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Drodzy Czytelnicy,

Rok 2007 jest dla Radmoru rokiem jubileuszowym -
firma obchodzi 60 rocznic´ powstania. SzeÊçdziesiàt lat 

to szmat czasu. Przez wszystkie te lata zmienia∏a si´ sama firma 
i oferowany przez nià asortyment. Niewielki zak∏ad serwisowy z roku
1947 jest teraz najwi´kszym polskim producentem urzàdzeƒ ∏àcznoÊci
radiowej. RADMOR to dzisiaj firma znana i uznana, to krajowy lider 
w dziedzinie produkcji wojskowego sprz´tu ∏àcznoÊci i jego g∏ówny
dostawca dla polskiej armii. Stosowane w tej dziedzinie rozwiàzania
mia∏y równie˝ korzystny wp∏yw na techniczny poziom „cywilnych”
urzàdzeƒ radiokomunikacji ruchomej.

JesteÊmy dumni z naszej przesz∏oÊci a w przysz∏oÊç patrzymy 
z optymizmem. Dzisiejszy RADMOR to 60-letni wysi∏ek wielu ludzi.
„To nasza firma” z dumà powiedzieç mo˝e 400 pracowników firmy
oraz setki tych, którzy przez wszystkie te lata tworzyli histori´ i dzieƒ
dzisiejszy zak∏adu.

Z okazji 60-lecia biuletyn jest poÊwi´cony historii naszej firmy i jej
obecnej kondycji. Chcemy pochwaliç si´ najnowszymi osiàgni´ciami -
urzàdzeniami, które zosta∏y skonstruowane przez radmorowskich
in˝ynierów. 

Dzi´kujemy za nadsy∏ane ˝yczenia i wszystkie mi∏e s∏owa
skierowane do naszej za∏ogi z okazji jubileuszu. Mamy nadziej´, 
˝e b´dziemy wspó∏pracowaç z Paƒstwem przez wiele kolejnych lat.

Redakcja

Innowacyjni i cenni

Najbardziej opiniotwórcze dzienniki i czasopisma corocznie
opracowujà ró˝norodne rankingi polskich firm. Przedsi´biorstwa
oceniane sà pod wzgl´dem osiàganych zysków, rentownoÊci, dynamiki
rozwoju i wed∏ug wielu innych kryteriów. RADMOR cz´sto brany jest 
w takich opracowaniach pod uwag´.
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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.

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

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

„Lista 2000 polskich przedsi´biorstwa” (Rzeczpospolita, 26.10.2006)
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Od pi´ciu lat ogólnopolski dziennik „Rzeczpospolita” publikuje „List´
2000 polskich przedsi´biorstw”. Jest to ranking firm opracowywany na
podstawie ankiet rozsy∏anych przez redakcj´ do 3500 przedsi´biorstw.
Dane finansowe, informacje o strukturze w∏aÊcicielskiej, eksporcie 
i zatrudnieniu s∏u˝à do przygotowania zestawienia 2000 najlepszych
firm. LiÊcie towarzyszy równie˝ wybór 20 „Dobrych Firm” tj. takich,
które rozwijajà si´ nie tylko dynamicznie, ale i efektywnie. 

Dane ankietowe pos∏u˝y∏y redakcji do opracowywania list firm
najlepszych w 2006 roku w ró˝nych kategoriach: najbardziej
rentownych, najwi´kszych eksporterów, osiàgajàcych najwi´ksze
zyski, najwi´cej inwestujàcych, zwi´kszajàcych zatrudnienie itp. Na
jednej z takich list RADMOR znalaz∏ si´ na pierwszym miejscu. Zosta-
liÊmy najbardziej innowacyjnym przedsi´biorstwem produkcyjnym.
Ranking ten zosta∏ opracowany przez „Rzeczpospolità” po raz czwarty.
Do zesz∏orocznej edycji rankingu zg∏oszonych zosta∏o 136 firm. Przy
sporzàdzaniu zestawienia redakcja pos∏u˝y∏a si´ wskaênikiem 
o maksymalnej wartoÊci szeÊciu punktów. Punkty przydzielano m.in.
za udzia∏ wydatków na dzia∏alnoÊç badawczo-rozwojowà 
w stosunku do przychodów firmy oraz za stosunek zatrudnionych 
w dzia∏alnoÊç rozwojowà do ogó∏u zatrudnionych. RADMOR zebra∏
3,667 punktów i zajà∏ pierwszà lokat´. Na kolejnych miejscach, wÊród
100 sklasyfikowanych w rankingu firm, znalaz∏y si´ m.in. KHS
Krosno, Lentex, Rafineria Trzebinia i ComputerLand. 

W marcowym numerze 2007 mie-
si´cznik „Forbes” opublikowa∏ ranking
najcenniejszych firm „Diamenty Forbesa”.
Jest to zestawienie firm o najwi´kszym
wzroÊcie nie przychodów ani zysków, lecz
wartoÊci. Pod uwag´ brane by∏y przedsi´-
biorstwa rentowne, o wysokiej p∏ynnoÊci
bie˝àcej, niezalegajàce z p∏atnoÊciami 
i które w 2005 roku osiàgn´∏y przychody
ze sprzeda˝y na poziomie co najmniej 
8 mln z∏. RADMOR znalaz∏ si´ wÊród
1509 firm spe∏niajàcych te kryteria. Po
ostatecznej ocenie na LiÊcie Diamentów
znalaz∏o si´ 250 przedsi´biorstw o du˝ym
potencjale, które w ciàgu ostatnich trzech
lat osiàgn´∏y najwi´kszy wzrost wartoÊci.
WÊród 202 Êrednich przedsi´biorstw
RADMOR znalaz∏ si´ na 36 miejscu. Ranking promuje firmy
dynamicznie rosnàce, kumulujàce zyski i inwestujàce w aktywa trwa∏e
takie jak np. hale i linie produkcyjne. 

Cieszymy si´, ˝e wyniki finansowe Radmoru, inwestowanie 
w rozwój bazy produkcyjnej i technologii znalaz∏y odzwierciedlenie 
w miejscach zajmowanych przez nas w rankingach najlepszych firm.

Ma∏gorzata Zeman

Innowacyjni i cenni

Nasze sukcesy w rankingach zauwa˝ajà te˝ w∏adze Gdyni
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Na poczàtku by∏ Narwik
Historia zak∏adu ma swój poczàtek 19 listopada 1947 roku, kiedy to

w Sàdzie Okr´gowym w Gdaƒsku zosta∏o zarejestrowane
przedsi´biorstwo pod nazwà: Morska Obs∏uga Radiowa Statków
Spó∏ka z o.o. w Gdaƒsku. Spó∏ka powsta∏a z inicjatywy Zjednoczenia
Stoczni Polskich, Gdynia-Ameryka Linie ˚eglugowe S.A. oraz
„Dalmoru”. Udzia∏ w jej powstaniu mia∏a równie˝ Politechnika
Gdaƒska. Pierwszym prezesem Zarzàdu, wówczas jednoosobowego,
zosta∏ prof. Pawe∏ Szulkin w∏aÊnie z Politechniki Gdaƒskiej.
Poczàtkowo Morska Obs∏uga Radiowa Statków Spó∏ka z o.o. zatrud-
nia∏a siedem osób i mieÊci∏a si´ w piwnicach Politechniki Gdaƒskiej.
Jej zadaniem by∏o zapewnienie serwisu dla eksploatowanych na pol-
skich statkach urzàdzeƒ radiowych, orzecznictwo w zakresie wyboru
urzàdzeƒ radiowych, poÊrednictwo w ich nabywaniu, a tak˝e instalo-
wanie urzàdzeƒ radiowych. Spó∏ka rozpocz´∏a prac´ od konserwacji 
i remontu sprz´tu ocala∏ego ze zniszczeƒ wojennych. W zdecydowanej
wi´kszoÊci by∏a to „zbieranina” produktów ró˝nych firm. Brak
wyposa˝enia warsztatowego i pomiarowego powodowa∏, ˝e podsta-
wowym kapita∏em spó∏ki by∏y umiej´tnoÊci oraz doÊwiadczenie jej
pracowników. 

W 1949 roku spó∏ka zosta∏a przekszta∏cona w przedsi´biorstwo
paƒstwowe MORS (Morska Obs∏uga Radiowa Statków) i z warsztatu
us∏ugowego awansowa∏a na przemys∏owy zak∏ad us∏ugowo-
produkcyjny. Siedziba firmy zosta∏a przeniesiona z „politechnicznej
piwnicy” do baraków dawnego obozu repatriacyjnego w Gdaƒsku-
Narwiku. W 1950 roku pojawia∏y si´ pierwsze urzàdzenia
„morsowskiej” produkcji - autoalarmy, rozg∏oÊnie koncertowe,
odbiorniki kutrowe, echosondy i morskie odbiorniki komunikacyjne.
Konstrukcyjne wysi∏ki MORS-a znalaz∏y uznanie i w 1953 roku
w∏àczono do profilu dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa produkcj´ sprz´tu 
i wyposa˝enia radiowego. W zwiàzku z rozwojem dzia∏alnoÊci
produkcyjnej przedsi´biorstwa podj´to decyzj´ o kolejnej zmianie
lokalizacji. Koƒczy∏ si´ okres zwany ˝artobliwie od poprzedniej
lokalizacji „epokà barakowà”. Zak∏ad przeniós∏ si´ z Narwiku do nowej
siedziby w Gdyni przy ulicy Zygmunta Augusta.

