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Lenco grundades 1946 i den schweiziska Burgdorf av paret Fritz och Marie Laeng. 
Fascinerad av ljudteknik, Schweiziska Fritz Laeng startade en elektrisk verksamhet i 1925 och 
hans hustru, Marie, blev den drivande kraften. Detta redan alltså 1925, före t.ex. Moon. 
När paret, baserat på den starka efterfrågan på skivspelare, startade en liten fabrik, var det 
Marie som tyckte om namnet Lenco (härstammar från efternamnet av paret). Således började 
framgångssagan om Lenco. Nyckelbegrepp var tillförlitligheten skivspelarna och utmärkt tek-
nisk service. Ryktet om varumärket, strävan efter perfektion, föddes. 
 
År 1960 Lenco in på HiFi-marknaden med införandet av en skivspelare som hade en unik och 
tung tonarmen, som säljs separat senare. Enheten var tack vare sin kvalitet och rimligt pris, 
det första valet för tillverkare av högkvalitativa stereosystem. De mest framgångsrika Lenco 
skivspelare på den tiden var L 75. Det introducerades på marknaden 1967 och enheten utmär-
ker sig från sina föregångare genom en massiv, fyra kilo skivspelare av 312 millimeter och 
dess aluminiumhölje. Men den största förbättringen var den nydesignade tonarm, tillåter spe-
laren att slå konkurrenterna på många områden. Under de följande åren, var det beviljade 
arm som används av många andra märken i sina skivspelare. 
 
Lenco fortsatte att växa fram till början av sjuttiotalet, tack vare den starka växande intresse 
för HiFi. Det moderna företaget var väl förvaltade och kännetecknas av rationella produk-
tionsmetoder . Vid den tiden, Lenco hade redan över 1.300 anställda som producerade skiv-
spelare i tre produktionsanläggningar för export till mer än åttio länder runt om i världen. 
 
År 1997 Lenco övertogs av Lenco STL Group i Venlo, Nederländerna (ett företag som har över 
40 års erfarenhet inom hemelektronik). 
Mr. Nico Brabers ägare av STL  Group meddelar att han av ålderskäl vill sälja företaget 
2015 köper ett Belgiskt företag Lenco och numera finns kontoret i Belgien samt Hong Kong. 
Det betyder att den tredje ägaren tar över företaget efter 90 år. 

Lenco fabrik och kontor sent 60 tal. 



Lenco L90 är ett steg tillbaka! 

Tillbaka till den kvalitet som  

kännetecknade 70 talets hifi era. 

Tillverkad i trä med valnöt omslutande faner. 

En aluminium tallrik på hela 332 mm i diameter 

Och en riktigt bra tonarm. 

Allt vad Hifi förr stod för. 

Produktinformation 

Chassi av trä med valnöts faner.  (Akustiskt dämpad) 

Aluminium skivtalrik 332mm med stroboskop 

USB anslutning för anslutning till en PC för konvertering från 

vinyl till digital media 

Inbyggd ”Pre-AMP”  (”Riaa” förstärkare) 

33 och 45 varv 

Remdrift , Automatisk stop (Auto stop), Halvautomatisk 

Pick up av typen rörlig magnet (MM) Antiskatingen är justerbar 

Motvikts justering möjlig för balansering av tonarmen. 

Löstagbart pick up skal (utbytbart bajonett fäste) 

Genomskinligt dammskydds lock 

Kompatibel med  

Windows XP, Windows VISTA HOME, och högre, Windows 7, 

HOME och högre 

OS X 10.4 och högre 

Scan läs mer L175 You-Tube 
L175 Spotlight on! 
 

 Direkt driven skivspelare 

 Glas design 

 Skivtalrik av aluminium 

 Anti-skating justerbar 

 Avvägt tonarm motvikt balanserad 

 Auto stop 

 USB anslutning till PC 

 Inbyggd för förstärkare 

 2 hastigheter 33 och 45 varv 

 DC drift 24 volt med separat nät 
          Enhet som ger minimal störning 
Vikt    5,1 kg. 
Mått   420 x 340 x 110 mm 
EAN    KOD  8711902030850 

Vi börjar med vår ”Topp of the line” 
 
Lenco L175 är en vacker skivspelare. 
Men inte bara det!  Vackert ljud ger den dig också. 

