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gramofon

Gramofony JR Audio w Polsce zobaczyliÊmy po raz pierwszy na Audio Show 2014.  
Nie wiem, co w wi´kszym stopniu zwróci∏o naszà uwag´: interesujàce wzornictwo, 
precyzja wykonania czy zaawansowanie techniczne ramion.  
Wszystko Êwiadczy∏o o tym, ˝e mamy do czynienia z produktem z wysokiej pó∏ki.  
Po rozmowie z projektantem i producentem, panem Józefem Radzimskim, 
postanowiliÊmy zapoznaç si´ z tym sprz´tem bli˝ej.
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I nżynier Radzimski od lat pracuje  
w branży związanej z techniką hi-fi. 
Zajmował się między innymi zagad-

nieniami utrwalania dźwięku w postaci 
analogowej (opracował nacinarkę płyt 
winylowych), co blisko wiąże się z dzi-
siejszą tematyką.

Urodzony w Polsce, od wielu lat 
mieszka w Szwecji. Pierwsze gramofony 
budował w latach 70. Tam też narodziła 
się jego koncepcja nowego urządzenia 
klasy hi-end. Firmę założono trzy lata 
temu, w gronie przyjaciół. 

Kilkakrotnie poruszaliśmy na łamach 
naszego periodyku kwestię tego, czym jest 
hi-end. Generalnie z hi-endem jest tak, 
jak ze znaczeniem chińskiego określenia 
„kung-fu”. Oznacza to robienie czegoś  
w sposób doskonały. Jeśli urządzenie jest 
zaprojektowane zgodnie z najlepszymi 
wzorcami inżynierskimi, wykonane jak 
szwajcarski zegarek i do tego perfekcyjnie 
działa, to można uznać, że zalicza się do hi-
endu. Jeśli jeszcze do tego zawiera unikalne 
rozwiązania techniczne, to rozwiewa resz-
tę ewentualnych wątpliwości. Gramofon 
JR Audio zawiera takie rozwiązanie, i to 
w najbardziej newralgicznym dla dźwięku 
miejscu. O tym jednak za chwilę.

Nap´d

Napęd zbudowano na zasadach kla-
sycznych. Jest to sztywno zawieszony 
„mass-loader”, dosyć ciężki, ale nie jakoś 
dramatycznie. Być może na średnią masę 
wpływa fakt, że chassis (szkielet) zbudo-
wano ze sklejki wycinanej numerycz-
nie. Po nałożeniu wielu warstw lakieru 
uzyskano efekt przypominający stal lub 
wysokiej jakości tworzywo (wygląda 
to lepiej niż popularny akryl), jednak  
w rzeczywistości jest to materiał drew-
nopochodny. Bardzo ciekawe podejście, 
zresztą mi osobiście bliskie, bo gramofon 
Ad Fontes, którego używam, również jest 
wycięty z podobnej płyty.

Talerz zrobiono z polerowanego alu-
minium. Pracuje na klasycznym łożysku 
z kulką ceramiczną. Napęd jest przeno-
szony paskiem z zewnętrznego silnika, 

umieszczonego w odpowiednio dociążo-
nej, walcowatej obudowie. Rolka napędo-
wa ma dwa rowki, dla dwóch prędkości 
obrotowych. Prędkość zmienia się ręcz-
nie, przekładając pasek. Nie ma tu żadnej 
magii, tylko proste rozwiązania, wymaga-
jące jednak precyzji wykonania.

Na obudowie silnika znajduje się dwu-
pozycyjny wyłącznik, a bezpośrednio  
z niej wychodzi przewód zasilania. Wspo-
mniany szkielet posadowiono na czterech 
nogach, zakończonych miękkimi stopami 
Vibrapod. Zawieszenia talerza i ramienia 
są sztywne, a rolę tłumika wibracji pełnią 
właśnie stopy oraz masa urządzenia.

Rami´

Wspominałem o unikalnym rozwią-
zaniu. W rzeczywistości jest ich więcej, 
a składają się na firmowe ramię o dość 
wymownej nazwie Impossible. Rzut 
oka powoduje, że zaczynamy rozumieć 
jej genezę – konstrukcja rzeczywiście 
wygląda niemożliwie. Mówiąc ściśle,  
w ogóle nie przypomina typowych ra-
mion, spotykanych w 90 % gramofonów. 
Co niemożliwego jest w Impossible?

