
FENARCOM RETORNARÁ 
NO FINAL DE 2018

NOVO PRODUTO

DXPEDITION BRASILEIRA EM MACAU EM 2018

A tradicional FENARCOM, evento que movi-
mentou milhares de radioamadores de todo o 
Brasil entre os anos de 2006 e 2013 retornará 
com força total no �nal de 2018. A Radiohaus - 
empresa responsável pela organização do 
evento - anunciou que organizará e promove-
rá a 8ª edição do evento. A data exata ainda 
não foi informada por estar aguardando a 
liberação do pavilhão pela Prefeitura Munici-
pal. O evento será realizado em  Indaiatuba,SP, 
cidade localizada a apenas 10km do Aeropor-
to Internacional de Viracopos (Campinas) e 
cujo acesso é muito fácil à partir de qualquer 
ponto do país, pelas diversas e excelentes 
rodovias da região. Em breve estará no ar o 
novo site do evento (fenarcom.com.br) e você 
já poderá curtir as últimas notícias sobre a 
FENARCOM em facebook.com/fenarcom2018.

Após 8 meses de preparação para 
esta DXpedition, estamos  orgulhosos 
de anunciar uma DXpedition para 
Macau (XX9) a partir da noite de 9 de 
março de 2018 até 17 de março de 
2018. Embora esta DXpedition não 
conte com doações, os participantes 
estarão suportando todos os custos 
para tranportar 215kgs de equipa-
mentos,bem como custos com passa-
gens     aéreas, acomodação, refeições 
e assim por diante. A equipe será 
formada por  XX9LT Bom, PP1CZ Leo, 
PR7AB Junior, PY2MC Claudio, 
PY2SEX Alex, PY2WAS Alex, PY3MM 
Miguel, PY4BZ Fernando, PY5HSD 
Herminio, PY6RT Beto e PY7XC Jim. A 
CTT (Agência de Correios e Telecomu-
nicações de Macau) ainda não con�r-
mou o indicativo a ser utilizado, mas 
todos os formulários já foram assina-
dos e enviados, e bom apoia a equipe 
localmente. 

Tal indicativo é esperado para os 
próximos dias e será comunicado 
devidamente. Esta equipe planeja 
trabalhar de 10m a 80m. 160m pode 
ser eventualmente trabalhado como 
uma banda não prioritária. Três esta-
ções funcionarão 24 horas, sendo que 
1 estação estará focando modos digi-
tais, especialmente RTTY e FT8. 
Vamos contar com 6 Antenas (2 dire-
cionais, 2 verticais, 1 dipolo dobrada 
(Folded dipole) e 1 sloper double 
bazooka). Haverá um transceptor de 
reserva, em caso de necessidade de 
substituição. Esta DXpedition contará 
com o carregamento dos QSOs em 
tempo real no Club Log. O sistema 
OQRS no Club Log será também 
disponibilizado para pedidos de QSL 
por bureau ou direto, sob a gestão de 
PP1CZ. 

Sinceros agradecimentos são exter-
nados a PY2DY Tony, PY2LED Fernan-
do, PY2PT Ric, PY2VM Carlos e PY2XB 
Fred por todo o apoio que eles forne-
ceram a essa equipe. 
É importante ressaltar que uma ope-
ração de teste em campo foi realiza-
da na primeira semana de setembro / 
2017, para testar todos os equipa-
mentos e potenciais interações entre 
as estações na superestação de 
contestes PX2A. Cuidados adicionais 
serão tomados com QRGs preferen-
ciais, para evitar a sobreposição em 
relação a outras grandes DXpedi-
tions naquela época, como Spratly Is 
e Easter Is.  Obrigado a toda a comu-
nidade de radioamadorismo por seu 
entusiasmo e por seu empenho em 
caçar esse time no ar.
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A YAESU lançou recentemente um rádio que 
promete ser um dos mais cobiçados rádios com-
pactos para HF e 50MHz. O novo FT-891 é um 
rádio super compacto(mede apenas 155 x 52 
x218 mm) que utiliza tecnologia DSP de 32 bits e 
circuito receptor de tripla conversão. Oferece 
potência máxima de saída de 100 Watts e porta 
USB para facilitar a conexão e o controle por com-
putadores e outros dipositivos. Ideal para uso 
móvel ou portátil, o FT-891 está em fase de 
homologação na ANATEL e em breve estará 
disponível para venda aqui na Radiohaus. Para 
saber mais, acesse www.radiohaus.com.br e no 
campo de busca digite “FT-891”!
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FT-450D Transceptor 
HF/6m 100W

