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DE ERRES RADIOBOUWDOOS
Zo tegen het cind van dejareD 50 k$an het nieu$'ewonder
De Im,siÍorvoor hei publiek beschikbaa r' Veelhobbyisten
rvild€n gràag iets bou$'cn met dit nieuwe lcnomeen waarbij

slechts ééD iage voedjngspannDg $trd vereist lanafslechts
enkele voltJ, icts ddt ir die tijd nauilelijks voor te stellen wàs

Het duurde dan ook nict irng ófde eerste Íadiobouwdozen
mer transistoren, wàarvan de tilec bekendste de step by

stcp van ANIROH en de Pionier lunior lan Philips t{aren,

vers.h€Den op de Drarkt.
Deze bouildozen konden comple€t ol in delen met aan\,ol

lnrg€n ilorden gekocht.
Als basisbou$doos dierdc een eenroudige kristalontvànger
die net de aanvLrllende bouwdozen van versterkertrappen
werd voouien. zodat teDslottc een radio ontstond n1et luid

Deze bouildozen waren zeergewild tnaaÍ ook nogeenszeer

Nlirder bek€nd is dài ERRIS óók een radioboui'doos met

tràns(toren heeft uitgebrachl.

De b our dóas, o Mr ryoad tl.

Doorddt Erres deze bou$doos arn de late kant op de narkt
bracht, heeft dit rer oedelijk nooit tot ccn grote doorbraak

geleid. Desondànks s deze krt behoorlijk $Ri geavanceerder

dàn àl bo\rDgenoemde botrwdozen. Het is naneliik een vol'
naardige 2loingsontlanger die heel {at betere ontvangstÍe
,L\dr,1b^êr.reo-r ce\rr! b) ncpo del.on:er jun o
De gebruikte tr.nsistoreó \terden geproduce€rd in de

Van der lleetn-fabrieken, en deze zijn 2€16 ook Dog door
ANIROH gebruikt in zijn bourvdozen.

Dc scrie lan ERRES bestaat uit cen hoofdbouwdoos en drie
aanv!llingsdozer. NIct de hoofdbouitdoos kàn een eentraps

transistorontvanger net lroogfrcquentvebterking vooÍ oor
leleloonweergave irorden gebound. De sterkste zenders

kunneD op een gocde kameraDteDne 
'lolden 

oDtlangen.

NÍet een bLrit€nantenne kunnen bij gunstjge omslandighe

den meerdere íations ilorden ontvangen.
Met de eerste aaDrullingsdoos rvordt er ecn e\tràversterker_

trap bijgebourld voor een krachtiger ontvangst.
De tweede aaNullingsdoos completeert tcnslot te de ontvaD'
ger met een derde tràpvoor luidsprekerweerga\t.
Bij deze laalste aiNuldoos hooÍt een, speciaal \ooÍ deze

on-!á4ge ^n\orpen. hortrr '. J oe geh-.1 r''r erEet

smaak kan wordeD algewetkt.

Bou\nekdtig.a Sèbarde tu. o.

Nààst deze serie is ook de conplete bouwdoos als één geheel

nitgebracht. Itr deze doos bevinden zich alle onderdelen,
inclusi€fde hout€n kist voor een 3 tránsislorontvanger nret
luidsprekerweergave.
Opmerkelijk was o\rrigens dat voor de nonlage geen sol
deerDou r,od,g hr.. DÊ h"r,p.rtp ra sá. reed. \o.r/Ln
van vàÍgesoldeerde lange holnietjes. De bedÍading vàn de

onderdelen rverd door het holnietje geíoken en voorzichtig
lastgeknepen met h€t bijgelelerde tángetje.
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