Efekt eliminacji błędu kątowego, który 
osiągnęło JR Audio, tradycyjnie uzyskuje 
się, stosując ramiona tangencjalne, w któ-
rych krótkie ramię przesuwa się po szy-
nie, zapewniając zawsze tę samą pozycję 
igły względem rowka płyty. Wymaga to 
skomplikowanych i nie zawsze owocnych 
zabiegów. Ramię może być dodatkowo 
napędzane lub poruszane samą siłą pro-
wadzenia igły przez rowek płyty (biedna 
płyta!). Stosuje się też powietrzne łożyska 
z kompresorem. Problem stanowi także 
przemieszczanie się przewodów w miarę 
ruchu postępowego ramienia oraz wie-
le innych zagadnień, niewystępujących  
w typowych ramionach poruszających się 
wokół pionowej osi.

Innym sposobem zmniejszenia błędu 
kątowego jest stosowanie bardzo długich 
ramion. Pewną popularność zdobyły kon-
strukcje o długości 12 cali (standard to  
9 cali), jednak niektóre firmy idą dalej, sto-
sując 14 cali, a nawet więcej. W swoim gra-

mofonie mam 12 oraz 14 cali. Wydłużenie 
ramienia zmniejsza błąd kątowy, jednak 
rodzi inne problemy, związane z masą  
i właściwościami rezonansowymi tak dłu-
giej belki. Jednym słowem: coś za coś. 

Ramię projektu inżyniera Radzim-
skiego zostało wymyślone inaczej. Jest 
to konstrukcja o tangencjalnym prowa-
dzeniu wkładki, jednak nie tangencjalna. 
Impossible naśladuje jedynie efekt, uni-
kając jednocześnie wielu technicznych 
wad tego rozwiązania.

Część naszych czytelników zna, przy-
najmniej z widzenia, szwajcarskie ramię 
Thales Original, które działa na zasadzie 
obrotu główki w miarę przemieszczania 
się igły po płycie. W JR Audio ruch gło-
wicy odbywa się podobnie, jednak w bar-
dziej eleganckim inżyniersko rozwiązaniu 
i w znacznie niższej cenie. W przeciwień-
stwie do starszej szwajcarskiej konstrukcji, 
Impossible znacznie bardziej przypomina 
ramię klasyczne (przynajmniej z daleka). 
Jednak bliższe oględziny wskazują, że  
w rzeczywistości składa się ono z dwóch 
równoległych ramion: głównego, wykona-
nego z sezonowanego drewna gruszy (od-
porne na wilgoć) oraz dodatkowego: cien-
kiego metalowego pręta, które powoduje 
stopniowy obrót głowicy. Oba te ramiona 
idą równolegle, w pewnym zakresie po-
ruszają się względem siebie i są osadzone  
w ramie, która wygląda jak zwykła obudo-
wa łożysk pracujących w dwóch płaszczy-
znach, jednak tak naprawdę zawiera ich 
podwójną ilość, bo każde z dwóch ramion 
jest łożyskowane osobno. 

Kolejne łożyska umieszczono w główce, 
która również jest elementem poruszają-
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cym się na osi. W rezultacie konstrukcja 
Impossible zawiera aż 10 stożkowych ło-
żysk rubinowych – parokrotnie więcej niż 
typowe ramię na kardanie. Łożyska te są 
dostarczane przez specjalistyczną firmę 
jubilerską ze Szwajcarii.

Zasada działania sprawia wrażenie sto-
sunkowo prostej, natomiast sztuką było 
precyzyjne zaprojektowanie ramienia,  
w którym elementy będą poruszały się po 
dokładnie zaplanowanych trajektoriach. 

Chodziło przede wszystkim o to, aby  
w miarę przesuwania się igły po płycie gło-
wica ramienia obracała się w taki sposób, 
by ostrze igły zawsze było równoległe do 
rowka, eliminując błąd kątowy. Wymagało 
to nie tylko dopracowanego projektu, ale  
i bardzo starannego wykonania.

