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adanie u!atwia!y techniczne 
i muzyczne zdolno"ci twór-
cy. Firma nie promowa!a si# 

szeroko, jednak opinie u$ytkowników 
sprawia!y, $e gramofony i ramiona Scheu 
zacz#!y si# cieszy% popularno"ci& w"ród 
coraz szerszego grona odbiorców. Tym 
bardziej, $e 12-calowe rami# Classic 
uznano za idealnego partnera wk!adek 
Denon DL-103. Po!&czenie z niedrogim 
przetwornikiem okre"lono jako syner-
giczne i zdolne przebi% brzmieniem bar-
dziej kosztowne zestawienia. 

'omas Scheu zmar! w 2004 roku. Po 
jego "mierci (rm# prowadzi $ona, Ulla. 
Dzi#ki naciskowi po!o$onemu na dzia-
!ania marketingowe (rma pod mark& 
Eurolab zaistnia!a na wymagaj&cym 
rynku ameryka)skim, zdobywaj&c en-
tuzjastyczne recenzje specjalistycznych 
magazynów.

W katalogu Scheu znajduj& si# obecnie 
cztery nap#dy: topowy Das Laufwerk, 
bestsellerowy Premier, podstawowy Cel-
lo oraz designerski Diamond. Ten ostatni 
konstrukcyjnie wygl&da jak odchudzony 
*agowiec, za to oferuje niespotykane 
wersje wyko)czenia, z muszelkami i ro-
"linkami zatopionymi w akrylu w!&cznie. 
Liebe Dammen, herzlich willkommen! 
Ofert# uzupe!niaj& ramiona unipivot  
z belkami wykonanymi z ró$nych mate-
ria!ów (aluminiowe Classic MK2, drew-
niane Tacco MK2 i akrylowe Cantus), 
wk!adki MC produkowane przez Benz 
Micro wed!ug specy(kacji Scheu oraz 
drobne akcesoria (docisk, stroboskop, 
przeciwwagi).

Scheu Premier jest produkowany  
w kilku odmianach. MK2 oznacza wspó!-
czesn& wersj# nap#du z podstaw& pod 
jedno rami#. Model MK3 wyposa$ono  
w podstaw# umo$liwiaj&c& monta$ dwóch 
ramion. Oba s& dost#pne z talerzem  

o grubo"ci 80 mm (taki tra(! do testu) 
lub l$ejszym, 50-mm. 

Nap#d wymaga z!o$enia od podstaw. 
G!ównym materia!em konstrukcyjnym 
jest akryl. Monta$ rozpoczyna si# od 
ustawienia na kolcach okr&g!ej pod-
stawy, osadzenia w niej osi centralnej, 
przymocowania cylindra, który nast#p-
nie wype!nia si# do!&czonym "rutem 
o!owianym, oraz przykr#cenia podstawy 
ramienia, przykrywaj&cej tak$e wsypa-
ny o!ów. W kolejnym etapie mocowane 
jest !o$ysko, potem podstawa ramienia 
(istnieje mo$liwo"% zamówienia nacina-
nej pod ich ró$ne rodzaje), zak!ada si# 
talerz oraz ustawia silnik pr&du sta!ego 
umieszczony w oddzielnej obudowie. 
Silnik wyposa$ono w dwupozycyjn& 
regulacj# obrotów (33 1/3 oraz 45). Po-
przez ni% przekazuje moment obrotowy 
bezpo"rednio na talerz. Gramofon do-
tar! do testu z p!askim paskiem gumo-
wym (zast#pczym?). Zdecydowa!em si# 
jednak na wykorzystanie mono(lamen-
towej nici chirurgicznej. Do wyregulo-
wania pr#dko"ci niezb#dna jest tarcza 
stroboskopowa. Stabilno"% obrotów 
okazuje si# bardzo dobra, a to dzi#ki du-
$ej bezw!adno"ci talerza. Zmontowany 
nap#d wa$y 23 kg. 

Rami# Scheu Classic 12” wraz z g!ów-
k& wykonano z jednego gi#tego pro(lu 
aluminiowego. Masa efektywna wynosi  
14 g. Ustawienie ramienia i monta$ wk!a- 
dki dostarcz& mnóstwo m#skiej zabawy. 
Classic opiera si# w jednym punkcie, 
który powinien si# znale+% w odleg!o"ci  
293 mm od osi talerza. Po ustaleniu w!a-
"ciwej pozycji (warto zrobi% to precyzyj-
nie) jego podstaw# blokuje si# nakr#tk&. 

