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Crescendo 
emocji
Transrotor Crescendo

Technologia  

Transrotora Crescendo  
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Budowa
Gramofon

Crescendo robi bardzo pozytywne wra-
!enie jako"ci# wykonania. Podstawa to 
dwie 20-mm p$yty akrylu, rozdzielone 
aluminiow# przek$adk# o grubo"ci oko$o 
5 mm. Kanapkowa struktura zapewnia 
du!# sztywno"% oraz skuteczniejsze t$u-
mienie rezonansów.

Podstawie nadano kszta$t zbli!o-
ny do trójk#ta o lekko wypuk$ych 
bokach. Taka &gura nosi nazw' 
trójk#ta Reuleaux. Podobny kszta$t 
ma t$ok, wiruj#cy w silnikach spa-
linowych Wankla. W przypadku 
Transrotora stoi stabilnie na trzech 
aluminiowych nogach o regulowa-
nej wysoko"ci i zako(czonych sto!ka-
mi. Pod nimi umieszczono podstawki 

z wypro&lowanym zag$'bieniem. Dzi'ki 
ulokowanym od spodu silikonowym pier-
"cieniom nie przesuwaj# si' one po po-
wierzchni stolika. 

W podstawie zamocowano o" $o!y-
ska. Stabilizuje j# aluminiowy pier"cie( 
o "rednicy oko$o 10 cm. Ma frez, s$u!#cy 
za zbiornik oleju smaruj#cego zespó$ $o-
!yska. W zag$'bieniu na szczycie osi osa-
dzono ceramiczn# kulk', na której opiera 
si' TMD.

Uk$ad nap'dowy to po$#czenie syste-
mów paskowego i magnetycznego. Silnik 
pr#du sta$ego znajduje si' w aluminiowej 
cylindrycznej obudowie. Jest elementem 
„wolnostoj#cym” na stoliku, a jego pozy-
cj' ustala wyci'cie w podstawie gramo-
fonu. Obudow' silnika pokryto r'kawem  
z tworzywa – jest to szablon dystansuj#-
cy silnik od plinty i po ustawieniu mo!e 
by% delikatnie usuni'ty. Po zmontowaniu  

Crescendo silnik jest niewidocz-
ny. Dzi'ki temu nie jest te! na-
ra!ony na kurz. 

)o!ysko TMD sk$ada si' z dwóch 12-cm  
cylindrów, osadzonych na wspólnej osi. 
W dolnym, wysoko"ci 2 cm, wykrojo-
no naci'cia prowadz#ce gumowy pasek 
nap'dowy. Górny, o 1 cm wy!szy, pe$ni 
funkcj' subplatera wspieraj#cego talerz. 
W s#siaduj#cych powierzchniach walców 
zamontowano odpowiednio spolaryzo-
wane (przyci#gaj#ce si') magnesy. Obra-
canie walców wzgl'dem siebie powoduje 
ich wzajemne oddzia$ywanie, wyczuwal-
ne jako naprzemienne przytrzymywanie  
i „odpychanie” par tych magnesów. W cza-
sie obrotu o 360 stopni naliczy$em cztery 
takie cykle, wi'c magnesy rozlokowano 
co 90 stopni. Dla porównania: w FMD  
o wi'kszej "rednicy jest to 10 par. W czasie 

pracy gramofonu moment obrotowy jest 
przekazywany przez oddzia$ywanie ma-
gnetyczne z dolnego walca TMD na gór-
ny. Magnesy nie s$u!# wi'c do utrzymania 
masy talerza. Funkcj' t' pe$ni sztywna 
o" $o!yska. Talerz Crescendo wykonano  
z chromowanego aluminium. Ma gru-

bo"% 7 cm i wa!y nieco ponad 7 kg.  

Taki sam znajdziecie w wy!szych mo-
delach niemieckiego producenta. Górn# 
powierzchni' talerza przykrywa twarda 
winylowa mata.