Impossible jest mocowane do podsta-
wy (z możliwością regulacji). Podstawa 
z kolei wchodzi w specjalne gniazdo 
w chassis, do którego jest przykręcana 
dwiema długimi śrubami. Precyzja i ele-
gancja tego rozwiązania są urzekające,  
a to tylko jeden z punktów, na które warto 
zwrócić uwagę. Cechą charakterystyczną 
jest świetna ergonomia i bardzo szeroka 
możliwość mechanicznej regulacji. Z po-
zoru wygląda to skomplikowanie, jednak 

w rzeczywistości wszystko ustawia się 
bardzo łatwo, dzięki dokładnemu wyko-
naniu części.

Mamy zbyt mało miejsca, aby szczegó-
łowo opisać wszystkie ustawienia, jakie 
dają gramofon i ramię. Antyskating jest 
zmieniany tradycyjnie – poprzez przesu-
wanie ciężarka na żyłce. Zwraca uwagę 
fakt, że położenie żyłki można regulować 
nie, jak zwykle, w jednym, ale w dwóch 
punktach. Możliwe jest ustawienie VTA, 

przesięgu i azymutu, a także przesuwa-
nie ramienia w płaszczyźnie prostopadłej  
do jego osi. Można precyzyjnie regu-
lować położenie ruchomej głowicy ra-
mienia, kalibrować łożyska, na których 
się ono porusza i oczywiście regulować 
siłę nacisku igły – zarówno zgrubnie, jak  
i w skali mikro. Wyskalowana w milime-
trach przeciwwaga nie jest obracana na 
gwincie, lecz przesuwana wzdłuż belki ra-
mienia. Wszystko to można zrobić ręcz-
nie albo za pomocą śrubokrętów, dostar-
czanych w pakiecie.

Przy całej swej funkcjonalności gramo-
fon jest zbudowany niesłychanie staran-
nie i widać, że nie szczędzono tu środ-
ków. Przy tak szerokich możliwościach 
regulacji dokładność wykonania jest ko-
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nieczna, jednak proszę Państwa, komu by  
się chciało aż tak cyzelować detale? Firmie 
pana Radzimskiego się chce. Chciałoby 
się wykrzyknąć „Europa!” i to faktycznie 
jest Europa, a konkretnie Skandynawia. 
Firma JR Audio czerpie z tradycji skandy-
nawskiej precyzji i podejścia do ergono-
mii. Możemy być też dumni, że tak fan-
tastyczne urządzenie powstaje w Polsce, 
z podzespołów zamawianych u polskich 
podwykonawców. Designed in Sweden, 

made in Poland – to razem daje świetny 
efekt. Wybredny nabywca, który płaci  
w końcu niemałą sumę, otrzymuje pro-
dukt nie tylko dobrze działający i łatwy  
w obsłudze, ale w dodatku piękny i wy-
konany z pietyzmem dla szczegółu. Nie 
wiem, czego można chcieć więcej. 

Może dobrego opakowania? Jest! Gra-
mofon przychodzi w porządnym pu-
dle, a wewnątrz każda część jest ułożona  
w gnieździe z pianki PU i poukładana 
warstwowo, ale nic się tu o siebie nie ocie-
ra. Natomiast ramię jest dostarczane osob-
no, w specjalnie dla niego przeznaczonym 
pudełku. Pierwsza klasa.

Oprócz Impossible, gramofon JR Au-
dio daje możliwość założenia ramion 
tradycyjnych; jest to kwestia zamówie-

gramofon



nia odpowiedniej podstawy. Możliwe są 
różne warianty wykończenia – nie tylko 
kolory lakierów, ale również części po-
lerowanych: w kolorze jasnego metalu 
albo miedzi. Gramofon miedziano-czar-
ny, który zdarzyło mi się widzieć, wy-
glądał wprost obłędnie. Warto również 
wspomnieć, że firma oferuje dwa mo-
dele: oprócz recenzowanego jest jeszcze 
gramofon z silnikiem zamocowanym  
w chassis.

