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Jens Ritter é um mestre Luthier Alemão especializado na construção de 
instrumentos de cordas da mais alta qualidade, obras de arte modernas e 
funcionais. Jens vive e trabalha em Deidesheim, uma cidadezinha encanta-
dora, localizada na fronteira entre as florestas de Palatino, no sudoeste da 
Alemanha, a poucos minutos do Rio Reno. Esta área antiga é um famoso 
distrito de viticultura, bem conhecido pelo seu estilo de vida “sem pres-
sa”, boa comida e hospitalidade. Nunca são produzidos (à mão) mais de 
80 a 90 instrumentos todos os anos no velho atelier da Ritter - uma adega 
envelhecida, construída no século XVII  que cria o cenário perfeito para 
Jens formar as suas obras-primas da guitarra.

Tendo adquirido habilidades e conhecimentos de artesão do seu pai e 
avô, Jens começou o seu próprio estilo engenhoso de concepção no final 
dos anos noventa. Indo mais longe, ele transformou a guitarra, elevando-a 
novos níveis de requinte e arte.

A guitarra, no passado era apenas uma humilde ferramenta para músicos, 
banal até, e até mesmo destruída no palco, agora é respeitada e reconhe-
cida como um símbolo de prestígio do nosso desenvolvimento cultural. 
Como uma declaração de vanguarda na história da música, a guitarra 
moderna é cada vez mais vista como uma peça de arte contemporânea e 
Jens Ritter, vencedor do prémio de Design RLP, é um brilhante exemplo 
desta nova visão.

A sua abordagem única ao instrumento tem cativado clientes de todo o 
mundo, incluindo Prince, Mary J. Blige, George Benson, Phil Lesh Grateful 
Dead e músicos que tocam com Madonna, Christina Aguilera e muitos 
outros. Todos  apreciam estes instrumentos Ritter pela sua qualidade 
incomparável, excelente som e conforto para tocar.

O Museu Smithsonian em Washington D.C. obteve recentemente um baixo 
modelo Jupiter, o “Eye of Horus”. Após o pai da guitarra baixo Leo Fender, 
Jens Ritter é agora o segundo representante da guitarra baixo, para receber 
a honra de inclusão na coleção permanente do mundo maior do Museu - e 
isso durante a sua vida!

Atualmente músicos e colecionadores de todo mundo detêm os seus ins-
trumentos deluxe e Jens Ritter tornou-se conhecido como...

... O Stradivarius alemão...
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ROYA

O ROYA tem a forma de corpo mais popular 
da Ritter. Transmite uma sensação muito er-
gonómica e os baixos (4 a 7 cordas) são muito 
bem equilibrados.

 

Características padrão

· Captadores RITTER MASTER Triplebucker 
  (capa em ébano)
· Eletrónica RITTER MASTER
  (passivo + ativo paramétrico)
· Hardware Gold, Chrome ou Black
· Straplocks  com bloquei de segurança Schaller 
· Afinadores BT RITTER - produzidos por Gotoh
· Pente em osso processado
· Ponte RITTER 3D + B1 corda presa individualmente
· Corpo em madeira bavarian maple
· Braço em Maple Bolt-on em 3 peças
· Fingerboard em ébano
· Escala de 34" (863,8mm) ou 
  35" (889mm) se tiver corda Si
· Acabamento fosco transparente ou natural do avô
· Som muito versátil,  timbre P-Bass no captador
  junto ao braço, timbre do Jaco no captador da  
  ponte, timbre Jazz-Bass no modo Single-Coil
· Cada instrumento vem com caixa, ferramentas
  e certificado de autenticidade. 
· Há uma garantia vitalícia em cada instrumento.

“A forma do corpo deste baixo é tão homogé-
nea que parece que foi esculpida! É incri-
velmente bem equilibrado!”  - Bass Guitar 
Magazine
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PRINCESS ISABELLA

O conceito da guitarra barítono PRINCESS 
ISABELLA foi criar um instrumento com um 
sustain, ataque e características típicas 
do som de uma guitarra de jazz tradicional 
“hollowbody”, mas com um corpo sólido.