Kszta$t, sposób mocowania i regulacji 
podstawy ramienia równie! zaczerpni'to 
z Rondino. Podstawa ma struktur' war-
stwow# – dwie 10-mm warstwy akrylu 
przedziela 5 mm aluminium. Wygi'ty 
kszta$t i mocowanie w jednym punkcie 
umo!liwiaj# stosowanie ramion o ró!nej 
d$ugo"ci. Na ko(cu podstawy zamonto-
wano pier"cie( otworowany do ramion 
SME. Mo!na te! zamówi% element odpo-
wiedni do ramion innych &rm. Na stronie 
internetowej Transrotora znajdziecie kon-
&guracj' z ramieniem Transrotor 800-S, 
b'd#cym zmody&kowan# konstrukcj# Jel-
co. Recenzowany egzemplarz zosta$ moc-
no doposa!ony przez dystrybutora. Ra-
mi' Jelco zast#piono Transrotorem 5009, 
a standardow# wk$adk' Merlo upgra- 
de’owano do Merlo Reference. Poci#gn'-
$o to za sob# wyra*ny wzrost ceny. Cres- 
cendo z wyposa!eniem standardowym 
kosztuje 24900 z$, ale ju! „wypasione” – 
36900 z$. Mniej wi'cej tyle trzeba by$o 
zap$aci% za Rondino w 2011 roku. Teraz 
TR podniós$ ceny i zmieni$ hierarchi'.  
W te"cie („HFiM” 6/2011) sygnalizowali-
"my, !e cena Rondino z ramieniem SME  
i topow# wk$adk# Merlo Reference jest 
podejrzanie okazyjna i dopatrywali"my si'  
w niej recepty na kryzys. Kto wtedy pos$u-
cha$ i kupi$, zrobi$ "wietny interes. Teraz 
za tak wyposa!one Rondino trzeba zap$a-
ci% grubo ponad 50000 z$. 

Warto wydawa% 12 z$ na „Hi-Fi i Muzy-
k'”? Warto. Okazuje si', !e czasem dzi'-
ki lekturze mo!na oszcz'dzi% kilkana"cie 
tysi'cy.
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Zasilacz
Crescendo wyposa!ono w nowy zasilacz 

o nazwie Konstant Studio. Umieszczono go 
w zgrabnej aluminiowej obudowie, ano-
dowanej na czarno. Ulokowane centralnie 
pokr't$o s$u!y do uruchamiania silnika 
i wyboru pr'dko"ci obrotowej (33 1/3  
lub 45 obr./min). Na froncie znalaz$y si' 

tak!e ma$e otworki daj#ce dost'p do po-
tencjometrów, s$u!#cych do precyzyjnej 
regulacji obrotów. Czynno"% ta wymaga 
u!ycia niewielkiego wkr'taka. Trójbolco-
we gniazdo zasilania na tylnej "cian-
ce umo!liwia zastosowanie po-
nadstandardowej sieciówki. 
Zasilacz po$#czono z sil- 
nikiem gramofonu wie-
lopinowym DIN-em.

5DPLÚ
Testowany Crescen-

do zosta$ wyposa!ony w ra- 
mi' Transrotor 5009. Jest 
to 9-calowe zmody&kowane 
SME serii 300. Producent nie wyja"nia 
szczegó$owo wprowadzonych zmian, ale 
deklaruje, !e przenosz#c rozwi#zania z se-
rii IV i V ($o!yska? okablowanie?) stara$ 
si' zachowa% przyjazne walory u!ytkowe, 
jak np. wymienne headshelle. Do ramie-
nia do$#czono przewód sygna$owy VdH 
M.C. D-501 Silver Hybrid.

:NïDGND
Merlo Reference to najwy!szy model 

oferowany w komplecie z gramofonami 
Transrotora. Przetwornik typu MC o na-
pi'ciu wyj"ciowym 0,5 mV, zalecanej im-

pedancji obci#!enia 100 omów, sile naci-
sku 1,5-2,0 g i szli&e ig$y Harmonic, jest 
mody&kacj# Goldringa linii Elite.

