
Asa cum spune si titlul anuntului, echipamentele si componentele oferite spre vanzare au 
apartinut  lui  YO9BOI.  Sumele  rezultate  vor  ajunge  integral  in  contul  familiei,  respectiv  la  d-na 
Andries,  la fel  ca cele obtinute pana acum. Acestea sunt reperele ramase dupa publicarea unei 
prime liste.

Avand insa in vedere ca programul meu de lucru pana seara nu imi permite deplasarea la un 
oficiu postal  vesnic aglomerat si  care nici  macar nu este apropiat (plus experienta neplacuta cu 
cineva care nu si-a ridicat pachetul si apoi nici nu a mai raspuns la telefon/e-mail), predarea se va 
face numai personal in YO3 sau ocazional in YO9-Ploiesti (cam odata pe luna).

Sunt convins ca fiecare dintre dvs. are pe cineva care trece prin YO3 cu diverse probleme de 
rezolvat. In continuare am sa incerc o prezentare a obiectelor ramase, in masura in care am avut 
informatii despre ele. Am incercat ca preturile afisate sa fie cat mai rezonabile, motiv pentru care nu 
se negociaza, aceste preturi fiind finale.

Amplificator cu 3 X GU-50

      Amplificator realizat dupa schema lui YO3SF din Tehnium 6/1985 la care s-a mai adaugat un tub.  
Schema este cu catodul la masa, iar tuburile sunt foarte putin utilizate. Din pacate functioneaza 
numai in 80m, din cauza ca YO9BOI a trecut in nefiinta inainte sa finalizeze si celelalte benzi.... . 
Aspectul exterior este impecabil, insa trebuie continuat in a gasi prizele pe filtrul PI.



Pret: 300 RON

Reflectometru SML

Industrial, made in Japan.
Pret: 70 RON

Transceiver handy ICOM IC-V82

      Lucreaza in banda de 2m. Vine in cutia originala, cu incarcator si adaptor. Aparatul este ca si nou.  
Are factura originala de la LCCOM. 



Pret: 300 RON

     

Tuburi QQE06/40 si SRS4451 (echivalent QQE06/40)

    Tuburile SRS par noi, dar starea tuburilor QQE nu o cunosc; stiu insa ca sunt bune cu siguranta. 
Sunt utilizate in amplificatoare de pana la 150W out. Sunt disponibile 2 tuburi QQE si 2 SRS.



Pret:  30  RON  QQE  06/40  si  40  RON  SRS4451  (preturile  sunt  pentru  ambele  bucati,  deci  15 
RON/bucata QQE, de exemplu). Se dau lot.

Tuburi 813.

    Sunt disponibile doua bucati de fabricatie americana si un GU-13 (echivalentul rusesc). Nu cunosc  
starea lor de uzura, insa banuiesc ca sunt bune (altfel nu ar fi fost pastrate).

Pret: 100 RON (se dau toate)

Antena pentru HF tip ITA-5FB

   Achizitionata de la LCCOM; antena este noua, niciodata intinsa, in ambalajul ei original. Pretul 
initial a fost 610 RON (cred ca exista si factura). Specificatii puteti gasi pe site-ul LCCOM.

Pret: 350 RON



Amplificator CATV pentru interior.

Din cate stiu este functional.

Pret: 20 RON.
Undametre cu absorbtie (homemade).

     Au fost utilizate pentru acordarea diverselor bobine si sunt realizate -unul cu un tub electronic,  
celalalt tranzistorizat. Exista si sursa pentru cel cu tub.



Pret: 70 RON totul

Soclu QQE06/40 (SRS4451)

    Disponibile trei bucati.(calit)

Pret: 50 RON toate

Condensator variabil pentru VHF/UHF.

      Sistem realizat pe calit cu demultiplicare. Diametrul placilor este in jur de 100mm. Este util ca si 
condensator conectat la anod pentru amplificatoare VHF.



Pret: 30 RON

Sursa de alimentare.

Nu stiu nimic despre ea, doar ca e functionala si a fost utilizata ca sursa de laborator.

Pret: 20 RON

Comutatoare pe calit.



Pret: 30 RON (toate)

Tub GU-81, transformator toroidal pentru filament, socluri pentru GU-81
     Stiu doar ca tubul e bun, insa nu stiu de ce i-a fost demontata fusta metalica si lipite terminalele 
pe un cablaj.



Pret: 100 RON totul (unul din socluri are lipsa un contact; nu am foto pentru transformator)

Amplificator pentru VHF + sursa.

    Realizat cu tubul QQE06/40, si din cate stiu sunt functionale (nu cunosc puterea de iesire). Exista  
si sursa pentru el.

Pret: 70 RON ambele



Condensatoare variabile si cu mica.

Ceea ce se vede in foto, plus condensatoare cu mica rusesti, un lot destul de generos. Cele tubulare 
sunt la 6,3KV.

Pret: 70 RON toate

Tub GI-7B

    Ceea ce se vede, adica si un inceput de soclu homemade. Tubul este bun.

Pret: 50 RON



Sarcina artificiala 50 ohmi.

  Homemade, facuta cu rezistente chimice de 1W. Din cate am vazut ar merge pana pe la 50W.

Pret: 20 RON

Condensator variabil 27-110pF

   Ceea ce se vede in foto (27-110pF)

Pret: 20 RON

Router wireless.

      Functional insa, nu stiu nimic despre el. Dupa cum se vede lucreaza in banda G.



Pret: 20 RON

      Mai sunt disponibile 3 tuburi GU-50, din care doua sunt noi (10 RON/bucata), mufe pentru cablu 
RG-213, componente (toruri cu punct albastru, etc.)


