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SWL - Notícias 62 
 
RÁDIOS CLÁSSICOS 
O RECEPTOR NATIONAL NC-400 
John Dilks, K2TQN 
 
Artigo extraído da revista QST, volume 95, nº 10, outubro de 2011, páginas 
96 e 97. Traduzido por Pedro Machado Coelho de Castro sob a 
autorização da ARRL - American Radio Relay League 
 
“O rádio NC-400 poderia muito bem ser descrito como o receptor para o 
homem que deseja tudo’.  Como convém a um lançamento no mercado de 
receptores de alto preço, ele oferece todos os recursos que alguém poderia 
desejar em um receptor de comunicações, tanto na forma de equipamentos 
padrão como de acessórios. Aqui vai uma lista de opcionais para qualquer um 
que possa pagar por eles: kit de modificações diversas, canais fixos 
controlados por cristal, calibradores “plug in” com cristais de 100 kc e 1000 kc, 
filtro mecânico acoplável (para substituir o filtro padrão a cristal) e BFO 
controlado por cristal”. 
 

 
 

Esta vista frontal do NC-400 era mais familiar a agentes do FBI do que aos 
radioamadores dos anos 60, que eram deixados para trás pelo preço de 

US$ 895,00, equivalentes atualmente a US$ 6.590,00. 
 

 
Assim começou a o artigo “Análise de Novos Equipamentos” de Edward Tilton, 
W1HDQ, na edição da revista QST de fevereiro de 1960.1 

 
Naquela época, eu já era radioamador havia uns 4 anos, havia recém saído do 
colégio e procurava por meu primeiro emprego em tempo integral. Este 
receptor, então vendido a US$ 895, estava tão além do meu orçamento que 



 

 
Boletim radioescuta (SWL) da LABRE-SP 
 

Por Ullysses Galletti – PY2UAJ 

 

http://www.labre-sp.org.br 
Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, 345-A, Tatuapé 
CEP: 03071-080 São Paulo - SP 
Tel.: 11-2093-9888 / 2225-2828 Fax: 11-2294-1047 (24 hs disponível) 

sequer o considerei. Eu estava economizando para comprar um Volkswagen 
(que na época custava US$ 1600), de forma a dispor de transporte até o meu 
emprego. Mas eu me lembro que lia os anúncios e o via em catálogos para 
radioamadores. Eu tinha um receptor Hallicraters SX-100, que era plenamente 
satisfatório. 
 
O artigo de Tilton prosseguia: “Mesmo sem nenhum desses recursos, o NC-
400 é um modelo topo de linha, cobrindo a faixa de 540 kc a 31mc. O seletor 
de faixas dispõe de sete posições e as bandas calibradas cobrem 80, 40, 20, 
15 e 10 metros. Todos os recursos de um receptor de comunicações estão 
disponíveis, além de alguns não usuais.” 
 
Pesando 36 kg, ele é solidamente construído. Seu conjunto de 18 válvulas 
consiste de duas 6BZ6, quatro 6BE6, três 6BA6, duas 6AL5 e uma de cada: 
6BZ7, 6U8, 12AT7, 6AQ5, 5U4GB retificadora e reguladoras 4H4C e 0B2. Nos 
anos seguintes nunca encontrei alguém que tivesse um desses e nunca vi um 
pessoalmente, nem em festivais de radioamadores ou em feiras de trocas. Este 
receptor havia se tornado uma distante lembrança para mim. 
 
Então, por sorte, dois amigos, respondendo a um anúncio de vendas de um 
depósito me telefonaram em uma tarde. Eles me contaram que havia um par 
de receptores National à venda, supostamente novos, por estarem em suas 
caixas originais. Se eu estivesse interessado, deveria ser rápido e levar 
dinheiro para o vendedor. Eles me informaram o modelo e o código “NC-400” 
sacudiu minha memória. Como nunca tive um, achei que deveria ir e fazer o 
negócio. Cerca de duas horas mais tarde eu estava a caminho de casa com os 
rádios: um National NC-190 e um NC-400, ambos com alto-falantes acoplados. 
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Devido a esta ser uma rara caixa de som, eis uma foto da mesma para 
ajudá-lo a identificar uma delas, se lhe for necessário. 

 
 
Eu descobri a história dos rádios quando examinei os papéis que existiam nas 
caixas. Eles haviam pertencido ao irmão solteiro do vendedor, que os comprou 
novos no tempo em que ouvia ondas curtas, usou-os durante algum tempo e 
então os recolocou nas caixas, onde ficaram guardados desde então. Mais 
tarde ele se tornou um radioamador, mas presumo que ele tivesse rádios mais 
modernos e nunca usou os National novamente. Então ele faleceu, seu shack 
logo foi desfeito, sua casa vendida e estes rádios foram o que sobrou. 
 
Assim que abri as caixas contendo o NC-400 e o alto-falante, percebi a 
qualidade deste rádio, imaginando que esta foi uma das últimas tentativas de 
fabricar um receptor de alto desempenho baseado em válvulas. 
 
Naquele tempo a Collins competia com seus receptores avançados 75A4 e 
51J4, assim como a Hammarlund tinha o SP-600 e os receptores da série Pro-
310. Mas ao preço de metade de um carro, haviam poucos radioamadores para 
um National NC-400. 
Estávamos em novembro e o inverno frio estava chegando, por isso eu guardei 
os receptores e esperei pela primavera para decidir o que faria com eles. Neste 
meio-tempo, aparecerem duas revistas com detalhadas análises do NC-400. 
Uma foi feita por Ray Osterwald, N0DMS, na revista Electric Radio 
(www.ermag.com)2. A outra análise foi feita por Barry Williams, KD5VC, na 
revista Antique Wireless Association’s AWA Journal 
(www.antiquewireless.org)3. 
 
Estes radioamadores são muito mais técnicos do que eu e recomendo a todos 
que desejam informações mais detalhadas que leiam estes artigos. Em 
especial, Ray Osterwald faz algumas recomendações que poderão ser úteis 
para quem for restaurar seu rádio.  
 
A principal informação que recebi foi que a National não fabricou muitas 
unidades desses receptores. Existem diversas suposições, que vão desde 
umas poucas quinhentas unidades até talvez duas mil. Os clientes foram uns 
poucos radioamadores aquinhoados, que compraram talvez umas duzentas 
unidades, e o resto foi para agências governamentais, sendo o FBI 
mencionado como o maior comprador para seus escritórios. Pesquisas na 
Internet resultaram em alguns casos em que radioamadores obtiveram 
receptores antigos do FBI, por meio de agências governamentais de materiais 
excedentes. 
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Uma espiada no interior imaculado deste clássico receptor dos anos 60, 
com aparência de novo. 

 
 
1 E. Tilton, W1HDQ, “Recent Equipment”, QST, fevereiro de 1960, págs. 44-46. 
 
2 R.Osterwald, N0DMS, “The National NC-400 Communications Receiver, Part 
1 and 2”, Electric Radio, Fevereiro 2011, p. 32 e Março 2011, p. 34.  
 
3 B.Williams, KD5VC, “The communications Receiver”, AWA Journal, Abril 
2011, p. 38-41. 
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