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THE CARTRIDGE MAN – HADCOCK
Aan het einde van 2020 is Len Gregory, alias The Cartridge Man helaas overleden. De prijslijst van zijn producten
is nu sterk ingekort. De leverbaarheid van The Cartridge Man producten is beperkt tot de producten in de
prijslijst.
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THE CARTRIDGE MAN
Music Maker III
moving Magnet (MM), output 4,5 mV; naaldkracht 1,45 - 1,65 g, naaldvorm ‘Complex Line Contact’
Hifi News Test Record
uitgebreide testplaat met mal voor afstellen van element, arm en dwarskracht
The Conductor
luchtgelagerde tangentiale arm, compleet met pomp en uitgebreide bouwbeschrijving
opbouwen en perfect afregelen The Conductor Arm op een Nottingham draaitafel
(als u of uw dealer het zelf gaat doen, vervallen de opbouw- en afregelkosten).

€
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49

5000
490

HADCOCK
De Hadcock-arm was een samenwerkingsproduct van twee vrienden: George Hadcock en Len Gregory. Na het
overlijden van George Hadcock heeft zijn zoon Charles de productie voortgezet. Het is een unipivot arm met een
uniek en gepatenteerd stabilisatiesysteem. Het is naar mijn weten een van de beste niet-lineaire pickuparmen die
er te koop zijn.
Een door mij ingekochte Hadcock-arm wordt op een aantal punten nog verbeterd. Hij werkt hierdoor
gebruiksvriendelijker en de geluidskwaliteit is nog beter geworden. Het antiskatingsysteem is nauwkeuriger
gemaakt en er is gezorgd voor een grotere afstelruimte. Dit geeft een lagere vervorming en een beter
stereobeeld. Naald en cantilever slijten minder. Het liftsysteem is aangepast om wegglijden bij afdalen te
voorkomen. De headshell is aangepast voor nauwkeuriger afstellen van fouthoek en cantilever. Scrubscrew
verbindingen zijn verbeterd waardoor het opbouwen en afstellen beter gaat. De connectoren aan de armkabel
zijn vervangen door Eichmann Silver Bullet.
Door alle verbeteringen is er een andere prijs en een andere kwaliteit voor onze Hadcock arm dan voor een
Hadcock arm die via internet misschien ergens in Engeland te koop is. Om het verschil duidelijk te maken heeft
de Hadcock arm, zoals die geleverd kan worden door Analogue Audio Products een andere naam gekregen: The
Feather. Onze Hadcock arm beweegt zo licht als een veer. En zo delicaat gaat hij om met uw kostbare element.
Hadcock The Feather 228 en 242
9 inch of 10 inch eenpunts gelagerde arm, met phonokabel van OFC koper
1995
Hadcock Silver Feather: uitvoering met zeer soepel Deskadel zilver toonarmdraad
zonder onderbreking tussen element en phonotrap
2900
opbouwen en prefect afregelen Hadcock arm op een Nottingham draaitafel
150
opbouw door ons is optioneel. Doet u het zelf met de bouwbeschrijving dan betaalt u niet de extra kosten.
Verkoopprijzen zijn incl. 21% B.T.W. - Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