„Królewska” lokalizacja
Nowe warunki lokalowe umo˝liwiajàce rozwój przedsi´biorstwa

pozwoli∏y na rozszerzenie zakresu us∏ug serwisowych. Stworzono sieç
placówek terenowych – od Gdaƒska a˝ po Szczecin. By∏y to licencjono-
wane punkty serwisowe renomowanych producentów urzàdzeƒ
elektroniki morskiej takich jak Marconi, Deca, SAIT i Kelvin Hughes.
Zdobyte doÊwiadczenie i kontakt z wyrobami producentów sprz´tu
radiowego z ówczesnej Êwiatowej czo∏ówki zaowocowa∏y brzemien-
nymi w skutki decyzjami podj´tymi w 1954 roku. „Koronnà” dziedzinà
produkcyjnà zak∏adu sta∏a si´ ∏àcznoÊç radiowa UKF FM. Efektem
konsekwentnie realizowanej strategii by∏o pojawienie si´ pierwszych
„rodzimych” radiotelefonów: w 1956 roku radiotelefonu FM-252, 
a dwa lata póêniej radiotelefonu FM-302. Wzrost produkcji i zatrud-
nienia dyktowany potrzebami rynku w istotny sposób ograniczany by∏
istniejàcymi warunkami lokalowymi. W 1959 Urzàd Miejski w Gdyni
wyda∏ zgod´ na budow´ zak∏adu na Grabówku mi´dzy torami
kolejowymi w przysz∏ym centrum komunikacyjnym dzielnicy
przemys∏owej, jak to wtedy okreÊlano. W 1965 roku oddano do u˝ytku
hal´ Wydzia∏u Mechanicznego. Przeprowadzki kolejnych wydzia∏ów
zakoƒczy∏y si´ wiosnà 1968 roku. 

W 1971 roku z cz´Êci produkcyjnej MORS-a wydzielono odr´bnà
jednostk´ w resorcie przemys∏u maszynowego i firma ju˝ pod nazwà
Zak∏ady Radiowe RADMOR wkroczy∏a w okres swej „dojrza∏oÊci” -
samodzielna organizacyjnie i terytorialnie. 

Na Hutniczej
Charakterystyczny dla lat siedemdziesiàtych czas zmian

gospodarczych w istotny sposób zawa˝y∏ na dalszych losach i kierun-
kach rozwoju zak∏adu. Ros∏o zapotrzebowanie na sprz´t radio-
komunikacyjny dla s∏u˝b cywilnych – pozbawiony ju˝ nimbu
„urzàdzeƒ specjalnego przeznaczenia”. Produkowano wówczas
szeroki asortyment sprz´tu, który umo˝liwia∏ realizacj´ systemów
∏àcznoÊci dla zró˝nicowanego grona odbiorców. Rocznie zak∏ad
dostarcza∏ ponad 20 tysi´cy urzàdzeƒ. Firma praktycznie zmono-
polizowa∏a krajowy rynek urzàdzeƒ làdowej radiokomunikacji
ruchomej. W po∏owie tej dekady w miejsce „szarom∏otkowych”
radiotelefonów pierwszej generacji pojawi∏y si´, w odmiennych ni˝
dotychczas ciemnowiÊniowych obudowach, tranzystorowe urzàdzenia
przewoêne typu 3001. Produkowano je w postaci zunifikowanych
bloków umo˝liwiajàcych wykonywanie wersji radiotelefonów dla
ka˝dego z eksploatowanych zakresów cz´stotliwoÊci. Równolegle
przebiega∏a „tranzystoryzacja” i miniaturyzacja urzàdzeƒ noszonych. 

W okresie tym trwa∏y tak˝e prace konstrukcyjne nad nowymi
urzàdzeniami elektroniki morskiej. Opracowano, a nast´pnie
rozpocz´to produkcj´ krótkich serii nowoczesnych odbiorników
komunikacyjnych, echosond, radionamierników i rozg∏oÊni
manewrowych. Urzàdzenia te spe∏nia∏y wymagania mi´dzynaro-
dowych instytucji kwalifikacyjnych i by∏y eksportowane do wielu
krajów, równie˝ jako elementy wyposa˝enia jednostek morskich
produkowanych w polskich stoczniach.

Tworzone centralnie priorytety gospodarcze dla produkcji rynkowej
spowodowa∏y, ˝e zak∏ad pragnàcy pozyskiwaç Êrodki niezb´dne dla
dalszego rozwoju i modernizacji musia∏ podjàç produkcj´ tzw.

Okràg∏y jubileusz

FM 302 – jeden z pierwszych radiotelefonów (1956 r.)



„urzàdzeƒ rynkowych”. W 1975 roku zdecydowano o przygotowaniu 
i uruchomieniu produkcji nowoczesnego radiowego odbiornika
stereofonicznego klasy hi-fi. Pierwszy model tego zestawu o nazwie
RADMOR 5100 pojawi∏ si´ ju˝ w 1977 roku. Popularna „Radmoryna”
sta∏a si´ przebojem rynkowym. W∏aÊnie ten odbiornik radiowy
przyczyni∏ si´ do spopularyzowania nazwy zak∏adu, który od tej pory
dla szerokiego grona odbiorców sta∏ si´ synonimem jakoÊci i wyso-
kiego poziomu technicznego. To poczàtkowo „niechciane dziecko” by∏o
produkowane przez blisko 10 lat, a liczba sprzedanych egzemplarzy
wynios∏a oko∏o 150 tysi´cy.

Sierpieƒ 1980 roku, zdominowany wydarzeniami w Stoczni
Gdaƒskiej, przebiega∏ w zak∏adzie podobnie jak na ca∏ym Wybrze˝u.
Nasi delegaci uczestniczyli w dzia∏aniach Mi´dzyzak∏adowego
Komitetu Strajkowego. Powszechnie oczekiwano na docierajàce za ich
poÊrednictwem informacje. Podpisanie „porozumieƒ sierpniowych” 
i wiàzane z tym faktem nadzieje zaowocowa∏y wieloma inicjatywami,
i to zarówno w obszarze spo∏ecznym (powstaje zak∏adowa NSZZ
„SolidarnoÊç”), jak i zawodowym. Niestety, nadzieje te szybko si´
rozwia∏y. W poniedzia∏ek 14 grudnia 1981 roku na zak∏adowych
portierniach to˝samoÊç pracowników sprawdzali uzbrojeni ˝o∏nierze,
a na placu przed Radmorem pojawi∏ si´ czo∏g. Zak∏ad zosta∏
zmilitaryzowany. Zablokowane zosta∏y kontakty mi´dzynarodowe 
a ograniczenia w imporcie podzespo∏ów w istotny sposób zadecy-
dowa∏y o wielkoÊci produkcji oraz o poziomie technicznym wyrobów. 
O ile w koƒcówce lat siedemdziesiàtych prezentowa∏y one Êredni
poziom europejski, to w miar´ up∏ywu czasu dystans ten zdecydowa-
nie si´ powi´ksza∏. Na szcz´Êcie, w miar´ likwidacji ograniczeƒ na∏o-
˝onych przez stan wojenny, zak∏ad stopniowo odzyskiwa∏ poprzednià
kondycj´. Powstawa∏y nowe wersje sprz´tu radiokomunikacyjnego,
nawigacyjnego oraz nowa generacja radioodbiorników i zestawów
stereofonicznych.

„Nowe” czasy
Nadszed∏ rok 1989, a wraz z nim prze∏om w ˝yciu politycznym 

i gospodarczym kraju. Odbiegajàce standardem i poziomem rozwiàzaƒ
technicznych urzàdzenia musia∏y nagle sprostaç konkurencji
wyrobów oferowanych przez czo∏ówk´ firm Êwiatowych. Konkurencji
tej nie wytrzyma∏o wiele firm. Najpierw „polegli” producenci
elementów i podzespo∏ów, a potem zak∏ady urzàdzeƒ finalnych.
Pojawienie si´ na rynku takich potentatów w dziedzinie radiokomu-
nikacji UKF FM, jak Motorola, Icom, Yaesu czy w dziedzinie
elektroniki morskiej Marconi nie mog∏o pozostaç bez wp∏ywu na
funkcjonowanie zak∏adu. Aby sprostaç konkurencji konieczne sta∏o si´
szybkie unowoczeÊnienie produkowanych urzàdzeƒ, zmiana technik
ich wytwarzania oraz wprowadzenie zmian organizacyjnych. Wtedy
w∏aÊnie stworzono ogólnokrajowà sieç punktów sprzeda˝y i serwi-
sowania radmorowskich urzàdzeƒ.

Otwarcie rynku by∏o przyczynà problemów z konkurencjà, ale mia∏o
równie˝ swojà dobrà stron´ – ∏atwiejszy dost´p do nowoczesnych
elementów i technologii. Zaowocowa∏o to unowoczeÊnieniem radmo-
rowskich wyrobów oraz technologii ich produkcji. Od 1991 roku
sukcesywnie kupowane sà maszyny pozwalajàce na wprowadzenie
monta˝u powierzchniowego. KoniecznoÊç sprostania aktualnym
wyzwaniom wymusi∏a równie˝ wprowadzenie nowoczesnych technik
zarzàdzania, projektowania i sterowania produkcjà. Przetrwanie
pierwszego, najtrudniejszego czasu nap∏ywu konkurencyjnych
wyrobów, mimo wprowadzonych zmian i ulepszeƒ, nie mog∏o byç
jedynà gwarancjà d∏ugookresowego sukcesu. Konieczne stawa∏o si´
poszukiwanie nowego stabilnego grona odbiorców. Wykorzystujàc
kapita∏ wieloletnich doÊwiadczeƒ w produkcji urzàdzeƒ profesjo-
nalnych, równie˝ na potrzeby armii, firma nawiàza∏a Êcis∏à wspó∏-
prac´ z Ministerstwem Obrony Narodowej. W 1996 roku powsta∏a
dor´czna radiostacja wojskowa, której walory techniczne i eksplo-
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Testery komputerowe do przeprowadzania badaƒ radiostacji wojskowych Nowoczesna linia do monta˝u powierzchniowego elementów

Odbiornik radiowy 5100,
nazywany „Radmorynà”,
by∏ przebojem rynkowym
koƒca lat ‘70



atacyjne zadecydowa∏y o wprowadzeniu jej na wyposa˝enie polskiej
armii. W 1996 roku podpisano umow´ z francuskà firmà THOMSON-
CSF (obecnie Thales) na transfer technologii radiostacji rodziny PR4G.
Asortyment sprz´tu wojskowego wzbogacony zosta∏ o licencyjne
radiostacje plecakowe i pok∏adowe. Radmor sta∏ si´ krajowym liderem
w dziedzinie produkcji wojskowego sprz´tu ∏àcznoÊci i jego g∏ównym
dostawcà dla polskiej armii. Stosowane w tej dziedzinie rozwiàzania
mia∏y równie˝ korzystny wp∏yw na techniczny poziom „cywilnych”
urzàdzeƒ radiokomunikacji ruchomej. 

