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Na zdj nr 1. Wyróżniony w Kielcach samochód
wielofunkcyjny typ ZSA6000K na podwoziu Renault.

17.03.2011

Obchodząca w tym roku jubileusz 60-lecia istnienia, chojeńska firma POMOT rozszerza swoją
ofertę o nowe produkty dla branży komunalnej. Pierwsze z nich zostały już nagrodzone na
branżowych wystawach...
Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne “POMOT” sp. z o.o. bardzo
dynamicznie rozpoczęło nowy rok.
W lutym podczas targów FARMA organizowanych przez Międzynarodowe Targi
Poznańskie, wiodący producent wozów asenizacyjnych i urządzeń komunalnych
zaprezentował kontener asenizacyjny ze specjalnym działkiem na przyczepie
hakowej obsługiwanej przez ciągnik. Jest to innowacyjne rozwiązanie, które
cieszy się sporym zainteresowaniem. Kontener jest zagregowany z przyczepą
hakową firmy Metal Tech, zarówno sprężarka jak i działko, które zawartość
zbiornika wyrzuca na odległość do 40 do 60 metrów, jest sterowane
hydraulicznie z kabiny ciągnika. Urządzenie znalazło zastosowanie do polewania
wysypisk śmieci w celu jego zabezpieczenia. (zdj. nr 4).
Złote medale w Kielcach
Kolejna nowość w ofercie firmy POMOT została nagrodzona na kieleckich
targach branży komunalnej “Eko Tech”. Kontener śmieciowy na podwoziu Iveco
Daily okazał się zupełnym hitem. Dzięki zastosowaniu przy budowie kontenera
specjalnej, wysokoodpornej i lekkiej stali Ruukki oraz niewielkim wymiarom,
śmieciarka doskonale sprawdza się przy zbiórce odpadów komunalnych w
wąskich ulicach i trudnodostępnych miejscach ośrodków wielkomiejskich jak i
małych oraz średnich miasteczkach o zabudowie zwartej.
Kontener wyposażony jest w tylny system załadowczy oraz hydrauliczną,
pojedynczą łopatę do przesuwania i wstępnego zagęszczania odpadów. Jedną z
głównych zalet produktu jest również to, że kontener to nadwozie wymienne,
dzięki czemu może zostać rozładowany z samochodu a podwozie może
pracować w dalszym ciągu z innym nadwoziem.
Na tych samych targach, wyróżniony został inny produkt POMOT-u, zabudowa
asenizacyjna typ ZSA6000K na podwoziu marki Renault. Pojazd jest bogato
wyposażony, między innymi w markowe urządzenia włoskiej firmy MORO,
posiada również ramie ssawne do odsysania zanieczyszczeń i osadów w trakcie
czyszczenia przewodów kanalizacyjnych oraz szamb.

Na zdj. nr 2 prokurent
mgr inż. Czesław Bąko odbiera
Złoty Medal

Produkty uniwersalne
Główną zaletą nowych produktów P.U.P. POMOT jest ich
wszechstronne zastosowanie. Maszyny i urządzenia POMOT-u
świetnie sprawdzają się zarówno w branży komunalnej jak i
rolniczej. Podczas marcowych targów Agro Tech, firma z Chojny
zaprezentowała rozrzutnik piasku, nawozów, wapna i soli
wykonane według nowego projektu zakupionego w Nowej
Zelandii (zdj. nr 5).
Są to rozrzutniki, które mają możliwość komputerowego
sterowania pracą układu dozującego. Również te urządzenia
zostały wykonane z wysokowytrzymałej i lekkiej stali
dostarczonej przez fińską hutę Ruukki. Z takich materiałów
wykonane zostały również specjalne kontenery przeznaczone
do przewozu płodów rolnych (typ PT-43) lub szlamu, materiałów
płynnych oraz zwierzęcych odpadów poubojowych (pokryte
dodatkowo powłoką poliuretanową). - fot. nr 3.
Rozrzutnik jest również dostępny w systemie nadwozi
wymiennych UNIWERSAL, jest to opatentowany system, dzięki
któremu użytkownik może mieć wiele nadwozi obsługiwanych
przez jedno podwozie. Jest to bardzo ekonomiczne rozwiązanie.
System jest ciągle rozbudowywany i oprócz rozrzutnika w
ofercie znajduje się między innymi zbiornik asenizacyjny o
pojemności 10 000 litrów, skrzynia ładunkowa o ładowności 10
ton, skrzynia typu mulda o ładowności 10 ton, skrzynia do bel
lub słomy i siana. POMOT ponadto ulepsza swoje podstawowe
produkty jakimi są wozy asenizacyjne o pojemnościach d 2500
do 30 000 litrów w konstrukcji ramowej i samonośnej.
Podsumowaniem targów był także uzyskany Złoty Medal za wóz
wielofunkcyjny T513 z ramieniem ssawnym oraz wyposażony w
elektroniczny system do mierzenia zawartości azotu i substancji
odżywczych w gnojowicy FERTIMETER NPK2.
Pełną ofertę firmy znaleźć można na stronie internetowej
www.pomot.pl oraz w nowo wydanym katalogu dostępnym na
największych imprezach targowych w Polsce.
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KONTENERY ORAZ ZABUDOWY ASENIZACYJNE
mogą być stosowane we wszystkich markach
samochodów. Na indywidualnie zamówienie
firma POMOT może wykonać zabudowę nadwozi
nie wyposażonych w system hakowy a także
wyposażyć podwozie w system hakowy w
dowolnym zakresie określonym
przez klienta.
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Na zdj. Kontener śmieciowy typ KS-8
nagrodzony Złotym Medalem Targów Kielce

