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 4X4FWאברהם אמיר 

 
הוחלט כי האמצעי היעיל ביותר להפצת התעמולה , 1933-פלגה הנאצית לשלטון בגרמניה בעם עליית המ

היה מועט מספר מקלטי הרדיו בגרמניה , בתקופה זו. י הנאצים"הנאצית הוא שידורי רדיו בתחנות שנשלטו ע
  .ת בלבדוהיה ברשותם של משפחות עשירו

  
מקלט "הוחלט על תכנון וייצור , נמוך מאודכדי לאפשר לכל משפחה גרמנית רכישת מקלט רדיו במחיר 

 שפירושו מקלט רדיו VolksEmpfängerקיצור של  הן VE והאותיות VE301 כדגם מקלט סומןה ."רדיו עממי
ון דומה הוביל לייצורה  רעי.30.01.1933טלר לשלטון י מסמן את תאריך עלייתו של ה301המספר . עממי

  .ההמוני של מכונית הפולקסווגן
  

 3עם ,  TRFהוחלט לתכנן מקלט מסוג , "הטרודין-סופר"וב מקלטי הרדיו היו מסוג ר  1933-למרות שב
שפופרת הגברה לתדר רדיו ושפופרת הגברה , כוחההמקלט כלל שפופרת יישור לספק . שפופרות בלבד

הוא הגבלת טווח הקליטה ,  עם כושר קליטה ירוד פשוטכנון מקלטיש סברה שהסיבה הנוספת לת. לשמע
  . כושר הקליטה של תחנות רדיו מארצות זרותגבלתלתחנות הגרמניות וה

  
  . הטרודין רגיל בשנות השלושים-הנמוך מאוד בהשוואה למחיר מקלט סופר,  מרק75מחירו של המקלט היה 

  
קליטת תחנות רדיו ). ץ" קה550-1700( וגלים בינוניים )ץ" קה150-350(תחום הגלים הוגבל לגלים ארוכים 

חובבות הרדיו נאסרה  (.חמורבגלים קצרים הייתה אסורה בגרמניה הנאצית ומי שנתפס נענש באופן 
  )KF-קיבלו רישיון חובבים, וגם לא כולם,  ורק חברי מפלגה נאצית 1933 מ לחלוטין

  

                 
  

  VE301Dyn              המעגל החשמלי של דגם                        VE301Wמקלט דגם                             
  

בהתאם לתכנון , י יצרנים רבים בגרמניה" עבכמויות עצומות 1944 עד 1933 יוצרו משנת VE301קלטי מ
ל ברשת  אשר פעVE301Wכללו את הדגם הנפוץ ש במשך הזמן נוצרו גרסאות שונות. י המשטר"שהוכתב ע

   .החשמל ודגמים שפעלו עם סוללות
  

ך את שנאי זאת כדי לחסו. הוזן דרך סליל הרמקול בעל עכבת גבוהה, המתח הגבוה לשפופרת מגבר השמע
 איכות הצליל ה ירודה ובשנות הארבעים ית הרמקול הזה הי הצליל עםאיכות שלה. השמע במוצא המגבר

  .שנאי צימודו דינמי עם רמקול  VE301Dyn גרסאות שופרה  עם יצור
  

 גרמני מקלט (DKE – Deutscher Kleinempfängerי המשטר הנאצי שכונה "מקלט עממי זול נוסף הופץ ע
  . מרק בלבד38 - ביותר מחירו היה נמוך). קטן

  
אספנים לכלול אותו  חלק מההרגישות לנושא מונעת.  בעולםיוצר בעיה אצל אספני הרדיוVE301 מקלט 
הוסיפו את ,  אספני רדיו בעלי תודעה להיסטוריה הכללית ובמיוחד להיסטוריה של הרדיו,מצד שני. באוסף

  .מספר אספנים תיעדו את ההיסטוריה שלו באתר הבית שלהם. המקלט לאוסף שלהם


