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Na ok∏adce: Stoisko Radmoru na targach MSPO 2005
nagrodzone za ciekawe rozwiàzania przestrzenne

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Obs∏ugi
Klienta. Zespó∏ Mened˝erów gotów jest s∏u˝yç Paƒstwu
wszelkà pomocà.

Szanowni Czytelnicy,
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Zapraszamy do lektury kolejnego numeru naszego
biuletynu, w którym znajdziecie Paƒstwo wiele
ciekawych informacji. Razem z Paƒstwem z∏o˝ymy
wizyt´ w Miejskim Przedsi´biorstwie Komunikacyjnym
w Poznaniu, w którym pracuje system ∏àcznoÊci oparty
na naszych radiotelefonach. W lipcu 2006 roku w Polsce
oraz innych krajach Unii Europejskiej zacznie obowiàzywaç
Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych
niebezpiecznych substancji w sprz´cie elektrycznym
i elektronicznym. W artykule „RADMOR w obliczu dyrektywy
RoHS” opisujemy Paƒstwu jak do jej stosowania przygotowuje
si´ nasze przedsi´biorstwo.
Zainteresowanie swojà ofertà RADMOR stara si´ wzbudzaç
pokazujàc sprz´t na targach w kraju i zagranicà. Mi´dzy
innymi poprzez takie dzia∏ania zdobywamy kolejnych klientów
i mo˝emy pochwaliç si´ du˝ymi kontraktami na dostawy
sprz´tu wojskowego i cywilnego.
˚yczymy ciekawej lektury i zapraszamy do kontaktu
z pracownikami Biura Obs∏ugi Klienta. Menad˝erowie
odpowiedzà na Paƒstwa pytania i przedstawià aktualnà ofert´.
Na naszej stronie interentowej www.radmor.com.pl znajdziecie
Paƒstwo najÊwie˝sze wiadomoÊci o urzàdzeniach
oraz firmowych wydarzeniach.
Redakcja
Radiostacje dla „Rosomaka”
Zwyci´zcà przetargu z 2001 r. na dostaw´
ko∏owego transportera opancerzonego dla
polskiej armii zosta∏ pojazd AMV 8x8 fiƒskiej
firmy Patria Vehicles Oy. Pod nazwà „Rosomak”
jest on produkowany w siemianowickich
Wojskowych Zak∏adach Mechanicznych.
W roku 2005 Wojska Làdowe otrzyma∏y
89 transporterów a przewidywane jest
wprowadzenie na wyposa˝enie batalionów
zmechanizowanych 690 pojazdów.
RADMOR wyposa˝y∏ w zesz∏ym roku
wszystkie 89 sztuk „Rosomaka” w radiostacje
pok∏adowe RRC 9500. W 2006 roku planujemy
dostarczyç do Siemianowic 69 tych radiostacji.

Jowita Gotówko tel.: 058/69 96 669
Jowita.Gotowko@radmor.com.pl
Klienci pani Jowity to: firmy
taksówkowe i transportowe, s∏u˝ba
zdrowia, ochrona mienia, poczta,
energetyka, gazownictwo, leÊnictwo,
przedsi´biorstwa gospodarki
komunalnej.

Andrzej Wysocki tel.: 058/69 96 668
Andrzej.Wysocki@radmor.com.pl
Pan Andrzej s∏u˝y pomocà klientom
z policji, stra˝y po˝arnej i granicznej,
zarzàdzania kryzysowego i obrony
cywilnej, administracji paƒstwowej,
stra˝y miejskich, zak∏adów karnych.

Ewa Kadecka tel.: 058/69 96 657
Ewa.Kadecka@radmor.com.pl
Pani Ewa zajmuje si´ sprzeda˝à
cz´Êci zamiennych, osprz´tu
i instrukcji technicznych; obs∏uguje
równie˝ ma∏e firmy i klientów
indywidualnych. U pani Ewy mo˝na
zasi´gnàç informacji na temat
przedstawicieli handlowych naszej
firmy.

El˝bieta Krysztofiak tel.: 058/69 96 659
Elzbieta.Krysztofiak@radmor.com.pl
Odbiorcy, którym pani El˝bieta s∏u˝y
pomocà to: wojsko oraz zak∏ady
przemys∏owe i instytuty pracujàce
na rzecz wojska.

Ma∏gorzata Zeman
Marek Cichowski
Szef Biura Obs∏ugi Klienta
tel.: 058/69 96 666 – sekretariat
tel.: 058/69 96 660
fax.: 058/69 96 662
market@radmor.com.pl
Marek.Cichowski@radmor.com.pl

Nowe maszyny – nowe mo˝liwoÊci
Ubieg∏y rok by∏ dla Zak∏adu Mechanicznego kolejnym
rokiem dynamicznego wzrostu wartoÊci sprzeda˝y.
W stosunku do 2004 r. odnotowaliÊmy blisko 40% wzrost. Rok
2005 up∏ynà∏ pod znakiem wdro˝enia do produkcji szerokiej
gamy szaf 19”. By∏o to przedsi´wzi´cie doÊç trudne mi´dzy
innymi ze wzgl´du na znaczne gabaryty tych wyrobów.
Obecnie produkowane przez nas szafy znajdujà klientów
w kraju oraz zagranicà. Podj´ta w ubieg∏ym roku wspó∏praca
z jednym z globalnych koncernów informatycznych daje nam
szans´ na bardziej dynamiczny rozwój eksportu.
Oprócz rozszerzania oferty naszych wyrobów doskonalimy
te˝ technologie ich wytwarzania. Kupujemy nowe Êrodki
produkcji i modernizujemy park maszynowy. Dotyczy to
g∏ównie technologii spawania metali oraz produkcji
specjalistycznych przyrzàdów takich jak formy odlewnicze
i wtryskowe. Do zwi´kszenia wydajnoÊci produkcji
i podniesienia jakoÊci wykonywanych elementów przyczyni∏a
si´ miedzy innymi nowoczesna wykrawarka FINN-POWER C-5.
Zak∏ad Mechaniczny przeszed∏ z pozytywnym skutkiem
szereg audytów prowadzonych przez naszych klientów oraz
audyt certyfikujàcy i sprawdzajàcy prowadzony przez firm´
certyfikujàcà Lloyd’s Register na zgodnoÊç z normà ISO
9001:2000.
Jacek Korytowski
www.zmradmor.pl; tel.: 058/69 96 570

