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Kuzma Stabi R
Jeden z tých dní...

R Spoločnosť Kuzma Ltd založil v roku 1982 
Franc Kuzma. Jeho záujem o hudbu v kombi-
nácii so vzdelaním strojného inžiniera spolu 
so skúsenosťami s prácou na akustických 
meničoch napokon vyvrcholili v produkcii 
vysoko kvalitných prehrávačov vinylových 
platní. 

Prvým produktom bol gramofón klasickej 
konštrukcie s tradičným remeňovým poho-
nom a dôrazom na jednoduché používanie. 
Dostal názov STABI, ako uznanie jednej zo 
svojich najsilnejších stránok – stability. Nám 
sa do našich hi-fi pazúrov dostal najnovší 
výrobok s podobným pomenovaním Kuzma 
Stabi R (od 6 100 eur). Keďže však bol vylep-
šený o dvojicu arm wings (dve plošiny na pri-

Hi-fi a highendu sa venujem 
už zhruba 30 rokov. Keďže nie 
som politik ani iný podnikateľ, 
ide zväčša o zariadenia 
v bežne dostupných cenových 
reláciách. Občas sa mi však 
pošťastí dostať sa k otestovaniu 
„hi-fi veže“ aj za pár stotisíc eur. 
Základom tejto bol gramofón 
Kuzma Stabi R z neďalekého 
Slovinska.

pevnenie ramienok), cena mierne vyskočila 
na 7 900 eur. Zdroj energie pre elektromotor 
aj pohon samotný sú ukryté nenápadne v tele 
gramofónu.

Čo sa týka ramienok, použitý bol jednak 
model Stogi Ref 313 VTA (4 100 eur), ako aj 
4Point 9 Single (6 250 eur). Na prvom bola 
namontovaná inovatívna optická prenoska 
DS Audio DS002 spolu s dedikovaným ek-
valizérom (5 700 eur), na druhom sme mali 
zasa prenosku Kuzma CAR40 (2 500 eur), 
ktorú zrejme bude voliť väčšina majiteľov 
gramofónu Stabi R. Ako phono predzosil-
ňovač fungoval Chord Huei. Zvyšok zostavy 
tvorili dokonalé audio prvky značky Pilium: 
Alexander (Preamp), Hercules (Mono amps), 
Torus AVR2-16 (power filtrácia), napojené na 
úžasné celohliníkové reproduktory YG Sonja 
2.3 (139 000 eur), to všetko prepojené za po-
moci kabeláže Siltech Empress (XLR), Siltech 
Emperor (repro), Siltech Emperor (jumpre), 
Siltech Ruby Mountain II (napájacie káble). 
Táto „hi-fi veža“ bolo úhľadne uložená v racku 
Artesania Exoteryc ER33, ako aj  Artesania 
Aire (podstavy pod monobloky). Ak si to 
všetko spočítate, dostanete sa na sumu veľmi 

Kuzma Stabi R

AutoR MARTIN BENKOVIČ
Foto KUZMA/REDAKCIA



�igh&styl�

23

�RAMOFÓ�

pekného trojizbového bytu v našom hlavnom 
meste, v novostavbe s rozľahlou terasou 
a možno aj s dvojicou parkovacích miest...
To však nie je podstatné. My sme tu teraz 
hlavne kvôli špičkovému gramofónu Kuzma. 
Stabi R je na počudovanie veľmi kompaktný 
gramofón vyrobený z pevného hliníkového 
bloku s vnútorným (zabudovaným) elektro-
nickým napájaním. Pohon je zabezpečený 
pomocou jednosmerného motora a patento-
vaného nepružného hnacieho remeňa. 
Tanier má takzvaný sendvičový dizajn 
pozostávajúci z troch vrstiev (hliník – akryl 
– hliník), aby sa minimalizovali vibrácie 
a maximalizoval tlmiaci účinok samotného 
taniera a LP. Rubínové ložisko minimalizuje 
trenie a hluk v axiálnom ložisku a je pod-
porené špeciálnym zmesovým materiálom 
s nízkou hlučnosťou.

Jednou z rozhodujúcich konštrukčných 
vlastností nového modelu Stabi R je nepre-
konateľná miera všestrannosti a flexibility, 
ak ide o inštaláciu viacerých ramien. Okolo 
hlavného taniera je tak možné použiť až štyri 
(!) ramená. Ďalej sú k dispozícii rôzne farby 
a povrchová úprava, dokonca aj s dreveným 
rámom – celkom podľa vášho vkusu a prefe-
rencií.

