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يُقال يف األمثال إن التعليم يف الصغر كالنقش عىل 

املهندسني  نشأة  تأيت  املنطلق  هذا  ومن  الحجر، 

بشدة  يركز  مستقل  عائيل  داخل مرشوع  الجدد 

العالقات  لتعميق  تسعى  التي  املشاريع  عىل 

والتي تتمتع بجودة عالية كرشط أسايس. وقالت 

مجتمعات  يف  ونعمل  العاملية  إىل  “نحن  بولسرت 

من  تتخذ  الرشكة  أن  ورغم  الثقافات.  متعددة 

املسؤولني  وفروعها  موظفيها  إال  لها  مقرا  النمسا 

لعمالئهم يف  الالزم  الدعم  يقدمون  املبيعات  عن 

أسواق املبيعات الرئيسية بلغاتهم األصلية”.

مصابيح LED الداخلية تجتاز اختبارات الفعالية

تركز رشكة PIK-AS Austria عىل تطوير املنتجات 

املعتمدة املطابقة للمستويات القياسية العسكرية 

الداخلية أحدث   LED املختلفة. وتعترب مصابيح

تصميمها  جرى  حيث  اإلضاءة،  عامل  يف  صيحة 

خصيصا بحيث تحقق التوافقية الكهرومغناطيسية 

والصدمات  املختلفة  الحرارة  ودرجات   EMC

واالهتزازات. وقد نجحت تلك املصابيح يف اجتياز 

األصلية.  املصنعة  الرشكة  لدى  الفعالية  اختبار 

وقد تبدو مصابيح LED لدينا 

كمكـون واحــد فقط من بني 

مكـــونـات عديــدة 

ولكنها صخرة ميكن االعتامد عليها 

بالفعل”.

رضوريــة  مصابيـح 

لتحقيق النجاح 

العسكري

فة  ضا إل با و

إىل املصابيح، 

متثل املفاتيح 

صـــــة  لخا ا

ومــرحـــالت 

الطاقة power relays وموصالتها جزءا ال يتجزأ 

بولسرت  وأوضحت  الرشكة.  عمل  صميم  من 

 Stanag 4047 املصباح  مع  كانت  “البداية  أن 

 2-pin Connectors املسامرين  ذي  واملصباح 

اللذين كانا الجنديني املجهولني بالنسبة إلمداداتنا 

املستدامة  فالجودة  اإللكرتوميكانيكية.  املواد  من 

تعني القوة، ومن الرضوري ان نتأكد من اعتامد 

العميل عىل منتجاتنا”.

أهمية التواصل
تؤمن بولسرت، كرئيسة ملجموعة PIK-AS، بعبارة 

يف  اإلخالص  “أن  وهي  عنها،  تحيد  ال  فلسفية 

الوثيقة والجديرة باالحرتام مع  تعامالتنا وعالقتنا 

ويحرص  أصدقاء،  إىل  عمالءنا  يحوالن  عمالئنا 

مبتكراتنا  جدوى  من  التأكد  عىل  دامئا  فريقنا 

وأساليبنا املتعلقة بعملية التنفيذ”.

تعترب   PIK-AS رشكة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

رشيكا ميكن االعتامد عليه يف مجال توريد وتطوير 

اآلليات  لبناء  الالزمة  اإللكرتوميكانيكية  املكونات 

كبار  مع  وثيق  بشكل  الرشكة  وتتعاون  الخاصة. 

رشكات تصنيع اآلليات املتخصصة يف بناء املركبات 

العسكرية وغري العسكرية عىل مستوى العامل منذ 

أكرث من 40 عاما. وتتميز منتجات الرشكة بالجودة 

قوية  عالقات  وإقامة  املميزة  والخدمة  العالية 

قامئة  الرشكة  تنتج  مع عمالئها. عالوة عىل ذلك، 

طويلة من املنتجات القياسية، وتحرص عىل تزويد 

عمالئها باملنتجات التي تلبي احتياجاتهم الفعلية.

يزداد الطلب بشدة على التطبيقات المتخصصة عندما يتعلق األمر ببناء اآلليات العسكرية أو الهندسة 
الميكانيكية. وفي النمسا، التي تحتل موقع القلب من أوروبا، من السهل أن تجد الخبرة القائمة 

على اإلبداع وتأمين المكونات الكهروميكانيكية الخاصة. وأوضحت كريستينا بولستر التي تولت 
رئاسة الشركة خلفا لوالدها في عام 2015، أن »اسم شركتنا PIK-AS يعني الورقة الرابحة في 

اللغة األلمانية، ونحن ننظر إلى الخلف لنتأمل أربعة عقود من التعاون مع كبريات الشركات المصنعة 
المعروفة المتخصصة في بناء المركبات العسكرية وغير العسكرية على مستوى العالم”.

PIK-AS Austria  صخرة يمكن 
االعتماد عليها

كريستينا 
بولستر