W nowym stuleciu
Koniec lat dziewi´çdziesiàtych to okres, kiedy w firmie nastàpi∏o

wiele zmian. Podejmowane by∏y nie tylko dzia∏ania inwestycyjne,
zapewniajàce wysokà jakoÊç oferowanego sprz´tu, ale tak˝e
organizacyjne, majàce na celu coraz lepszà i sprawniejszà obs∏ug´
klientów. Dzi´ki temu w XXI wiek RADMOR wszed∏ jako
przedsi´biorstwo pod ka˝dym wzgl´dem nowoczesne. 

Projektowanie urzàdzeƒ elektronicznych wymaga stosowania coraz
bardziej „wyszukanych” podzespo∏ów. Konstruktorzy majà do swojej
dyspozycji coraz to mniejsze i delikatniejsze elementy i uk∏ady
scalone. Przy zastosowaniu takich podzespo∏ów konieczne jest
wyposa˝enie wydzia∏ów produkcyjnych w urzàdzenia nie tylko do ich
monta˝u, ale równie˝ do kontroli ca∏ego procesu technologicznego. Od
1999 roku RADMOR stale unowoczeÊnia wykorzystywanà do
produkcji baz´ sprz´towà. Modernizowane sà hale produkcyjne,
poczàwszy od hali monta˝u finalnego urzàdzeƒ, a skoƒczywszy na
hali produkcyjnej bloków elektronicznych, którà wyposa˝ono mi´dzy

innymi w nowoczesnà lini´ do monta˝u powierzchniowego. Od 2006
roku, na ˝yczenie klientów, mo˝emy równie˝ produkowaç nasze
urzàdzenia w „ekologicznej” technologii bezo∏owiowej, chocia˝ unijna
dyrektywa RoHS pozwala na stosowanie w sprz´cie ∏àcznoÊci stopów
lutowniczych z zawartoÊcià o∏owiu. Poniewa˝ jednak wzrastajà
naciski na eliminowanie z produkcji substancji szkodliwych dla
Êrodowiska - Radmor jest do tego przygotowany. W efekcie mamy
coraz wi´ksze mo˝liwoÊci w∏asnej produkcji, ale równie˝ Êwiadczenia
us∏ug monta˝u bloków innym firmom. 

Dla ugruntowania pozycji lidera na rynku dostawców Êrodków
∏àcznoÊci oraz zwi´kszenia zaufania do firmy RADMOR podda∏ cer-
tyfikacji swój System JakoÊci. Pierwszy certyfikat ISO firma uzyska∏a
w 1998 roku, a od 2001 roku ma te˝ natowski certyfikat AQAP. 

Zmiany organizacyjne nastàpi∏y nie tylko w samej firmie, ale
równie˝ w strukturze w∏aÊcicielskiej. W maju 2002 roku rzàd roz-
poczà∏ przekszta∏cenia strukturalne przemys∏u obronnego polegajàce
mi´dzy innymi na utworzeniu grup kapita∏owych. Przedsi´biorstwa
produkujàce okreÊlony przez MON asortyment uzbrojenia zosta∏y
w∏àczone do jednego z dwóch holdingów: amunicyjno-rakietowo-
pancernego lub lotniczo-radioelektronicznego. RADMOR jako
producent radiostacji i systemów ∏àcznoÊci radiowej zosta∏ w∏àczony
w struktur´ Grupy Kapita∏owej Lotniczo-Radioelektronicznej, nad
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którà nadzór w∏aÊcicielski obj´∏a Agencja Rozwoju Przemys∏u –
dominujàcy udzia∏owiec wszystkich spó∏ek tworzàcych holding. Dzi´ki
wspólnym dzia∏aniom promocyjnym mo˝emy pokazywaç
radiotelefony i radiostacje na Êwiatowych imprezach targowych, nie
tylko elektronicznych, ale i lotniczych. Nasza oferta jest teraz
prezentowana razem z produktami innych cz∏onków grupy. 

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, takie jak 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.
Radmorowskie radiostacje wojskowe u˝ywane sà w Czechach, na
S∏owacji, Litwie, ¸otwie, w Estonii a tak˝e w tak egotycznych krajach
jak Algieria, Nigeria, Malezja i Indonezja. Nasze radiostacje trafiajà do
zagranicznych odbiorców równie˝ za poÊrednictwem innych polskich
producentów wyposa˝enia wojskowego. Koncern Bumar dostarcza do
Iraku opancerzone samochody patrolowe wyposa˝one w radmorowskie
zestawy przewoêne radiostacji oraz urzàdzenia dor´czne. W 2006 roku
podpisaliÊmy kontrakt na dostaw´ radiostacji dla armii indonezyjskiej.
Coraz wi´cej ˝o∏nierzy, nie tylko w Polsce, wykonujàc swoje obowiàzki,
pos∏uguje si´ naszymi radiostacjami. 

Patrzymy w przysz∏oÊç
Jubileusze, zw∏aszcza te okràg∏e, zawsze sk∏aniajà do refleksji,

krytycznej oceny przesz∏oÊci i konfrontacji zamierzeƒ z dokonaniami.
Stanowià te˝, i mo˝e to jest w nich najwa˝niejsze, w∏aÊciwy moment
dla wytyczenia perspektyw dalszego dzia∏ania. SzeÊçdziesiàt lat to
wiele. To okres wystarczajàcy dla pojawienia si´ nowych trzech
pokoleƒ ludzi, a w historii zak∏adu elektronicznego to nie trzy poko-
lenia – to trzy epoki.

RADMOR jako jeden z niewielu polskich zak∏adów elektronicznych
potrafi∏ przystosowaç si´ do zachodzàcych zmian gospodarczych,
skutecznie dzia∏aç i konkurowaç na globalnym rynku elektroniki pro-
fesjonalnej. Wykorzystujàc kapita∏ wieloletnich doÊwiadczeƒ, potrafi∏
w zadziwiajàco skuteczny sposób przejÊç do nowej rzeczywistoÊci gos-
podarczej i technicznej. Jest to zas∏uga zarówno umiej´tnoÊci przewi-
dywania i podejmowania dalekowzrocznych decyzji przez kolejne
zarzàdy firmy oraz wk∏adu pracy i zaanga˝owania ca∏ej za∏ogi. 

Na niewàtpliwy sukces, jakim jest dzisiejsza kondycja przedsi´-
biorstwa, z∏o˝y∏ si´ wysi∏ek wielu ludzi. 

Radmor nadal b´dzie si´ rozwija∏ i oferowa∏ nowoczesne urzàdzenia
do ∏àcznoÊci profesjonalnej. Naszà si∏à jest zdolnoÊç do elastycznego
reagowania na bie˝àce potrzeby klienta i wprowadzenie do oferowanych
systemów ∏àcznoÊci „funkcji na ˝yczenie”. Dla takich s∏u˝b jak Policja,
Stra˝ Graniczna czy Stra˝ Po˝arna mo˝liwoÊç adaptacji sprz´tu do poja-
wiajàcych si´ nowych zadaƒ mo˝e byç bardzo wa˝na. OczywiÊcie
b´dziemy równie˝ proponowaç nowe rozwiàzania dla wojska,
odpowiadajàce za∏o˝eniom koncepcji „˝o∏nierza XXI wieku”.

Jerzy MyÊliwiec
Ma∏gorzata Zeman

Istotnym elementem kontroli jakoÊci procesów technologicznych jest system
wizyjnej kontroli uk∏adów

Urzàdzenie Expert s∏u˝y do wykonywania monta˝u modeli, prototypów 
i nietypowych bloków urzàdzeƒ

Najwi´kszym odbiorcà radiostacji 
jest polska armia, która u˝ywa jej 
nie tylko w kraju, ale równie˝ 
podczas misji pokojowych 
i stabilizacyjnych



Wspó∏czesne armie wykonujà swoje zadania w ró˝nych
warunkach, w zmieniajàcym si´ otoczeniu i o ka˝dej porze
dnia i nocy. Jednym z warunków powodzenia prowadzonej
operacji jest posiadanie niezawodnej ∏àcznoÊci. W nowo-
czesnych armiach obserwuje si´ tendencje do zapewnienia
∏àcznoÊci radiowej z ka˝dym ˝o∏nierzem w ramach pod-
oddzia∏u, a jeszcze kilka lat temu radiostacjà dysponowali
tylko dowódcy. Obecnie zachodzi potrzeba nawiàzywania
∏àcznoÊci radiowej z ˝o∏nierzami najni˝szego nawet
szczebla. Z uwagi na du˝à iloÊç sprz´tu, który nosi ze sobà
˝o∏nierz dodatkowe obarczanie go radiostacjà, nawet
dor´cznà, nie zawsze jest mo˝liwe. Szczególnie cz∏onkowie
oddzia∏ów specjalnych, którzy muszà skoncentrowaç si´ na
wykonywanym zadaniu, nie mogà byç wyposa˝ani w ci´˝ki
sprz´t wymagajàcym skupienia uwagi na jego obs∏udze. 

