
Voorjaarsopruiming PA0WJG (V7) 
 

Het volgende item is Gratis op te halen na afspraak, 
T 030 60 37925 of email pa0wjg@veron.nl: 
 

*  LFI-Testbox (audio), werkt op 9V DC (intern op batterij of extern met een netadapter) 

afm. 170x12x55mm. Met extra modificatieonderdelen erbij. 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  Jaargangen Electron 2010 t/m 2013, voor liefhebber ook jaargang 2014 t/m 2020. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Verder nog in de AANBIEDING: 
 

*  Lineaire (lab)voeding (afm. B140xH154xD280mm) 

met 4 uitgangen en digitale Ampére meter. 

 1,5 / 3 / 4,5 / 6 / 7,5 / 9 Vdc / 2A max. 

 12,4 / 15,1 / 18 Vdc / 2A max. 

 +12 Vdc / 1 A 

 -12Vdc / 1A 
Met alle doku (tijdens bouw) en schema. (zie foto)  
Vraagprijs euro 10,-- (Afhalen).  

 
 

*  Universele counter/frequentiemeter 

(afm. B250xH140xD300) met 3 ingangen: 

 Puls, fmax < 100kHz. 

 HF, fmax < 45 MHz. 

 VHF, fmax <250 MHz. 
Met alle doku (tijdens bouw) en schema. 
Vraagprijs euro 15,-- (Afhalen). 

 
 
*  QRP/RX loop-CLC Tuner (afm. 130 x110x60mm), zie foto’s Wie wil hiermee verder 

experimenteren? 
< boven 
 
                       Front> 
 
                     Achter>  
 
Vraagprijs  euro 40,-- 
 
 

mailto:pa0wjg@veron.nl


*  DC voltmeter. Het resultaat van het experiment zelfbouw voltmeter is nu ter overname 

tegen elk aannemelijk bod! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  Funk Netwerktester type FA-NWT-01 (Goed te gebruiken naast een "nva" uit 

Japan/China); Ingebouwd in kastje met netvoeding 230Vac. Met extra meetkop kit BX151, 
meetbrug, 50 Ohm serie R. Map met volledige documentatie en de CD met 
programmatuur en het Funk handboek "HF-Messungen mit dem Netzwerktester". Met 
kabel voor seriële aansluiting op de PC (maar kan ook met BX067 op USB worden 
aangesloten!). Is met de PC-software aanstuurbaar als signaal generator afstembaar vanaf 
0,1 tot 160 MHz en als powermeter. Vraagprijs voor dit nuttige apparaat. Ideaal om 
antennes, filters etc. mee af te regelen slechts euro 20,–. Alleen afhalen! 
 

 



*  Desktop PC, type HP Compaq 786F-DC7800s/SFF, voorzien van:  
Windows 10 64Bit; CPU Intel Duo Core E6550, 2,33 GHz; 4 GB DDR2-333 MHZ RAM; Video 
NVIDIA GeForce GT730 (met SVGA, DVI en HTMI uitgang!); Soundmax Integrated Digital 
HD Audio; CD/DVD speler; Seriële poort; Ethernet; USB; 149GB HDD.  
Met veel “licentie”software w.o. MS Office pakket; keyboard en muis. (Bevat al de 
software van de FA-NWT01). Afmetingen 34B x 38D x10H cm. Werkend te bewonderen! 

Onderhandelbare vraagprijs Euro 50,--, Info en afspraak Wim, pa0wjg T 030-6037925 
en/of email pa0wjg@veron.nl 

*  Ik wil, wegens omstandigheden, af van mijn in goede staat verkerende: 

1. Yaesu FTdx3000D (snr 5F280100), 100 Watt 160-6m, voorzien van DVS-6, 
Handmicrofoon MH31, laatste software upgrade en volledige documentatie. Vraagt 
voor gebruik 13,8 VoltDC/maximaal 23 Ampére (Bij 30 Watt FT4/8, circa 13Amp). 

2. Luxe Luidspreker unit type Yaesu SP-767, met instelbare low en Highpass grenzen. 

(1) en (2) Samen voor de vraagprijs van Euro 910,-- 

 

3. De luxe Versa Tuner II, type MFJ-969 met ingebouwd dummyload en kruisspoel 
SWR/Power meter (ad Euro 220,--). 

 
 

De bijpassende lineaire voeding, type Maas EPD9300 (28Amp) en tafelmicrofoon MD-100 
zijn een optie, waarvan prijs is n.o.t.k.. 
 

 Afspraak maken of info 030-6037925 of email aan pa0wjg@veron.nl. 
Zie ook mijn  Website 
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