Na prvom arm wingu sme teda mali upev-
nené ramienko Stogi Ref 313 s plne nastavi-
teľnou výškou. Charakterizuje ho 4-bodové 
ukotvenie, presné guľôčkové ložiská, kónická 
trubica a jedinečná základňa. Ide o veľ-
mi tuhé, stredne dlhé rameno s presnými 
ložiskami, ktoré odolávajú aj veľmi veľkému 

zaťaženiu. Vykazuje extrémne nízke trenie aj 
hladinu hluku. Hlavný úchyt a všetky ostatné 
časti sú vyrobené z masívnych hliníkových 
a mosadzných blokov. Niektoré časti sú elo-
xované a niektoré zasa nie, aby sa tak mohla 
obmedziť rezonancia ramena. Odnímateľný 
držiak prenosky zabezpečuje jej stabilné 
uchytenie, zatiaľ čo vnútorne tlmená trubica 
ju spája s masívnymi časťami uloženia, kde 
sú rozptýlené akékoľvek vibrácie alebo 
hluk. Väčšina častí je kvôli tuhosti a tlmeniu 
zlepená.

Apropo – odnímateľný držiak prenosky: elek-
trické pripojenie je zabezpečené pomocou 
štandardných kolíkov, ale držiak je možné 
jednoducho odstrániť odskrutkovaním za 
pomoci imbusového kľúča. Držiak je upev-
nený jedinečným šesťhranným zaisťovacím 
systémom, ktorý poskytuje rovnakú tuhosť 
ako pri pevnom spojení hlavy s ramienkom.
Kónická trubica ramienka vyrobená z ma-
sívnej hliníkovej tyče je vnútorne tlmená 
a rozdelená na dve časti a ponúka aj možnosť 
presného nastavenie azimutu. Špeciálny 
mechanizmus (závitovkový pohon) ovláda-
ný pomocou imbusového kľúča umožňuje 
otáčanie trubice tam a späť, v minimálnych 
krokoch bez akejkoľvek vôle. Tento mecha-
nizmus je ponorený do silikónového tuku, pre 
ďalšie tlmenie. Značkovacia čiara jasne uka-
zuje polohu azimutu a uľahčuje nastavovanie, 
pričom umožňuje aj opakované úpravy.

Oddelené mosadzné protizávažie slúži vyvá-
ženiu a upravuje tracking force (optimálnu 
záťaž ihly), pričom aj tlmí vibrácie v trubici. 

Masívna základňa ramena ponúka pevné 
upnutie ramena k základni. Všetky ložiská 
sú predpäté a prilepené do polohy, ktorá pri 
tlmení vibrácií v nich zaisťuje dlhodobú nu-
lovú vôľu, nízke trenie a nízku hladinu hluku 
v ložiskách.

Celá konštrukcia je namontovaná na pevnej 
veži, ktorá umožňuje nastavenie VTA (ver-
tikálny uhol sledovania), dokonca aj počas 
prehrávania. Samozrejme, bez straty tuhosti, 
napriek tomu s presnosťou až 0,01 mm, s nu-
lovou vôľou a ľahkou ovládateľnosťou.
Kabeláž je v jednej dĺžke – od pinov prenosky 
po konektory RCA. Vysoko kvalitné drôty sú 
zakomponované do samotného kábla, ale je 
možné použiť aj rameno vo vyváženej (XLR) 
verzii alebo 5-pinovej konfigurácii.

V rámci prenosky DS Audio DS002 ide vlastne 
o duchovného nástupcu modelu DS001, ktorú 
sme už v našom magazíne testovali. Aj DS002 
má závesný mechanizmus rovnakého dizajnu 
ako špičkové modely DS Master 1 a DS-W 2. 
Jeho implementáciou sa dosiahla vysoká 
úroveň oddelenia kanálov, ako aj stabilita 
prehrávanie hudby. Navyše, usporiadaním 
polohy štrbiny v polohe blízko bodu ihly 
bolo možné získať zvukové informácie s ešte 
vyššou precíznosťou. Rovnako ako drahšie 
prenosky DS Audio, aj telo prenosky DS 002 
je vyrobené z hliníka a odráža charakteris-
tický dizajn stvorený pre ten najlepší výkon. 
DS 002 je vybavený hliníkovou konzolou 
ihly a klasickým zabrúsením Shibata, ktoré 
presne reprodukuje hudbu zaznamenanú na 
vinyloch. 

Kuzma Stabi R
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Na zaistenie vysoko kvalitného zdroja energie 
pre predzosilňovač/ekvalizér sa používa de-
sať kondenzátorov 33 000 μF, ktoré poskytujú 
energiu bez námahy pre najvyššiu úroveň 
kvality zvuku. Pre vynikajúci odstup signálu 
od šumu bola do konštrukcie predzosilňo-
vača/ekvalizéra DS 002 začlenená špeciálna 
tieniaca štruktúra. Tento štít izoluje vnútorný 
hluk od napájacieho zdroja a zároveň blokuje 
externý RF a iný environmentálny šum. Štít je 
hrubý 1,5 mm a pokrýva celý transformátor, 
čo zaisťuje najlepší výkon signálu od šumu 
predzosilňovača/ekvalizéra DS 002.

