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la zafascynowanych analogiem 
Transrotor ma 14 wspó!czesnych 
gramofonów o mniej lub bardziej 

modu!owej konstrukcji, umo"liwiaj#cej 
rozbudow$. Za najta%szy Avorio 25/60  
z ramieniem TR 800-S i wk!adk# TR Ucello 
trzeba zap!aci& 9900 z!. To niema!o, jed-
nak aby sta& si$ szcz$'liwcem odtwarza-
j#cym kolekcj$ winyli na Argosie, trzeba 
wysup!a& pó! miliona. Mnie w zupe!no-
'ci zadowoli!by ponaddziesi$ciokrotnie 
ta%szy Rondino. Teraz przekonam si$, 
czy nawi#zuj#cy nazw# do geniusza rene-
sansu i wyceniony na 12490 z! Leonardo 
da odczu& klas$ poznan# w testach wy"-
szych modeli Transrotora.

Budowa
Po Leonardo 25/60 od razu wida&, "e 

zosta! wykonany z wielk# pieczo!owi- 
to'ci#. Podstawa nap$du to 25-mm p!y-
ta krystalicznie czystego akrylu. Z tego 

samego materia!u wytoczono masyw- 
ny talerz. Ma 60 mm grubo'ci, zmato-
wion# górn# powierzchni$ i opiera si$ 
na du"ym !o"ysku hydrodynamicznym.  
U podstawy osi !o"yska znajduje si$ wg!$-
bienie, b$d#ce pojemnym zbiornikiem 
na olej. Do!#czona porcja 5 ml mie'ci 
si$ w nim z lekkim zapasem. Po nasuni$- 
ciu na o' ci$"kiego aluminiowego tale-
rzyka cz$'& oleju jest rozprowadzana do 
góry specjalnym kanalikiem. Subpla-
ter stanowi wi$c cz$'& !o"yska. Ma te" 
okr$"ne naci$cia, w których uk!ada si$ 
za!o"ony gumowy pasek, przekazuj#- 
cy moment obrotowy z silnika pr#du  
sta!ego. 

Gramofon opiera si$ na trzech alumi-
niowych walcach. Od spodu przyklejono 
mi$kkie silikonowe pier'cienie eliminu-
j#ce po'lizg wzgl$dem pod!o"a. Na gór-
nej powierzchni – niewielkie silikonowe 
podk!adki, ograniczaj#ce powierzchni$ 
styku z plint#. Niedogodno'ci# takiego 
rozwi#zania jest minimum trójr$czna 

obs!uga w trakcie przenoszenia gramo-
fonu w inne miejsce. Silnik umieszczo-
no w oddzielnej aluminiowej obudo-
wie, zapewniaj#cej mu w!a'ciw# mas$. 
Ustawiony w wyci$ciu podstawy, nie ma 
z ni# bezpo'redniego kontaktu. Nie za-
pomniano o masywnym docisku p!yty. 
Podstawa ramienia to koncentryczny 
aluminiowy element, którego wewn$trz-

na cz$'& jest blokowana 'rub# do regula-
cji VTA. Wszystkie elementy metalowe 
Leonarda pokrywa warstwa chromu. Ta-
kie wyko%czenie, w po!#czeniu z lekko-
'ci# przezroczystej podstawy i ch!odem 
talerza nadaje urz#dzeniu prawdziwie 
luksusowy charakter.

5DPLÚ
W podstawowej wersji wyposa"enia 

Leonardo b$dzie wyposa"ony w rami$ 
oznaczone jako Transrotor 800-S. Jest to 
zmody(kowane Jelco SA-250, wykonane 

z aluminium. Ma belk$ w kszta!cie lite- 
ry S, krzy"owe zawieszenie oraz od!#cza-
n# g!ówk$. Masa efektywna to stosunko-
wo wysokie 20 g. Rol$ przeciwwagi pe!ni 
obrotowy pier'cie% ze skal# u!atwiaj#c# 
orientacyjne ustawienie si!y nacisku. Re- 
gulacja antyskatingu wykorzystuje system 
magnetyczny; rozwi#zanie znane tak"e  
z ramion SME. Winda dzia!a sprawnie, 

Zimowy krajobraz  
– przezroczysta podstawa  
i oszroniony talerz.
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chocia" odnios!em wra"enie, "e dyna-
mika opuszczenia ig!y na powierzchni$ 
p!yty przypomina swobodne spadanie. 
Producent nie zdradza tajemnicy mo-
dy(kacji, jakim poddano japo%sk# kon-
strukcj$. Ale pewnie s# na tyle istotne, "e 
zmieniono jej nazw$.

