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crunch), volgt de 3120 het voorbeeld 
van de JSX-serie: drie gescheiden kana-
len kregen een plaats op een logisch 
ingedeeld frontpaneel dat tegelijk is vol-
gepakt met functies.

Elk kanaal heeft losse regelaars voor 
bas, mid, treble en volume. Het minder 
cleane lead- en ritmekanaal hebben 
bovendien elk nog een eigen gainrege-
laar. Reverb ontbreekt (wat gezien de 
doelgroep nauwelijks een probleem zal 
zijn) en het uitgangsvolume is instelbaar 
met een masterregelaar. Als je geen 
geduld hebt om de meegeleverde drie-
wegvoetschakelaar aan te sluiten, kun je 
ook van kanaal wisselen met een drie-
standenschakelaar op het frontpaneel. 
Met de voetschakelaar kun je ook de 
mono effectlus in- en uitschakelen – de 

send en return aan de achterzijde heb-
ben een eigen levelregelaar – en in de 
praktijk is dat een erg handige functie.

Ook aan de achterkant, in het gezel-
schap van gebruikelijke zaken als speaker-
uitgangen en een bijbehorende impedan-
tieschakelaar, vinden we een schuifje 
met drie standen waarmee je de interac-
tie tussen de versterker en de speakers 
beïnvloedt. De functie, damping, is intu-
itiever te gebruiken dan de resonance/
presence-combinatie van de 6505. De 
resultaten zijn duidelijker te horen dan 
uit te leggen, maar de drie instellingen 
(tight, medium en loose) controleren in 
meer of mindere mate de luidspreker-
spoel. Verder is er op het achterpaneel 
nog een lijnuitgang met een levelrege-
laar.

Deze top richt zich maar op één doel: 
het produceren van metalgeluiden van 
topkwaliteit. Het ‘ontbreken van elke 
vorm van franje’ zou je kunnen opvatten 

Peavey 3120 versterkertop

ritmekanaal rond de acht, een medium-
zware demping en de gitaar een hele 
toon lager gestemd krijg je een donkere 
muur van geluid die lekker contrasteert 
met solo’s over het leadkanaal.

Dankzij het vermogen van 120 watt 
heeft de top meer dan genoeg headroom 
voor een clean geluid, maar een beetje 
meer karakter had misschien wel gemo-
gen. Daar staat tegenover dat we hier 
niet te maken hebben met een versterker 
voor vintage toonfreaks – hoogstwaar-
schijnlijk zijn de meeste metalgitaristen 
bereid om subtiliteit op te offeren ten 
gunste van volume en van dat laatste 
heeft de 3120 genoeg. Het kanaal ver-
vormt gaandeweg bij het opendraaien 
van het volume, maar echt inspirerend 
wordt het nergens. Het lijkt een beetje 
op de Marshall JCM800 2203, een  
versterker die bijna unaniem wordt 
geprezen om z’n rockoversturing en veel 
minder om z’n cleane geluiden.

Conclusie
De 3120 is een interessante top. Voor 
extreme rock, metal en aanverwanten 
levert hij verschillende geluiden die 
meer dan genoeg gain hebben, maar 
tegelijkertijd voldoende detail en textuur 
wanneer je verschillende gitaren en hun 
volumeregelaars gebruikt.

Ongeacht hun namen zouden wij het 
ritme- en leadkanaal gebruiken voor 

zowel solo’s als akkoorden – het laatste 
kanaal heeft een schurend karakter dat 
goed werkt met riffs, het eerste heeft 
meer dan genoeg opties voor soepele, 
warme solo’s.

Het cleane geluid is misschien wat 
vlak, maar een pluspunt is dat de grote 
hoeveelheid headroom prima combineert 
met pedalen en processors, en dat past 
bij een heleboel hedendaagse speelstij-
len. En belangrijker nog: je kunt ermee 
riffen, shredden en soleren zoveel je wilt. 
De 3120 voelt zich het meest op z’n 
gemak bij rock en metal met veel gain, 
met een serie geluiden die ‘m prima 
bruikbaar maken op het podium. En de 
prijs? Vergeleken met de concurrentie is 
een bedrag van 1699 euro niet meer dan 
redelijk voor een Amerikaanse versterker 
en daarmee is de 3120 dus een waardig 
alternatief. G

Peavey komt met een typisch werkpaard: een driekanaals 
top met een paar slimme extra functies. En wat kun je 
daar nu op tegen hebben?
door Simon Bradley