:\SRVDĝHQLH�GRGDWNRZH
W komplecie z Crescendo znajduje si' 

masywny aluminiowy kr#!ek dociskowy. 
Jego wy!$obiony pro&l u$atwia uchwyt, 

a umieszczony pod spodem silikonowy 
pier"cie( zapobiega uszkodzeniom ety-
kiet. W wielkim kartonie znalaz$em tak!e 
zapasowy pasek, olej do smarowania $o!y-
ska oraz bawe$niane r'kawiczki.

Je"li komu" po$#czenie czerni i chromu 
kojarzy si' nieco !a$obnie, to Transrotor 
przewidzia$ tak!e model Crescendo Bian-
co wykonany z bia$ego akrylu.

8VWDZLHQLH
Gramofon dotar$ do testu ustawiony 

przez dystrybutora. Kontrola po zmon-

towaniu ca$o"ci okaza$a si' tylko formal-
no"ci#. Wszystkie ustawienia ramienia 
i wk$adki przetrwa$y transport. Jedyn# 
czynno"ci# niezb'dn# do uruchomienia 
by$o uzupe$nienie oleju w $o!ysku. Przy 
pomocy strzykawki wype$ni$em zbiornik 
wokó$ jego osi. Po osadzeniu TMD i za$o-
!eniu paska niezb'dne jest minimum kil-
kugodzinne „wygrzanie”, w czasie którego 
dochodzi do rozprowadzenia oleju przez 
nawiercony w $o!ysku kanalik. Dzi'ki 
swym proporcjom Crescendo nie sprawia 
wra!enia du!ego, jednak na stoliku trzeba 
wygospodarowa% dla niego powierzchni' 

o szeroko"ci minimum 51 cm i g$'bo-
ko"ci 40 cm. Gramofonu nie wyposa-
!ono w pokryw'. Szkoda, bo sposób 
jego wyko(czenia wi#!e si' z nie-
ustann# walk# z kurzem osadzaj#cym 

si' na po$yskliwej czerni akrylu.

.RQğJXUDFMD
W te"cie gramofon gra$ ze stopniami 

korekcyjnymi Ampli&kator Pre-Gramo-

fonowy oraz Zagra. Wzmacniacz zinte-
growany Audio Research VSi60/KT 120 
sterowa$ kolumnami ATC SCM-35. Prze-
wody sygna$owe, g$o"nikowe i zasilaj#-
ce wraz z listw# pochodzi$y z linii Fadel 
Coherence One. Urz#dzenia sta$y na sto-
likach StandArt STO i SSP. System gra$  
w pomieszczeniu o powierzchni 16 m+, 
delikatnie zaadaptowanym akustycznie.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Crescendo to moje kolejne do"wiadcze-

nie z Transrotorem. Czytelne nawi#zania 
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do modelu Rondino rozbudzi$y oczekiwa-
nia na równie dobry d*wi'k.

Brzmienie Crescendo plasuje si' w g$ów-
nym nurcie przypisywanym ci'!kim na-
p'dom. Jest dynamiczne, bogate i zrówno-
wa!one. Bardzo dobrze oddaje puls i rytm 
muzyki. Intuicyjnie mo!na przypuszcza%, 
!e bardziej pos$u!y repertuarowi rozryw-
kowemu. I tu pierwsze zaskoczenie. 

Nagrania z klasyk# zosta$y zaprezen- 
towane wzorowo. Barokowe koncerty ,e-
towe Vivaldiego czy fugi organowe Bacha 
wybrzmiewaj# barwnie i !ywo. -adnego 
rozwlekania i marudzenia. Rado"% gra- 
nia i rado"% s$uchania; czego wi'cej 
chcie%? Barwy instrumentów s# natural-
ne, a proporcje ich wielko"ci i zaj'cia od-
powiednich obszarów sceny – zachowane. 
Umieszczenie d*wi'ków w trójwymiaro-
wej przestrzeni zach'ca do s$uchania p$yt 
od pocz#tku do ko(ca. Skoro klasyka tak 
bardzo mi si' spodoba$a, to którego" po-
po$udnia po$o!y$em na talerzu Crescen-
do nie mniej klasyczn# p$yt' – „Made in  
Japan” Deep Purple. Koncertowe nagrania 
sprzed 40 lat brzmi# realistycznie. Cha-