Produkty:
■ systemy konstrukcji noÊnych 19” – kasety wraz
z wyposa˝eniem, szafy, stojaki, obudowy,
p∏ytki czo∏owe, wyposa˝enie specjalne
■ konstrukcje noÊne, obudowy, w tym
o podwy˝szonych wymaganiach odpornoÊci
mechanicznej
■ osprz´t mechaniczny – radiatory, ekrany,
elementy z∏àczne, uchwyty i wsporniki
■ anteny do urzàdzeƒ radiokomunikacyjnych
■ podzespo∏y zabezpieczenia mienia – podajniki kasowe
Us∏ugi:
■ wykrawanie i gi´cie blach na obrabiarkach sterowanych
numerycznie
■ t∏oczenie na prasach mimoÊrodowych
■ frezowanie i t∏oczenie na nowoczesnych centrach obróbczych CNC
■ zgrzewanie metali, w tym metali kolorowych
■ spawanie metali w os∏onie argonu i dwutlenku w´gla
■ bezstykowe pomiary d∏ugoÊci detali oraz pomiarów kàta
■ okresowe kontrole warsztatowych narz´dzi pomiarowych d∏ugoÊci
i kàta
■ projektowanie obudów i elementów mechanicznych zgodnie
z wymaganiami klienta
■ doradztwo techniczne przy wykonawstwie obudów, elementów
mechaniki, wykrojników, stempli, itp.
■ opracowywanie oprogramowania dla maszyn sterowanych
numerycznie

Morskie podsumowanie
Na poczàtku ka˝dego roku goÊcimy przedstawicieli
serwisowych i handlowych naszej firmy. Nie inaczej by∏o i w
tym roku - takie spotkanie odby∏o si´ w Radmorze od 23 do 25
lutego. Zawsze jest to doskona∏a okazja nie tylko do
podsumowania wyników sprzeda˝y, ale równie˝ do
przedstawienia firmowych aktualnoÊci. Podczas spotkania
uczestnicy mogli szczegó∏owo zapoznaç si´ z nowym
uk∏adem modemu stosowanym w radiotelefonach serii 3801.
Ciekawy by∏ te˝ wyk∏ad na temat lutowania bezo∏owiowego,
które producenci sprz´tu elektronicznego, równie˝ Radmor,
b´dà musieli stosowaç przy produkcji sprz´tu.
Cz´Êç spotkania po raz pierwszy odby∏a si´ w
niecodziennych warunkach - na morzu. Podczas rejsu z Gdyni
do po∏o˝onej na po∏udniu Szwecji Karlskrony omówiono
wyniki sprzeda˝y oraz rozdano certyfikaty uprawniajàce
poszczególne firmy do dzia∏ania w imieniu Radmoru.
Najlepszych sprzedawców 2005 roku uhonorowano
dyplomami i upominkami.
Po wyt´˝onej pracy potrzebna jest te˝ chwila wytchnienia,
odpoczynku i relaksu. Koniec karnawa∏u to doskona∏a okazja
do wspólnej zabawy i bli˝szego poznania si´. Razem

zwiedziliÊmy ma∏à 35-tysi´cznà Karlskron´ i poznaliÊmy jej
histori´. By∏a równie˝ okazja do zrobienia „rodzinnego” zdj´cia.
Spotkanie by∏o nie tylko po˝yteczne, ale równie˝ przyjemne
i ... min´∏o nam zbyt szybko. Ale ju˝ za rok spotkamy si´
znowu.
Marek Cichowski
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PRZETARGI

RADMOR na granicy

Unii Europejskiej

4

Uczestnictwo w przetargach organizowanych przez firmy
i instytucje publiczne to codziennoÊç ka˝dego
przedsi´biorstwa, równie˝ Radmoru. Ustawa o zamówieniach
publicznych ÊciÊle okreÊla instytucje, które majà obowiàzek
realizowania zakupów zgodnie z odpowiednià procedurà
przetargowà. Wi´kszoÊç klientów Radmoru w ten w∏aÊnie
sposób dokonuje zakupów. W roku 2005 odnieÊliÊmy du˝y
sukces - po d∏ugiej i wyczerpujàcej procedurze wygraliÊmy
przetarg na dostaw´ 1325 radiotelefonów noszonych oraz 106
radiotelefonów przewoênych dla Komendy G∏ównej Stra˝y
Granicznej. Naszymi konkurentami byli polscy
przedstawiciele wszystkich Êwiatowych producentów
radiotelefonów. Oferowany przez nas sprz´t spe∏ni∏ wysokie
wymagania techniczno-eksploatacyjne oraz jakoÊciowe
stawiane urzàdzeniom s∏u˝àcym do ochrony granic Unii
Europejskiej.
Radmorowski sprz´t b´dzie u˝ywany przez Stra˝ Granicznà
na terenie ca∏ego kraju. Jest on przystosowany do wdra˝anego w
tych s∏u˝bach systemu GPS tj. pozycjonowania osób i pojazdów.
Dla zabezpieczenia korespondencji g∏osowej przed
pods∏uchaniem przez osoby niepowo∏ane w radiotelefonach