Skivspelare för Sverige 
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Unboxing L3808 Läs mer L3808 

Lenco L3808 är ytterligare en ”upmarket” skivspelare från detta 

legendariska företag. 

Och skivspelare ligger ju LENCO varmt om hjärtat. 

Redan 1946 beslutade Lenco att börja bygga skivspelare. 

Detta för den stora efterfrågan i efterkrigstidens Europa. 

 

L3808VIT följer en bra tradition inom Lenco 

Stora skivspelare med bra vibrations dämpning. 

S tonarm gör att pickupen löper bättre i spåret. 

En Audio Technica pick borgar för bra ljudåtergivning. 

ATN3400 heter pickupen.  Moon Ref nr 4416 reserv nål 

Stroboskop och direktdrift ger säker och stabil hastighet. 

Omvandla dina Vinylskivor till MP3 filer i din dator eller NAS: 

Enkelt lätt att koppla in. 

Inbyggd RIA förstärkare gör det möjligt att ansluta L3808  

till snart sagt alla förstärkare som finns på marknaden. 

Omkopplingsbar mellan line / Phono. 

Teknisk information 

Drivsystem Direktdrift  
(mista slitage och bästa effekt utnyttjande) 

33 och 45 varv, Tonarm S- typ 

Tonarms lyft  Manuellt , 

mjuk ned & uppgång. 

Pick-Up Audio Technica moving magnet 

modell ATS3400 
Nål Moon ref nr 4416 

Automatiskt stop När skivan är slut slår  

skivspelare av sig själv. 

Dammskydd Genomskinligt plast skydd 

Medföljer RCA 2 x 2 kontakter 

USB uttag 

Mått 450 x 350 x 139 mm 

Förpackning Individuell 4 färgs kartong 

Tarnsport förpackning 2st 

Vikt 12,2 kg 

Lenco 
Midi skivspelare (412 mm bredd),  
USB-anslutning med direkt kodning,  
halvautomatisk, remdrift,  
automatisk återgång,  
automatisk avstängning,  
2 märkhastighet 33 1 / 3 RPM och 45 RPM,  
Manuell tonarmslyft Vikt 3 kg 
Rörliga magnet pickup, (Moving magnet) 
Inbyggd för förstärkare ( RIA-AMP) 
Snygg balanserad design nu i olika färger 

Direkt MP3 encoding. 

L85VIT 

L85RED 

L85 

Fler färger. 



Lenco USB skivspelare i midi format.  
Med denna kan du enkelt överföra  
dina Vinylskivor till din dator. 
USB anslutning gör det enkelt att använda  
denna skivspelare ihop med din dator.  
L3866 kan enkelt via RCA anslutningar  
kopplas till din musik anläggning. 
Mjukvara ingår.      
 
Tekniks beskrivning 
REM driven skivspelare  Halv-automatisk  
(Auto-return/auto avstängning) 
2 hastigheter 33 samt 45 varv  
Pickup     Inbyggd för förstärkare (Pree-amp/ Riia) 
Svart färgoch med skyddande  plast lock. 
230v strömförbrukning 5W 
Mått 420 x 330 x 94mm (B x D x H ) 
EAN kod 8711902019107  
Individuell Lenco skyllt kartong. 2 st. i en transport 

Tillbehörs tipset 
Ohmega kolfiberborste. 
Klassikern för rengöring av vinylskivor.  
2 radig version Avleder statisk elektricitet. 
 
Beprövad sedan 1981  
Fortfarande bäst ?? 

Högsta försäljningen av Vinylskivor på 15år. 
Inte sedan slutet av 90 talet har det sålts så mycket vinylskivor som det gör nu! 
Många anser att CD kommer att försvinna och Vinylskivorna samt strömmad musik kommer att vara kvar om t.ex. 10 år. 
Och det kan säkert stämma! Det är inget som går upp ljudmässigt mot en bra vinylskiva. Ett fin album med information 
som man kan titta på. Det framhålls av många yngre som ett tungt argument för vinylskivor.  
Och strömmad musik tilltalar ju med sin enkelhet att använda. 