rakter gramofonu doskonale nadaje si' do 
oddania ich atmosfery. Króluje dynamika. 
Szeroka stereofonia przenosi nas do sali 
koncertowej w Osace. Lekkie wycofanie 
g$osu Gillana sprzyja odwzorowaniu per-
spektywy sceny. Ri. gitary ze „Smoke on 
the Water” odrywa 12-letniego s$uchacza 
od komputera i przykuwa do kanapy obok 
mnie. Przez d$u!sz# cz'"% wieczoru b'dzie 
go jeszcze nuci$, szykuj#c si' do snu. Za-
danie wykonane. Elektroniczne brzmienia 
Depeche Mode i rockowa Apocalyptica 
zostaj# odtworzone w podobnym klima-
cie. Nie brakuje dynamiki, ale brzmienie 
jest dalekie od krzykliwo"ci. Cool jazzo-
we „Kind of Blue” Davisa niesie wi'cej 
re,eksji. Tu ch'tnie szuka$bym relaksu,  
a crescendo emocji ci#gle narasta. E.S.T.  
i LP „301” lepiej wpisuje si' w taki klimat. 
Po solowym fortepianowym pocz#tku – tu 
wy$apa$em minimalne zako$ysanie d*wi'-
ku, nie jestem pewien, czy wynikaj#ce 
z wp$ywu TMD, czy z jako"ci t$oczenia 
– pojawiaj# si' elektroniczne przybru-
dzenia, a potem rozkwita wspó$czesne 
dynamiczne trio jazzowe. W nagraniach 

o intymnym klimacie szuka$em jednak 
wi'kszej lekko"ci i subtelno"ci. Czu$em 
niedosyt delikatno"ci i zachwycenia si' 
wybrzmiewaj#cym w przestrzeni detalem. 
Oceniam, !e spor# rol' w kreowaniu ta-
kiego charakteru d*wi'ku ma wk$adka 
Merlo Reference. Z jednej strony, pod-
kre"la zdolno"ci dynamiczne gramofonu 
oraz wprowadza precyzyjn# i namacal-
n# stereofoni'. Z drugiej, czasem nad-
gorliwie, gra, jakby stara$a si' delikatnie 
maskowa%, spodziewan# po gramofonie  
o ci'!kiej konstrukcji, ostro"% i „uprosz-
czenie” wysokich tonów. Daje to nie do 
ko(ca uniwersalny i neutralny efekt deli-
katnego „przydymienia” d*wi'ku, który 
mo!na porówna% do efektu smakowego 
szkockiej whisky. To zb'dna ostro!no"%, 
bo w Crescendo drzemie wi'kszy poten-
cja$. Dlatego na co dzie( wybra$bym kon-
&guracj' z „otwarciej” brzmi#cym prze-
twornikiem np. Audio Technic#. Jestem 
przekonany, !e w kon&guracji z wy!szej 
klasy wk$adk# (przyk$adem niech b'dzie 
Trans&guration z testu Rondino) gramo-
fon mo!e pokaza% wi'cej wyra&nowania. 
Ale to ju! temat na inn# przygod'.

.RQNOX]MD
Transrotor Crescendo nie zawodzi. To 

pi'kny i bardzo dobrze brzmi#cy gramo-
fon, gotowy do grania w high-endowych 
systemach.
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Zapraszamy na nasz nowy portal  www.hfm.pl
Mnóstwo testów, recenzji płytowych, artykułów.  
A wszystko za darmo!  
Każdy artykuł można komentować i oceniać.

Forum dyskusyjne „Hi-Fi i Muzyki” w świeżej odsłonie! 

Również nowe, choć już pełne dyskusji forum muzyczne.

Ponadto nowoczesna giełda:  
kup/sprzedaj używany sprzęt i płyty.

Mnóstwo nowych, ciekawych możliwości!

Czytania na dwa lata!