mo˝na zainstalowaç szyfratory mowy m.in. najnowsze cyfrowe
urzàdzenia szyfrujàce naszej firmy. Urzàdzenia przewoêne
Radmor 3801-160 dostarczane b´dà w wersji z manipulacjà
wydzielonà umo˝liwiajàcà wygodny monta˝ w ró˝nych typach
samochodów. Wyposa˝one b´dà równie˝ w funkcjonalne anteny
Radmor 30830/7 z przegubem i z∏àczem kàtowym, które
zapewniajà nie tylko wy˝szà estetyk´ monta˝u w samochodzie,
ale równie˝ z∏o˝enie lub ugi´cie anteny np. przy wjeêdzie do
gara˝u. Natomiast radiotelefony noszone Radmor 31020-160KS
to niezawodne i trwa∏e urzàdzenia radiowe przeznaczone do
intensywnego u˝ytkowania przez funkcjonariuszy SG w
trudnych warunkach. Radiotelefony te sà zasilane z
akumulatorów litowo-jonowych Radmor 31727/1 o du˝ej
pojemnoÊci, zapewniajàcych d∏ugotrwa∏à prac´ urzàdzenia bez
koniecznoÊci ∏adowania.
Radiotelefony produkowane przez RADMOR posiadajà wiele
przydatnych funkcji, dzi´ki którym mogà byç elementami tak
specjalistycznej sieci radiokomunikacyjnej jakà jest system
∏àcznoÊci radiowej Stra˝y Granicznej.

Andrzej Wysocki

Radiotelefon przewoêny 3801
z wydzielonà manipulacjà

System ∏àcznoÊci dla MPK w Poznaniu

KLIENCI

w autobusach i tramwajach
Oczekiwania pasa˝erów zwiàzane z punktualnoÊcià i
rzetelnoÊcià us∏ug przewozowych w komunikacji publicznej
rosnà z ka˝dym rokiem. Aby sprostaç tym wymaganiom miejskie
przedsi´biorstwa
komunikacyjne
wdra˝ajà
systemy
monitorowania i zarzàdzania ruchem pojazdów. G∏ównym celem
takich systemów jest uzyskanie mo˝liwie p∏ynnego ruchu
pojazdów komunikacji miejskiej, kontrola rozk∏adu jazdy,
zapewnienie ∏àcznoÊci radiowej ze wszystkimi pojazdami oraz
zbieranie i przetwarzanie informacji o ruchu. W zwiàzku z tym
muszà one bazowaç na odpowiednio zorganizowanej ∏àcznoÊci.
RADMOR od 8 lat wspó∏pracuje z Miejskim Przedsi´biorstwem
Komunikacyjnym w Poznaniu. W sierpniu 1997 roku w MPK zaczà∏
pracowaç pierwszy system ∏àcznoÊci radiowej bazujàcy na
radmorowskich radiotelefonach przewoênych serii 3005. W
poznaƒskich autobusach zainstalowano wtedy 117 tych urzàdzeƒ.
By∏y to radiotelefony na pasmo 400 MHz o specjalnej konstrukcji,
przystosowanej do wspó∏pracy z systemem komputerowym firmy
TTI z Niemiec. W ciàgu nast´pnych lat nasze radiotelefony
pracowa∏y ju˝ w ponad 300 autobusach, kilkudziesi´ciu pojazdach
serwisowych oraz samochodach pogotowia technicznego. W 2005
roku konstruktorzy Radmoru dostosowali najnowszy radiotelefon
przewoêny 3801 do wspó∏pracy z systemem Komputerowego
Wspomagania Sterowania Ruchem (KWSR). Obecnie, razem ze
specjalnà antenà i zasilaczem, montowane sà one w tramwajach.
Ciàgle doskonalony system sta∏ si´ jednym z nowoczeÊniejszych
systemów sterowania pojazdami komunikacji miejskiej w Polsce. W
sk∏ad KWSR wchodzà elementy instalowane w centrali nadzoru
ruchu oraz w pojazdach. Baza wyposa˝ona jest w stanowiska do
wprowadzania i aktualizacji danych oraz do kontroli ruchu. Do
∏àcznoÊci radiowej z pojazdami s∏u˝à konsole dyspozytorskie.

Radiotelefony
sa instalowane
nie tylko w tramwajach
ale te˝ w samochodach
s∏u˝b technicznych

Do g∏ównych elementów wyposa˝enia autobusów i tramwajów
nale˝à radmorowskie radiotelefony. Dzi´ki temu mo˝liwa jest nie
tylko tak bardzo potrzebna komunikacja g∏osowa kierowcy z centralà,
ale równie˝ wiele innych wa˝nych funkcji np.:
■ mo˝liwoÊç lokalizacji pojazdów
■ przesy∏anie krótkich komunikatów tekstowych czyli tzw. statusów
■ automatyczny odbiór rozk∏adów jazdy
■ kontrola rozk∏adu jazdy na podstawie porównywania bie˝àcej
trasy z rozk∏adem jazdy zapisanym w pami´ci komputera
pok∏adowego
■ automatyczne przesy∏anie do dyspozytora informacji o
odchyleniach od rozk∏adu
■ informowanie kierowcy o bie˝àcym stanie realizacji rozk∏adu
jazdy
■ wysy∏anie pakietu danych informujàcych dyspozytora o ch´ci
przeprowadzenia rozmowy przez kierowc´
■ mo˝liwoÊç wspó∏pracy systemu ze sterownikami ruchu
ulicznego
Aby zwi´kszyç bezpieczeƒstwo kierowców i pasa˝erów pojazdy
wyposa˝one sà równie˝ w system antynapadowy, który drogà
radiowà przesy∏a do centrali informacj´ o zagro˝eniu. W przypadku
niebezpieczeƒstwa kierowca, wciskajàc przycisk alarmowy,
automatycznie przesy∏a informacj´ do Centrali o swoim po∏o˝eniu na
terenie miasta. Transmisja tych danych ma najwy˝szy priorytet.
Centrum dyspozytorskie posiada te˝ ∏àcznoÊç z pozosta∏ymi
samochodami MPK np. z samochodami Nadzoru Ruchu i
Zak∏adowej S∏u˝by Ratowniczej. Kieruje ich dzia∏aniami w
przypadkach zak∏óceƒ w kursowaniu Êrodków komunikacji miejskiej
(wypadki, kolizje, awarie).
System Komputerowego Wspomagania Sterowania Ruchem,
oparty w cz´Êci ∏àcznoÊci radiowej na urzàdzeniach z Radmoru,
zapewnia nie tylko popraw´ warunków funkcjonowania komunikacji
miejskiej w Poznaniu, ale równie˝ zwi´ksza bezpieczeƒstwo
kierowców i pasa˝erów poprzez natychmiastowe sprowadzenie
pomocy w przypadku nag∏ych zdarzeƒ.
Marek Cichowski
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Lutowanie bezo∏owiowe
TECHNOLOGIE