Dzi´ki nieustannemu rozwojowi nowoczesnych technik
przesy∏ania informacji oraz miniaturyzacji mo˝liwym by∏o
skonstruowanie radiostacji przeznaczonych dla ka˝dego
˝o∏nierza. Urzàdzenia, o których mowa to radiostacje osobiste
nale˝àce do grupy PRR (z ang. Personal Role Radio). Sà to
niewielki i bardzo lekkie urzàdzenia. Nieskomplikowana
obs∏uga i niezawodnoÊç umo˝liwiajà utrzymanie ∏àcznoÊci
mi´dzy wszystkimi cz∏onkami grupy wykonujàcej zadanie.
Wyposa˝enie ka˝dego ˝o∏nierza w taki sprz´t jest tym bardziej
mo˝liwe, ˝e urzàdzenia te sà znacznie taƒsze od wyko-
rzystywanych dotychczas radiostacji.

RADMOR do∏àczy∏ do elitarnego grona producentów Personal
Role Radio. Skonstruowane przez naszych in˝ynierów
urzàdzenie R35010 to radiostacja wielkoÊci portfela. Mimo
niepozornych rozmiarów spe∏nia wysokie wymagania
Êrodowiskowe i zapewnia poufnoÊç przekazu informacji. Dzi´ki
bezprzewodowemu przyciskowi nadawanie-odbiór (PTT)
radiostacja mo˝e byç noszona w dowolnym miejscu na
umundurowaniu. Przycisk PTT mo˝na umieÊciç 
w dogodnym miejscu np. na kolbie karabinu,
dok∏adnie pod palcem, co pozwala nawiàzywaç
∏àcznoÊç bez odrywania ràk od broni. Radiostacja
mo˝e pracowaç w trybie konferencyjnym; nadajnik
za∏àczany g∏osem umo˝liwia grupie ˝o∏nierzy
swobodnà rozmow´ bez potrzeby u˝ywania
przycisku PTT.

Radiostacja R35010 pracuje w systemie
rozpraszania widma metodà sekwencyjnà (DSSS) 
z nadawaniem impulsowym. W znacznym stopniu
utrudnia to zidentyfikowanie samego faktu
nadawania. Zastosowano te˝ unikalny, b´dàcy
w∏asnym opracowaniem, protokó∏ komunikacyjny,
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R35010
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który dodatkowo skutecznie zabezpiecza przed pods∏uchem.
System rozpraszania widma zapewnia mo˝liwoÊç pracy wielu
radiostacji w jednym paÊmie cz´stotliwoÊci. ¸àcznoÊç mogà
nawiàzaç i utrzymaç tylko te radiostacje, które majà ten sam
kod rozpraszajàcy. Dzi´ki temu systemowi radiostacja jest
odporna na zak∏ócenia i zag∏uszanie, poniewa˝ sygna∏y
niepo˝àdane sà przez odbiornik traktowane jako obce i roz-
praszane.

Transmisja odbywa si´ w sposób cyfrowy i dlatego
dodatkowo zastosowano szyfrowanie sygna∏u nadawanego.
Dzi´ki takiemu rozwiàzaniu bezprzewodowy przycisk PTT
dzia∏a tylko z w∏asnym zespo∏em nadawczo-odbiorczym i nie
mo˝na w∏àczyç nim nadawania w innej radiostacji. 

W przypadku zagubienia PTT nast´pny jest programowany do
indywidualnego u˝ycia. Radiostacja mo˝e byç zasilana ze
zwyk∏ych baterii R6, które wystarczajà na 24 godziny pracy.
Radiostacja mo˝e byç pod∏àczona do sieci interkomowej 
w pojeêdzie jako punkt dost´powy.

R35010 to radiostacja, która powinna zaspokoiç potrzeb´
wymiany informacji pomi´dzy wszystkimi ˝o∏nierzami
dru˝yny, zespo∏u bojowego czy oddzia∏u specjalnego. ¸àcznoÊç
radiowa pozwoli zastàpiç porozumiewanie si´ cz∏onków grupy
za pomocà gestów. Mamy nadziej´, ˝e wkrótce nasi ˝o∏nierze
b´dà wyposa˝eni w radmorowskie radiostacje osobiste.

Marek Mazurkiewicz

Podstawowe cechy funkcjonalne R 35010:
■ transmisja mowy jawna i szyfrowana
■ transmisja danych z szybkoÊcià do 9,6 kb/s
■ bezprzewodowy przycisk PTT
■ praca w trybie simpleksowym
■ praca w trybie konferencyjnym (duplex TDMA, 4 szczeliny)
■ mo˝liwoÊç w∏àczania nadawania g∏osem
■ mo˝liwoÊç pracy dor´cznej
■ gniazdo akcesoriów

Dane techniczne:
■ zakres cz´stotliwoÊci 2405-2480 MHz
■ system pracy DSSS
■ iloÊç kana∏ów pracy 16
■ rodzaj modulacji O-QPSK
■ moc nadajnika 100 mW
■ czas nadawania 3,6 ms
■ cz´stoÊç nadawania co 32 ms

Miniaturowa radiostacja R35010 z bezprzewodowym przyciskiem PTT



Obecnie w wojsku wykorzystywane sà przede wszystkim
radiostacje wàskopasmowe przeznaczone do pracy w paÊmie
cz´stotliwoÊci przydzielonym okreÊlonej s∏u˝bie. I tak na
przyk∏ad pasmo od 30 do 88 MHz zarezerwowane jest dla
taktycznej ∏àcznoÊci làdowej, zakres od 225 do 400 MHz - dla
s∏u˝b lotniczych. Pasmo od 1,5 do 30 MHz wykorzystujà te
s∏u˝by, które potrzebujà dalekosi´˝nej ∏àcznoÊci na falach
krótkich. Tak wi´c do utrzymania ∏àcznoÊci z ró˝nymi s∏u˝bami
nale˝y dysponowaç wieloma urzàdzeniami. JeÊli dodamy do tego
potrzeb´ nawiàzania ∏àcznoÊci np. z policjà czy stra˝à po˝arnà,
które posiadajà Êrodki ∏àcznoÊci pracujàce w paÊmie 160 MHz,
to powstaje ca∏kiem pokaêne centrum ∏àcznoÊci z wieloma
ró˝nymi radiotelefonami. Dobro, jakim jest widmo cz´stotliwoÊci
zosta∏o podzielone pomi´dzy u˝ytkowników, a w Êlad za tym
producenci tworzyli urzàdzenia radiowe na konkretne pasma.
Obecnie, gdy tak wa˝na jest wspó∏praca ró˝nych s∏u˝b w sytu-
acjach kryzysowych, ró˝norodnoÊç sprz´tu ∏àcznoÊci jest
elementem utrudniajàcym wspó∏dzia∏anie.

Post´p technologiczny, umo˝liwiajàcy cyfrowà obróbk´
sygna∏ów, spowodowa∏ ˝e zacz´to konstruowaç urzàdzenia
radiokomunikacyjne integrujàce wiele rodzajów modulacji 
i protoko∏ów transmisji. Powstajà szerokopasmowe urzàdzenia,
które mogà zastàpiç szereg radiotelefonów starszej generacji.
W niektórych armiach Êwiata wdra˝ane sà obecnie programy
wymiany dotychczasowego sprz´tu ∏àcznoÊci i zast´powania
go nowoczesnymi, cyfrowymi urzàdzeniami zdolnymi
pracowaç w szerokim paÊmie i z ró˝nymi rodzajami modulacji. 

RADMOR Êledzàc tendencje rozwoju Êwiatowej radiokomu-
nikacji opracowa∏ radiostacj´ wielosystemowà R3505. Ma ona
techniczne mo˝liwoÊci wspó∏pracy z systemami radio-
komunikacyjnymi dzia∏ajàcymi w ró˝nych standardach. Nale˝y
ona do grupy tzw. urzàdzeƒ programowalnych SDR (z ang.
Software Defined Radio). Zmiana w budowie tego typu sprz´tu
polega przede wszystkim na zastàpieniu specjalizowanych
uk∏adów nadawczo-odbiorczych uk∏adami mo˝liwie uniwer-
salnymi. Cz´Êç radiowa jest sprowadzana do niezb´dnego
minimum. Pozosta∏e elementy to g∏ównie szerokopasmowe
przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe oraz
procesory sygna∏owe. To w∏aÊnie one w sposób programowy
realizujà funkcje nadawczo-odbiorcze. Niezwykle wa˝nà zaletà tej
koncepcji jest mo˝liwoÊç unowoczeÊniania i modyfikacji
urzàdzenia bez koniecznoÊci wymiany bloków, a jedynie przez
wymian´ oprogramowania. Jest to prze∏om w dotychczasowym
podejÊciu do architektury urzàdzeƒ ∏àcznoÊci radiowej.

W przeciwieƒstwie do systemów konwencjonalnych
radiostacje klasy SDR pracujà w szerokim paÊmie cz´stotliwoÊci.
Oferujà wiele rodzajów modulacji i funkcji u˝ytkowych oraz du˝à
pr´dkoÊç transmisji danych. Podstawowà zaletà radiostacji SDR

jest mo˝liwoÊç zastàpienia przez jedno
urzàdzenie szeregu klasycznych radio-
stacji u˝ywanych przez ró˝ne s∏u˝by.
Oprócz tego zmniejszenie ró˝norodnoÊci
Êrodków ∏àcznoÊci obni˝a koszty utrzy-
mania sprz´tu. 

Ju˝ wkrótce radiostacja R3505 b´dzie
przekazana do testów u˝ytkowych, mamy
nadziej´, ˝e spotka si´ z dobrym przy-
j´ciem u˝ytkowników i z czasem stanie si´
podstawowym Êrodkiem ∏àcznoÊci stoso-
wanym w naszej armii.