W te"cie wykorzysta!em, jak$eby ina- 
czej, Denona DL-103R. Wyrównanie 
czo!a wk!adki z przedni& kraw#dzi& zin- 
tegrowanego headshella okaza!o si# do-

brym ustawieniem, zarówno pod k&tem 
wysi#gu (zalecane 12 mm), jak i do- 
pasowania do szablonów. Przewody od 
wk!adki biegn& bezpo"rednio do wyty-
ków kabla sygna!owego (Neutrik Pro(). 
Lu+ne na swoim przebiegu wzd!u$ bel-
ki ramienia, wymagaj& zamocowania  
w jego pro(lu. Fabrycznie powinna tam 
by% ta"ma klej&ca. Wobec jej braku wy-
korzysta!em niewielkie kulki blue-tacku. 
Klasyczna regulacja VTA polega na za-
blokowaniu osi ramienia w tulei mocuj&-
cej do podstawy ramienia. Wi#cej wysi!ku 
wymaga ustawienie nacisku, antyskatingu 
i azymutu. Wszystkie te regulacje opiera-
j& si# na maszynach prostych – d+wigni 
i bloku. Podwieszona i blokowana "rub& 
przeciwwaga z br&zu, uzupe!niona mniej-
szym pokr#t!em do precyzyjnej regulacji 
nacisku, system nakr#tek prostopad!ych 
do osi ramienia i ci#$arek na $y!ce, prze-
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wieszony przez równie$ regulowany blo-
czek, daj& mo$liwo"% niezliczonej liczby 
chybionych ustawie). Na koniec jeszcze 
regulacja wysoko"ci windy. A wszyst-
ko przy ramieniu wytrwale spadaj&cym  
z pivota (nie przewidziano blokady w po-
zycji spoczynkowej). Duet Scheu Premier  
i Classic to propozycja dla wytrwa!ych. 
Kompletne ustawienie zaj#!o mi oko!o 
pi#ciu godzin. Ale trzeba przyzna%, $e wy-
nik przekroczy! moje oczekiwania.

Pawe! Go!#biewski

oncepcja ci#$kiego gramofo-
nu bez chassis, z grubym tale-
rzem nap#dzanym cienk& nici& 

nie wydaje si# szczególnie odkrywcza. 
Otrzymujemy solidne t!umienie mas& 
oraz zminimalizowany wp!yw nieko-
rzystnych drga) silnika. 

Wykonanie Scheu nadaje projektowi 
zauwa$alne i s!yszalne cechy. W kon-
strukcji Premiera unikni#to stosowania 
metalu, a wysok& mas# zapewnia o!o-
wiany balast. Akryl dodatkowo t!umi 
drgania. Do tego podparcie ramienia tyl-
ko w jednym punkcie zapewnia lekko"% 
i swobod# ruchów. W efekcie uzyskano 
brzmienie cechuj&ce si# minimalnymi 
podbarwieniami i $yw& dynamik&.

Uwag# przyci&ga umiej#tno"% swobod-
nego grania ka$dego repertuaru. D+wi#-
ki pojawiaj& si# na czarnym tle. S& wy-
ra+ne; s!ycha% ich pocz&tek w momencie 
uderzania struny czy werbla, a pó+niej 
naturalne wygasanie. Dzi#ki rozdziel-
czo"ci brzmienie jest pe!ne szczegó!ów  
i oddechu, a nagrania uzyskuj& g!#bi#. 

Bardzo podoba mi si# zakres niskich 
tonów. Bas – doci&$ony, pe!ny i zró$ni-
cowany – pozostaje pod kontrol&. To ze-
stawienie obala stereotyp spowolnionego 
basu DL-103. Podobnie jak przypisywa-
ne ci#$kim nap#dom walenie nim na 
o"lep. Scheu wyró$nia w tym wzgl#dzie 
najwy$szej klasy zrównowa$enie umie-
j#tno"ci dynamicznych i wydobycia bar-
dzo niskich cz#stotliwo"ci przy zachowa-
nej naturalnej akustyce. 

