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PBN Montana SP3

Dynamisk amerikaner

Her finnes bare et 
par mindre danske
bass/ mellomtone 
elementer som 
flankerer super-
diskanten som 
også er fra Vifa.
Men det store,
solide kabinettet 
og et enkelt dele-
filter gir storslagen 
"amerikansk" lyd
over et bredt 
frekvensområde.

av Knut Vadseth
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J
eg har tidligere lyttet til to større høyttaler-
systemer fra amerikanske Montana som til-
sammen får meg til å undres på hva slags
stuer disse høyttalerne er ment for. For selv

om det er masse pent å si om disse høyttalerne,
særlig den kostbare Montana XP (ca.kr.90.000),
så er det påfallende hvordan klangbalansen på
alle disse- pluss på flere modeller fra eksklusive
Dave Wilson- prioriterer en slagkkraftig og
dynamisk klangbalanse som har ekstra mye
trøkk sånn midt i mellomtonen rundt et par
KHz.

"West Coast"
Denne pågående "west coast" lyden kan også
minne om eldre JBL konstruksjoner. Det jeg
undres på er hvorvidt denne klangbalansen er
for å skape best mulig klang blandt ekstremt
dype tepper og store rom med eldre
rørforsterkere med  pæreformet fre-
kvensgang, eller om det hele simpel-
then bare er en optimal utnyttelse av
eksisterende dynamiske elementers
konstruksjoner for å få de til å spille
så høyt og rent som mulig. Dette helt
uten sugefiltre og andre korrigeringer
som retter ut frekvensgangen, men
muligens ødelegger dynamisk kon-
trast. Og som helt sikkert ødelegger
for maks driftseffekt.

Følsomheten på denne store høyt-
taleren med de relativt små elemen-
tene og det sannsynligvis ukompliser-
te to-veis delefilteret, er oppgitt til 90
db ved 1 kHz i 8 ohm på 1 meters
avstand og 1 watt påtrykk. Samtidig
er bassen litt slank, men glitrende
stram og dynamisk ned til omlag
35 Hz hvor vi finner minus 3 dB
punktet ifølge produsenten. Dette
stemmer godt med egen lytting. Den
litt slanke bassen vil oppleves tilnær-
met ideel med en smule assistanse av bakvegg
som kan gi et par-tre dB løft. Vekten er langt fra
slank, men solide 41 kg pr stk. Inkludert et par
meget gedigne spikes på metall uteliggere med
solide justeringsskruer.

Vifa superdiskant
Jeg trodde i utganspunktet at de to mellomto-
ne/basshøyttalerne som flankerte superdiskan-
ten i et d’Appolito liknende system var av Scan
Speak kevlar typen på 7 tommer som jeg anser
for å være blandt verdens aller ypperste små-
basser. Denne har også  en forrykende bra
mellomtone med glimrende stemmegjengivelse.
Isteden har konstruktøren Peter Noerbaek spart
noen kroner ved å velge en noe rimeligere Vifa
variant. Husk at dette er en relativt rimelig høyt-
taler med et usedvanlig stort og solid kabinett
som spiser mye av budsjettet. Høyttaleren har i
mange år vært med på anbefalingslisten til
Stereophile og koster der borte 4000 daler før
skatt og frakt. Normalt skulle dette tilsi en pris
på minst 50 tusen kroner på det norske marke-
det, men ved å selge direkte tilbyr importøren
Morten Hassum høyttaleren for tett på halv pris.

Diskanten er imidlertid av den puppale Vifa
varianten som vi ser på stadig flere nyere høyt-
talerkonstruksjoner. Dette simpelthen fordi
denne superdiskanten er glitrende god og kan
serieproduseres til en fornuftig pris, selv for pro-
dusenter soom ofte må gange inntakskost med
10 for å kalkulere antatt utsalgspris.

Jeg har ikke tatt noen nærmere titt på delefil-
teret, men registrerer at delefrekvensen er
2.200 Hz og at her er brukt uvanlig kostbare
motstander av metalissert polypropylen og at
innvendig kabling er med skikkelige greier fra
Monster. Jeg forutsetter likevel et ganske enkelt
delefilter uten kompliserte korreksjonskretser
eller  andre oppgaver enn å fordele effekten fra
forsterkeren uten videre dikkedarer mellom de
dobble bassene og superdiskanten. Husk at det
enkleste så opplagt også kan være det beste!? 