Marek Mazurkiewicz
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R3505
jedna radiostacja dla wielu s∏u˝b
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Mo˝liwoÊci operacyjne radiostacji:
■ konfigurowanie radiostacji przy pomocy klawiatury lub

programatora
■ powielanie konfiguracji pomi´dzy radiostacjami
■ automatyczne wysy∏anie pozycji geograficznej
■ identyfikacja korespondenta
■ wywo∏anie selektywne indywidualne i grupowe
■ transmisja krótkich komunikatów
■ zdalne sterowanie radiostacjà z zewn´trznego terminala
■ tworzenie zestawów retransmisyjnych

Podstawowe systemy pracy:
■ analogowe systemy radiokomunikacyjne z modulacjà FM

i AM
■ system z rozpraszaniem widma
■ systemy ze zwielokrotnieniem czasowym
■ systemy z sygnalizacjà Sell Call, CTCSS DTMF
■ odbiór informacji GPS

Rodzaje ∏àcznoÊci radiowej:
■ foniczna analogowa
■ foniczna cyfrowa (jawna, kodowana)
■ transmisja danych (do 64kbit/s)
■ wspó∏praca z zewn´trznymi urzàdzeniami analogowymi 

i cyfrowymi (modemy, terminale danych, itp.)

Podstawowe parametry techniczne:
■ zakres cz´stotliwoÊci 20-520 MHz

• 25-88 (108) MHz (∏àcznoÊç taktyczna làdowa)
• 108-156 MHz (∏àcznoÊç cywilna lotnicza)
• 136-174 MHz (∏àcznoÊç làdowa i morska)
• 225-400 MHz (∏àcznoÊç lotnicza wojskowa)
• 400-512 MHz (∏àcznoÊç làdowa)

■ odst´p kana∏owy: 6,25; 8,33; 10; 12,5; 25 kHz
■ tryb pracy: simpleks, duosimpleks
■ transmisja mowy: analogowa, cyfrowa CVSD 16kb 

(opcja: vocoder 2,4kb)
■ transmisja danych: do 64kb 

(opcja: transmisje szerokopasmowe)
■ moc nadajnika: do 5W
■ czu∏oÊç odbiornika: -113dB dla F3E (20dB SINAD)
■ blokada szumu: szum, ton 150Hz
■ moc m.cz.: 400mW
■ masa z akumulatorem: 900g
■ wymiary: 206x80x40mm 
■ czas pracy: min 10 godz. (1:1:8)

Radiostacja R3505 by∏a ju˝
prezentowana wojskowym...
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Z OFERTY

Dowodzenie jednostkami operacyjnymi wymaga
niezawodnego systemu ∏àcznoÊci, czyli zespo∏u urzàdzeƒ,
które zapewnià mi´dzy innymi przekazywanie rozkazów do
podleg∏ych pododdzia∏ów oraz odbiór od nich meldunków 
o realizacji otrzymanych zadaƒ. SprawnoÊç takiego systemu
zale˝y od poziomu technicznych Êrodków dowodzenia, w tym
Êrodków ∏àcznoÊci. Jednym z elementów systemu jest radio-
stacja dor´czna 3501, b´dàca od 1997 roku na wyposa˝eniu
polskiej armii.

Radiostacja 3501 mo˝e byç u˝ywana na ró˝ne sposoby - nie
tylko jako Êrodek ∏àcznoÊci osobistej ˝o∏nierza, ale urzàdzenie
operacyjne i logistyczne dowództwa. Radiostacja wyposa˝ona
we wzmacniacz mocy oraz adapter samochodowy mo˝e byç
instalowana na ró˝nego rodzaju pojazdach. Dodatkowe zew-
n´trzne urzàdzenia, specjalistyczne akcesoria oraz ró˝norodne
oprogramowanie znaczàco zwi´kszajà jej funkcjonalnoÊç 
i mo˝liwoÊci u˝ytkowe.

Uwzgl´dniajàc potrzeby u˝ytkowników, specjaliÊci z Radmoru
nieustannie unowoczeÊniajà i wyposa˝ajà radiostacj´ nie tylko
w nowy osprz´t, ale i w nowe funkcje. W ostatnim czasie
powsta∏y dwa kolejne wykonania radiostacji: 3501/5 oraz
3501/6. Wyposa˝one zosta∏y one w modu∏y przetwarzania 
i transmisji danych z interfejsem RS232, odbiornik GPS 
i zewn´trzny interfejs telefoniczny. Opracowany zosta∏ równie˝
nowy osprz´t: baterie litowo-jonowe wraz z urzàdzeniem do ich
∏adowania, przetwornica pràdu sta∏ego 12V/24V do zestawu
przewoênego oraz dwa rodzaje mikrotelefonów nag∏ownych.

Modu∏y przetwarzania i transmisji danych - modemy FFSK 
i 4L-FSK sà przeznaczone do wolnej (do 2400 b/s) oraz szybkiej
(ponad 2400 b/s) transmisji danych. Umo˝liwiajà przesy∏anie
nie tylko krótkich komunikatów cyfrowych tzw. statusów, ale 
i wi´kszych plików takich jak rysunki i teksty.

Modemy mogà pracowaç w nast´pujàcych trybach:
■ transmisja danych mi´dzy dwoma u˝ytkownikami 

z potwierdzeniem odbioru
■ transmisja danych do wybranej grupy u˝ytkowników
■ transmisja danych do wszystkich u˝ytkowników

SzybkoÊci transmisji danych w kanale radiowym
wynoszà odpowiednio:

■ modem FFSK – 1200 lub 2400 b/s,
■ modem 4L-FSK 9600/19200 – 9600 lub 19200 b/s,
■ modem 4L-FSK12000/24000 – 12000 lub 24000 b/s,

R3501
Wszechstronna radiostacja

Dor´czne radiostacje R3501 
sà u˝ywane przez ˝o∏nierzy
polskiego kontyngentu w Iraku

Podstawowe funkcje radiostacji 3501:
■ ∏àcznoÊç foniczna analogowa i cyfrowa,
■ ∏àcznoÊç foniczna maskowana,
■ automatyczne prze∏àczanie z ∏àcznoÊci

analogowej 
na transmisj´ danych,

■ selektywne wywo∏anie ogólne, grupowe,
indywidualne,

■ skaning dwukana∏owy,
■ wspó∏praca z zewn´trznym modemem

transmisji danych,
■ wspó∏praca z zewn´trznym urzàdzeniem

utajniajàcym,
■ praca radiostacji na pojazdach – instalacja

za pomocà adaptera samochodowego.



Programowanie modu∏u oraz przesy∏anie danych 
z zewn´trznego êród∏a, na przyk∏ad z komputera PC, nast´puje 
za poÊrednictwem interfejsu RS232.

Odbiornik GPS wraz z odpowiednim oprogramowaniem
umo˝liwia okreÊlenie po∏o˝enia obiektu. Pozycja geograficzna 
i czas przekazywany z satelity pokazywane sà na wyÊwietlaczu
radiostacji. Dane te mogà byç równie˝ przekazywane do innej
radiostacji, na kanale radiowym zaprogramowanym do pracy 
w trybie automatycznym. Dok∏adnoÊç okreÊlania pozycji wynosi
oko∏o 10 metrów.

Interfejs telefoniczny, pod∏àczony do centrali telefonicznej oraz do
radiostacji 3501, zapewnia ∏àcznoÊç z abonentami telefonicznymi
wszystkim innym radiostacjom 3501, pracujàcym na tej samej
cz´stotliwoÊci i wyposa˝onym w selektywne wywo∏anie.
Radiostacje posiadajà pami´ç 10-ciu numerów telefonicznych.
Nawiàzanie ∏àcznoÊci z abonentem telefonicznym odbywa si´ 
w sposób automatyczny. Abonenci telefoniczni równie˝ mogà
∏àczyç si´ z operatorami radiostacji pracujàcych w tym systemie.

Dotychczas radiostacje 3501 by∏y wyposa˝ane w baterie
niklowo-kadmowe. Umo˝liwia∏y one 10-godzinnà prac´
urzàdzenia, przy stosunku dbiór/nadawanie/nas∏uch: 1/1/8.
Nowoopracowany zasilacz litowo-jonowy o pojemnoÊci 4100 mAh
wystarcza ju˝ na oko∏o 30 godzin pracy radiostacji w normalnych
warunkach atmosferycznych. Do ∏adowania baterii litowo-
jonowych przeznaczona jest uniwersalna ∏adowarka, w której
jednoczeÊnie mo˝na umieÊciç od 1 do 4 zasilaczy. Urzàdzenie jest
zasilane z dowolnego êród∏a napi´cia sta∏ego z zakresu 11÷45V.
Urzàdzenie ∏adujàce mo˝e byç równie˝ wykorzystane do ∏adowania
ka˝dego innego typu baterii, na przyk∏ad niklowo-kadmowych.
Parametry ∏adowania baterii ustawia si´ serwisowo, za pomocà
specjalnego programu instalowanego w komputerze PC.

W warunkach polowych ˝o∏nierze wykorzystujà do pracy 
z radiostacjà 3501 podhe∏mowe mikrotelefony nag∏owne. Nowe
modele mikrotelefonów nag∏ownych zosta∏y wyposa˝one 
w przyciski nadawania (PTT) umieszczane w miejscu dogodnym
dla u˝ytkownika. Pozwala to uniezale˝niç w∏àczanie nadawania 
w radiostacji od klasycznego przycisku na obudowie. Mikrotelefony
sà dost´pne w dwóch wykonaniach: z przyciskiem nadawania,
uruchamianym palcem d∏oni, oraz z dwoma przyciskami
nadawania: wielko-powierzchniowym oraz palcowym.

