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POLSKIE GOGLE NOKTOWIZYJNE PREZENTOWANE
W USA
PCO S.A. zaprezentuje swoje gogle noktowizyjne PNL-3M „ORLIK” w USA podczas targów HAI Heli Expo
2018. Firma podkreśla, że jest to element realizacji strategii rozwoju dla produktów, które mogą być
używane również poza siłami zbrojnymi.
Spółka podkreśla, że dzięki wzięciu udziału w odbywających się od 27 lutego do 1 marca w Las Vegas
targach chce zaprezentować światowym odbiorcom nowoczesne gogle noktowizyjne, przeznaczone
również dla użytkowników cywilnych. Uzyskanie przez PCO S.A. certyﬁkacji Europejskiej Agencji
Bezpieczeństwa Lotniczego na gogle PNL – 3M, potwierdzającej możliwość stosowania ich między
innymi na rodzinie śmigłowców Airbus Helicopters EC-135, otwiera przed ﬁrmą nowe możliwości.
Aktualnie PCO S.A. - jak informuje - jest także w trakcie certyﬁkacji tego produktu według wymagań
amerykańskiej FAA (Federal Aviation Administration). Zamknięcie tego procesu planuje się na koniec
bieżącego roku.
Czytaj też: Prezes PCO: planujemy prowadzenie prac w nowych obszarach. Na rynki wojskowe i
cywilne [WYWIAD]
Zminiaturyzowane lotnicze gogle PNL – 3M są urządzeniem noktowizyjnym, przeznaczonym do
prowadzenia obserwacji terenu i wykrywania celów przez pilotów i załogi śmigłowców podczas lotów
nocnych. Dzięki rozwiązaniom konstrukcyjnym, gogle posiadają niewielką masę i mogą być dobrze
dopasowane do głowy oraz indywidualnych cech wzroku pilota.

(...) liczymy na zainteresowanie odbiorców zarówno zagranicznych,
jak i krajowych. Perspektywy rozwoju dla tego produktu są bardzo
obiecujące. Staramy się podejmować szanse na jego szeroką promocję,
stąd nasza obecność na targach HAI Heli Expo 2018, gdzie mamy wspólne
stoisko z ﬁrmą Sky Quest Aviation.
Krzysztof Kluza, Prezes PCO S.A.

Nowe wymogi związane z podwyższeniem bezpieczeństwa ruchu lotniczego w Europie i USA, w tym
obowiązek odbywania wszystkich lotów po zmierzchu w goglach, który zostanie wprowadzony w
kolejnych latach, ma być szansą dla PCO S.A. na pozyskanie nowych klientów zarówno w USA, jak i na
rynkach europejskich. Spółka eksportowała już gogle PNL-3M w wersji cywilnej m.in. do Norwegii.

W Europie, potencjalnymi odbiorcami zainteresowanymi produktem PCO S.A. są ﬁrmy cywilne i
ośrodki szkoleniowe, zlokalizowane między innymi na terenie Norwegii, Czech, Ukrainy, Hiszpanii, oraz
Niemiec. Wśród nabywców zagranicznych i krajowych, na których zainteresowanie
zminiaturyzowanymi lotniczymi goglami noktowizyjnymi PNL – 3M liczy PCO S.A., są lokalne policje,
służby ratunkowe, straż leśna oraz pożarna.

