Na zdj. zabudowa wyprodukowana
dla ZWiK Miêdzyzdroje

Przedsiêbiorstwo Us³ugowo – Produkcyjne POMOT sp. z o.o.
w Chojnie, ju¿ od ponad 25 lat produkuje zabudowy
samochodów ciê¿arowych w tym tak¿e kontenery
asenizacyjne i urz¹dzenia przeznaczone dla firm
œwiadcz¹cych us³ugi komunalne. Jest to jedna z
najstarszych firm w bran¿y rolniczej i gospodarki
komunalnej. POMOT jest wiod¹cym producentem wozów z
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W ostatni latach, firma z Chojny wprowadzi³a do swojej
bogatej oferty wiele nowych i innowacyjnych produktów o czym
œwiadcz¹ otrzymane medale i nagrody, miêdzy innymi na
presti¿owych targach POLAGRA PREMIERY w Poznaniu czy
Agrotech w Kielcach.
Ciekawa i bogata oferta to wyjœcie naprzeciw coraz
wiêkszym wymaganiom stawianym firmom komunalnym.
Kieruj¹c siê przede wszystkim funkcjonalnoœci¹ swoich urz¹dzeñ,
POMOT uruchomi³ produkcjê zabudów samochodów ciê¿arowych
nowych i u¿ywanych, a tak¿e kontenerów asenizacyjnych o
zró¿nicowanych pojemnoœciach dostosowanych do
indywidualnych potrzeb klienta.
Kontenery asenizacyjne znajduj¹ zastosowanie w firmach
zajmuj¹cych siê wypompowywaniem nieczystoœci p³ynnych z
g³êbokoœci do 6 metrów i wiêkszej. Mog¹ równie¿ s³u¿yæ do
czyszczenia i przepychania kanalizacyjnych wpustów ulicznych i
przykanalików oraz rur kanalizacyjnych.
Kontenery asenizacyjne oraz zabudowy wystêpuj¹
zarówno w wersjach malowanych jak i ocynkowanych ogniowo
dziêki czemu blacha ma zwiêkszon¹ ¿ywotnoœæ. Istnieje
mo¿liwoœæ zastosowania antykorozyjnego materia³u „duplex”
polegaj¹cego na na³o¿eniu dodatkowej warstwy poliuretanowej
lub epoksydowej na powierzchniê ocynkowan¹ co jeszcze
skuteczniej wyd³u¿a okres eksploatacji. Ostatni¹ nowoœci¹ jest
zastosowanie blachy firmy Ruukki o nazwie Optim i Reax
dostarczane przez fiñsk¹ firmê, s¹ materia³em znacznie bardziej
wytrzyma³ym.
Urz¹dzenia napêdzane s¹ za poœrednictwem pompy
olejowej zamontowanej w pojeŸdzie, która poprzez silnik
hydrauliczny przekazuje napêd na kompresor ss¹co – t³ocz¹cy
zamontowany na ramie kontenera.

Na zdj. Kolejne podwozia
do zabudowania

Na indywidualne ¿yczenie klienta istnieje tak¿e mo¿liwoœæ podzielenia g³ównego zbiornika na 2 lub 3
komory (osadu, czystej wody a tak¿e œrodka chemicznego), co w po³¹czeniu z pomp¹ wodn¹ oraz specjaln¹
lanc¹ z odpowiedno dobranymi g³owicami, rozszerza zakres dzia³ania urz¹dzenia. Rozwi¹zanie to zyska³o
uznanie na Miêdzynarodowych Targach Poznañskich POLAGRA 2008 za które przyznano Z³oty Medal za
kontenerowe urz¹dzenie asenizacyjno – czyszcz¹ce do instalacji œciekowych i kanalizacyjnych KA 4500 K.
Firma POMOT produkuje równie¿ kontenerowe urz¹dzenia do czyszczenia i dezynfekcji toalet przewoŸnych typu
toy-toy w dwóch wersjach KT2100 oraz KT 3600.
Kontenery te umo¿liwiaj¹ opró¿nienie zbiorników toalet z nieczystoœci, umycie zbiorników i ich
dezynfekcjê, oraz uzupe³nienie wody i przewóz toalet do klienta. Kontener napêdzany jest poprzez przyssawkê
mocy pojazdu, a nastêpnie przez sprê¿arkê, która jest napêdzana przez silnik hydrauliczny.
Dziêki bogatemu wyposa¿eni takiemu jak wysokociœnieniowa pompa wodna która zapewnia ciœnienie do 280 bar
oraz zwijad³o uzbrojone w 20 metrowy w¹¿ z pistoletem Kranzle. Takie rozwi¹zania powoduj¹ ¿e praca przy
urz¹dzeniu mo¿e byæ wykonywana przez jednego operatora (kierowcê).
KONTENERY ORAZ ZABUDOWY ASENIZACYJNE mog¹
byæ stosowane we wszystkich markach
samochodów. Na indywidualnie zamówienie firma
POMOT mo¿e wykonaæ zabudowê nadwozi nie
wyposa¿onych w system hakowy a tak¿e wyposa¿yæ
podwozie w system hakowy w dowolnym zakresie
okreœlonym przez klienta.