Radiostacja 3501 w swojej podstawowej wersji jest
urzàdzeniem dor´cznym, jednak wyposa˝ona w adapter
samochodowy oraz wzmacniacz mocy mo˝e byç wykorzystywana
równie˝ jako przewoêny Êrodek ∏àcznoÊci. Pe∏na moc
wzmacniacza, tj. 50W, by∏a do tej pory osiàgana tylko na
pojazdach o 24V sieci pok∏adowej. W pozosta∏ych pojazdach
mo˝liwe by∏o wzmocnienie nadawanego sygna∏u maksymalnie do

20W. Aby uzyskaç pe∏nà moc wzmacniacza w zestawach
radiostacji instalowanych na pojazdach o 12V sieci pok∏adowej,
opracowana zosta∏a przetwornica pràdu sta∏ego 12V/24V.
Dostarcza ona napi´cie zasilania niezb´dne do osiàgni´cia przez
wzmacniacz pe∏nej mocy wyjÊciowej 50W.

Mamy nadziej´, ˝e ˝o∏nierze ch´tnie b´dà korzystaç z nowego,
wygodniejszego osprz´tu, a dodatkowe funkcje radiostacji
umo˝liwià im sprawniejsze wykonywanie powierzonych zadaƒ.
Wszystko wskazuje na to, ˝e nie b´dzie to kres mo˝liwoÊci
radiostacji 3501; nadal trwajà prace nad dalszà modernizacjà tego
urzàdzenia.

Anna Zieliƒska
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Podhe∏mowy mikrotelefon 
z pod∏okciowym i podpalcowym
przyciskiem nadawania

Nowe uniwersalne urzàdzenie 
do ∏adowania baterii Li-Ion 
oraz Ni-Cd

Zasilacze litowo-jonowe
wystarczajà na ok. 30 godzin
pracy radiostacji

W warunkach polowych
˝o∏nierze wykorzystujà do
pracy z radiostacjà nag∏owne
mikrotelefony

Fo
t. 

RA
PO

RT
 - 

W
TO



14

NOWOÂCI

¸àcznoÊç radiowa dla wielu s∏u˝b jest jednym z podstawowych
czynników skutecznego przeprowadzania akcji ratowniczych,
utrzymania bezpieczeƒstwa ludnoÊci czy likwidacji skutków
sytuacji kryzysowych. Szybki przekaz informacji z rejonu
wystàpienia zagro˝enia oraz na miejscu prowadzonych dzia∏aƒ jest
dzisiaj koniecznoÊcià. Wielokrotnie przekonali si´ o tym podczas
przeprowadzanych akcji funkcjonariusze Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej, Policji, Stra˝y Granicznej, BOR-u i innych s∏u˝b. 

Szczególnym problemem jest utrzymanie ∏àcznoÊci na terenach
trudnych urbanistycznie (wie˝owce, centra handlowe, dworce, metro
itp.) oraz geologicznie (zag∏´bienia terenu, góry, lasy itp.). Sygna∏
radiowy do takich miejsc dociera st∏umiony i bezpoÊrednia transmisja
radiowa ze stanowisk dowodzenia jest praktycznie niemo˝liwa 
a pokrycie zasi´giem wszystkich takich terenów jest nieekonomiczne.
Racjonalnym rozwiàzaniem jest czasowe u˝ycie urzàdzeƒ
retransmitujàcych sygna∏ radiowy z danego obszaru tylko w trakcie
prowadzonych dzia∏aƒ lub utworzenie strefy radiowej dla zespo∏ów
czasowo operujàcych w danym rejonie np. w trakcie imprez
masowych lub nag∏ych zdarzeƒ. 

Do tego celu skonstruowana zosta∏a przewoêno-stacjonarna stacja
retransmisyjna ZT3801-160. Jest to urzàdzenie ultrakrótkofalowe,
pracujàce z modulacjà cz´stotliwoÊci, przeznaczone do retransmisji
sygna∏u w sieciach semi-dupleksowych. Wykorzystujàc dodatkowe
zestawy mikrofonowo-g∏oÊnikowe mo˝na jà u˝ytkowaç równie˝ jako
stacj´ bazowà. Urzàdzenie umieszczone jest w ∏atwym do
przenoszenia i przewo˝enia pojemniku. Dzi´ki ma∏ym rozmiarom,
niewielkiemu ci´˝arowi i wyposa˝eniu w linki mocujàce stacja
retransmisyjna mo˝e byç szybko zainstalowana w ró˝nego rodzajach
pojazdach, a tak˝e przenoszona w dowolne miejsce, nawet to trudno
dost´pne. Na przedniej Êcianie stacji znajduje si´ pokrywka po
odchyleniu której, mo˝liwy jest dost´p do elementów manipulacji 
i wizualizacji stanu urzàdzenia. Z ty∏u natomiast znajduje si´
pokrywka zabezpieczajàca dost´p do gniazd zasilania, gniazda
antenowego oraz gniazda do pod∏àczenia zestawów mikrofonowo-
g∏oÊnikowych. Stacja jest w pe∏ni programowalna z ∏atwo dost´pnego
gniazda RS232 znajdujàcego si´ w sterowniku. 

Ze stacji mo˝na wys∏aç do dyspozytora sieci szereg informacji np. 
o stanie czujników alarmowych, które w zale˝noÊci od potrzeb
u˝ytkownika mo˝na pod∏àczyç do stacji, czy o stanie zasilania
(roz∏adowanie baterii, przejÊcie na zasilanie bateryjne). Na wyÊ-

wietlaczach stacji pokazywane sà
aktualne stany pracy urzàdzeƒ
nadawczo-odbiorczych lub wyniki
przeprowadzanych testów urzàdzenia. 
W przypadku wykrycia uszkodzeƒ lub
b∏´dów pojawiajà si´ odpowiednie
komunikaty okreÊlajàce ich rodzaj 
i miejsce wystàpienia.

Stacja retransmisyjna mo˝e byç
zasilana z sieci 230V/50Hz lub z baterii
12V np. akumulatora pojazdu. W przy-
padku wykorzystania obydwu êróde∏
zasilania zapewnione jest automatyczne

przejÊcie na zasilanie bateryjne
przy zaniku napi´cia sieciowego
oraz do∏adowanie baterii przy
pojawieniu si´ tego napi´cia.
Stacja przeznaczona jest do pracy
ciàg∏ej dzi´ki zastosowaniu zes-
po∏u wentylatora o du˝ej ˝ywot-
noÊci i spe∏nia normy PN-ETS
300 086, PN-ETSI 301 489,
ETS 300 019.

W zale˝noÊci od potrzeb stacja mo˝e byç dodatkowo wyposa˝ona w:
■ anten´ przewoênà - zwyk∏à lub kamuflowanà
■ anten´ stacjonarnà z regulowanymi uchwytami mocujàcymi.
■ elastyczny przewód antenowy z wtykami
■ linki mocujàce stacj´ w samochodzie
■ pokrowiec na dodatkowe wyposa˝enie

Dzi´ki dost´pnym funkcjom stacjonarno-przewoêna stacja
retransmisyjna ZT3801-160 mo˝e byç z powodzeniem wykorzys-
tywana w mobilnych i tymczasowych centrach dowodzenia.
Zastosowanie mobilnych masztów teleskopowych radykalnie
zwi´ksza zasi´g ∏àcznoÊci radiowej osiàgany przy pomocy tej stacji. 

Andrzej Wysocki

Wi´kszy zasi´g, wi´kszy obszar

Podstawowe parametry:
■ Tryb pracy semidupleks, dupleks
■ Zakres cz´stotliwoÊci pracy 146-174MHz

(opcja 136-174MHz)
■ Maksymalna iloÊç kana∏ów programowanych 511
■ Odst´p mi´dzykana∏owy 12,5kHz i 25kHz
■ Kodowa blokada szumów CTCSS (praca na grupach)
■ Czu∏oÊç <0,35µV
■ Moc wyjÊciowa 5-20W (opcja 25W lub 30W)
■ Odst´p dupleksowy 4,5-9.5MHz - w zale˝noÊci 

od wymagaƒ u˝ytkownika

Parametry mechaniczne
■ Gabaryty urzàdzenia 402x342x364mmm
■ Ci´˝ar 17,5kg

Parametry klimatyczne:
■ Zakres temperatur pracy -25ºC-+55ºC
■ WilgotnoÊç wzgl´dna < 93%
■ Zakres temperatur przechowywania -40ºC-+65ºC

Dla sprawnego prowadzania akcji ratowniczych

Stacja retransmisyjna ZT3801-160

Stacja umieszczona jest w pojemniku 
z uchwytem u∏atwiajàcym jej przenoszenie



S∏u˝by bezpieczeƒstwa publicznego, firmy ochroniarskie i wielu
innych u˝ytkowników potrzebuje nie tylko niezawodnych, ale równie˝
nie rzucajàcych si´ w oczy Êrodków ∏àcznoÊci. Dla wszystkich, którzy
powinni komunikowaç si´ miedzy sobà bez wiedzy osób trzecich
RADMOR ma nowe propozycje – noszony radiotelefon kamuflowany
31018-160 oraz kamuflowanà wersj´ radiotelefonu przewoênego
3801-160.

Noszone radio kamuflowane 31018-160 to niewielkie (56 x 109 x 16,6 mm)
i lekkie (205g) urzàdzenie z rozdzielnym zasilaczem akumulatorowym 
i antenà wszytà w taÊm´. Dzi´ki temu urzàdzenie ∏atwo mo˝na ukryç pod
ubraniem. Do wygodnego mocowania radiotelefonu pod odzie˝à
przeznaczony jest elastyczny pas biodrowy zapinany na rzep 
i dwie kieszenie, w których umieszcza si´ radiotelefon i akumulator. Aby

dyskretnie korzystaç z ∏àcznoÊci radiowej do radiotelefonu nale˝y te˝
pod∏àczyç mikrofon, ∏atwy do ukrycia przycisk PTT na przewodzie 
i bezprzewodowà s∏uchawk´. 