D
at Max Cavalera van 
Soulfly in de adverten-
ties voor de nieuwe 
Peavey 3120 figureert, 
is een flinke hint: de 
kans dat je met deze 
top een lekker jazz-

geluid kunt maken is hoogstwaarschijnlijk 
verwaarloosbaar. Bovendien is de 3120 
niet de eerste poging die Peavey onder-
neemt om een 120-watt driekanaals top 
te maken. Maar waar de 6505 bijvoor-
beeld extra gain in een tweetal kanalen 
perst (met dank aan een schakelbare 
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OORDEEL

n WE VONDEN GOED Eenvoudig van opzet;  

verscheidenheid aan metalgeluiden

n WE VONDEN NIET GOED Veelzijdigheid ontbreekt; 

cleane geluiden zouden beter kunnen

Heavy rocker
als een punt van kritiek, maar in het 
geval van de 3120 is daar geen sprake 
van, want het typeert de 3120 perfect. 
De afwezigheid van push/pullschake-
laars, filters en een ijsblokjesmachine is 
erg verfrissend, want vaak staan ze in de 
weg van gewoon lekker spelen.

Geluiden
Het lijkt erop dat het onderscheid tussen 
ritme- en leadkanalen tegenwoordig 
steeds overbodiger wordt. Cleane kana-
len hebben duidelijke voicings, maar de 
hoeveelheid gain van de andere twee is 
vaak vergelijkbaar. Je kunt net zo goed 
lead spelen over een ritmekanaal en 
omgekeerd. We hebben de regelaars van 
beide vervormde kanalen hetzelfde inge-
steld, met gain en volume op zeven. Het 
leadkanaal is helderder en agressiever, 
met dank aan het extra signaal van de 
voorversterker.

Het enige probleem – naar ons idee tot 
op zekere hoogte ook aanwezig op de 
6505 – is dat er een te groot gat zit tus-
sen de hoeveelheid drive van het cleane 
kanaal vol open en het ritmekanaal met 
een lage gaininstelling. Het ritmekanaal 
nét boven de één levert al een volle rock-
overdrive die niet zozeer AC/DC is als wel 
Thin Lizzy; draai de knop nog verder 
open en je gaat richting Iron Maiden, 
maar dan met een beetje meer rasperig-
heid in het hoog. Dat is allemaal prima 
natuurlijk, maar je moet je er wel van 
bewust zijn dat je je volume vooral op je 
gitaar zult moeten afregelen en niet op 
je versterker. En dat is geen makkelijke 
opgave wanneer je stevige riffs aan het 
spelen bent.

Voor een cool metalgeluid voldoet het 
leadkanaal met de strakke demping uit-
stekend: staccato riffs blijven lekkere 
percussief. Zoals de naam al aangeeft, 
zijn de instellingen medium en loose 
bedoeld om het totaalgeluid losser te 
maken. Een losse demping bij een laag 
volume zorgt bijvoorbeeld voor een dik-
kere sound. Houd wel in je achterhoofd 
dat het volume nogal verschilt tussen de 
drie instellingen.

Onze testgitaar was een Schecter 
Blackjack vanwege de actieve elementen 
en dat is inderdaad een prima combina-
tie met de 3120. Met de gain van het 
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Waarom 3120? Simpel: 
drie kanalen, 120 watt

Dankzij deze tuimelschakelaar kun je ook zonder 
voetschakelaar van kanaal veranderen

PEAVEY 3120
PRIJS: € 1699,-
LAND VAN HERKOMST: vs
TYPE: buizenversterkertop
VERMOGEN: 120 watt rMs
AFMETINGEN: 279 x 673 x 
279 mm (hxbxd)
GEWICHT: 26,6 kg
BUIZEN:  4 x eL34,  
(6L6 optioneel), 4 x 12aX7
KANALEN: drie
REGELAARS: lead- en ritme-
kanaal: bas, mid, treble, 
volume, gain; cleane 
kanaal: bas, mid, treble, 
volume; mastervolume
VOETSCHAKELAAR: 
drieknops, voor kanaal-
keuze (meegeleverd)
EXTRA FUNCTIES: mono 
effectlus, levelregelaars  
voor send en return,  
bias-afstelpunten, damping-
schakelaar met drie stan-
den, lijnuitgang met level-
regelaar, twee speaker-
uitgangen, keuzeschakelaar 
voor impedantie
OPTIES: Peavey bouwt een 
hele reeks speakerkasten 
die te combineren zijn met 
de 3120
DISTRIBUTIE: Peavey, Corby 
(GB), tel. 06-41938892
WEBSITE:  
www.peavey-eu.com

Rivalen
Marshall tsL100 € 1550,-
Hughes & kettner trilogy  
 € 1783,-
randall v2 € 1498,-

Het aanbod aan meer
kanaals buizentops is  
tegenwoordig erg groot.  
Voor een rond Brits rock
geluid is de Marshall 
TLS100 een goede keuze. 
De Hughes & Kettner Trilogy 
is in de praktijk een vier
kanaals versterker met een 
reeks aan extra mogelijk
heden. Voor nóg meer gain 
kijk je naar de Randall V2: 
een monstertop op basis van 
mosfettransistors.


