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Jolana TORNADO II – Tornado II T
První lubová elektrická kytara Jolana Tornado byla postavena v roce 1963 v závodu ČSHN Hradec Králové. Její sériová výroba v Hořovicích začíná
roku 1967. Tento model byl osazen třemi snímači a řadou přepínačů a potenciometrů. V současné době je Tornado standardně vybaveno dvěma
snímači humbucker, jedním třípolohovým přepínačem a čtyřmi potenciometry, z toho jedním push-pull pro rozpínání cívek snímače u krku.

Popis
Dřevo
●
●
●
●
●

Pololubový korpus
Top z čistého javoru pro krycí povrchové úpravy nebo z fládrovaného javoru pro transparentní povrchové úpravy
Krk z amerického javoru, hmatníku z palisandru nebo ebenu
22 pražců (Medium Jumbo)
menzura 628 mm

Hardware
●
●
●
●

Kobylka: Gotoh Tune-o-Matic GE103B-T
Struník: Gotoh Stoptail GE101Z
Rolny (držáky řemene): Schaller Security Locks
Ladící mechaniky: Gotoh SG381 Standard nebo MG-T (zamykací)

Elektronika – Snímače
●
●

Amber (ručně dělané v Německu) Classic Hot T u kobylky a Classic Rock R u krku
Seymour Duncan TB-4 u kobylky a SH-1N u krku

Povrchová úprava
Barvy: Solid Black, Solid Orange, Jawa Red, Black Stain, Amber Stain, Cherry Red Stain, 2 Tone Vintage Sunburst
Barvy za příplatek: Solid White Gloss, Metallic Blue Sparkle, Rough Metallic Black Silver

Příslušenství
Snímače
Amber
Snímače Amber jsou ručně vinuté v Německu. Pro naše kytary používáme osvědčenou kombinaci Classic Hot T ke kobylce a Classic Rock R ke
krku. Zvuk snímačů evokuje padesátá léta a dýchá z něho americké blues, jazz i rock ‘n’ roll.
Snímače lze objednat v těchto barvách: černá, krémová, nebo zebra (půl černá a půl krémová)
Další možností je snímač v provedení se zlatým, chromovým nebo černým krytem. Na snímače lze objednat zlaté, chromované, nebo černé
kryty.
Cívky snímačů jsou rozpojovány pomocí push-pull potenciometrů.
Seymour Duncan
O snímání zvuku v pozici u krku se stará snímač Seymour Duncan SH-1N produkující hřejivé čisté tóny a hladký sustain. Jeho zvuk vychází ze
zvuku pozdních padesátých let. Snímačem u kobylky je také Seymour Duncan, tentokrát se jedná o model TB-4. Vyznačuje silným agresivním
výstupem, zpěvnými výškami a skvělým poměrem mezi zkreslením a sustainem.
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Struník Gotoh
Struník Tornada je vyráběn světoznámou firmou Gotoh, jednou z nejlepších společností vyrábějící kytarový hardware. Všechny produkty této
firmy jsou vyráběny v Japonsku dle těch nejpřísnějších kritérií a vyznačují se vysokou kvalitou a precizním řemeslným zpracováním.

Kobylka Gotoh
Kobylka Tornada je rovněž vyrobena japonskou firmou Gotoh. Kvalita zpracování je prvotřídní stejně jako desing a použité materiály.

Ladící mechaniky Gotoh
Klasika od japonské firmy Gotoh. SG381 patří mezi nejprodávanější ladící mechaniky na světě. Převod 1:16 je lubrikován speciálním mazivem pro
dlouhodobou funkčnost bez jakékoliv údržby.

Rolny (držáky řemene)
Aby Vaše kytara seděla na rameni i při tom nejbláznivějším pohybu, se starají zamykací rolny Schaller Security Locks vyrobené v Německu. Po
celá desetiletí jsou zamykací rolny Schaller nejpoužívanějším zamykacím systémem na světě. Odolnost tohoto systému je vyhlášená a
především prověřená celou řadou profesionálů i amatérů, kteří své nástroje nešetří.

Struny D´Addario
Všechny nástroje Jolana jsou standardně vybaveny strunami D’Addario EXL110″. Tyto vysoce kvalitní struny jsou přesně navíjeny z niklované
oceli na pečlivě tažené šestihranné jádro s vysokým obsahem uhlíku. Výsledkem jsou struny s dlouhotrvajícím výrazným tónem a vynikající
intonací, které jsou ideální pro nejrůznější hudební styly.

Poptat Kytaru
Máte zájem o kytaru Jolana?
…již od 21 900 Kč.
Rádi vám pomůžeme s výběrem! Napište nám své požadavky do poptávkového formuláře a odešlete.

Jméno a příjmení:

Email:

Telefon:

Hraji:

pravou rukou ▼

Barva Hw:
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Chrome ▼

Struník/Kobylka:

Bigsby tremolo + Schaller STM kobylka ▼

Mechaniky:

SG 381, Standard, nezmykací ▼

Finish:

Solid Black (SBLK) ▼

Snímače:

Amber Classic Rock R – krk, Classic Hot T – kobylka ▼

Korpus:

Čistý javor – krycí povrchová úprava ▼

Hmatník:

Palisandr ▼

Zpráva:

Odeslat
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