Podstawowe parametry 31018-160:
■ 136 – 174 MHz
■ do 5W mocy
■ 128 kana∏ów 
■ odst´p mi´dzykana∏owy: 12,5/20/25 kHz
■ selektywne wywo∏anie SW
■ CTCSS
■ 11h czas pracy radiotelefonu  (Li-Jon akumulator, 1950 mAh) 

Radiotelefon przewoêny 3801-160 w wersji kamuflowanej
charakteryzuje si´ przede wszystkim wydzielonà p∏ytà czo∏owà. Takie
rozwiàzanie umo˝liwia zainstalowanie radiotelefonu i elementów
manipulacji w sposób niewidoczny dla osób postronnych. Zespó∏
nadawczo odbiorczy mo˝na zamontowaç np. w baga˝niku a p∏yt´ czo∏owà
z przyciskiem wywo∏ania alarmowego, przyciskiem PTT i mikrofonem -
w schowku w kabinie samochodu. 

Podstawowe parametry 3801-160:
■ 146 – 174 MHz
■ do 25 W mocy
■ odst´p mi´dzykana∏owy 12,5/25 kHz
■ selektywne wywo∏anie SW
■ CTCSS
Zestawy kamuflowane, zarówno noszone jak i samochodowe, sà

idealnym rozwiàzaniem dla s∏u˝b bezpieczeƒstwa publicznego oraz
innych instytucji ochrony osób i mienia. Oba radiotelefony sà przys-
tosowany do zainstalowania urzàdzenia maskujàcego mow´ tzw.
skramblera.

Zapraszamy do kontaktu i zapoznania si´ ze szczegó∏ami naszej oferty
wszystkich tych, którym do wykonania powierzonych zadaƒ niezb´dna
jest dyskretna ∏àcznoÊç.

Bart∏omiej Stachnik
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Zakamuflowani

Radiotelefon 31018 i akumulator 
mo˝na umieÊciç w zestawie mocujàcym

Osprz´t do radiotelefonu noszonego 
- p´tla indukcyjna, bezprzewodowa s∏uchawka, w∏àcznik PTT, mikrofon,
szczoteczka do czyszczenia s∏uchawki, baterie

Antena kamuflowana
wszyta jest w taÊm´, 
którà mo˝na umieÊciç
bezpoÊrednio na ciele
u˝ytkownika, przypiàç
do paska lub zestawu
mocujàcego
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Stacje bazowe i stacje retransmisyjne
zawsze by∏y specjalnoÊcià Radmoru. Od wielu
lat projektujemy i produkujemy nowoczesne 
i niezawodne urzàdzenia stacjonarne dla
profesjonalnych sieci radiowych. Dopiero 
w ostatnich latach wymieniane sà
kilkunastoletnie stacje bazowe R-1433, i to nie
z powodu niesprawnoÊci, ale zmiany systemu
organizacji ∏àcznoÊci w s∏u˝bach MSWiA.
Kolejne modele stacji bazowych (32025, 32026
i 32027) cieszy∏y si´ zas∏u˝onym uznaniem 
i nadal sà u˝ytkowane w wielu sieciach
resortowych. 

Najnowsze opracowanie naszych in˝ynierów – stacja bazowa
oraz retransmisyjna ZRK3801 – posiada wszystkie dobre cechy
swoich poprzedników. Jest to urzàdzenie dla wymagajàcych
klientów, u˝ytkujàcych sieci radiowe o du˝ym nat´˝eniu ruchu. 

Potwierdzeniem powy˝szych s∏ów sà wygrane w ostatnich
latach du˝e przetargi dla Policji, Stra˝y Granicznej, Stra˝y
Po˝arnej i Centrów Zarzàdzania Kryzysowego. Stacje bazowe 
i retransmisyjne naszej firmy pracujà w miejscach o du˝ym
poziomie zak∏óceƒ elektromagnetycznych, na liniach sterujàcych
o trudnej impedancji, w ci´˝kich warunkach klimatycznych. Sà
wsz´dzie tam gdzie ceni si´ niezawodnoÊç i dobrà jakoÊç
transmisji.

Stacja bazowa/retransmisyjna ZRK3801 to urzàdzenie
ultrakrótkofalowe simpleksowe lub duo-simpleksowe, a w wersji
retransmitera – dupleksowe. Pracuje z modulacjà cz´stotliwoÊci
w zakresie 80, 160 lub 450 MHz. Praca na jednym ze 511
zaprogramowanych kana∏ów mo˝e odbywaç si´ z odst´pem
sàsiedniokana∏owym 12,5 kHz i 25 kHz. Stacja wspó∏pracuje 
z obs∏ugiwanym przez operatora urzàdzeniem dyspozytorskim.
Oba urzàdzenia mogà byç po∏àczone za poÊrednictwem jednej
pary linii telefonicznej, ze zwyk∏ego przewodu lub Êwiat∏owodu, 
o d∏ugoÊci do 20 km (t∏umienie do 22 dB). 

Do sterowania urzàdzeniem transmisyjnym s∏u˝y nowoczesny
manipulator 32629 z 40-znakowym wyÊwietlaczem LCD, mik-
rofonem na wysi´gniku i ergonomicznà klawiaturà. Umo˝liwia on
zapis prowadzonych rozmów w zewn´trznym rejestratorze. Mo˝na
te˝ do niego pod∏àczyç manipulator dodatkowy 32628, no˝ny
w∏àcznik nadawania, mikrofon dodatkowy z przyciskiem PTT lub
zestaw nag∏owny. 

Stacja spe∏nia wymogi normy PN-ETS 300 086, zw∏aszcza te
dotyczàce t∏umiennoÊci intermodulacji w stacjach bazo-
wych/retransmisyjnych stosowanych w warunkach specjalnych
(np. w miejscach, w których b´dzie pracowaç wi´cej ni˝ jeden
nadajnik). W tym przypadku powinna ona wynosiç co najmniej
70 dB dla ka˝dej sk∏adowej intermodulacji. 

Urzàdzenie przystosowane jest do zasilania sieciowego 230V 
i bateryjnego 12V. W przypadku wykorzystania obu êróde∏
zasilania zapewnione jest automatyczne przejÊcie na zasilanie
bateryjne przy zaniku napi´cia sieciowego oraz ∏adowanie baterii
przy pojawieniu si´ tego napi´cia. 

Urzàdzenie transmisyjne, zasilacz i akumulator znajdujà si´ 
w ma∏ej wentylowanej obudowie z zamkiem oraz w∏àcznikiem
alarmu. 

Stacja retransmisyjna ZRK 3801

Stacja bazowa ZRK 3801

Manipulator 32629

Z OFERTY Tradycyjnie najlepsze 



Nowy zestaw radiokomunikacyjny ZRK 3801 przystosowany
jest do pracy w systemie odbioru zbiorczego. Polega on na
wyborze jednego z trzech odbiorników w oparciu o kryterium
najsilniejszego sygna∏u. Na manipulatorze operatora sygna-
lizowany jest numer wybranego odbiornika, a w razie potrzeby
mo˝na zablokowaç prac´ dowolnego odbiornika. System odbioru
zbiorczego pozwala na znaczne zwi´kszenie obszaru dzia∏ania
stacji. Dzi´ki temu stacja mo˝e odbieraç sygna∏y z radiotelefonów
noszonych i przewoênych na bardzo du˝ym obszarze. Ma to
szczególne znaczenie na terenie miast, na obszarach o trudnej
konfiguracji terenu a tak˝e wzd∏u˝ dróg i autostrad. 

Wspó∏czesne systemy ∏àcznoÊci radiowej wymagajà od stacji
bazowych nie tylko doskona∏ych parametrów technicznych, ale
równie˝ wielu funkcji u∏atwiajàcych prac´ dyspozytora. ZRK 3801
spe∏ni oczekiwania wszystkich u˝ytkowników, którzy do pracy
potrzebujà niezawodnych i prostych w obs∏udze urzàdzeƒ.

Andrzej Wysocki

Stacja realizuje nast´pujàce funkcje:

■ praca na jednym z 511 zaprogramowanych kana∏ów

■ przypisanie 12 znakowej nazwy ka˝demu z kana∏ów

■ wybieranie kana∏u poprzez jego numer lub nazw´

■ praca z kodowanà blokadà szumu CTCSS

■ praca na grupach z CTCSS

■ skaning 10 list po 10 kana∏ów

■ praca z selektywnym wywo∏aniem w standardach CCIR, EEA,

ZVEI1, ZVEI2, ZVEI3, PZVEI, RCCIR, REEA, RZVEI1,

ZVEI2M, ZVEI3M,

■ maskowanie korespondencji g∏osowej w oparciu o modu∏y

Daxon lub Transcrypt

■ listy statusów (do 100 statusów po 8 znaków)

■ ∏àcznoÊç wewn´trzna pomi´dzy manipulatorami (intercom)

■ za∏àczanie/wy∏àczanie retransmisji z manipulatora

Sygnalizacje alarmowe i kontrolne: 

■ stan czujników alarmowych do∏àczonych do zestawu

transmisyjnego (w∏amanie do stacji, po˝ar, w∏amanie 

do pomieszczenia, itp.),

■ uszkodzenia zespo∏u nadawczo/odbiorczego lub sterownika,

■ b∏àd parametrów konfiguracyjnych,

■ brak po∏àczenia mi´dzy manipulatorem a zestawem

transmisyjnym,

■ stan zasilania zestawu (roz∏adowania baterii i przejÊcia 

na zasilanie awaryjne)

■ b∏àd w torze antenowym ( brak dopasowania)

Z OFERTY
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Zestaw transmisyjny

Zestaw transmisyjny

Zestaw 
transmisyjnyZestaw transmisyjny

SYSTEM ODBIORU ZBIORCZEGO

Radiomodem
7004

Radiomodem
7004

Manipulator
32629

Manipulator
32629

Antena 3289Antena 3289

W wielu miejscach, np. góry, lasy czy zbiorniki wodne, trudno jest zrealizowaç
sterowanie urzàdzeniem transmisyjnym za pomocà linii jednoparowej. W takim
przypadku mo˝na zastàpiç lini´ ∏àczem radiowym, stosujàc dwa radiomodemy
dupleksowe 7004 na pasmo 450 MHz oraz anteny kierunkowe.
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TARGI

Przecierane przez Radmor szlaki handlowe po raz kolejny
zawiod∏y nas i nasze radiostacje w tropikalne rejony równikowe.
Tym razem byliÊmy z wizytà w egzotycznym paƒstwie o nazwie
Brunei Darussalam (Brunei - Dom Pokoju) na wyspie Borneo. 
W otoczonej wiecznie zielonym lasem deszczowym stolicy o egzo-
tycznej nazwie Bandar Seri Begawan odbywa∏a si´ wystawa zbroje-
niowa – BRIDEX 2007 (Brunei Darussalam International Defence
Exhibition and Forum 2007). 

