
ERRES  Tropen en export radio’s  (English text on second page)         

(door Ger Fust van  www.vanderheem.info)  

 

Vóór WO II werd bij de export radio’s meestal gesproken over tropenradio’s. Vermoedelijk 

omdat de export toen nog voornamelijk naar Nederlands Indië ging. Zoals: 

 

KY 208, KY 209, KY 212, KY 214, KY 217, KY 218, KY 220, KY 221, KY 222, KY 224B, 

KY 225B, KY 226, KY 227, KY 228, KY 229  t/m 1939. 

Dus allemaal toestellen die (na de KY) met een 2 begonnen. 

 

In 1939 begon men met een nieuwe nummering: 

KY 539 (1939), KY 548 (1949), KY 639 (1939), KY 647 (1947), KY 739 (1939), KY 750 

(1950). 

 

Vóór WO II zijn er ook enkele export toestellen geweest, die blijkbaar speciaal voor België 

bedoeld waren. Maar deze liepen gewoon mee met de Nederlandse nummering. 

 

Vanaf 1951 wordt gekozen voor een nummering van bestaande (Ned.) toestellen met een 

toevoeging: 1, 2 of 3.  Bijvoorbeeld; KY 513.1, dit kan ook geschreven worden als KY 513-1, 

KY 513 1, of KY 5131.  (Daar was men in de loop der jaren niet zo consequent in.) 

Ook kan het in een folder van Stokvis weer anders staan als bv. de service documentatie van 

Van der Heem. 

Na WO II werd de export door Van der Heem aanzienlijk uitgebreid. De verschillen tussen 

een 1, 2 of 3 als toevoeging, zullen in de meeste gevallen betrekking hebben gehad op een 

andere stationsnamenschaal, allen voor een ander deel van de wereld. 

 

Ook komt de toevoeging 5 of 6 wel voor, dit betreft dan een toestel met platenspeler of 

wisselaar. De toevoeging 8 of 9 staat voor een (groot) meubel. 

 

Een bijzonderheid van export- (tropen-) toestellen was dat deze in het algemeen géén Lange-

golf hadden en soms zelfs geen MG, maar 3 of 4 Korte-golf banden. Ook meestal geen FM. 

Er zijn ook enkele uitzonderingen, de zogenaamde ‘all-wave’ toestellen. Een voorbeeld 

hiervan is de KY 218, dit toestel had een nagenoeg aansluitend frequentiebereik van 14 tot 

2000 m. Verdeelt over 3 Korte-golf banden, Middengolf en Lange-golf. 

De KY 218 was elektrisch en qua kast gelijk aan de Nederlandse KY 149. Het verschil zat 

hem in de stationsnamenschaal. 

 

De meeste export radio’s waren gebaseerd op een bestaand Nederlands toestel. In plaats van 

Korte-Midden- en Lange-golf, hadden ze meestal 3 korte-golf banden, soms 4. 

 

Helaas is er maar van enkele export radio’s een service doc. beschikbaar in Nederland. Vooral 

de vooroorlogse zijn niet of nauwelijks te vinden. (althans niet compleet) 
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ERRES  radio’s for export and Tropic area (and Dutch Indonesia)  

 

Before World War II . 

Export radio’s where Tropic radio’s. First the export from Erres and Van der Heem radio’s 

was to Dutch East Indië. They where equipped with better wood and better metal for the 

worse temperature and humidity condition.  

 

KY 208, KY 209, KY 212, KY 214, KY 217, KY 218, KY 220, KY 221, KY 222, KY 224 B, 

KY 225 B, KY 226, KY 227, KY 228, KY 229  (until 1939). 

All radio’s whose type number started with the number 2  (after KY). 

 

In 1939  
The new type numbers started : 

KY 539 (1939), KY 548 (1949), KY 639 (1939), KY 647 (1947), KY 739 (1939), KY 750 

(1950). 

Before World War II there where also some special Export radio’s for Belgium, who had the 

same numbers as the Dutch radio.   

 

After 1951 

The numbering changed to a new system, the Dutch radio type number (for export models)  is 

changed by adding an extra figure 1,2, or 3. Example : KY 513.1, also written as KY 513-1, 

KY 513 1, or KY 5131. (Unfortunately not always in the same way). 

Also where there differences between some sales folders (or service manuals) for direct sales 

from Van der Heem NV and sales by there sales / trade company Stokvis NV . 

 

The changes by adding numbers to the model type, for instance the 1, 2 or 3, where mostly 

because of different stations names (scale) for the different broadcasting stations.  

Adding the number 5 or 6 was for radio with build in record player or multiple record player. 

The number 8 or 9 was added for a big standing radio model with several build in speakers 

and record player.   

  

Usually the Radio for Tropic areas and for export from Erres and Van der Heem NV had no 

“long wave band” some even no “mid wave band” but added where three to four “short wave 

bands”. And no FM band. With some exceptions like the “al-wave” type KY 218 with 

reception from 14 - 2000 meter band. This radio KY 218 is (electric and wood work) equal to 

the KY 149 sold in the Netherlands but with different station name scale.    

 

There is not much left in The Netherlands of technical service manuals for the export type  

radio, specially from before the Second World War.  

Most export radio’s where based on already successful Dutch Erres models with the addition 

of extra “short wave bands”.  

 

 

  



 


