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Vi har tidligere i PE fortalt om fabrikken JAMO i det nordjyske, ligesom
vi har testet firmaets hidtidige Hi-Fi anleeg. I den seneste tid har firmaet
varet igennem en ekspansionsfase - ikke mindst p5 grund af stige_nde
eksport, der har gjort det nodvendigt at foretage udvidelser' JAMO er
beliggende i GLYNGORE, hvor PE's medarbejder J. W. Jargensen har veeret p6 besog, som der her berettes om.
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FIX.PRINT

Nar man sadan ser det lidt fra oven - viser det sig,
at JAMO i Glyngore ved Limfjorden dekker et gan'
ske stort areal, ikke mindst efter udvidelsen.

-

JAMO

er et helt selvstandigt

dansk

firma uden okonomisk eller juridisk forbindelse med noget som helst andet dansk
eller udenlandsk foretagende. Der produ-

ceres hojttalere, forstarkere, receivere,
og den store JAMO'nyhed er et Hi'Fi system med MFB, motional feed-back, der
sikrer en helt ny, naturtro gengivelse.
SPECIALISERET HI.FI UDSTYR
Efter en beskeden start 1969

i

er det giet
rask fremad. Fra starten har man taget

Set

sigte p6 at etablere en dynamisk stab af
unge medarbejdere, der

i

dag, trods en

gennemsnitsalder pi 28 Ar, er overordent'
lig teknisk velfunderet. 56ledes er alle fir'
maets produkter udviklet og produceret pi
virksomhedens egen fabrik, og der legges
stor v@gt p5 produktudvikling og kvalitets-

kontrol. JAMO har s6ledes investeret bei lydlaboratoriet, hvor

tydelige summer

apparatur af BrLiel & Kjer tilvirkning sikrer den optimale kontrol.
Afprovning og sammenligning danner grundlaget for
soendende n skabelser. lVelet er den perfekte h;lt naturtro gengivelse. Til malekontrollen anven'
des avanceret udslyr fra Br0el & Kjer. Her l<ontrol'
lerer ingenior Jorgen Carlsen, at de specificerede
data overholdes.

-

den extra hdnd du altid mangler ved
montering, lodning, mAling og andet
arbejde med printplader.
FIX-PRINT fastholder printpladen i en
vilkArlig onsket stilling, der
let kan andres eller lAses.
FIX-PRINT beskadiger ikke printet.
FIX-PRINT holder printplader pA max.
180

x

255 mm v. 3e0o drej-

ning, men tager ogsa stor-

re plader.

FIX-PRINT pris

+

kr. 126,50 incl.

moms

porto.

FIX-PRINT fAs ogsA hos din sadvanlige forhandler
ellers:

LAUTRONTC (02)
Kaplevej 29

22

P)PULER ELEKTBoNTK

-

8ss274

2830 Virum

.

