Procurados! Wanted! Dead or alive!
Escrito por Marcinio - PU2MAS/PU5KRO
Dom, 31 de Maio de 2015 22:24 - Última atualização Seg, 01 de Junho de 2015 00:19

Olá visitantes!

Criei este artigo para solicitar sua ajuda na busca de alguns equipamentos ou peças para restauração d
Constantemente farei a atualização neste mesmo artigo de novas peças procuradas.
Toda ajuda é bem vinda, seja em forma de uma indicação de onde possa encontrar, doação, troca ou v
Os equipamentos ou peças requisitados NÃO são para negócio (não ganho a vida com isso).
No máximo as peças ou equipamentos depois de colocados em funcionamento ou excedentes serão of

Clique na foto ao lado ouNESTE LINK para acessar a lista de "procurados"!
Favor entrar em
contato via e-mail ou fone.
Obrigado a todos pela ajuda na busca destas figurinhas raras!

Marcinio - PU2MAS/PU5KRO
1

Válvulas 833 ou 8357E

Válvulas triodo 833, 833A,
Standard
833C ou
Electrica
as
8357E . Em bom estado de filamento e vácuo.
2
3

Válvulas TB4/1250
National HRO

Válvulas triodo de potência Philips. Em bom estad

- Gavetas de bobinas dos receptores National HRO, todas as famílias, todas as bandas, especialmente
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- Unidade de sintonia (capacitor variável, redutor e knob) completo ou em partes.

- Blocos de contato das bobinas das gavetas. Parte fixa que vai montada no receptor.

- Sucatas ou receptores inteiros HRO de qualquer modelo (HRO, Jr, Sr, 5, 7, 50, 60)

- Manuais e informações sobre estes receptores fabricados pela "Varig Rádio" no Brasil.
4
STP-C1

Válvulas 2A3

5
6
7
Cruzader

Varig Radio
Informações sobre os equipamentos utilizados pel
Telefunken E127 KW/4 Receptor Telefunken E127 KW/4
Marconi Atalanta
Receptor Marconi Marine,
Foto
modelo
aqui )Atalanta
para fazer
( com

8

Marconi Crusader

Triodos 2A3 para uso notransmissor
modulador do
. Sei que tem par

Manual, diagrama ou partes
Cruzader
do transmissor Marco
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