Targi zgromadzi∏y ponad 50 wystawców z ró˝nych krajów.
Przygotowane przez wystawców prezentacje i ekspozycje dedykowane
by∏y g∏ównie Si∏om Zbrojnym Brunei. Wystawie patronowa∏ Su∏tan
Brunei Jego WysokoÊç Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah.
Jak nie trudno si´ domyÊliç by∏ on centralnà postacià imprezy a jego
obecnoÊç na stoisku jakiejkolwiek firmy by∏a wydarzeniem medialnym
i nobilitacjà dla wystawców. My tak˝e mieliÊmy zaszczyt goÊciç
monarch´ i w bezpoÊredniej rozmowie zaprezentowaç nasze produkty
i osiàgni´cia, mi´dzy innymi radiostacj´ osobistà R35010. Krótka
relacja z tego spotkania zosta∏a zamieszczona w lokalnych wiadomoÊ-
ciach telewizyjnych. Oprócz wizyty dostojnego goÊcia, mieliÊmy okazj´
odbyç szereg rozmów handlowych z lokalnymi firmami. Na razie
dowodem zainteresowania lokalnego rynku radiostacjami Radmoru
jest nap∏ywajàca z su∏tanatu korespondencja handlowa. Mamy jednak
nadziej´, ˝e nawiàzana wspó∏praca ulegnie zacieÊnieniu i przyniesie
w przysz∏oÊci wymierne korzyÊci. 

Wizyta na wyspie by∏a równie˝ doskona∏à okazjà do spotkania 
z naszym malezyjskim przedstawicielem, za poÊrednictwem którego
sprzedaliÊmy w tym roku radiostacje dor´czne R3501 do malezyjskiej
armii. Mimo tego, ˝e targi odbywa∏y si´ w tak odleg∏ym zakàtku, pod-
czas imprezy nie brakowa∏o twarzy znanych nam z Polski - w impre-
zie uczestniczy∏y takie firmy jak WB Electronics, Grupa Bumar oraz

Przemys∏owy Instytut Automatyki i Pomiarów. Oprócz tego Polska
reprezentowana by∏a w Brunei przez Wydzia∏ Promocji Handlu 
i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kuala Lumpur. 

Ranga i oprawa medialna wystawy zrobi∏a na nas du˝e wra˝enie,
ale nie mniejsze wywar∏o samo paƒstwo, jego stolica, organizacja 
i panujàce zasady spo∏eczne. Su∏tanat Brunei jest od ponad 600 lat jest
we w∏adaniu jednej dynastii. Absolutna w∏adza przechodzi z ojca na
najstarszego syna, który jako su∏tan jest jednoczeÊnie g∏owà paƒstwa,
szefem rzàdu oraz sprawuje w∏adz´ ustawodawczà i wykonawczà. 

Stolica mile zaskoczy∏a nas czystoÊcià i zadbanymi terenami
zielonymi. Niewielki ruch samochodowy i centrum otoczone d˝unglà
sprawia, ˝e powietrze jest krystalicznie czyste, w odró˝nieniu od
smogu w innych azjatyckich stolicach. Brunei to paƒstwo wyznanio-
we, majàce islam wpisany do konstytucji jako religi´ dominujàcà, jest
jednak dalekie od wszelkiego rodzaju ekstremizmu. Na ka˝dym kroku
towarzyszy∏y nam przyjazne gesty ludzi, które sprawia∏y, ˝e czuliÊmy
si´ tam bezpiecznie.

Tomasz Onak

BRIDEX 2007 czyli RADMOR na Borneo

Dyrektor ds. Handlu i Marketingu Zbigniew Furman prezentuje naszà
ofert´ Jego WysokoÊci Su∏tanowi Brunei

Na stoisku prowadzone by∏y rozmowy handlowe z miejscowymi firmami

˚ycie w Brunei toczy si´ na wodzie ...



Lodo∏amacze to statki o specjalnej konstrukcji umo˝liwiajàcej ∏amanie
niemal ka˝dej pokrywy lodowej. Pracujà na zamarzajàcych akwenach
˝eglownych, aby umo˝liwiç poruszanie si´ wytyczonym torem innym
jednostkom. Dla organizatorów ogólnopolskiego konkursu “Lodo∏amacze
2007”, to firmy, przedsi´biorcy i osoby, które swoim dzia∏aniem
prze∏amujà stereotypy, walczà z niech´cià i oboj´tnoÊcià wobec osób
niepe∏nosprawnych na rynku pracy. Istotà konkursu jest kreowanie
modelu pracodawcy wra˝liwego spo∏ecznie. Dzi´ki du˝emu nag∏oÊnieniu
w mediach oraz pozyskaniu dla idei projektu wielu znanych osób z kr´gu
Êwiata kultury i polityki statuetki „Lodo∏amacza” sta∏y si´ na polskim
rynku presti˝owym wyró˝nieniem. Tegorocznà edycj´ konkursu
honorowym patronem obj´∏a ˝ona Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
pani Maria Kaczyƒska. Od poczàtku projektu jego celem jest
propagowanie zatrudniania osób niepe∏nosprawnych oraz nagradzanie
pracodawców i osób prywatnych wybitnie anga˝ujàcych si´ w
aktywizacj´ zawodowà tych ludzi poprzez tworzenie nowych miejsc pracy
oraz podnoszenie standardu ju˝ istniejàcych. W wielu krajach du˝a
aktywnoÊç osób niepe∏nosprawnych jest ju˝ standardem. Jednym z celów
konkursu jest osiàgni´cie tego, by równie˝ w Polsce pracodawcy chcieli
zatrudniaç takich pracowników. W oczach klientów wizerunek firmy
zaanga˝owanej spo∏ecznie coraz bardziej wp∏ywa na popularnoÊç oraz
sprzeda˝ wyrobów i us∏ug. Wybierajàc produkty takich firm klienci majà
ÊwiadomoÊç, ˝e wspierajà nie tylko dobrych producentów wyró˝niajàcych
si´ wÊród innych swojà prospo∏ecznà postawà, ale tak˝e ich pracowników.

W tym roku Radmor po raz drugi wzià∏ udzia∏ w konkursie
organizowanym przez Polskà Organizacj´ Pracodawców Osób
Niepe∏nosprawnych. W poprzedniej, pierwszej edycji, nasza firma zosta∏a
nominowana do statuetki „Lodo∏amacza 2006”. Tegoroczny konkurs
przyniós∏ nam bràzowy medal w tym ogólnopolskim projekcie. Radmor
startowa∏ w kategorii „Otwarty Rynek” (pozosta∏e kategorie: Zak∏ad Pracy
Chronionej, Przedsi´biorca-Osoba Niepe∏nosprawna oraz Pracodawca
Nieprzedsi´biorca – m.in. administracja publiczna, organizacje, uczelnie
wy˝sze, stowarzyszenia itp.) i obok innych laureatów zosta∏ nagrodzony
za profesjonalnà polityk´ personalnà, w sposób szczególny otwartà na

problemy osób niepe∏nosprawnych. Cieszy nas fakt, ˝e Radmor zosta∏
dostrze˝ony przez Kapitu∏´ Regionalnego Etapu Konkursu. Przyznanie
nam medalu w tegorocznej edycji Êwiadczy o tym, ˝e Radmor jest
postrzegany jako firma wra˝liwa na problemy osób niepe∏nosprawnych,
odpowiedzialna i godna naÊladowania. JesteÊmy dumni, ˝e nale˝ymy do
grona przedsi´biorstw, które mimo naros∏ych stereotypów potrafi∏y
stworzyç warunki, w których w∏aÊciwe podejÊcie do niepe∏nosprawnych
pracowników pozwala osiàgnàç sukces nie tylko ekonomiczny, lecz tak˝e
spo∏eczny.

Jowita Gotówko
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Lodo∏amacze 2007 – mamy bràz !

Bràzowy medal „Lodo∏amacza” 
dla Radmoru

Na oficjalnej gali w Dworze Artusa w Gdaƒsku odebraliÊmy bràzowy medal „Lodo∏amacza 2007”.

Certyfikat konkursu przyznany Radmorowi 
przez Kapitu∏´ Konkursu Regionu Pomorskiego



■ B´dzin, TELMI, tel.: (032)261-24-09

■ Bia∏ystok, PROLAB, tel.: (085)748-00-45 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Kraków, ERDEX, tel.: (012)636-97-90 

■ Kraków, ZUEiK, tel.: (012)266-39-39 

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

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

■ Lubin, INOVA, tel.: (076)846-21-46 

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

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

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

■ ¸ódê, JAL, tel.: (042)676-29-22 

■ Mielec, ZEN, tel.: (017)582-77-75 

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

■ Opole, RADPOL, tel.: (077)441-65-69 

■ Poznaƒ, FOKS, tel.: (061)847-29-80 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Toruƒ, JANMAR, tel.: (056)621-94-49 

■ Tychy, MONRAD, tel.: (032)219-91-01

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

■ Warszawa, PERFECT, tel.: (022)629-74-19

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

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

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

Przedstawiciele handlowi i autoryzowane serwisy RADMOR S.A.
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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

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


