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Radionauhureiden valmistus aloitettiin Terate-tehtaassa Helsin-
gissä v. 1973. Malli oli 22 RR 522. Tätä valmistettiin vuoteen 1975 
saakka lähes 200 000 kappaletta, joista Suomessa myytäväksi jäi 
noin 20 000 kappaletta. Muut menivät vientiin pohjoismaihin ja 
Keski-Eurooppaan.



Radionauhurin RR 522 takakannen oikeassa yläkulmassa on tar-
ra, jossa lukee Made in Finland.
1970-luvun alkuvuosina Philips ei mitenkään korostanut Terates-
sa valmistettujen laitteiden suomalaisuutta. Myös vientimääris-
tä oltiin hiljaa, vaikka samaan aikaan Salora ja Asa Radio toivat 
vientikauppojaan auliisti julki.
Muutos Philipsin ilmoittelussa on havaittavissa 1970-luvun puoli-
välissä. Siitä on esimerkkinä alla oleva Aamulehdessä kesäkuus-
sa 1974 julkaistu ilmoitus.

Radionauhurien RR 522 nauhurikoneistot tuotiin valmiina 
ulkomailta Philipsin muilta tehtailta.



Seuraava Philipsin Helsingin teh-
taalla valmistettu suomalainen 
radionauhurimalli tuli tuotantoon 
vuoden 1975 lopulla. Sitä myytiin ni-
millä Philips RR 351 ja DUX SA 365. 
Jälkimmäistä mainostettiin myös 
nimellä PANU.

Tämä malli oli suunniteltu maihin, 
joissa oli kehittynyt ula-lähettimien 
verkko. Tällaisia olivat pohjoismaat 
ja sekä Keski-Euroopassa esimer-
kiksi Länsi-Saksa.

Radio-osassa on pelkkä ula-alue. 
Käsinvirityskytkimen lisäksi on kol-
me pikavalintakytkintä sekä niiden 
esivityssäätimet. Suomessa oli kol-
me Yleisradion asemaryhmää, joi-
det nimet on painettu valintanäp-
päimien kohdalle.

Tämankin radionauhurin tuotannos-
ta valtaosa meni vientiin. Mallia val-
mistettiin noin kahden vuoden ajan.



Philipsin mallistossa RR 351 oli yksi radionauhurien jou-
kossa. Ilmoitus on Radiokauppias-lehdestä 6/1975.

Vieressä olevan SA 365:n nauhurikoneistoon on tehty 
jonkin verran muutoksia RR 522 mallin nauhuriin verrat-
tuna. Perusrakenne on kuitenkin sama.



Radionauhurien ohessa Teratessa – myohemmin Phi-
lipsin Helsingin tehdas – valmistettiin esilaisia stereo-
laitteita. Viereinen ilmoitus on julkaistu Radiokauppi-
as-lehdessä 7/1977.

1970-luvun alkuvuosina tehtaalla valmistetuissa ste-
reolaitteissa on yleensä takana TERATE merkki. Tästä 
käytännöstä luovuttiin ilmeisesti niihin aikoihin, kun 
tehtaan nimeksi tuli Philipsin Helsingin tehdas.

Tiedoissa tehtaalla valmistetuista stereolaitteista 
ja radionauhureista on vielä paljon puutteita. Tietoja 
näistä voi tuoda esiin mielellään kuvien kera esimer-
kiksi seuramme keskustelufoorumilla tai lähettämällä 
suoraan Jorma Raidalle tai Kauko Viitaselle.