Scan QR kod  
läs mer! 

LENCO L84 är en midi skivspelare (420mm) 
USB anslutning gör det enkelt att använda  
denna skivspelare ihop med din dator.  
L3866 kan enkelt via RCA anslutningar  
kopplas till din musik anläggning. 
REM driven skivspelare  Halv-automatisk  
2 hastigheter 33 samt 45 varv  

Pickup     Inbyggd för förstärkare (Pree-amp/ Riia) 
Svartfärg och med skyddande  plast lock. Scan QR kod  

läs mer! 

Nu i två färger.  Svart och vit. 



RICATECH RETRO designad portabel skivspelare 

En läcker spelare som blandar RETRO och modern stram design. 

För utom design med utfällbara högtalare. 

Pickup med nål från AUDIO TECHNICA. 

En bra pickup är ju början på ljudets resa från skivan till ditt öra. 

Lite teknisk information. 

33 1/3, 45 & 78 varv. Pickup av rörlig magnet typ (Moving-magnet) 
Nål för 33 och 45 varvs skivor. (78 varvsnål går att beställa separat). 

Hastighets kontroll  Tonarm av auto-return typ. Tonkontroll  

Line-out så att du kan använda skivspelaren enbart som skivspelare 

USB anslutning för att kunna konvertera LP till Digital media 

Kraftigt bärhandtag 

Högtalarna inbyggda i skivspelaren och är utfällbara. 

Effekt 2 x 1 watt RMS Mått 613 x 366 x 122 mm (L x B x H) Vikt 6,6 kg 
Vi kan inte låta bli att visa  
Denna skönhet i trä. 

Sherwood Analog vinyl skivspelare. 
Professionell Quick-Start Hifi Skivspelare 
För 33 varvs och 45 vars skriva. 
Studio-Type skivspelare med  
Massive gjuten skivtallrik 
Detta ger stadig gång och lägre wov, flutter 
Hastighets justering  (Pitch Control) + / - 10% 
Vikt 5,2 kg  B=450mm H=145mm D=350mm 
 
Finns på YouTube 

http://www.youtube.com/watch?v=D4dB4ZcNdDA 

Lenco har här en favorit spelare. 
Blir den din favorit också? 
Professionell vinylskivspelare 33 & 45 v 
Stroboskop, justeringsmöjlighet av  
hastigheten+/- 8%.  
Kvarts kristall styrd motor (hastighet. ) 
Snabbstart 0,4 sek. 
Skivtallrik av gjuten aluminium. 
Belysning för att kunna hitta rätt  
spår i mörkret. 
Möjlighet att ansluta extern lampa. 
230 volts drift. 
 
Mått: 445 x 356 x 158 mm (B x D x H). 
Vikt: 3,8 KG 



Tillbehörs tipset 

Vinylspelare från AVIN 
Här kommer en mycket prisvärd  
skivspelare för vinylskivor. 
Inbyggd RIA-förstärkare gör det möjligt att ansluta denna  
produkt i vilken ljudkälla som helst. 
33 ,45 och 78 varvs spelare,  
manuell lyft för  
Tonarmen gör det möjligt att snabbt och säkert byta skivspår. 
Skyddslock av genomsiktlig  
plastmaterial. 
230 volts nätdrift. 
RCA anslutning till förstärkare eller annan ljudförstärkning. 
Sobert snygg i Svart/Silver. 
Mått på skivspelaren Bredd - 330 / Djup - 280 / Höjd - 110. 
Helkartong = 4st.  Individuell förpackning AVIN skyllt kartong. 
Värt att veta! 
Reservnålen har vi också art no. 7322 78 varvs 732278 

Ohmega Skivrengörare 
Rengöringsduk med  
vätska. Vätskan sprayas  
på skivan. 
45 ml vätska/flaskan. 
Även CD anpassat. 