REPETIDORA D-STAR VHF -
Monte a sua repetidora em 
sua região!

WATTÍMETROS DAIWA - Série completa em estoque. 

K3 - Transceptor 
HF+6m,100W

O Elecraft K3/100 é um dos melhores rádios
para uso amador em HF do mundo. Apenas essa unidade (demo)
disponível! De R$ 14.500,00 por R$ 10.500,00 para pagamento 
à vista (consulte outras formas de pagamento.)

Equipamento novo, super compacto e versátil. 
Com 3 anos de garantia e selo Anatel. 
De R$ 6.259,00 por R$ 5.633,10 no cartão ou
à vista com desconto de 5%.

FT-857D Transceptor HF,6 m,VHF e UHF compacto
O FT-857D é ideal para operações portáteis,
móveis ou para ter em sua estação fixa de 
radioamador. Essa unidade é demo com
3 meses de garantia e selo ANATEL. 
Aproveite! Apenas R$ 4.347,00 no 
pagamento à vista

FT-991 Transceptor HF, 6m, 
VHF e UHF, 100 Watts
(Semi-novo)
O Yaesu FT-991 é um completo transceptor para todas
as bandas de HF até UHF com 100 Watts de potência. 
Painel moderno, touchscreen. 
De R$ 8.900,00 por R$ 7.120,00 no cartão 
ou R$ 6.700,00 à vista. 

Módulo repetidor digital D-Star ID-RP2000V + 
Módulo controlador ID-RP2C, equipamentos demo 
em preço de liquidação. 
Conjunto (dois módulos) por apenas R$ 6.500,00

Os Wattímetros Daiwa são equipamentos profissionais 
indispensáveis em sua estação de radioamador. 
Vários modelos em estoque!
CN-801VN - Opera de 140 a 525MHz, até 200W, 
conector N.
De R$799,00 por R$ 719,10 no cartão.
CN-801G - Frequência de 900 a 1300MHz, 20Watts -
De R$ 1.336,00 por R$ 1.202,40 no cartão. 
CN-801HP3 - 1,8 a 200 Watts. Suporta até 3kW -
Apenas R$ 863,10 no cartão ou à vista com 5% 
de desconto.
CN-103N - 140 a 525MHz, 200 Watts. 
Apenas R$ 452,10 à vista.
CN-801V - 140 a 525MHz, 200W -
De R$ 799,00 por R$ 719,10 no cartão.
Consulte outros modelos!

CABO COAXIAL RG-213 RFS/KMP

CONECTOR MACHO 
COM REDUTOR

ANTENA MFJ-1778
Antena tipo G5RV dipolo.
Opera de 160 a 10 metros
com muita eficiência.
Apenas R$ 238,00 à vista

Em estoque! Apenas R$ 874,00 rolo de 100 metros à vista 
ou R$ 11,00 por metro. 

CABO COAXIAL RG-58 
RFS/KMP
Em estoque! Rolo de 100m 
apenas R$ 280,44 à vista 
ou R$ 3,00 o metro. 

Radiohaus
Rua Candelária, 672 - Centro
Indaiatuba - SP 
CEP: 13330-180

www.radiohaus.com.br
Visite nosso site

Fique por dentro das novidades também pelo facebook. 
www.facebook.com/radiohausradiocomunicacao

Whatsapp: (19) 99939-5597
Televendas: (19) 3894-2677

Faça-nos uma visita
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R$ 10,00 cada unidade.