RADMOR w obliczu dyrektywy

RoHS
6

Od 1 lipca 2006 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej
zacznie obowiàzywaç Dyrektywa Nr 2002/95/EC Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie
ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji
w sprz´cie elektrycznym i elektronicznym, zwana w skrócie
RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in
electrical and electronic equipment). Do polskiego prawa
dyrektywa ta zosta∏a wprowadzona rozporzàdzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 6 paêdziernika 2004 r. w sprawie
szczegó∏owych wymagaƒ dotyczàcych ograniczenia
wykorzystywania w sprz´cie elektronicznym i elektrycznym
niektórych substancji mogàcych negatywnie oddzia∏ywaç na
Êrodowisko (Dz. U. Nr 229, Poz. 2310, 2004 r.).
Te akty prawne stanowià, ˝e „w wytwarzanym i
wprowadzanym do obrotu sprz´cie elektronicznym i
elektrycznym, w tym w ˝arówkach i oprawkach
oÊwietleniowych przeznaczonych do u˝ytku w gospodarstwach
domowych” nie mogà byç wykorzystywane: o∏ów, rt´ç, kadm,
szeÊciowartoÊciowy chrom, Êrodki zmniejszajàce palnoÊç (PBB
oraz PBDE). Postanowienia te nie majà zastosowania do cz´Êci
zamiennych dla sprz´tu wprowadzonego do obrotu przed
dniem 1 lipca 2006 r.

In˝. K.Pawlak sprawdza jakoÊç
lutów bezo∏owiowych

Pb

Zakaz stosowania substancji niebezpiecznych obejmuje
nast´pujàce grupy produktów:
I grupa - wielkogabarytowe urzàdzenia gospodarstwa
domowego
II grupa - ma∏ogabarytowe urzàdzenia gospodarstwa
domowego
III grupa - sprz´t teleinformatyczny i telekomunikacyjny
IV grupa - sprz´t powszechnego u˝ytku
V grupa - sprz´t oÊwietleniowy
VI grupa - narz´dzia elektryczne i elektroniczne,
z wyjàtkiem wielkogabarytowych stacjonarnych
narz´dzi przemys∏owych
VII grupa - zabawki, sprz´t rekreacyjny i sportowy
VIII grupa - automaty do wydawania
Dyrektywa RoHS dotyczy rynków Unii Europejskiej. Jednak
ze wzgl´du na globalizacj´ przemys∏u elektronicznego szybko
staje si´ standardem na ca∏ym Êwiecie. W wielu krajach, które
nie sà cz∏onkami UE równie˝ prowadzone sà dzia∏ania
uwarunkowane dyrektywà RoHS.
Z punktu widzenia producenta urzàdzeƒ elektronicznych,
jakim jest RADMOR, szczególnie istotny jest zakaz
wykorzystywania o∏owiu, który jest sk∏adnikiem powszechnie
stosowanych stopów lutowniczych. Wychodzàc naprzeciw
intencjom ustawodawcy, majàcym na celu ochron´ zdrowia
ludzi oraz przyjaznego dla Êrodowiska odzysku i usuwania
odpadów sprz´tu, a tak˝e chcàc sprostaç wymogom prawnym
ju˝ w 2004 r. powsta∏ w Radmorze zespó∏ zajmujàcy si´
projektem pn.: „Wdro˝enie technologii lutowania
bezo∏owiowego”. Wbrew nazwie przedsi´wzi´cie to obejmuje
dzia∏ania prowadzàce do eliminacji z procesu produkcyjnego
nie tylko o∏owiu, ale równie˝ pozosta∏ych substancji
wskazanych w dyrektywie RoHS.
W ramach projektu dokonano przeglàdu materia∏ów
stosowanych w produkcji oraz przeanalizowano ca∏à ofert´
handlowà Radmoru, aby sprecyzowaç, w jakim zakresie wymogi
dyrektywy RoHS odnoszà si´ do naszych produktów. Dyrektywa
dopuszcza bowiem stosowanie o∏owiu „w stopach lutowniczych w
sprz´cie u˝ywanym do ∏àcznoÊci, sygnalizacji, transmisji oraz
w sieci zarzàdzania telekomunikacjà”. Z poczynionych przez nas
ustaleƒ wynika, i˝ zalecenia RoHS mogà mieç zastosowanie do
niektórych wyrobów firmy dla sektora cywilnego pod

Oznaczenia produktów spe∏niajàcych wymagania RoHS
Dyrektywa RoHS nie zawiera ˝adnych ustaleƒ regulujàcych
sposób oznaczania wyrobów spe∏niajàcych jej warunki. Producenci
wprowadzili wi´c w∏asne systemy oznaczeƒ, które u∏atwiajà
klientom jednoznacznà identyfikacje tych produktów. Najcz´Êciej
spotykane okreÊlenia to GREEN oraz PB FREE. Pierwsze z nich
oznacza produkt przyjazny dla Êrodowiska, a drugi – z
wyeliminowanym o∏owiem i innymi substancjami wymienionymi
w RoHS.
Deklaracja zgodnoÊci
Unia nie wymaga ˝adnej okreÊlonej deklaracji zgodnoÊci
z dyrektywà RoHS. Producenci najcz´Êciej podajà wi´c informacj´
o zgodnoÊci lub o jej braku. Praktykowane jest te˝ oznaczanie
RoHS-owych wyrobów na opakowaniach zbiorczych
i indywidualnych oraz na fakturach i listach przewozowych.

