ane
s¹ o beznamiêtnoœæ w pokazywaniu muzyki. Na
samym szczycie te dwie tendencje siê zbiegaj¹,
jednak ni¿ej w cenniku tak to w³aœnie wygl¹da.
Odstêpstwem od tej regu³y by³ np. odsprzêgany
gramofon Oracle Delphy MkV (“Audio” 2/07),
który zachowuj¹c wiele zalet tego typu kon-
strukcji, gra³ jednak precyzyjnym dŸwiêkiem.
Testowany Transrotor jest nominalnie gramofo-
nem “ciê¿kim”, jednak z wiêkszoœci¹ wk³adek
pokazuje wiele zalet “p³ywaj¹cych” konstrukcji.
Mamy przede wszystkim nasycon¹, mocn¹ œred-
nicê oraz znakomit¹ rytmicznoœæ. Poniewa¿ jed-
nak bas schodzi niezwykle nisko, przypominaj¹c
w tym Challengera firmy Acoustics Signature
(“Audio” 8/06), mamy te¿ du¿y, stabilny obraz
dŸwiêkowy. Wstêpny test zosta³ przeprowadzo-
ny tak, jak producent zaleci³, tj. z ramieniem
i wk³adk¹ modyfikowanymi przez Transrotora.
System brzmi szybko, ale bez nerwowoœci i ma
³adn¹ górê. Tak naprawdê odezwa³ siê dopiero
po zmianie wk³adki na znakomitego Denona DL-
103 (MC), a potem na Koetsu Black (MC). Dosta-
liœmy wówczas nasycony, miêsisty bas i rozdziel-
cz¹, dŸwiêczn¹ górê.

Transrotor, bez wzglêdu na to, czy ze swoj¹
wk³adk¹, czy z innymi, nie uwypukla wad realiza-
cyjnych nagrañ, nie punktuje gorszych wydañ.
Wprawdzie rozpocz¹³em od audiofilskich t³o-
czeñ, m.in. bardzo przyjemnego samplera firmy
Stockfisch Vinyl Collection, jednak zalety o któ-
rych mówiê najpiêkniej wyp³yn¹ przy gorszych
t³oczeniach, i wcale nie najlepiej nagranej muzy-
ce. Taka jest w³aœnie polska edycja albumu Live
Undead grupy Slayer. Niesamowicie, jak dok³ad-
nie mo¿na pokazaæ wnêtrze klubu, z krzycz¹cy-

mi fanami – byle tylko nie podkreœlaæ braku góry
czy s³abej rozdzielczoœci, czyli tak, jak tutaj.
Transrotor z precyzj¹ metronomu odmierza³ ude-
rzenia stopy – rzeŸnia nr 5 miêdzy g³oœnikami…
Co wiêcej – gitary mia³y dobr¹ barwê i jedynie
skompresowany wokal przypomina³, ¿e to prze-
cie¿ trash metal, a nie Sara K. Ciekawe, ale
z wiêkszoœci¹ wk³adek Zet 3 prezentuje tylko
dobr¹ g³êbiê sceny i dopiero z p³ytami 45 rpm
okno otwiera siê znacz¹co. Mieliœmy wiêc genial-
nie ukazan¹ akustykê p³yt Misty Yamamoto,
Tsuyoshi Trio czy referencyjnego wydania muzy-
ki Berta Kempflera From Oryginal Masterta-
pes…dokonane przez magazyn “Image Hi-Fi”.
Obydwie p³yty gra³y z drivem i bardzo dobr¹
barw¹.

Firmowemu zestawowi nieco brakuje wype³-
nienia do³u i otwarcia góry, st¹d najlepiej zagra³
z preampem JJ 283, który siê o to zatroszczy³.
Proponowa³bym jednak, jeœli cena jest prioryte-
tem, kupiæ gramofon bez wk³adki i dokupiæ De-
nona DL-103 (mo¿e w wersji R), a potem zawal-
czyæ o jak najlepszy przedwzmacniacz. Myœlê bo-
wiem, ¿e deck jest ze dwie klasy lepszy ni¿ ramiê
i wk³adka. Jeœli wiêc mo¿emy do³o¿yæ do zakupu,
to najlepiej bêdzie od razu zamówiæ Zet 3 z ra-
mieniem SME i podpi¹æ wk³adkê Koetsu... po³¹-
czenie, które na d³ugo pozostaje w pamiêci.