:NïDGND
Transrotor Ucello to zmody(kowany 

wed!ug niemieckiej specy(kacji moving 
magnet z serii 1000 Goldringa. Trudno 
oceni&, który z modeli jest protoplast# 
Ucello; by& mo"e 1042 albo 1022GX. 
Podpowiedzi# móg!by by& szlif ig!y. Nie-
stety, podany parametr – „szlif specjalny 
Transrotora” – nie u!atwia zadania.

Ustawienie
Przygotowanie Leonarda do pracy nie 

zajmie du"o czasu. Jak zawsze, nale"y za-
dba& o stabilne i jak najlepiej odizolowa-
ne od drga% pod!o"e. Jako "e podk!adki 
pe!ni#ce rol$ nó"ek nie maj# regulacji 
wysoko'ci, blat musi by& idealnie wy-
poziomowany. Nó"ki s# trzy, wi$c od-
pada problem ewentualnego bujania si$ 
konstrukcji. Precyzja wykonania tych 
walców oraz plinty gramofonu wyklucza 
takie przypadki.

Dwie podk!adki umieszczamy z przo-
du podstawy, jedn# z ty!u. Po wsuni$ciu 
silnika pod wyci$cie w plincie, zgodnie 
z instrukcj# nale"y rozmie'ci& „nó"ki” 
w odleg!o'ciach po 2 cm od kraw$dzi. 
Dzi$ki silikonowym elementom cz$'ci 
nap$du nie przesuwaj# si$ wzgl$dem 
siebie i ca!o'& wydaje si$ stabilna. Ale 
tylko do momentu, gdy nie spróbuje- 
my jej przesun#& lub podnie'&. Nie jestem 
zwolennikiem takiego rozwi#zania, cho-
cia" podziwiam jego prostot$ oraz jako'& 
realizacji, a tak"e wp!yw braku nawier-
ce% w idealnie przezroczystej podstawie 
na imponuj#cy efekt wizualny.

Rami$ i wk!adka zosta!y zamontowa-
ne przez dystrybutora. Nie odmówi!em 
sobie przyjemno'ci sprawdzenia usta-
wienia. Podane w instrukcji ramienia 
parametry z 15-mm przesi$giem nie po-
krywa!y si$ z ustawieniem „fabrycznym”. 
To zrealizowano w oparciu o jednopunk-
towy szablon do!#czany do gramofonu. 
Po kilku próbach zmian przesi$gu oraz 
porównaniu z szablonem Baerwalda do-
szed!em do wniosku, "e lepsze jest wro-
giem dobrego. Przesi$g pozosta! wi$c 
wi$kszy ni" nominalny, za to wk!adka 
uk!ada!a si$ zgodnie z liniami dwóch 
wykorzystanych szablonów. By& mo"e 
wynika to z wygi$tego kszta!tu ramienia? 
Szkoda mi by!o czasu na dalsze dywaga-

cje, gdy" Leonardo z zamontowanym ta-
lerzem, pod'wietlony halogenow# lamp-
k#, wygl#da! jak pi$kny lodowy tort.  
A pozosta!a jeszcze regulacja reszty pa-
rametrów.

O ile ustawienie si!y nacisku, VTA i an- 
tyskatingu nie zaskakuje ani trudno'ci#, 
ani innowacyjno'ci#, o tyle mo"liwo'& 
dok!adnej korekcji azymutu zas!uguje 
na kilka s!ów. Zastosowano tu bardzo 

proste i skuteczne rozwi#zanie. Wy-
mienna g!ówka wygl#dem przypomina 
aluminiowe headshelle znane ze starych 
polskich gramofonów, chocia"by Fo-
niki GS-420, tyle "e sk!ada si$ z dwóch 
skr$conych cz$'ci. Wykonany z litego, 
zagi$tego pod k#tem prostym metalo-
wego p!askownika korpus, do którego 
przykr$cana jest wk!adka, ma okr#g!y 
otwór, w który wsuni$ty jest bolec ze 
stykami sygna!owymi. G!ówk$ mo"na 
obraca& wokó! osi d!ugiej i w prawi-
d!owym ustawieniu zablokowa& 'rubk# 
wzgl$dem bolca. Przemawia to do mnie 
znacznie bardziej ni" szukanie „luzu”  
w mocowaniu headshella, jakie spotyka 
si$ w niektórych bardziej renomowa-
nych konstrukcjach.

