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W marcu 1945 r. we W rześni - kilku
tysięcznym m ieście o tradycjach rzem ie
ślniczych, rozpoczęła swą działalność
Fabryka G łośników - późniejsze Zakłady
W ytwórcze G łośników TONSIL.
Z atrudniając ok. 30 osób, produkowano
już w maju 1945 r. osiem typów głoś
ników. Były to m inigłośniki do pierw sze
go polskiego radioodbiornika

Pionier,

a później Aga.
W 1947 r. produkowano pierwszy polski
mikrofon, nieco później - już w skali
w ielkoseryjnej - transform atory głośn i
kowe, które z powodu braku mocy przero
bowych ulokowano w nowo powstałym
zakładzie w Skierniewicach. Z tych sa
mych powodów produkowane w TONSILU filtry przeciw zakłóceniow e przenie
siono do nowego zakładu w Gniewie.
W latach pięćdziesiątych rozw inięto pro
dukcję takich precyzyjnych wyrobów, jak:
selsyny, serw om otory, wzm acniacze ele
ktrom aszynowe do celów specjalnych,

■

które rów nocześnie znalazły zastosowa

SIL. W ysoką jakość wyrobów zapew nia

nie w przem yśle lotniczym, okrętowym

nowoczesne zaplecze badawczo-wdro-

ktowane m em brany są następnie spraw 

i obrabiarkowym . W ykorzystując zdobyte

żeniowe, stosowanie najwyższej jakości

dzane metodą holograficzną z użyciem

dą elem entów skończonych. Tak zaproje

doświadczenie, opracowano i rozw inięto

m ateriałów i nowoczesna technologia.

lasera.

produkcję silników m ałej mocy, przezna

Tutaj jest, jedna z największych w Euro

W 1992 r. w Tonsilu wyprodukowano

czonych do napędu gram ofonów i mag

pie, komora bezechowa o objętości 500

ponad 100 tys. zestawów głośnikowych,

netofonów oraz innych urządzeń powsze

m3. G łówną część aparatury pom iarowej

około 80 tys. zestawów głośnikowych

chnego użytku. Zakres i w ielkość produk

stanow ią urządzenia firm y Bruel & Kjaer

samochodowych, prawie 1,5 min. głoś

cji zm usiły do wprow adzenia specjaliza

łącznie z analizatoram i najnowszej ge

ników, 30 tys. m ikrofonów i podobną

cji, stąd też wydzielono w 1973 r. odrębne

neracji. Ścisła w spółpraca z wielom a

liczbę słuchawek. Liczba w yprodukow a

P rzedsiębiorstw o Doświadczalne Spec

laboratoriam i

ośrodków

naukowych

jalnych Maszyn Elektrycznych M ałej Mo

um ożliw ia szybkie w drażanie nowoczes

cy M ikrom a we W rześni oraz Silm a w Za

nej techniki pom iarowej.

górzu. W tym czasie uruchom iono produ

W produkcji urządzeń elektroakustycz

kcję w kładek teletechnicznych, które do

nych w ykorzystuje się najnow ocześniej

dnia dzisiejszego stanow ią jeden z pod

sze m ateriały, jak wytworzone do celów

stawowych asortym entów produkcji.

kosmonautyki - nomex i kapton (m ateria

Niezm iernie istotne dla zakładu było za

ły bardzo odporne na w ysokie tem peratu

kupienie z Japonii licencji na produkcję

ry, wilgoć, w ytrzym ałe

głośników oraz niem ieckiej know how na

oraz ferrofluid (specjalny płyn magnety

produkcję m ikrofonów i słuchawek. Po

czny popraw iający param etry i trw ałość

ich wdrożeniu uzyskano bowiem dwu

głośników). Do produkcji m embran uży

m echanicznie)

nych

wkładek

teletechnicznych

sięga

2 min.
D ystrybucyjną sieć Tonsilu stanowi
5 sklepów firm owych, 15 sklepów pat
ronackich, 3 własne
30 hurtowni

ściśle

hurtow nie

oraz

w spółpracujących

z firm ą.
Tonsil je st obecny na rynku niem ieckim ,
szw ajcarskim , angielskim , greckim , w ło 
skim,

kanadyjskim,

am erykańskim .

W niedługim czasie planuje się wejście
na rynek wschodni oraz pow rót na rynek
francuski i naszych południow ych są

krotny w zrost produkcji głośników i czte

wa się supronylu (zm niejsza zniekształ

rokrotny m ikrofonów. Dzięki m oderniza

cenia, zw iększa powtarzalność param et

cji zakupionych konstrukcji i technologii,

rów, najlepsze własności technologicz

dy przyznawane wyrobom, m iędzy in

powstały

nymi w ielo krotnie złoty medal na M iędzy

własne,

nowe

siadów.
Klasę Tonsilu potw ierdzają liczne nagro

rozw iązania

ne) i polipropylenu (wysoka pow tarzal

przewyższające param etram i technicz

ność param etrów, duża trw ałość i odpor

narodowych Targach Poznańskich i Ju

nymi konstrukcje licencyjne. U m ożliw iło

ność na w pływ y środow iska, nowe moż

nior Eksportu. W ostatnim czasie zestaw

to rozwój eksportu przede wszystkim do

liwości rozwiązań estetycznych).

głośnikow y Sub-Sat 1.1 uznano za najlep

Francji, RFN, USA, a tym samym spłace

O bliczanie i m odelowanie konstrukcji do

szy wyrób w W ielkopolsce w konkursie

nia w niespełna 3 lata dewizowych kosz

konywane jest za pomocą kom puterów

SWEGO NIE ZNACIE, a także znalazł się

tów zakupu licencji.

wspomaganych analizatoram i dźwięku.

wśród 15 najlepszych polskich wyrobów

Dnia 8.10.1990 r. ZWG TONSIL zostały

Nawet

odznaczonych godłem prom ocyjnym TE

przekształcone w spółkę akcyjną TON

m em brany je st tak rozwiązywane, meto

skom plikowane

Rys. 2. Automat do nawijania cewek drutem samospiekającym się

konstruow anie

RAZ POLSKA.

Rys. 3. Laboratoryjna aparatura pomiarowa
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