Toľko k teórii. Mohutný kovový gramofón 
s mierne vojenským vzhľadom, pripomínajúci 
neviditeľnú stíhačku F-117 Nighthawk, pod 
svoj masívny clamp prijal počas našej sešn 
vinyly rôznorodých žánrov. Optická prenoska 
DS svojím jemným svetlom osvetľovala 
jemné drážky v prítmí príjemnej poslu-
chovej miestnosti chlapcov z firmy Dream 
Audio. Z elegantných reprákov YG vyfrézo-
vaných z masívnych blokov hliníka, ktoré 
nerozochveje azda ani tretia svetová vojna, 
sa z úplného ticha na nás vyvalili tóny tej 
najvyššej kvality. Ako by som to povedal, pri 
hi-fi veži za niekoľko státisícov eur sa hádam 
ani kritizovať nepatrí, priam je to až neprí-
pustné. Táto zostava len presne a nekompro-
misne odzrkadľuje kvalitu zdroja hudby. Ak je 
platňa alebo digitálny zdroj zvuku akokoľvek 
nekvalitný, to všetko bez zaváhania a začer-
venania sa prenesie aj do ucha poslucháča. 

Ak je však zdroj tej najvyššej kvality, odmení 
sa vám neskutočným hudobným zážitkom. 
Detaily ako zvuk hudobníkových pier na 
nátrubku lesného rohu, miešanie kovových 
štetcov a paličiek, ktoré jemne búchajú do 
taktu, plastová hlava na blane bubna, prst tr-
hajúci strunu, blízkosť vokalistu k mikrofónu 
– toto všetko sa zvýraznilo prostredníctvom 
kombinácie Kuzma. Dokonca aj zvuky okolia, 
o ktorých som predtým ani nevedel, sa zre-
teľne prejavili ako osvetlené ťahy štetcom na 
známej maľbe. 

Ak sa vám zdá cena nášho gramofónu privy-
soká, vedzte, že v podstate ide o len jeden zo 
základných modelov značky Kuzma. Kaž-
dému šťastlivcovi, ktorý si tento gramofón 
môže dovoliť (ako aj zvyšok našej referenčnej 
zostavy), dokážem len a len úprimne závidieť. 
A beriem to ako ďalší dôvod zamyslieť sa nad 
kariérou politika alebo iného podnikateľa...

Druhé ucho Miroslava Maglena
Na úvod sme si pustili zopár skladieb 
z digitálu. V novo zatlmenej posluchovke sa 
aparatúra posunula zvukovo o niekoľko tried 
dopredu, a tak sme mohli vedieť, čo môžeme 
od nej čakať. Potom sme konečne prepli na 
gramec. Púšťali sme si rôzne žánre od popu 
cez jazz až po klasiku. Každou skladbou sa 
mi stále viac a viac utváral obraz. Aj v nároč-
ných skladbách si gramec zachovával kopec 
detailov, ktoré podával s veľkou vzdušnosťou 
a ľahkosťou. Nebol to zvuk ani mäkký, ani 

Hmotnosť: 36 kg

Hmotnosť taniera: 8 kg

Materiál taniera: alumínium & akryl

Typ ložiska: obrátený (rubínová guľa)

Priemer hriadeľa: 16 mm

Šasi/nastaviteľné:  

alumínium/áno (4 nastaviteľné nohy)

Pohon: single DC motor

Remeň: patentovaný nepružný pás

Rýchlosti: 33, 45, (jemné nastavenie rýchlosti)

Počet ramienok: 1 (+ až 3 opcionálne)

Rozmery: 480 x 380 x 150 mm

Iba základňa: 320 x 380 x 150 mm (30 kg)

Rozmery s dvoma základňami:  

600 x 380 x 150 mm (38 kg)

Povrchová farba:  

čierna alebo strieborná (RAL 9006)

Cena: od 6 100 €

www.dreamaudio.sk

moc suchý, čo mi potom potvrdil aj samo-
statný test prenosky Kuzma CAR 40. V tejto 
zostave boli tieto atribúty doplnené aj hutnou 
a presnou dynamikou. Bass sa nezlieval, a tak 
sme si mohli v pokoji siahnuť aj na veľké sym-
fonické telesá. Ako sa vraví, čo zahrá dobre 
klasiku a „symfoňák“, to už nemá problémy 
s iným žánrom. !

kvalita spracovania

zvukové nadanie

postavený na veky vekov

potreba kvalitného racku,  

ktorý niečo unesie

vyššia cena

Kuzma Stabi R


