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Sammanfattning 
Collins Radio Company är en närmast legendarisk tillverkare av radio- och 
elektronikmateriel för både civilt och militärt bruk. Företaget grundades 1933 
under blygsamma former av Arthur A Collins, W9CXX. 

Man blev tidigt känd för sin produktion av radiosändare med höga prestanda 
och med hög kvalitet för amatörradiobruk, vilka snabbt fick spridning även 
utanför amatörradion. Snart blev huvuddelen av produktionen avsedd för 
professionellt bruk. Under 1930-talet inriktar Collins sig på främst 
flygradiomarknaden, och materielen bildar branschstandard. Andra 
världskriget medför att Collins produkter får en stark ställning på marknaden 
för sändare och mottagare för militärt och professionellt bruk.  

Freden 1945 medför att Collins åter breddar sitt produktsortiment och sändare 
och mottagare för amatörbruk med revolutionerande prestanda sätts på 
marknaden. SSB-tekniken är även något som Collins tidigt anammar. Några 
av de främsta forskarna och ingenjörerna inom SSB knyts tidigt till Collins. 
Samtidigt växer även produktsektorn för professionellt bruk, och under mitten 
av 50-talet tar man tätplatsen när det gäller avionics för både civil- och 
militärflyg. 

Under de följande decennierna får Collins även en avgörande roll för 
utveckling av avancerad materiel för bl.a. månlandningsprogrammet och 
rymdfärjorna, medan man fortfarande utvecklar materiel för radioamatörer. 
Dock är omsättningen inom denna sektor mycket liten jämfört med den 
professionella. 

I samband med ekonomiska svårigheter under början av 1970-talet tvingades 
grundaren sälja företaget till konglomeratet Rockwell International, där det 
ingick som Collins Avionics and Communications Division. Arthur Collins 
lämnar verksamheten i samband med detta, och han avlider 1987. 

1980-talet medför att Collins slutar med amatörradiomateriel, och inriktar sig 
därefter helt på de professionella marknaderna. Några teknologiska 
genombrott som den första DSP-mottagaren (1984) och det första HF-
höghastighetsmodemet kommer under denna tid. 

Dagens Collins ingår i Rockwell-koncernen under namnet Rockwell-Collins 
och producerar radio och elektronikmateriel för primärt militär- och 
flygbranschen. Genom olika uppköp (t.ex. tjänsteföretaget Aeronautical Radio 
Inc ARINC) är man väl placerad när det gäller utbud av systemorienterade 
produkter och tjänster. 
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