.RQğJXUDFMD
Recenzowany Leonardo zosta! wy- 

posa"ony w dodatkowy zasilacz Kon-
stant M1 Reference. To nie byle jaka 
opcja. Taki sam znajdziecie w zestawach  
z 10-krotnie dro"szymi gramofonami 
Transrotora. Znajduje to, niestety, od-
zwierciedlenie w cenie – dodatkowe 
3990 z! zwi$ksza koszt gramofonu o po-
nad 30 %. Oprócz podstawowej funkcji 
zaopatrywania nap$du w jak najlepszy 
pr#d, zasilacz pe!ni tak"e rol$ selekto-
ra pr$dko'ci obrotowej oraz umo"liwia 
jej dostrojenie. Do weryfikacji ustawie-

nia konieczna b$dzie tarcza strobosko-
powa. Warto si$ przekona& na w!asne 
oczy, a zakup odpowiedniej nie stanowi 
istotnego problemu.

W te'cie wykorzysta!em Pro-Jecta 
Strobe It. )atwo'& wymiany headshella 
zach$ci!a mnie do zmiany testowane-
go przetwornika na Denona DL-103R 
– wk!adk$ MC w porównywalnej cenie. 
Umieszczona w zapasowej g!ówce Reloo- 
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pa czeka!a na tak# okazj$. Rol$ przed-
wzmacniacza gramofonowego spe!nia! 
PreAmpli(kator zasilany akumulato- 
rowo. Kolumny ATC SCM-35 nap$dza!, 
nagrodzony przez „Hi-Fi i Muzyk$”  
w tym roku, zintegrowany Audio Re- 
search VSi60/KT120. Do wszystkich po- 
!#cze%, poza sygna!owym z ramienia 
gramofonu do stopnia korekcyjnego, wy-
korzysta!em przewody Fadel Coherence 
One. Sprz$t sta! na stolikach Stand- 
Art STO i SSP i gra! w pomieszczeniu  
o powierzchni oko!o 16 m2 o przyjaznej 
akustyce.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
W kon(guracji z wk!adk# Ucello 

brzmienie faworyzowa!o 'rednic$. Nie 
ma w tym nic dziwnego ani tym bar-
dziej zdro"nego. W ko%cu za to w!a-
'nie kochamy analog. Jednak w tym 
przypadku odczu!em pewien niedosyt.  
W miar$ s!uchania wy!apywa!em ten- 
dencj$ do podkre'lania wy"szej cz$'ci  
pasma 'redniotonowego. Ten efekt przy-
s!u"y! si$ osi#gni$ciu znacznej przej-
rzysto'ci, ale odby!o si$ to kosztem 
mi$kko'ci oraz muzykalno'ci. Na nie-
których LP’s, szczególnie z du"# ilo'ci# 
gitarowych ri*ów, by!o ju" ciut za ostro. 
Przyjemniej wypada!y nagrania z kla- 
syk#, zw!aszcza kameraln# i fortepiano-
w#. Powi$kszanie sk!adów instrumen-
talnych pokazywa!o, "e Leonardo nie 
do ko%ca radzi sobie z klarowno'ci# 
góry pasma. Zosta!a ona od(ltrowana  
z subtelnych wybrzmie% i smaczków mi-
krodynamicznych. Tak potra(# si$ za-
chowa& niektóre ci$"kie nap$dy, a przy 
masie blisko 20 kg do takich zaliczam 
Transrotora. Przypisuj$ to tak"e zasto-
sowaniu przetwornika typu MM, bo  
w dalszej cz$'ci testu okaza!o si$, "e  
Leonardo potra( zagra& lepiej.