warunkiem, ˝e sà przeznaczone dla klientów indywidualnych.
Równie˝ z interpretacji prezentowanej przez Ministerstwo
Gospodarki wynika, ˝e ograniczenia majà zastosowanie jedynie
do sprz´tu przeznaczonego dla gospodarstw domowych czyli
klientów indywidualnych w sensie osób fizycznych. Nie dotyczà
one natomiast profesjonalnych urzàdzeƒ dla sektora
przemys∏owego, komunalnego ani ˝adnych s∏u˝b mundurowych,
w szczególnoÊci dla sektora militarnego.
Warto w tym miejscu wspomnieç, ˝e substytuty dla spoiw
o∏owiowych, jak np. Sn-Ag-Cu, Sn-Ag, Sn-Cu, Sn-Bi, sà znane
od lat i ciàgle doskonalone. Wcià˝ jednak nie ma pe∏nych
informacji na temat niezawodnoÊci i wytrzyma∏oÊci lutów
bezo∏owiowych, potwierdzonych d∏ugotrwa∏ymi obserwacjami
eksploatacyjnymi, zw∏aszcza urzàdzeƒ pracujàcych w
warunkach ostrych nara˝eƒ klimatycznych i mechanicznych.
Dlatego te˝ wsz´dzie tam, gdzie od dzia∏ania sprz´tu

Niektóre urzàdzenia technologiczne
(np. piec konwekcyjny)
nie wymagajà modernizacji,
a jedynie zmiany ustawieƒ
i zastosowania nowych spoiw.

TECHNOLOGIE

Radiotelefony 3801
to pierwsze urzàdzenia, które b´dziemy produkowaç
w technologii lutowania bezo∏owiowego

elektronicznego mo˝e zale˝eç ludzkie ˝ycie, prawdopodobnie
d∏ugo jeszcze dopuszczone b´dzie stosowanie o∏owiu w stopach
lutowniczych.
Bioràc pod uwag´ rozwój sytuacji rynkowej i wzrost
nacisków spo∏ecznoÊci mi´dzynarodowej na eliminowanie
substancji szkodliwych dla Êrodowiska, RADMOR sukcesywnie
wprowadza nowe wyposa˝enie technologiczne oraz z uwagà
Êledzi wszelkie zmiany w prawodawstwie. W najbli˝szym
czasie zamierzamy te˝ przeprowadziç kompleksowe badania
radiotelefonów przewoênych 3801 wykonanych w technologii
bezo∏owiowej. Chcemy, aby nasza oferta wychodzi∏a naprzeciw
potrzebom rynku. JeÊli ˝yczeniem naszych klientów b´dzie, aby
nasze produkty nie zawiera∏y substancji zastrze˝onych
w dyrektywie RoHS, od 1 lipca 2006 r. b´dziemy to robiç nawet,
jeÊli nie b´dà nas to tego obligowaç przepisy.
Krzysztof Pawlak
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EKSPORT

Eksportowe sukcesy
V3501 – samochodowy zestaw
radiostacji dor´cznej montowany
w „Dziku” dla Iraku

Ma∏gorzata Zeman

Radmorowskie radiostacje
R3501 sà u˝ywane
m.in. przez ˝o∏nierzy
ze S∏owacji

Fot. RAPORT - WTO
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RADMOR jest najwi´kszym producentem sprz´tu ∏àcznoÊci
radiowej w kraju. U˝ytkownicy naszych systemów ∏àcznoÊci to
g∏ównie polskie przedsi´biorstwa oraz s∏u˝by paƒstwowe – policja,
stra˝ po˝arna, stra˝ graniczna i oczywiÊcie Si∏y Zbrojne RP. Od wielu
lat eksportujemy te˝ wojskowe radiostacje szczebla ∏àcznoÊci
taktycznej. Sukcesy w tej dziedzinie odnosimy nie tylko wÊród
naszych sàsiadów. Nasze radiostacje wojskowe u˝ywane sà
w Czechach, na S∏owacji, Litwie, ¸otwie, w Estonii ale równie˝
w krajach Afryki Pó∏nocnej.
Do tej pory na rynkach zagranicznych sprzedawaliÊmy g∏ównie
dor´czne radiostacje R3501. W roku 2005 RADMOR zawar∏ kolejne
umowy. Jedna z nich dotyczy sprzeda˝y kilkuset samochodowych
zestawów radiostacji V3501 dla Armii Litwy. Dostawa b´dzie
realizowana przez litewskà firm´ ELSIS, z którà RADMOR
wspó∏pracuje ju˝ wiele lat. Od 2001 roku Litwini na naszej licencji
produkujà radiostacje dor´czne L3501 przeznaczone dla w∏asnych
si∏ zbrojnych. Druga z podpisanych umów to kontrakt na dostawy
sprz´tu na ¸otw´. Za poÊrednictwem firmy BELSS - lokalnego
partnera Radmoru – Armia ¸otewska kupi kolejnà parti´ radiostacji
dor´cznych R3501. Nasza obecnoÊç na tym rynku datuje si´ od 2002
roku kiedy to Radmor po raz pierwszy wygra∏ przetarg na Êrodki
∏àcznoÊci dla ∏otewskiego wojska. Dostawy dla obu krajów b´dà
realizowane do 2007 roku.
Nasze radiostacje trafiajà do zagranicznych odbiorców równie˝ za
poÊrednictwem innych polskich producentów wyposa˝enia
wojskowego. W listopadzie ubieg∏ego roku Bumar dostarczy∏ do
Iraku pierwszà parti´ 22 opancerzonych samochodów patrolowych
Ain Jaria I, czyli Dzików-3. Irackie Ministerstwo Obrony Narodowej
zamówi∏o w sumie 600 sztuk tych wozów. Wraz z Dzikami
wyeksportowane zosta∏y radmorowskie zestawy przewoêne
radiostacji V3501 oraz kilkadziesiàt dor´cznych urzàdzeƒ R3501.
Rok po roku Radmor zyskuje nowych odbiorców urzàdzeƒ
wojskowych. Coraz wi´cej ˝o∏nierzy, nie tylko w Polsce, wykonujàc
swoje obowiàzki pos∏uguje si´ naszymi radiostacjami.

