SAKAE Osaka Heritage –
powered by KORG
Subliem vakmanschap, jarenlange ervaring in het
maken van drums en compromisloze
kwaliteitscontrole sinds 1925... De geschiedenis van
SAKAE Drums is lang en rĳk. 'High Quality' is niet
alleen de voortdurende missie, maar ook de grootste
passie van deze instrumentbouwer. Deze hoge
eisen aan de producten en de productiemethoden
zĳn slechts enkele van de bouwstenen die SAKAE
en KORG met elkaar verbinden.

In september 2019 kondigde KORG aan dat ze het
SAKAE-drummerk zouden overnemen als een los
project onder de naam SAKAE Osaka Heritage.
Osaka (Japan) blĳft de plaats waar SAKAE-drums
worden ontworpen en ontwikkeld. Onder het dak
van KORG werken de ervaren SAKAE-ingenieurs
en ambachtslieden nu aan nieuwe, hoogwaardige
producten waar muzikanten over de hele wereld dol
op zullen zĳn.

CAJ100 & CAJ100W

SACAJ100

SACAJ100W

Cajons

€
€

4 speelvlakken, 4 sounds
Drummers en percussionisten willen zoveel mogelijk klankvariaties in één instrument. De redenen
hiervoor liggen voor de hand: meer speelmogelijkheden en minder gesjouw.
De nieuwe SAKAE cajons, CA J-100 en CA J-100W,
voldoen aan deze specifieke eis die muzikanten aan
een percussie-instrument stellen. Elke zijde heeft een
andere wanddikte, waardoor elk speelvlak een eigen
geluid krijgt. Het voorste deel is bovendien voorzien
van een snarenmat. Dit zorgt voor een helder geluid
met een korte uitklank - net als een snaredrum.
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CA J-100W - Een onvergelijkbare cajon
Naast de vier verschillend klinkende
speelvlakken is deze cajon uitgerust met een
unieke djemble-constructie binnenin.

SACAJ100

SACAJ100W

Met behulp van het mechanisme kan de
snarenspanning zowel aan de boven- als onderzijde
naar wens worden aangepast.

Het gebruik van gebogen resonantievlakken
vindt zijn oorsprong in de constructie van een
drumketel. Dit geeft de cajon een bijzonder rijk
en rond geluid. De CA J-100W belichaamt een
nog niet eerder vertoonde schat aan ideeën en
streven naar kwaliteit.

Door de speciale coating aan de voorkant kun je
ook spelen met brushes. Op deze manier
maximaliseren de cajons de speelmogelijkheden.
CAJ-100

CAJ-100W

Materiaal voorpaneel

Multiplex (gecoat)

Multiplex (gecoat)

Materiaal andere panelen

Multiplex

Multiplex

Afmetingen (bxdxh)

300 x 300 x 480mm

300x 300 x 480mm

Gewicht

4,8kg

5,2kg

Front finish

Naturel

Walnoot

Uitrusting

- Snarenmat
- Instellingen voor snarenmat
- Massieve frameconstructie
- Gelamineerde speelvlakken

- Djembe-constructie binnenin
- Snarenmat
- Verstelbare snarenspanning
- Solide frameconstructie
- Gelamineerde speelvlakken

Maximale
instelmogelijkheden
De nieuwe Axelandor pedalen (met enkel en dubbel voetpedaal) van SAKAE voldoen aan alle eisen die
drummers stellen aan een perfect voetpedaal.
En het beste van alles: ze bieden maximale individualiteit, omdat de kettingspanning, hielplaat en veerspanning
eenvoudig kunnen worden aangepast aan je eigen wensen. Je zult de mogelijkheden en de hoge duurzaamheid
van de pedalen waarderen!

Inclusie
f

TAS

sief
Inclu

TAS

€
€

Uniek meerassig kettingafwikkelsysteem
Een essentieel kenmerk van Axelandor pedalen is hun
kettingafwikkelsysteem. Er zijn drie verschillende
instellingen mogelijk, variërend van rond tot
excentrisch. Je beslist zelf of de klopper in het laatste
derde deel van de slag een extra acceleratie krijgt en
hoe sterk deze zal zijn. De meegeleverde drumsleutel
zorgt voor het moeiteloos maken van de gewenste
afstelling.

Dubbel gelagerde veren
Beide uiteinden van de veer
zijn bevestigd met een Vgroeflager. Op deze manier
blijft de soepele gang van
het pedaal gegarandeerd
en worden
achtergrondgeluiden
Afneembare hielplaat
geëlimineerd. Het
Een ander kenmerk dat de Axelandor pedalen speciaal enkelwerkende
maakt, is het geavanceerde hielgedeelte. Dit kan in een mechanisme maakt het
paar eenvoudige stappen worden verwijderd of
gemakkelijker om de veer
vastgeschroefd. Het gereedschap voor het schroeven is secuur aan te passen. Op
deze manier kunnen
geïntegreerd in de drumsleutel.
drummers zelf bepalen hoe
soepel of stevig de slag
Deze details maken de Axelandor pedalen nog
moet zijn.
geavanceerder:
•
•
•
•
•
•

Spikes onder alle voetplaten zorgen ervoor dat de
pedalen stevig op hun plaats worden gehouden
Twee verschillende kloppers inbegrepen
Lichtgewicht aluminium voor gemakkelijk transport
Tanden op de kettinggeleiding voorkomen dat de
ketting van het afrolsysteem glijdt
Dubbele ketting
Drumsleutel en tas inbegrepen
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