Nie mniejszego uroku oczekiwa!bym 
od "rednicy. Ta pozostaje bardzo dobra, 

jednak na niektórych p!ytach daje o sobie 
zna% delikatny niepokój prze!omu tonów 
"rednich i wysokich. Wokale mog& si# 
okaza% minimalnie szorstkie, przy czym 
nie oznacza to ewidentnego wyostrzenia 
tego zakresu. Próbowa!em dociec +ród!a 
tego odczucia. By% mo$e zastosowana 
wk!adka DL-103R ze sferycznym szlifem 
ig!y nak!ada pewne ograniczenia na ten 
aspekt prezentacji? W ko)cu na co dzie) 
wykorzystuj# znacznie bardziej (nezyjny 
szlif Micro Line w AT33PTG. Nie uda-
!o mi si# pos!ucha% Premiera z innym 
przetwornikiem, ale spodziewam si#, $e 
zastosowanie wk!adki z bardziej precy-
zyjnym ostrzem powinno przynie"% po-
$&dany efekt. 

Poza tym zastrze$eniem, oceniam 
d+wi#k Scheu jako przejrzysty, wyra-
zisty, a jednocze"nie ponadprzeci#tnie 
muzykalny. Jak przysta!o na ci#$ki na-
p#d, dynamika tego gramofonu mo$e 
by% spektakularna. Premier udanie !&czy 
dynamiczn& swobod# z kontrol& oraz 
detaliczno"% ze spójno"ci&. Ca!o"% sk!a-
da si# na d+wi#k naturalny i pe!en $ycia. 
Wszystko przebiega z bardzo dobrym 
odwzorowaniem stereofonii. Scena jest 
g!#boka dzi#ki wra$eniu czarnego t!a za 
muzykami, a z wykorzystanymi w te"cie 
monitorami ATC jej szeroko"% swobod-
nie przekracza baz# ods!uchów.

Pami#tajmy, $e Scheu nie jest narz#-
dziem s!u$&cym do upi#kszania d+wi#-
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ku, lecz do jego rzetelnego odtwarzania 
i nie wyg!adzi s!abszych t!ocze). Szkoda 
tylko, $e nie poradzi! sobie z jednym 
wybitnym. Od jakiego" czasu w testach 
ch#tnie wykorzystuj# nagranie „Uwertu-
ry 1812” Czajkowskiego (Telarc). Scheu 
Classic nie przeprowadzi! Denona bez-
piecznie przez lini# ognia. Na wystrza-
!ach armatnich ig!a wyskakiwa!a z row-
ka. No có$, nie mo$na mie% wszystkiego. 
Ale mo$na mie% naprawd# du$o.

Scheu Premier to niedoceniona  
w szerszym gronie konstrukcja, której 
wysokiej klasy brzmienie kontrastuje  
z niewygórowan& cen&. Wi#cej proble-
mów sprawia rami# Classic. Po ujarzmie-
niu bardzo mi si# spodoba!o. Zestawienie 
z DL-103 wypada wy"mienicie, chocia$ 

nie jest to rami# dla wygodnickich. Je"li 
chcecie si# przekona%, na co sta% waszego 
skromnego Denona, to jest okazja. Tym 
bardziej, $e nikt nie zapowiada ko)ca 
produkcji DL-103.

Pawe! Go!#biewski

cheu Premier MK2 dotar! do 
mnie ju$ z!o$ony. Jedynie rami# 
wymaga!o powtórnego ustawie-

nia po za!o$eniu wk!adki Denon DL-103.
D!ugie na 12 cali aluminiowe rami# 

jest prostym, litym ceownikiem, za-
ko)czonym z jednej strony p!ask& cz#-
"ci& do monta$u wk!adki, z drugiej za" 
uchwytem na ruchomy odwa$nik prze-
ciwwagi. Jest on konieczny do zrówno-
wa$enia belki z wk!adk& oraz ustawienia 
nacisku ig!y na p!yt#. Jednopunktowe 
zawieszenie to konstrukcja najbardziej 
purystyczna. Minimalizuje mechanicz-

ny kontakt ramienia z reszt& gramofonu, 
ale jak wszystko w $yciu, ma tak$e wady. 
Jest trudna do ustawienia i wymaga wie-
le wprawy i cierpliwo"ci przy dobieraniu 
azymutu, VAT (równoleg!o"ci ramienia 
do talerza), antyskatingu oraz si!y naci-
sku. Poniewa$ niet!umione rami# wisi na 
igle – jest chybotliwe. Dwie dodatkowe 
ruchome nakr#tki po obu jego stronach 

s!u$& do ustawienia azymutu. Justowanie 
unipivota nie jest zaj#ciem dla niecierpli-
wych. Wymaga uwagi, by nie uszkodzi% 
ig!y, sprawnych r&k i czasu. 