RADMOR na Êwiecie

TARGI

W styczniu 2006 roku wzi´liÊmy udzia∏
w Wojskowych Targach Systemów Làdowych i Morskich DEFEXPO
(New Delhi,Indie)

W 2005 roku w D˝akarcie odby∏a si´ konferencja biznesowa.
Polskie firmy przemys∏u zbrojeniowego, w tym równie˝ RADMOR,
prezentowa∏y na niej mo˝liwoÊci wspó∏pracy z indonezyjskimi firmami
oraz dostaw sprz´tu odbiorcom z tego regionu Êwiata.

Zainteresowanie swojà ofertà RADMOR stara si´ wzbudzaç
pokazujàc sprz´t jak najszerszemu gronu potencjalnych
odbiorców. Uczestniczymy w wielu wystawach i targach na
ca∏ym Êwiecie. Pokazujemy nasze urzàdzenia ∏àcznoÊci nie tylko
na specjalistycznych imprezach. Korzystamy te˝ z okazji do
nawiàzania kontaktów podczas wystaw narodowych,
promujàcych na Êwiecie polski przemys∏. W 2005 roku
prezentowaliÊmy nasze radiostacje i radiotelefony zarówno
w krajach oÊciennych jak i na innych kontynentach.
Co roku Radmor uczestniczy w co najmniej kilku wystawach
poza granicami kraju. O tych odbywajàcych si´ na poczàtku
zesz∏ego roku pisaliÊmy w poprzednim numerze naszego
biuletynu („Info-Radmor” nr 2/2005). Druga po∏owa 2005 roku
by∏a pod tym wzgl´dem równie interesujàca. Naszà ofert´ dla
wojska oraz specjalnych odbiorców z sektora cywilnego np.
policji, stra˝y po˝arnej czy stra˝y granicznej prezentowaliÊmy na
targach DEFENSE w Tajlandii, podczas wystawy „Informatyka
i ¸àcznoÊç” w Kijowie oraz na Wystawie Narodowej w Kairze.

Tegoroczne plany wystawiennicze sà równie bogate i obejmujà
nast´pujàce imprezy zagraniczne:
■ DEFEXPO w Indiach (Wojskowe Targi Systemów
Làdowych i Morskich)
■ SOFEX w Jordanii (Targi Wyposa˝enia dla Si∏ Specjalnych)
■ DSA w Malezji (Azjatyckie Targi Przemys∏u Obronnego)
■ DEFENDORY w Grecji (Mi´dzynarodowe Targi Techniki
Wojskowej)
■ INDO DEFENCE w Indonezji (Mi´dzynarodowe Targi
Techniki Wojskowej)
Ma∏gorzata Zeman

Wystawa Narodowa w Kairze
(listopad 2005), zorganizowana przez polskà
Krajowà Izb´ Gospodarczà. MieliÊmy tam
okazj´ przedstawiç naszà ofert´ dla klientów
wojskowych i cywilnych nie tylko z Egiptu,
ale równie˝ z Maroka, Libii i Algierii.
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Jesienne prezentacje

Jesieƒ ka˝dego roku to dla nas okres uczestnictwa w dwóch
bardzo wa˝nych imprezach – w kieleckim Salonie Przemys∏u
Obronnego oraz w wystawie towarzyszàcej Wojskowej
Konferencji Telekomunikacji i Informatyki w Zegrzu.
Ubieg∏oroczny XIII Mi´dzynarodowy Salon Przemys∏u
Obronnego, który odbywa∏ si´ od 29 sierpnia do 1 wrzeÊnia,
zgromadzi∏ rekordowà liczb´ wystawców: 327 firm z 19
krajów. Impreza mia∏a charakter ÊciÊle bran˝owy i ekspozycje
zwiedzali tylko profesjonaliÊci. Wystaw´ obejrza∏o ponad
10 tysi´cy specjalistów i handlowców z ca∏ego Êwiata
m.in. z Iranu, Iraku, Arabii Saudyjskiej, Brazylii czy RPA.
RADMOR po raz dwunasty uczestniczy∏ w tych targach.
Po dwóch latach prezentowania oferty na wspólnym stoisku
Grupy Kapita∏owej Lotniczo-Radioelektronicznej znowu
zorganizowaliÊmy w∏asnà ekspozycj´, która zosta∏a
wyró˝niona dyplomem Targów Kielce za ciekawe rozwiàzania
przestrzenne.
Wojskowi specjaliÊci mogli zapoznaç si´ z nowymi
radiostacjami F@stnet, które b´dà produkowane przez
RADMOR od po∏owy bie˝àcego roku, oraz z dotychczas
dostarczanymi polskiej armii urzàdzeniami ∏àcznoÊci. Na
stoisku mo˝na by∏o obejrzeç:
■ radiostacje wojskowe F@stnet plecakowe RRC 9210 i przewoêne
RRC 9310
■ radiostacje dor´czne 3505
■ radiostacje 3501 w wersji dor´cznej
oraz przewoênej wraz z osprz´tem
(s∏uchawki, mikrofony, zewn´trzne
PTT)
■ radiostacja lotniskowa 340 do
∏àcznoÊci wie˝y lotów z samolotami
■ nowe zasilacze akumulatorowe
litowo-jonowe do radiostacji 3501,
Wystawa towarzyszàca
RRC 9200 i RRC 9210 oraz
wojskowej konferencji
urzàdzenia ∏adujàce
RCMCIS 2005 w Zegrzu

