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Werble Ludwig

Mam wiele zapytań czy są dostępne werble Ludwiga
odpowiedź jest oczywista - tak !
Jednak niektóre są możliwe do nabycia indywidualnie, inne zaś
jedynie z zestawem którego są częścią.
Posiadam także kilka nowych fabrycznie werbli chromowanych,
w tym:
LM400 brass 14 x 5
LM 400 stal

14 x 5

LM 402 stal

14 x 6,5

Nie zaieszczam ich zdjęć mozna je znaleźć w necie.
Oto wybrane werble z mojej aktualnej skromnej kolekcji.
Tequila Sun Rise rozmiar 14 x 5 nr seryjny 1575113 może być nabyty
z zestawem system naciągu P 45 bez peknięć ani znaczących rys.
posiada jak widać wbudowany tłumik.
Amber 14 x 5 Werbel nowej generacji z wklejką na szwie znaczek
zaokraglone końce. Może być nabyty samodzielnie bardzo głośny !
Bez tłumika naciąg sprężyn dostosowany do naciągania paskiem.
Kolor niebieski stan bardzo dobry lata 70-te numer seryjny
1582282 posiada tłumik maszynka naciągu P 45.
Może być nabyty samodzielnie
Kolor niebieski lata 70-te ma otwory na tłumik numer fabryczny
1527277 stan bardzo dobry może być nabyty samodzielnie.
Kolor niebieski produkcja po 2000 roku numer seryjny 3147372
ten werbel jest jak nowy - byl jedynie grany jako demo. korpus
ma na szwie wklejkę. system napinania spręzyn P45, ale
z dostosowaniem do pasków. Może być nabyty indywidualnie.
To werbel z nowej serii po 2000 roku stan idealny jak widać
znaczek ma zaokraglone końce. Numer seryjny 3141601. Korpus
posiada wklejke na szwie. Ten werbel można nabyć indywidualnie.
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To najstarszy z werbli akrylowych jakie posiadam. prawdopodobny
rok produkcji to 1972 lub 1973 stan rewelacyjny wszystkie elementy
są oryginalne za wyjatkiem naciągów. Warto zwrocić uwagę
na mocowanie tlumika na jednej śrubie. Brzmi fantastycznie! Numer
seryjny 1083408. Może być nabyty indywidualnie.
Kolor czerowny lata 70-te ale pod koniec produkcji numer seryjny
to 1892532 ten werbel jest częścią jednego z zestawów. ale jeśli
ktoś nabędzie zestaw bez werbla to bedzie mozliwe jego nabycie
indywidualnie. stan rewelacyjny.
Kolejny werbel czerwony także nabyty z zestawem numer seryjny
to 1744184 czyli trochę starszy od poprzedniego. stan bardzo dobry,
super do grania ale nie klasa muzealna :(
Zielone cacko ! stan rewelacyjny numer seryjny 1887353 to jeden
z ostatnich wyprodukowanych werbli w tym kolorze. Klasa
kolekcjonerska wszystko jest oryginalne nawet naciągi :) Wspaniała
inwestycja ale i znacząca cena.
Wczesne lata 70-te numer seryjny 1283244 stan bardzo dobry, ale
na elementach chromowanych widać wiek :( . Jest cześcią całego
zestawu w takim połączniu kolorów czarnego i bialego.
Stan pokazowy , wczesne lata 70-te numer seryjny1280345 tłumik
mocowany na jednej śrubie. piękny instrument, mogę go zaoferować
jedynie z całym zestawem.
To piękny werbel wykonany z mosiądu i chromowany w super stanie
był już w Polsce nagrywany przez kilka zespołów ( nie mogę ujawnić
ktorych ale bardzo znanych ! ) fenomenalny instrument do studia.
Nie mam intencji sprzdania go ale mogę udostępnić do nagrania.
LM 402 Brass nr 0920 Dokładnie taki jak Johna Bonhama !
To także starszy werbel stalowy tym razem numer seryjny 1191035
co datuje go na rok 1973, stan dobry - fenomenalny do grania ,
to najaczęściej nagrany instrument w historii muzyki.
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Tyle na razie kilka kolejnych w drodze :)
w razie pytań napisz lub zadzwoń
vistalite@vistalite.eu GSM 668267043
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