Montuj&c MK2, zauwa$amy, $e pre-
zentuje elegancj# charakterystyczn& dla 
sprz#tu DIY. Gust jest spraw& indywidu-
aln&, ale nie mog# si# powstrzyma% od 
porównania Classica z innymi wysokiej 
jako"ci konstrukcjami jednopunktowy-
mi lub kardanowymi. W bezpo"redniej 
konfrontacji z Morchem, Schroederem 
lub wielopunktowymi SME 3012, Audio 
Technik& czy Micro Seiki Scheu nie wy-
pada zbyt korzystnie. Wobec klasycznych 
kardanów, których kalibracja ma w sobie 
co" z regulowania zegarków lub apara-
tów fotogra(cznych, Classic Mk2 zacho-
wuje si# jak rozchwiany $uraw, stoj&cy na 
jednej nodze. Powa$nie doskwiera brak 
uchwytu stabilizuj&cego zaparkowane 
rami#, które spoczywa jedynie na win-
dzie. Bardzo !atwo je potr&ci% i uszko-
dzi% ig!# wk!adki. Mo$na samemu ople"% 
je gumow& obr&czk&, ale kilkakrotnie 
zdarzy!o mi si#, $e przy jej zdejmowaniu 
rami# wypad!o z gniazda. Jak dla mnie to 
zbytnia prowizorka.

D+wi#k zaraz po pod!&czeniu gramo-
fonu Scheu z wk!adk& Denona okaza! si# 

ciekawy. Nie spodziewa!em si# us!ysze% 
prezentacji tak ró$nej od brzmienia, do 
którego przywyk!em.

Scheu brzmia! jasno, detalicznie,  
z du$& dawk& ch!odnego powietrza  
w wysokich tonach. D+wi#k by! l$ejszy 
i bardziej przezroczysty w porówna-
niu do mojego Verdier Platine z ramie-
niem SME 3012 i wk!adk& SPU Classic. 
Uogólniaj&c, pierwsze wra$enie by!o 
bardzo pozytywne. Zarówno nagrania 
symfonii Mahlera, jak i barokowej opery 
Haendla nabra!y lekko"ci. Mezzosopran 
Jannet Baker (Ariodante), która "piewa 
rol# ksi#cia, lewitowa! tak wysoko, $e 
momentami wydawa!o mi si#, $e s!ysz# 
wi#cej sopranu ni$ altu. Podobnie wokal 
Elli Fitzgerald straci! charakterystyczn& 

zadymion& barw#. Fortepian Ellingto-
na w utworze „Solitude” zaczyna solo  
i brzmi uroczo, ale ju$ wej"cie orkiestry 
jest mniej przekonuj&ce. Saksofonom, 
puzonom i tr&bkom brakuje ci#$aru, 
majestatu. W tej kompozycji nie ma to 
jednak wielkiego znaczenia, gdy$ uwo-
dzicielski swing orkiestry dominuje nad 
wszystkim. Gdyby Scheu by!a blondyn-
k&, poprosi!bym j& do ta)ca. Gitara Ken-
ny’ego Burrella w utworze „Mule” ma 
wi#cej struny ni$ pud!a, gdy p!yta ob-
raca si# na Scheu. Uwag# zwraca pe!na 
rozdzielczo"% i mikrodynamika. Verdier 
prezentuje barw# bardziej zrównowa$o-
n&, z lepsz& dynamik& w skali makro.

Ziarno niepokoju zosta!o zasiane. 
Powrót do symfonii Mahlera utwierdzi! 
mnie w przekonaniu, $e d+wi#k Scheu  
z wk!adk& DL-103 jest troch# zbyt lek-
ki i za ma!o mi#sisty. Zaznaczam, pisz#  
o wzgl#dnych ró$nicach mi#dzy gramo-
fonami, ale za cz#"% tych obserwacji od-
powiadaj& wk!adki.

Reasumuj&c, Scheu Premier MK2,  
a ramieniem Classic Mk2 i Denonem 
DL-103 to gramofon graj&cy lekko, prze-
+roczy"cie i wdzi#cznie. Mo$e si# spodo-
ba% mi!o"nikom winylu.

Danek Elbaum
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