Szanowni Państwo
W bieżącym roku RADMOR obchodzi 70. rocznicę swojego istnienia.
W 1947 roku kilku inżynierów założyło prywatną spółkę akcyjną
mającą na celu remonty i konserwację morskich urządzeń radiowych zainstalowanych na polskich statkach, którą po dwóch latach
przekształcono w przedsiębiorstwo państwowe. Po okresie serwisowania różnych urządzeń przyszedł czas na opracowywanie własnych konstrukcji i nastąpił dynamiczny rozwój firmy.
W ciągu 70-letniego istnienia RADMOR wyprodukował ponad milion urządzeń różnego rodzaju. Były wśród nich dziesiątki typów radiotelefonów, radiomodemy, echosondy, radionamierniki,
rozgłośnie manewrowe, wieże stereo, radiostacje wojskowe i inne
urządzenia. Szereg z tych urządzeń firma wyeksportowała za granicę. Produkowane aktualnie przez RADMOR radiostacje służą
obecnie w ponad 20 armiach świata.
Wieloletnie sukcesy firmy były i są zasługą jej pracowników. To
dzięki nim RADMOR jako jedna z pierwszych firm na świecie opracował system pagerów, system cyfrowej łączności mobilnej
(przed telefonią komórkową), wysokiej klasy systemy audio czy
wreszcie nowoczesne, cyfrowe systemy radiokomunikacji militarnej. Przez mury firmy przewinęło się kilkadziesiąt tysięcy pracowników, wnosząc do niej swoją wiedzę, kreatywność i zaangażowanie.
To dzięki nim RADMOR od lat posiada ugruntowaną pozycję producenta wysoce niezawodnych urządzeń i jednej z najbardziej innowacyjnych firm polskich.

Od 2010 roku RADMOR jest znowu firmą prywatną wchodzącą
w skład WB Group. I tak jak przez dziesięciolecia firma nadal dynamicznie się rozwija. Dziś RADMOR wspólnie z partnerami z Finlandii, Francji, Hiszpanii, Szwecji i Włoch wyznacza nowe europejskie
standardy radiokomunikacji militarnej opartej o technologie
softwarowe (program ESSOR), jest liderem w krajowym projekcie
nowej, programowalnej radiostacji przewoźnej dla Wojska Polskiego, opracowuje wspólnie z WB Electronics nową radiostację doręczną w programie żołnierza przyszłości TYTAN oraz produkuje
i dostarcza na rynki zagraniczne szereg radiostacji osobistych,
w tym nową rodzinę doręcznych radiostacji programowalnych
COMP@N.
Z okazji jubileuszu 70 lat istnienia Radmoru składam wszystkim
byłym i obecnym pracownikom serdeczne podziękowania za ich
wkład w wieloletnie sukcesy firmy. Klientów zaś pragnę zapewnić,
że tak jak dotychczas mogą liczyć dziś i w przyszłości na nowoczesne, niezawodne urządzenia naszej produkcji oraz na profesjonalne doradztwo i wsparcie.
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Dyrektor ds. Finansowo- Ekonomicznych
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Dyrektor Zakładu Eksploatacji Majątku

Jacek Korytowski

Dyrektor Zakładu Mechanicznego
KilkadatzhistoriiRadmoru

1947

powstanie spółki akcyjnej, której zadaniem było konserwowanie i remontowanie sprzętu elektronicznego
ocalałego ze zniszczeń wojennych

1949

powołanie przedsiębiorstwa PP MORS dla celów instalacyjno- naprawczych elektronicznych urządzeń morskich

1954

decyzja o specjalizacji przedsiębiorstwa w radiokomunikacji UKF

1968

wydzielenie z PP MORS Zakładów Radiowych T-21

1971

przyjęcie nazwy Zakłady Radiowe RADMOR

1977

rozbudowa siedziby przy ulicy Hutniczej

1994

przekształcenie firmy w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa RADMOR S.A.

1996

wygranie konkursu na dostawy taktycznego systemu łączności dla Sił Zbrojnych RP; transfer technologii
na produkcję systemu łączności pola walki typu PR4G z THOMSON-CSF (obecnie THALES) do RADMOR S.A.

1998

otrzymanie pierwszego certyfikatu Systemu Jakości ISO 9001

1999

oddanie do użytku nowoczesnej hali do montażu finalnego urządzeń

2000

otwarcie zmodernizowanej i wyposażonej w najnowszej generacji urządzenia linii do montowania
płytek drukowanych

2001

otrzymanie natowskiego certyfikatu AQAP

2011

przynależność do największej prywatnej polskiej grupy zbrojeniowej WB GROUP

2017

konsolidacja firm z WB GROUP

Radiotelefon FM-315
(1969-1992)

Radiotelefon FM-311
(1965-1970)

Odbiornik radiowy OR 5100 (1976-1980)

Najmłodsze „dziecko” Radmoru
– rodzina radiostacji programowalnych Comp@n