Rengöringsborste för nålspetsar. 
Effektivt tar denna praktiska rengörare bort. 
Damm, fett avlagringar och annan förorening som  
sätter sig på själva nålspetsen (Diamanten) 
Beläggning av detta slag hindrar nålspetsen att röra  
sig med full kraft i skivspåret och på så sätt  
försämras ljudet. 

Intresset för Vinylskivor ökar, det kan vi konstatera. 
Vi spelar fler och fler skivor. 
Med detta ökar konsumentens behov av ersättningsnålar. 
 
Öppna en ”Diamantgruva”! 
Sälj nålar från oss på Moon. 
Vi har topplistan som ger dig de mest frekventa nålarna. 
Vi har ” hitta – service” hjälp att finna rätt nål. 
Vi har ett stort sortiment och ett bra lager. 

Moon Radio AB        Telefon 0220-37120 
Enbärsvägen 8      email    order@moon.se 
Leveransadress            www.moon.se 
Enbärsvägen 4-6 



        Vinylskivans tekniska detaljer 
Vinylskivans ljudmässiga kvalitet beror på en rad faktorer.  
Ju fler varv per minut skivan roterar, desto högre frekvenser kan återges. Med andra ord kan en skiva som              
spelas i 45 rpm återge ett större frekvensområde än vad en skiva som spelas i 33⅓ rpm kan. Detta upplevs             
som att 45 rpm-standarden låter ljusare & tydligare än 33⅓ rpm, vilken kan uppfattas som stum och otydlig.  
Fördelen med 33⅓ rpm är att det tar mer tid att fullborda ett varv, och logiskt nog då även hela skivan,  
vilket ger en längre uppspelningstid. 
 
Vidare reproducerar spåren längst ut på en vinylskiva ljudet bättre än spåren längst in. Detta medförde att     
man ofta lade de bästa låtarna så tidigt som möjligt på sida A och B. 

 Detta har sedan blivit något av en tradition och man finner därför inte sällan de mest självklara singellåtarna  
även på cd-skivor som produceras idag som nummer ett, två, sex och sju. Låtarna sex och sju var inte sällan de 
första spåren på B-sidan av en LP. 
 
Några andra faktorer som är avgörande för att uppnå ett bra ljud är PVC-materialets kvalitet, samt hur exakt 
tillverkningstekniken är. Därtill torde naturligtvis pickup förstärkare och högtalare vara av så god kvalitet som 
möjligt för en maximal upplevelse. 

                         Historik 
                  Föregångaren till vinylskivan var den så kallade 78 varvaren vilken byggde  
               på samma  grundläggande teknik men på grund av skillnader i material och  
            gravyr hade kortare speltid och lättare gick sönder. 
          Den första vinylskivan kom den 21 juni 1948 då skivbolaget Columbia lanserade den  
         första Lp:n. med varvtalet 33 varv/minut.  
      Columbias störste konkurrenten RCA följde snabbt efter och lanserade 1949 i februari  
     singelskiva av vinyl, med 45 varv/minut. 
    Dessa båda, ursprungligen konkurrerande, format skulle bli de två dominerande typerna  
  av vinylskivor. 1954 gick försäljningen av vinylskivor för första gången  
 förbi 78- varvare i USA, och 1957 upphörde produktionen av 78-varvare helt i USA liksom  
i stora delar av västvärlden  
(i bland annat Sovjetunionen och Sydamerika dröjde vinylskivans genomslag dock längre.) 

  Idag kan du göra egna vinylskivor. 
   Bland annat Ny Teknik skriver om detta. Sök på nätet o du finner. 
 
      Tillhöger 
        Inspelningsstudions kontrollbord 
         Inspelningsstudions kontrollrum 
           Graververk för original skivan till ett pressverk.  
             (Bild från Warfdale ) 
 
                 Musiken graveras in på en original skiva som sedan pressar  
                    vinylklumpen under press och värme till en skiva.  
                       (två original skivor behövs. A och B sidan) 
                           
                             Man kan säga som ett voffeljärn  
 

Texter hämtade från Wikipedia 