Podczas Salonu Przemys∏u Obronnego w Kielcach (2005)

■ radiotelefon bazowy ZRK 3801 z manipulatorem
oferowany m.in. policji
■ radiotelefon przewoêny 3801 w wersji standardowej oraz
z od∏àczanà p∏ytà czo∏owà
■ radiotelefony dor´czne 31020
MieliÊmy przyjemnoÊç prezentowaç naszà ofert´ wielu
goÊciom - ministrom, genera∏om i oficerom Polskich Si∏
Zbrojnych, a tak˝e przedstawicielom zagranicznych armii.
Od 4 do 5 paêdziernika 2005 r. w centrum SzkoleniowoKonferencyjnym Wojskowego Instytutu ¸àcznoÊci w Zegrzu
odby∏a si´ mi´dzynarodowa konferencja - 7th NATO Regional
Conference on Military Communications and Information
Systems RCMCIS 2005. Jak co roku towarzyszy∏a jej wystawa
systemów i urzàdzeƒ telekomunikacyjno-informatycznych.
KilkanaÊcie firm w niej uczestniczàcych, w tym równie˝
RADMOR, zaprezentowa∏o swoje najnowsze us∏ugi
i rozwiàzania techniczne z dziedziny ∏àcznoÊci i informatyki.
Po raz pierwszy pokazaliÊmy wojskowym specjalistom
∏àcznoÊci model radiostacji osobistej 35010. Jest to niewielkie
urzàdzenie do ∏àcznoÊci, na odleg∏oÊç do 500 m, pomi´dzy
cz∏onkami dru˝yny czy zespo∏u bojowego. PrezentowaliÊmy te˝
dor´cznà radiostacj´ 3505 z nowà klawiaturà. W 2006 roku
pierwsze egzemplarze tej radiostacji zostanà przekazane
wojskowym do prób. Konferencja w Zegrzu to kolejna okazja do
zaprezentowania nowych radiostacji pok∏adowych i
plecakowych rodziny F@stnet. Sà to urzàdzenia, które w
najbli˝szym czasie zastàpià na liniach produkcyjnych
radiostacje RRC 9200 i RRC 9500. Wystaw´ i nasze stoisko
odwiedzi∏o wielu uczestników konferencji – genera∏owie,
oficerowie i podchorà˝owie uczelni wojskowych. Nasza oferta
spotka∏a si´ z du˝ym zainteresowaniem odwiedzajàcych, a
obs∏uga stoiska odpowiada∏a na wiele szczegó∏owych pytaƒ
wojskowych ∏àcznoÊciowców.

Ma∏gorzata Zeman

Wspó∏pracujemy z najlepszymi
Si∏a i powodzenie ka˝dej firmy zale˝y od bardzo wielu
czynników. Jednym z nich jest wykwalifikowana i zaanga˝owana
za∏oga. Wa˝nà rol´ odgrywajà te˝ wspó∏pracownicy
wspomagajàcy prac´ zak∏adowej kadry. Jednym z nich jest pan
prof. dr hab.in˝. Antoni Drapella od wielu lat wspó∏pracujàcy
z naszà firmà w zakresie analizy niezawodnoÊci radmorowskich
urzàdzeƒ.
Po ukoƒczeniu studiów, na Wydziale Elektroniki Politechniki
Gdaƒskiej, swój pierwszy sta˝ pracy mgr in˝. A. Drapella odby∏
w Radmorze w laboratorium kontroli jakoÊci. Potem przez
wiele lat pracowa∏ w naszej firmie jako specjalista ds. kontroli
jakoÊci. Zajmowa∏ si´ wówczas analizowaniem wyników
badaƒ niezawodnoÊci wyrobów, prognozowaniem ich
niezawodnoÊci, opracowywaniem danych ze zg∏oszeƒ
serwisowych oraz analizowaniem niezawodnoÊci wyrobów
mikroelektroniki. Oprócz pracy w Radmorze pan A.Drapella
prowadzi∏ prac´ naukowà i dydaktycznà na Politechnice
Gdaƒskiej, a póêniej równie˝ na innych uczelniach.
Umo˝liwia∏a ona osiàganie kolejnych tytu∏ów naukowych a˝ do
tytu∏u profesora nauk technicznych, którà to nominacj´ pan
prof. dr hab. in˝. Antoni Drapella odebra∏ z ràk Prezydenta RP
w grudniu 2005r. Obecnie pan profesor pracuje w Pomorskiej
Akademii Pedagogicznej w S∏upsku w Katedrze Informatyki
i Statystyki. W latach 2002÷2005 pe∏ni∏ funkcj´ Prorektora
ds. Nauki tej uczelni. Jest te˝ cz∏onkiem komitetu technicznego
ds. niezawodnoÊci Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Pan prof. Drapella zajmujàc si´ problemami niezawodnoÊci
zawsze prezentowa∏ in˝ynierskie i praktyczne podejÊcie do tego
niezwykle z∏o˝onego, a czasami bardzo teoretycznego
zagadnienia. Wykorzystujàc swoje doÊwiadczenie w tej
dziedzinie w 1996r. opracowa∏ dla naszej firmy prognoz´
niezawodnoÊci i podatnoÊci naprawczej wojskowej radiostacji
dor´cznej 3501. Póêniejsza eksploatacja urzàdzenia, a
zw∏aszcza rejestrowany w naszym serwisie niski poziom
wadliwoÊci, potwierdzi∏y spe∏nienie wymagaƒ naszego klienta
dotyczàce po˝àdanej wielkoÊci Êredniego czasu
mi´dzyawaryjnego.

O NAS

A.Drapella odbiera profesorskà nominacj´
z ràk prezydenta A.KwaÊniewskiego (2005r.)