Akcesoria
Osobną kwestią, którą trzeba poruszyć, 

są produkowane przez JR Audio akce-
soria. Po pierwsze (i bardzo istotne), do 
gramofonu dołączono szablon do usta-
wiania wkładki. To ważne, bo ramię pra-
cuje inaczej niż typowe konstrukcje i ra-

czej wymaga własnego szablonu. Oprócz 
tego można otrzymać rewelacyjny krążek 
dociskowy, który nie tylko ma odpo-
wiednią masę i świetnie wygląda, ale też 
jest wyposażony w naniesioną podziałkę 
stroboskopową dla trzech prędkości ob-
rotowych. W katalogu znajdziemy także 
latarkę stroboskopową – elegancki gadżet 
z logiem JR Audio. Prócz tego producent 
oferuje stopy antywibracyjne o regulowa-
nej i nieregulowanej wysokości, inny ro-

dzaj krążka dociskowego oraz oddzielną 
tarczę stroboskopową. 

Wszystkie te akcesoria są pakowane  
w świetnie wykonane drewniane pudełka 
z logiem producenta. Szablon i tarczę stro-
boskopową podklejono welurem. Dbałość 
o szczegóły robi bardzo dobre wrażenie  

i jestem pewien, że właściciele źródeł ana-
logowych, nawet jeśli nie będą zaintereso-
wani nowym gramofonem, to z uznaniem 
przywitają akcesoria JR Audio. Wydaje 
mi się, że trudno dostać równie porządne 
produkty tego rodzaju. Krążek dociskowy, 
wraz z latarką stroboskopową, po prostu 
muszę kupić, bo są za dobre, żeby się mar-
nowały z dala ode mnie.

Alek Rachwald

Opinia 
System

Kolumny: Spendor 1/2

Wk∏adka: ZYX R-100

Przedwzmacniacz gramofonowy:  

ModWright SWP 9.0SE

Wzmacniacz: SoundArt Jazz 

Przewody g∏oÊnikowe: Argentum 6/4

¸àczówki: VPI RCA, Monster Cable M800

Przewody zasilajàce: Vovox Initio 

Kondycjoner: Enerr AC-One

B rzmienie JR Audio z ramie-
niem Impossible jest niezwy-
kle spokojne i gładkie. Mam 

ochotę napisać, że jest tu sama muzyka 
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i na tym zakończyć tekst, ale muszę się 
bardziej postarać. Nie wiem, czy to bez-
pośredni efekt nowatorskiego ramienia, 
czy po prostu synergia całego systemu, 
ale zagrało bajkowo.

Dźwięk świetnie oddaje to, co okre-
ślamy zwykle jako analogowość muzyki  
z czarnej płyty. Nie taką, na którą powo-
łują się osoby niezorientowane (ciepła 
klucha plus trzaski), ale prawdziwą, na 
wysokim poziomie. Przede wszystkim, 
czarne tło. Brak smużenia, potrzaskiwa-
nia i brak słyszalnych efektów błędu ką-
towego, niezależnie od położenia ramie-
nia. Nowatorski system działa.

Testowałem to wielokrotnie na różnych 
płytach i za każdym razem rozwiązanie nie 

stwarzało problemów. Głowica ramienia 
płynnie (rubinowe łożyska!) obracała się 
w ślad za przesuwającą się igłą. Położenie, 
lekko skorygowane za pomocą regulacji 
dostępnej w samej główce i sprawdzone 
za pomocą dodanego szablonu, trzymało 
się bardzo dobrze. Odniosłem wrażenie, 
że nie było w stu procentach idealne na 
samych skrajach (może to kwestia mojego 
ustawiania), ale i tak w każdym przypad-
ku o niebo lepsze, niż z dowolnym ramie-
niem kątowym, jakie miałem do dyspozy-
cji. I to się słyszało. Oprócz minimalizacji 
błędu kątowego należy zwrócić uwagę na 
bardzo dobrą pracę napędu. Gramofon 
świetnie trzyma obroty, co można w każ-
dej chwili skontrolować, posługując się 
wspomnianym w opisie krążkiem doci-
skowym i latarką stroboskopową. Stabil-
ność obrotów również przekłada się na 
jakość brzmienia.

