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EKSPERIMENTAS
Bandome CB

atradimas
CB

„Keturių ratų“ žurnalistai keturias dienas važinėjo... kalbėdami ir klausydami. 
Tiksliau — pirmąsyk bandydami CB stoteles. 

 CB tai dviejų anglų kalbos 
žodžių — „Citizen‘s Band“ 
(civilinė banga), trumpinys. 
CB stotelės, plačiai 
naudojamos daugelio 
Europos šalių vairuotojų, 
šiemet ėmė populiarėti ir 
Lietuvoje. Taigi nutarėme 
šias pokalbio priemones 

išbandyti. Iš jomis prekiaujančios bendrovės 
„Radijo ryšio sistemos“ pasiskolinome 
tris stotis: ALAN 100 Plius, TCB 770 ir  
PRESIDENT Harry II ASC. Stotelės skyrėsi ir 
kaina, ir techninėmis galimybėmis. 
Trys „Keturių ratų“ žurnalistai, bandydami 
konkurso „Metų automobilis 2009“ mašinas, 
„apsiginklavo“ stotelėmis, o mašinų stogus 
papuošė specialiomis antenomis. Bandymas 
vyko Trakų apylinkėse, tad įdomu buvo 
išbandyti stotelių pajėgumus kalvotose ir 
miškingose vietovėse. 
Te neužpyksta šios srities profesionalai, 
tačiau mums, mėgėjams, labiausiai rūpėjo ne 
techniniai duomenys, o du praktiški dalykai — 
pokalbio kokybė ir atstumas, taip pat kiek už 
tai reikia mokėti.
Bandydami atsakyti į pirmąjį klausimą, 
minėtose vietose vieną automobilį pastatėme 

ant kalniuko, o kitais dviem važiavome į 
skirtingas puses. Automobilio vairuotojas, 
kuriame buvo stotelė PRESIDENT Harry II 
girdėjo automobilį, stovintį net už 9 kilometrų. 
Tačiau su šiuo automobiliu susikalbėti galėjo 
būdamas ne toliau kaip už 6 kilometrų. 
Automobilio vairuotojas, kuriame buvo 
stotelė TCB 770, miškingoje vietovėje galėjo 
susikalbėti būdamas už 5 kilometrų.     
Trakų apylinkių eterį teršėme tik mes trise — 
daugiau automobilių su CB čia nebuvo. 
Tačiau tereikėjo išvažiuoti į autostradą ir išsyk 
pasigirsdavo daugybė pokalbių. Tai bendravo 
sunkvežimių vairuotojai. Jie pasakojo savo 
įspūdžius iš ką tik įveiktų kelionių, kalbėjo 
apie savo automobilius,  šeimas ar savaitgalio 
nuotykius ir, žinoma, vieni kitus įspėdavo apie 
Vievyje esančią „žalią stotelę“. 
Kaip žinia, beveik kiekviename sunkvežimyje 
yra įrengta CB stotelė. Tai pagrindinė 
vairuotojų bendravimo priemonė. Juk tiek 
važiuojant Lietuvoje, tiek užsienyje toks 
bendravimas nieko nekainuoja. Kiekvienos 
šalies vairuotojai turi savus kanalus ir jais 
bendrauja. Lietuvoje visi CB vartotojai 
užmiesčio keliuose bendrauja 12 AM kanalu, o 
miestuose — 19 FM kanalu.
Kitokie pokalbiai girdėjosi vakarais atvykus 

TCB 770 kaina — 299 litai. Patogu tai, kad ant 
mikrofono yra kanalų perjungimo jungiklis ir jų 
užrakinimo mygtukas  

ALAN 100 Plius kainuoja 249 litus, tačiau veikia 
gana triukšmingai

PRESIDENT Harry II ASC — brangiausia (549 litų), 
tačiau ji išsiskyrė pokalbio kokybe ir dideliu atstumu 
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DĖMESIO! Gruodžio mėnesį 
ypatingos ryšio 
komplektų kainos:

TCB-770 + President 
Ohio antena - tik 489 lt!

President Harry II ASC  
(5 metai garantija) + President 
Ohio antena - tik 729 lt!

į sostinę. Čia bendravo CB mėgėjai. Ko gero, 
daugelis jų lankosi pačių sukurtame interento 
forume www.cbforumas.lt. Jie kalbėjosi apie 
stotelių trūkumus, pranašumus, pokalbių 
atstumus. Ir žinoma, visi vienas kitam 
pranešdavo apie mieste esančias transporto 
grūstis, avarijas ar „žalias stoteles“. Ypač 
naudinga buvo išgirsti apie konkrečiose gatvėse 
esančias transporto grūstis ir patarimus, kaip jas 
aplenkti.      
O štai tokius įspūdžius racijos paliko 
eksperimento dalyviui Gediminui Petrylai: „Jei 
tas žmogus, kuris išrado raciją, gyvas, norėčiau 
jam paspausti dešinę. Žinoma, jos tikriausiai 
nuo tų laikų, kai pasirodė, smarkiai patobulėjo, 
tačiau net ir turint paprasčiausią modelį 

galima prasiskaidrinti nuotaiką ilgoje kelionėje. 
Važiuojant vienu ekipažu galima įsijungti į visai 
nepažįstamų žmonių pokalbį, pasiteirauti apie 
kelio būklę, įspėti apie „įvairius“ tykančius 
pavojus… Tikriausiai norint iš šio prietaiso 
maksimalios naudos, jam nereikia pagailėti 
pinigų.“
Taigi kalbėti su šiomis stotelėmis galima 
nemokamai. O kiek į tai reikia investuoti? Kaip 
minėjome, bandėme tris stoteles paskolintas 
„Radijo ryšio sistemų“. ALAN 100 Plus buvo 
pigiausia — 249 litai, TCB 770 kainavo 299 litus, 
o trečioji, PRESIDENT HARRY II ASC, — 549 litų. 
Visos stotelės buvo su magnetinėmis antenomis 
„President Ohio“, kainuojančiomis po  
240 litų.

Te neužpyksta šios srities profesionalai, tačiau mums, mėgėjams, labiausiai 
rūpėjo ne techniniai duomenys, o du praktiški dalykai — pokalbio kokybė ir 
atstumas, taip pat kiek už tai reikia mokėti.

Keturias dienas Trakų 
apylinkėse važinėjo trys 

automobiliai, „ginkluoti“ CB 
stotelėmis

Konkurso „Metų automobilis 2009“ 
komisijos nariai įspūdžiais apie 
bandomus automobilius dalijosi 
naudodami CB stoteles