Após 4 anos de projeto contínuo, 
pesquisa e desenvolvimento, o conceito 
de guitarra barítono princesa ISABELLA 
é terminado por Jens Ritter.

 

Características padrão

· Corpo muito leve em Swamp Ash
· Braço em mogno de Switenia 
· Fingerboard em madeira bavarian maple
· Afinadores Gotoh SGL HAP-A 510
· Ponte Schaller GTM Custom
· Base da ponte Ritter Handcast Brass, 
  Ouro 24kt (banhado) 
· Arcos do cavalete RITTER Handcast Brass , 
  Ouro 24kt (banhado)
· Backplate em bronze, e banhado a 
  ouro 24kt e gravado a Laser   
· Pente em osso de vaca processado
· Captador Haeussel Custom Fat-Jazz/direct out
· Vem com um estojo Custom feito à mão, 
  ferramentas e certificado de autenticidade.
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R8 SINGLECUT

O R8 Singlecut é o formato de corpo 
mais recente dos baixos Ritter.
Inteligentemente bem concebido, este 
baixo possui um timbre e ergonomia que 
proporciona ao baixista o melhor, uma 
liberdade de expressão musical desinibida.
 

Características padrão

· Captadores RITTER MASTER Triplebucker
  (capa em ébano)
· Eletrónica RITTER C3-S (passivo/ativo 3 bandas)
· Hardware Gold, Chrome ou Black
· Straplocks Dunlop
· Afinadores BT RITTER - produzidos por Gotoh
· Pente em osso processado
· Ponte RITTER 3D + B1 corda presa individualmente
· Corpo em madeira alder
· Braço em Maple Bolt-on em 3 peças
· Fingerboard em ébano
· Escala de 34" (863,8mm) ou 
  35" (889mm) se tiver corda Si
· Acabamento fosco transparente ou natural do avô
· Som muito versátil,  timbre P-Bass no captador
  junto ao braço, timbre do Jaco no captador da
  ponte, timbre Jazz-Bass no modo 
  Single-Coil, poderosa corda Si
· Cada instrumento vem com caixa, ferramentas  
  e certificado de autenticidade. 
· Há uma garantia vitalícia em cada instrumento.
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CORA

A ideia por detrás do CORA era reinterpretar 
o som tradicional do Fender Jazz Bass, e 
adicionar um pouco de dinâmica, frescura 
e elegância, misturando com o estilo 
típico RITTER. O resultado é um baixo bem 
equilibrado, com um timbre musculado

estilo “Marcus Miller”. 
O CORA está disponível com 4, 5, 6 e 7 cordas.
O modelo aqui apresentado foi desenvolvido 
com a participação de Josh Dunham, baixista 
do artista Prince.

Características padrão

· Captadores RITTER MASTER Slimbucker 
  (capa em maple)
· Eletrónica RITTER C3-S (ativo 3 bandas)
· Hardware Gold, Chrome ou Black
· Straplocks  com bloquei de segurança Schaller 
· Afinadores BT RITTER - produzidos por Gotoh
· Pente em osso processado
· Ponte RITTER 3D + B1 corda presa individualmente
· Corpo em madeira alder
· Braço em Maple Bolt-on em 3 peças
· Fingerboard em maple
· Escala de 33,3" (845, 82mm) ou 
  34,5" (876, 3mm) se tiver corda Si
· Acabamento fosco transparente ou natural do avô
· Som dinâmico, elegante “Jazz-Bass”,  timbre  
  musculado à “Marcus Miller”
· Cada instrumento vem com caixa, ferramentas    
  e certificado de autenticidade. 
· Há uma garantia vitalícia em cada instrumento.
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Jens Ritter
Weinstrasse 19 - 67146 Deidesheim - Alemanha

Tel. Atelier: +49/6326/981428 | Email: info@ritter-instruments.com
www.ritter-instruments.com