W zestawieniu z mocnym wzmac-
niaczem hybrydowym, lampowym 
stopniem korekcyjnym i monitora-
mi Spendora gramofon sprawdzał się 
pierwszorzędnie. Swoje z pewnością do-
rzuciła wkładka ZYX, która pasowała do 
ramienia Impossible. Testowałem kiedyś 
ten przetwornik; później grał w moim 
systemie i jego głęboki dźwięk, brak 
zbędnej agresji i bardzo dobre trzymanie 
się rowka świetnie pasowały również do  
JR Audio.

Gramofon przeszedł cały bolesny test, 
z wykorzystaniem zarówno płyt z woka-
lami („Best Audiophile Voices”), przez 
piekielnie trudne albumy z nagraniami 
big-bandów, aż po wielką symfonikę. Po 

drodze słuchałem dużo jazzu, bo osobiście 
bardzo lubię małe składy jazzowe, także 
z wokalem. Mogą to być stare nagrania 
Elli Fitzgerald, ale również wiele nowych 
z Patricią Barber lub Cassandrą Wilson. 
Ta muzyka, zarówno wykorzystywana 
jako tło, jak i słuchana uważnie, bardzo 
dobrze wypadła na testowanym sprzęcie. 
JR Audio nigdy nie daje się wyprowa-
dzić z równowagi, a gdy gra agresywnie, 
to wówczas, gdy takie jest nagranie. Poza 
tym – kultura, stabilność i moc.

W czasie odsłuchów zwróciłem uwagę 
na wygodę. Włączanie i wyłączanie odby-
wało się prosto – przyciskiem na obudo-
wie silnika. Ramię, mimo złożonej kon-
strukcji, nie stwarza żadnych problemów 
praktycznych. Parkuje się je nietypowo 
– nie za pomocą mechanicznej obejmy, 
lecz przy pomocy magnesu, który trzy-
ma je na podstawce. Proste rozwiązanie, 

które nie powinno wpływać na dźwięk, 
bo magnes znajduje się daleko od wkład-
ki. Winda do opuszczania ramienia dzia-
ła normalnie, choć osobiście wolałbym, 
aby ramię schodziło trochę wolniej, ale 
to jedyne zastrzeżenie. To także jedyna 
uwaga odnośnie funkcjonowania ca-
łego urządzenia. Paradoksalnie, mimo 
wysokiego stopnia zaawansowania, gra-
mofon świetnie nadaje się dla każdego. 
Ramię jest łatwe w obsłudze, a sztywne 
zawieszenie nie wymaga żadnych zabie-
gów (poza wypoziomowaniem nóżek). 
Główną czynnością właściciela będzie 
przekładanie płyt oraz usuwanie co ja-
kiś czas (najlepiej pędzelkiem) kurzu  
z lśniącej powierzchni.

Gramofon analogowy to z pozoru 
urządzenie ogromnie tradycyjne. Wyda-
je się, że od czasów Emila Berlinera nie- 
wiele się w nim zmieniło, bo w końcu 
zasada działania jest ta sama, a ostat-
nią innowacją był napęd elektryczny. 
Tak uważają ci, co gramofonu nie mają.  
W rzeczywistości współczesne źródła 
używają całego mnóstwa nowoczesnych 
rozwiązań, począwszy od materiałów,  
a skończywszy na mechanice. Patefon  
z lat 30. w porównaniu z dzisiejszym 
to Syrenka przy Bentleyu. To właśnie 
można powiedzieć o recenzowanym 
przez nas gramofonie JR Audio. To jest 
Bentley. Technicznie biorąc, jest to kon-
strukcja z najwyższej półki. Jeśli chodzi 
o jakość wykonania, nie widzę dla niego 
konkurencji. Wygląda jak milion dola-
rów i wprawdzie kosztuje sporo, ale nie 
aż tyle.

Test w moim systemie przeszedł śpie-
wająco, i to w sensie dosłownym. Znam 
wiele droższych produktów, które nie ofe-
rują tyle pod względem jakości brzmienia 
i zaawansowania technicznego. Wpraw-
dzie o urządzeniu, które tyle kosztuje, nie 
mogę beztrosko powiedzieć „chodźcie  
i kupujcie”, ale gdybym mógł sobie na 
nie pozwolić, to sam bym je kupił. Mam 
nadzieję że firma JR Audio osiągnie mię-
dzynarodowy sukces, bo w pełni na niego 
zasługuje.

Alek Rachwald

gramofon