W 2005r. pan profesor wykona∏ obliczenia zwiàzane
z testami weryfikacyjnymi Êredniego czasu mi´dzyawaryjnego
radmorowskich stacji bazowych 32027-160 dostarczonych dla
Policji i Stra˝y Granicznej w ramach kontraktów
finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Do obliczeƒ,
zgodnie z wymaganiami zawartymi w kontrakcie,
wykorzystano natowskie normy z zakresu niezawodnoÊci.
Analiza danych z eksploatacji, uzyskanych od klientów,
potwierdzajà ˝e stacje bazowe produkcji RADMOR S.A. ze
znacznà nadwy˝kà spe∏niajà wymagania w zakresie
niezawodnoÊci. Obecnie RADMOR prowadzi prace nad
wdro˝eniem do produkcji kolejnych radiostacji przeznaczonych
dla polskiej armii. W zwiàzku z tym prof. A.Drapella
przeprowadza obliczenia dotyczàce prognozowania
wskaêników niezawodnoÊci nowych urzàdzeƒ.
Badania urzàdzeƒ, analiza i prognozowanie ich
niezawodnoÊci to dzisiaj niezb´dny etap wdra˝ania do
produkcji urzàdzeƒ spe∏niajàcych oczekiwania najbardziej
wymagajàcych klientów. Cieszymy si´, ˝e mo˝emy w tej
dziedzinie korzystaç z wiedzy i doÊwiadczenia prof. Antoniego
Drapelli.
Andrzej Zegarek

Dyskusja na temat prognozy niezawodnoÊci
radia softwarowego dla odbiorcy wojskowego
(od lewej: A. Zegarek, szef Biura
Zapewnienia JakoÊci, prof. A.Drapella,
J.Berent, konstruktor wiodàcy
z Biura Rozwoju)

Fot. L.Fiedorowicz
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Przedstawiciele handlowi i autoryzowane serwisy RADMOR S.A.

SERWIS FABRYCZNY:
tel.: (058)69-96-644 - Biuro
tel.: (058)69-96-648 - Warsztat
fax: (058)69-96-642
e-mail: serwis@radmor.com.pl
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■ Bia∏ystok, PROLAB, tel.: (085)748-00-45

■ Olsztyn, NAPRAWA ELEKTR. POJAZDOWEJ, tel.: (0503)00-42-12

■ Bielsko Bia∏a, HALO-RADIO-SERWIS, tel.: (0603)98-03-47

■ Opole, RADPOL, tel.: (077)441-65-69

■ Bydgoszcz, KWANT, tel.: (052)323-32-66

■ Ostro∏´ka, US¸UGI RADIO¸ÑCZNOÂCI, tel.: (029)760-50-22

■ Cz´stochowa, SINAD, tel.: (0601)43-19-31

■ Poznaƒ, FOKS, tel.: (061)847-29-80

■ Dàbrowa Górnicza, TELMI, tel.: (032)261-24-09

■ Poznaƒ, RADIOSERWIS, tel.: (061)820-57-91

■ Deszczno, ALCOM, tel.: (095)751-32-11

■ Poznaƒ, RTF- SERWIS, tel.: (061)820-93-27

■ Gdynia, RADKOM, tel.: (058)699-66-93

■ Poznaƒ, ZAK¸AD ELEKTRONICZNY, tel.: (061)661-53-94

● Gdynia, SERWIS FABRYCZNY tel.: (058)699-66-40

■ Prudnik, TELE AB ELECTRONICS, tel.: (0606)80-45-39

■ Inowroc∏aw, RADIOKOMUNIKACJA SERWIS, tel.: (052)355-45-81

■ Radom, A-Z STUDIO, tel.: (048)362-20-79

■ Kielce, MZK, tel.: (041)345-24-21 w.295

■ Rzeszów, MPDiM, tel.: (017)853-28-25

■ Koszalin, ERTEL, tel.: (094)341-65-96

■ S∏upsk, BRYGADIER, tel.: (059)844-47-34

■ Kraków, ERDEX, tel.: (012)636-97-90

■ Stargard Szczeciƒski, KUBA TRONIC, tel.: (091)578-47-60

■ Kraków, ZUEiK, tel.: (012)266-39-39

■ Szczecin, ZEMIT, tel.: (091)462-38-42

■ Kramsk, POLRADKOM, tel.: (063)246-72-22

■ Tomaszów Maz., PANEL, tel.: (044)724-66-56

■ Krotoszyn, RADIO-SERWIS, tel.: (062)725-36-13

■ Toruƒ, JANMAR, tel.: (056)621-94-49

■ Lubin, INOVA, tel.: (076)846-21-46

■ Tychy, MONRAD, tel.: (032)219-91-01

■ Lublin, COM RADIO, tel.: (081)743-83-83

■ Warszawa, DALES, tel.: (022)643-96-81

■ Lublin, RADTEL, tel.: (081)743-40-50

■ W∏oc∏awek, RADIOKOMUNIKACJA, tel.: (054)413-32-32

■ ¸aƒcut, NAPRAWA RADIOTELEFONÓW, tel.: (017)225-43-72

■ Wroc∏aw, MEGAHERC, tel.: (071)368-05-25

■ ¸ódê, JAL, tel.: (042)676-29-22

■ Wroc∏aw, N.S.E., tel.: (071)765-90-26

■ Mielec, ZEN, tel.: (017)582-77-75

RADMOR S.A.
ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia
tel.: 058/69.96.999 – centrala
fax: 058/69.96.992 – kancelaria
www.radmor.com.pl

Bezp∏atne wydawnictwo
„INFO-RADMOR”
ukazuje si´ 2 razy do roku.

Redakcja Info-Radmor:
tel.: 058/69.96.651 - Ma∏gorzata Zeman
fax: 058/69.96.992
e-mail: targi@radmor.com.pl