ZET 3
Cena [z³] 10 900
Dystrybutor NAUTILUS

www.nautilus.net.pl

Wykonanie i komponenty
Fenomenalna precyzja, przemyœlane
rozwi¹zania mechaniczne.
Funkcjonalnoœæ
Mo¿liwoœæ do³o¿enia drugiego ramienia,
lepszego zasilania; nie ma VTA, kable
pod³¹czone na sta³e.

Brzmienie
Bardzo dok³adny, ale bez wyostrzeñ, ze
znakomitym basem i ciut ciep³¹ gór¹.

Zet 3 standardowo wyposa¿ony jest
w modyfikowane ramiê Regi RB250 oraz
wk³adkê Goldringa z serii 1000. Niestety,
wci¹¿ nie mamy mo¿liwoœci regulacji VTA.

Gramofon mo¿na ³atwo wypoziomowaæ
dziêki zintegrowanym z chassis nó¿kom
antywibracyjnym, zakoñczonym kulk¹.

P³yta nakrywana jest kr¹¿kiem dociskowym,
wyposa¿onym w dopasowane do trzpienia
gniazdo. Na jego obwodzie mamy gumowy
ring, za który ³apiemy kr¹¿ek.

W talerzu zosta³ wyfrezowany doœæ
g³êboki rowek, w którym umieszcza siê

pasek.

Patrz¹c od lewej, dwa tylne “p³atki” tej koni-
czyny okupuj¹ silnik i platforma dla ramienia.
Mo¿liwe jest zamocowanie drugiego ramienia, na
osobnej platformie w miejscu silnika – nale¿y
wówczas dokupiæ opcjonaln¹ podstawê pod sil-
nik, stawian¹ w wyciêciu z boku. Silnik to klasycz-
na konstrukcja synchroniczna, zasilana za poœred-
nictwem doœæ d³ugiego, ekranowanego kabla,
z zewnêtrznego zasilacza. Standardowo jest to
zasilacz œcienny, jednak mo¿na dokupiæ opcjonal-
ny zasilacz M1 z ultrastabilnym generatorem na-
piêcia zmiennego18 V. Talerzyk, na który nak³a-
da siê pasek, jest metalowy i piêknie toczony.
Silnik uruchamiamy ma³ym przyciskiem na solid-
nej obudowie. Niestety, w standardowej wersji
zmianê prêdkoœci obrotowej dokonujemy przez
rêczne przeniesienie gumowego paska o okr¹g³ym
przekroju, na górn¹ lub doln¹ czêœæ talerzyka.

Na drugim “listku” mamy platformê dla ra-
mienia. Jest ona bardzo podobna do tej stosowa-
nej przez Acoustics Signature, tj. s¹ to dwa kr¹¿ki
– górny i dolny, po³¹czone swego rodzaju pilara-
mi. Na podstawie zamontowane jest ramiê.
W Zet 3 standardowo jest to modyfikowane
przez Transrotora ramiê Rega RB250, nazwane
tutaj 250 STR. Wymianie uleg³o okablowanie we-
wnêtrzne i ³o¿yskowanie. Niestety, wci¹¿ nie
mamy regulacji VTA. Podobnie jak w oryginalnej
Redze, tak i tutaj mamy zamontowane na sta³e
okablowanie, zakoñczone wtykami Oehlbacha,
tak¿e bez osobnego kabla uziemiaj¹cego. Mo¿na
wiêc za³o¿yæ, ¿e i kabel pochodzi od tego produ-

centa. Czy jest to postêp w stosunku do orygi-
nalnego przewodu? Nie wiem. Myœlê jednak, ¿e
w ten sposób ograniczono nieco mo¿liwoœci po-
prawy tego elementu i nawet argument mówi¹-
cy, ¿e dziêki temu mamy nieprzerwany bieg
przewodu od samej wk³adki (pinów) do wtyków
do mnie nie przemawia, bo w najlepszych ramio-
nach mamy kabel od³¹czalny.

Zet 3 przychodzi do klienta wyregulowany
i wyposa¿ony we wk³adkê. Chocia¿ oznaczona
znaczkiem Transrotora, jest to modyfikowana
wersja Goldringa z serii 1000. Ca³oœæ wygl¹da –
powtórzê – niezwykle kompetentnie i podoba³a
siê nawet mojej ¯onie, która zazwyczaj wykpiwa
kolejne “trumienki” i “puszki”…

Wojciech Pacu³a