Stereofoni$ oceniam na mocn# czwór-
k$. Nie powi$ksza!a wolumenu instru-
mentów oraz nie atakowa!a s!uchacza 
nadmiern# blisko'ci#. Podobnie ma-
krodynamika – trudno mówi& o jej st!u- 
mieniu czy leniwo'ci, podobnie jak 
o szczególnym wigorze. Kontrola ni-
skich tonów by!a poprawna. Bas si$ 
nie wzbudza! si$ ani nie dudni! nawet  
w niedoskona!ych pod tym wzgl$dem 
nagraniach. Jednak za mocne uderzenie 
i zdecydowany atak nie mog$ Leonarda 
pochwali&. Gdzie' magazynuje energi$ 
wk!adan# przez artystów w wykonywan# 
przez nich muzyk$.

Przetwornik MC Denon DL-103R, 
mimo prostszego (teoretycznie, bo kto 

z nas wie, co oznacza „specjalny Trans-
rotor”?) szlifu ig!y ratowa! honor +ród!a. 
Wi$cej zdecydowania w dynamice, pew-
niejsze oparcie w rytmie, lepsze wype!-
nienie brzmienia, bogatsze harmonicz-
ne, g!$bsza scena z ciemniejszym t!em. 
Tu ju" mo"na wylicza& audio(lskie pa-
rametry i na ich li'cie zaznacza& dobre 
wykonanie. Tyle "e znaj#c mo"liwo'ci 
brzmieniowe innych Transrotorów, ci#-
gle nie by!em w pe!ni usatysfakcjonowa-
ny. Przewertowa!em ponownie cennik  
i wysz!o mi, "e si$gaj#c nieznacznie g!$-
biej do kieszeni, mo"na kupi& modele 
ZET3 i FatBob, które wed!ug mnie graj# 
dojrzalej.

Podsumowanie
Wydaje mi si$, "e Transrotor Leonardo 

jest kierowany do odbiorców, przywi#- 
zuj#cych du"# wag$ do walorów poza-
brzmieniowych. Chocia" znam lepiej 
graj#ce gramofony w tym zakresie ceno-
wym, to trudno mi wskaza& tak wyra(-
nowane wzorniczo.

Transrotor  

Leonardo 25/60

'\VWU\EXFMD��� Nautilus
&HQD��� ������]ï� 
�]DVLODF]� 
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Dane techniczne:

Gramofon 

Transrotor Leonardo 25/60:

3UÚGNRĂFL�RGWZDU]DQLD��� 33 1/3, 45 obr./min.
6LOQLN��� SUÈGX�VWDïHJR

5HJXODFMD�SUÚGNRĂFL��� UÚF]QD�HOHNWURQLF]QD� 
� ]�]DVLODF]HP� 
� .RQVWDQW�0��5HI�

7DOHU]��� DNU\O

1DSÚG��� SDVNRZ\

:\PLDU\��Z�V�J���� ���������FP

0DVD��� ���NJ

5DPLÚ Transrotor 800S:

0DWHULDï��� aluminium
=DZLHV]HQLH��� NU]\ĝRZH

'ïXJRĂÊ�HIHNW\ZQD��� 229 mm
3U]HVLÚJ��� 15 mm
0DVD�HIHNW\ZQD��� ���J

:NïDGND Transrotor Ucello:

7\S��� MM
3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� ���+]�ļ����N+]

1DSLÚFLH�Z\MĂFLRZH��� E�G�

3RGDWQRĂÊ��� 24 mm/N
6]OLI�LJï\��� VSHFMDOQ\�7UDQVURWRU

,PSHGDQFMD�Z\MĂFLRZD��� ���N1
6LïD�QDFLVNX��� ��������J

0DVD��� E�G�

Ocena:

1HXWUDOQRĂÊ���

'\QDPLND���

6WHUHRIRQLD���

3U]HMU]\VWRĂÊ���

0X]\NDOQRĂÊ���

%DV���

%U]PLHQLH���

-DNRĂÊ�FHQD���

3U]HZöG� 
V\JQDïRZ\� 

z solidnymi wtykami.

Konstant M1 to opcja kosztowna,  
DOH�ZDUWD�NDĝGHM�]ïRWöZNL�
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