Stor lyd
Selv om jeg måtte bruke litt fantasi i min vanlige
oppstilling (uten bakvegg) for mentalt å øke den
dypeste bassen med et par dB, så var det uan-
sett forbløffende å opplevde det storslagne lyd-
bildet fra disse høyttalerne med de små (7 tom-
mer) elementene. Ikke bare var klangbalansen
storslagen; også dynamikken låt som om det
hele kom fra skikkelig store høyttalere.
Holografien var til å ta seg en joggetur i, stort
og imponerende flott. Og man kunne spille
svært høyt før dynamikken ble redusert, forvreg-
ningen økte og bassen ble pudding.

Dette var simpelthen stort, tøft, men også en
smule røft. Riktignok lå "ståpå" området en
oktav eller to dypere enn på de større Montana
høyttalerne (og Wilson) med egen mellomtone.
Jeg vil derfor karakterisere klangbalansen som
ganske maskulin og mørk tross en litt fremtre-
dene mellomtone.

Her på Montana SP 3 gikk frekvensgangen
fra en dyp og dynamisk, men en smule slank
dypbass, på svakt stigende kurs til elementene
har en naturlig makseffekt ved ca 1000 Hz.

Deretter faller de noe før diskanten har tatt over
for fullt. Dermed blir området ved 2-3 kHz litt
redusert, mens diskanten kvikt gjenfinner kor-
rekt nivå og gir en ganske forbilledlig flat dis-
kant til betydelig over hørbart område. Den litt
røffe, ujevne overgangen (i min stue), gir imid-
lertid en slags "kant" i nederste diskantområde
som kan låte en smule aggressivt i forhold til
oktaven under som blir litt fjern. Jeg må innrøm-
me at jeg opplever denne smule ujevn overgang
– mye på grunn av ujevn spredning – også på
langt dyrere systemer enn SP 3.

Her har altså konstruktøren tilsynelatende latt
naturen og elementene få bestemme lydsigna-
tur  og frekvensgang for å oppnå best mulig
effekt og dynamikk. Et utmerket valg for mine
ører, men frekvensgangen kan da ikke samtidig
bli superjevn og homogen. Denne høyttaleren er

ikke først og fremst nydelig i frekvens-
gangen, men så opplagt både tydelig og
prydelig!  

Mozart og blues
Selv om jeg er i tvil om jeg i lengden vil
godta såvidt farget "west coast" klang-
balanse, innrømmer jeg at det for mange
slett ikke bør være noe dårlig bytte på
mange  typer musikk. Dessverre er det
ingen selvfølge hvilken type musikk som
vil låte best-eller verst- på denne høytta-
leren. De tradisjonelle musikktypene er
ofte mindre egnet til å velge mellom
høyttalere enn man skulle tro.

Men også Mozart trives med dyna-
misk kontrast i felerekka, mens røff blues
og country kunne bli FOR røft med solis-
ten litt for langt fremme i lydbildet. Med
den relativt lave prisen på dette syste-
met, kan det uansett være vel verd en
smule jobbing å få til disse høyttalerne
til din musikk med optimal plassering,
riktige kabler og tilpasset signalkilde.

Den store "Hurricane" rørforsterkeren som
Gunnar og Vidar testet i forrige Fidelity, ville
utvilsomt vært en spennende match. Et stort
rom med tykke tepper á la Holywood vil heller
ikke være av veien! 

Konklusjon
Igjen må jeg presisere at man ikke må sammen-
likne disse høyttalerne med andre mindre syste-
mer med doble 7 tommere. Montana SP3 låter
som STORE høyttalere helt i tråd med den impo-
nerende størrelsen og den solide vekten på det
kraftige hexagonale kabinettet. Den storslagne
og noe maskuline lyden har kanskje mer trøkk-
særlig midt i mellomtoneområdet- enn finesse,
men vil gi bakoversveis selv med moderat store
forsterkere uten å miste grepet om transienter
og detaljer. Her er det hele tiden stramt og
dynamisk. Og de solide stålbeina med spikes og
enkel nivåeregulering, er noe av det flotteste og
mest praktiske  jeg har sett på noen høyttaler
uansett pris.
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