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 Rivalen
 ■  Quilter Aviator Cub

 ■  Fender Tone Master 

Deluxe Reverb

 ■  Hughes & Kettner Black 

Spirit 200 Combo

test

Orange Super Crush 100 Combo

De Super Crush 100 is een erg 
veelzijdige versterker voor zowel 

live als in de studio

Transistor rocker
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ORANGE SUPER 
CRUSH 100 COMBO
RICHTPRIJS: € 699,-
TYPE: transistorcombo, 
jfet-voortrap, klasse A/B 
eindtrap
VERMOGEN: 100 watt
REGELAARS: Clean Chan-
nel: volume, bass, treble; 
Dirty Channel: gain, bass, 
middle, treble, volume; 
Master: reverb, volume; 
dirty/clean channel- 
schakelaar; open/closed 
cab.-schakelaar (analoge 
DI) 
AANSLUITINGEN: ingang; 
gebalanceerde (xlr) DI; 
effectloop send/return; 
voetschakelaars voor 
Clean/Dirty Channel en 
reverb aan/uit; luidspre-
keruitgang (8 ohm) 
SPEAKERS: 1x 12-inch 
Celestion G12K-150
GEWICHT: 18,1 kg 
AFMETINGEN: 45 x 55 x  
29 cm (hxbxd) 
AFWERKING: oranje of 
zwart vinyl, gevlochten 
luidsprekerdoek 
SERIE: Super Crush 100 
Head
DISTRIBUTIE: High Tech 
Distribution, Grigny (Fr), 
tel. +33 169020101
WEBSITE: htd.fr

ORANGE SUPER CRUSH 100 COMBO 

OORDEEL

❱❱ GITARIST ZEGT: Alle gitaarsounds die je nodig hebt

I
s Orange niet geweldig?  
Het merk heeft zich in de 
 eregalerij van de rock ’n’ roll 
genesteld tussen de allerbeste 
Britse versterkerbouwers als 

Marshall en Vox, en is nog altijd 
een familiebedrijf. Orange heeft 
zijn wortels in het Londense West 
End van eind jaren zestig, toen ceo 
Cliff Cooper een winkel in tweede
hands muziekinstrumenten begon 
onder de naam Orange Shop. Een 
aantal jonge gitaristen, onder wie 
een zekere Peter Green, bracht veel 
tijd in de winkel door, onder andere 
om Cliffs versterkers uit te proberen. 
Peter Greens band Fleetwood Mac 
zou een belangrijke rol spelen in de 
doorbaak van Orange versterkers. 

Met de introductie van de legen
darische ‘Pics Only’ versterkers 
begin jaren zeventig drukte Orange 
direct een eigen stempel op het 
gitaargeluid van die tijd (de naam 
verwijst naar de nu iconische 
plaatjes op het bedieningspaneel). 
Deze belangrijke amps zijn altijd 
een referentiepunt voor Orange 
gebleven. De ‘koning van de 
 jungle’ Rockerverb buizenversterk
ers van het merk hebben precies 
die klassieke midrange crunch  en 
meer. 

Haalbaar en betaalbaar 

Orange begrijpt heel goed dat de 
Rockerverbs lang niet voor iedereen 
haalbaar en betaalbaar zijn, en 
daarom heeft men een alternatief 
zonder buizen ontwikkeld, de Super 
Crush 100, met een buizenachtige 
jfetvoorversterker in combinatie 
met het populaire Pedal Baby 100 
klasse A/B eindtrapcircuit. 

De Rockerverb en Super Crush 100 
versterkers lijken erg op elkaar. 
Beide hebben twee kanalen, een 
effectloop en reverb aan boord,  
en ze hebben dezelfde regelaars. 
Het bedieningspaneel van de  
Super Crush 100 is verdeeld in  
drie duidelijk verschillende secties: 
Clean Channel, Dirty Channel en 
Master. 

De instrumentingang vinden we 
vlakbij de volumeregelaar van het 
cleane kanaal, dat ook is uitgerust 
met een bass en trebleregelaar. 
Het Dirty Channel heeft die ook, 
aangevuld met een gain en mid
dleknop. Schakelen tussen beide 
kanalen doe je met de switch op 
het bedieningspaneel of via een 
voetschakelaar als de Orange FS1 
(niet inbegrepen).

Essentiële gitaargeluiden 

De Mastersectie bestaat uit slechts 
twee regelaars, volume en reverb. 
Ook de laatste kan in/uitgeschakeld 
worden door middel van een voet
schakelaar. De ingebouwde reverb 
is het enige digitale element van 

deze verder geheel analoge ver
sterker, die is ontwikkeld om zo 
veel mogelijk als een buizenverster
ker te klinken. Orange gaat hier 
voor vintageachtig realisme en je 
kunt zonder meer goede, ouderwetse 
Pics Onlysounds inregelen met de 
gain en middleregelaar van het 
vervormde kanaal. Maar dat is maar 
één kant van het verhaal. 

De Super Crush 100 heeft 
namelijk veel meer in zijn mars  
dan overdrive in de stijl van de 
jaren zeventig. Sterker nog: in dit 
model zit een complete reeks aan 
essentiële elektrische gitaargeluiden 
verstopt, van sprankelend clean tot 
verpletterende vervorming. Hij is 
stil in het gebruik, heeft erg veel 
headroom en meer volume dan de 
meeste van ons ooit nodig zullen 
hebben. Daarmee is de Super 
Crush 100 een erg veel zijdige 
 versterker voor zowel live als in  
de studio. G

Een solid-state versterker met de sounds van de Rockerverb? Dat willen we horen!  tekst Rod Brakes

Transistor rocker


