
 Rosn¹ce wymagan ia  po l sk i ch  ro ln ików ss¹ce oraz armaturê 6-calow¹ lub 8-calow¹, co powoduje 
spowodowa³y ¿e coraz nowoczeœniejsze urz¹dzenia oraz 

szybkie nape³nianie zbiornika i mniejsze opory szczególnie 
maszyny rolnicze mog¹ szybciej i lepiej wykonaæ prace 

przy gêstych cieczach. Wa¿nym elementem jest ekonomia polowe. Wa¿ne jest aby kupuj¹cy nie kierowa³ siê tylko cen¹ 
ale tak¿e bra³ pod uwagê jakoœæ wykonania oraz zalety pracy. Dziêki zastosowaniu dodatkowych szybkoz³¹czy do 
produktu. wê¿y ss¹cych, obs³uga wozów mo¿e byæ wykonywana 

Mamy przyjemnoœæ zaprezentowaæ Pañstwu firmê przez jednego pracownika w sposób szybki bez 
P.U.P. Pomot z Chojny która posiada bogat¹ i atrakcyjn¹ nadmiernego wysi³ku fizycznego. Po wykonaniu przez wóz 
ofertê handlow¹. W przysz³ym roku przedsiêbiorstwo zadañ asenizacyjnych, nale¿y go wyczyœciæ. Tutaj równie¿ 
bêdzie obchodzi³o 60-lecie swego istnienia. Ogromne spotyka nas mi³a niespodzianka poniewa¿ dziêki 
doœwiadczenie w bran¿y produkcji maszyn rolniczych jest zastosowaniu w³azu tylnego o œrednicy 500,  700 lub 900 
du¿ym atutem firmy. "POMOT" posiada kompleksow¹ mm, mo¿na dok³adnie  wyczyœciæ zbiornik. W³azy maj¹ 
ofertê handlow¹ wszystkich urz¹dzeñ do niezawodne i szczelne zamkniêcia które nie ulegaj¹ 
zagospodarowania gnojowicy poczynaj¹c od wozów szybkiemu zu¿yciu, czego nie mo¿na powiedzieæ o 
asenizacyjnych wykonanych z blachy oraz ze zbiornikami z dennicach ca³kowicie otwieranych które s¹ ciê¿kie a z 
tworzyw sztucznych a tak¿e ró¿nego rodzaju pompy, czasem staj¹ siê nieszczelne ii niebezpieczne w u¿yciu. 
sprê¿arki, mieszad³a, miksery itp. Wiele informacji na Rozwi¹zanie takie powoduje równie¿, ¿e zbiornik nie 
temat produktów mo¿na znaleŸæ na rozbudowanej witrynie stanowi jednolitej jego zabudowy. Beczki wozów 
przedsiêbiorstwa pod adresem www.pomot.pl. Ponadto asenizacyjnych firmy Pomot s¹ zwarte i stanowi¹ jedn¹ 
jest to firma, gdzie produkcja wozów realizowana jest w konstrukcjê znacznie wytrzymalsz¹.
oparciu o system zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001:2000, Nowe konstrukcje oraz rozwi¹zania w postaci 
który wdro¿ono ju¿ w 2004r. wzmocnionych uk³adów hamulcowych poprzez 

Szczegó³owo przyjrzeliœmy siê produktom zastosowanie instalacji dwu - obwodowych oraz systemu 
chojeñskiego przedsiêbiorstwa. Wiele zalet maj¹ zbiorniki hamulców wyposa¿onych w regulatory si³y hamowania 
wozów które s¹ wykonane ze stali o podwy¿szonej uzale¿nionej od poziomu nape³nienia zbiornika 
wytrzyma³oœci, a w chwili obecnej wdra¿ana jest umo¿liwiaj¹ bezpieczne u¿ytkowanie wozów w trudnych 
produkcja wozów nowej generacji z blachy marki Optim warunkach terenowych.
700MC o bardzo du¿ej wytrzyma³oœci, co uczyni W wozach asenizacyjnych o pojemnoœci powy¿ej 
konstrukcjê l¿ejsz¹, a tym samym spowoduje mniejsze 4.000 litrów zastosowane s¹ konstrukcje ramowe, które 
naciski na glebê oraz ni¿sze koszty eksploatacji. zwiêkszaj¹ trwa³oœæ i ¿ywotnoœæ wozów a zastosowanie 
Dodatkowo ka¿dy zbiornik wyposa¿ony jest we wrêgi zawieszeñ z osiami skrêtnymi z hydraulicznym 
wewnêtrzne oraz falochrony. W przysz³oœci znajd¹ zawieszeniem powoduj¹, ¿e na zakrêtach nie tworz¹ siê 
zastosowanie zewnêtrzne wrêgi które jeszcze bardziej tzw. rowy transportowe i nie jest niszczona powierzchnia 
zwiêksz¹ wytrzyma³oœæ wozu asenizacyjnego. uprawowa.
Zastosowanie zaworów podciœnieniowych i Jednym z wa¿niejszych elementów wyposa¿enia 

wozów s¹ sprê¿arki od których zale¿y szybkoœæ nadciœnieniowych, powoduje ¿e konstrukcja jest 
nape³niania i opró¿niania zbiorników. Pomot w swych 

niezawodn¹ i bezpieczn¹. W ofercie znajdziemy wozy o 
wyrobach stosuje  nowoczesne i niezawodne sprê¿arki 

pojemnoœciach od 2.500 do 30.000 litrów. firm zachodnich typu MEC (firmy Battioni Pagani Pompe) z 
W³och oraz KD (firmy Hertell) z Hiszpanii, o odpowiednio Wszystkie wozy wyposa¿one s¹ w p³ynowskazy 
dobranych wydajnoœciach. W zale¿noœci od pojemnoœci wskazuj¹ce w sposób ci¹g³y poziom cieczy w trakcie 
wozu, firma POMOT zapewnia ca³kowite nape³nienie 

nape³niania i opró¿niania zbiornika. Wozy asenizacyjne o zbiornika w czasie nie przekraczaj¹cym od 3 do 6 minut.
pojemnoœci powy¿ej 5000 litrów s¹ wyposa¿one w wê¿e 

Na zdj. wozy asenizacyjne o pojemnoœæi 25 000l sprzedane w lipcu



Wozy firmy POMOT wyposa¿one w zaczepy nie wydostaje siê na zewn¹trz. Rozwi¹zanie to powoduje i¿ 
transportowe o regulowanej wysokoœci umo¿liwiaj¹ rama i zbiorników staj¹ siê t³umikami które redukuj¹ poziom 
sprzêganie ich z ka¿dym typem ci¹gnika. Ponadto wozy ha³asu pracy do 20 dB.
mog¹ byæ wyposa¿one w hydrauliczne sterowanie z kabiny 
kierowcy ci¹gnika takimi urz¹dzeniami jak sprê¿arka, Poza wozami, P.U.P. POMOT z Chojny produkuje 
zasuwami ss¹cymi i spustowymi, podpor¹ sk³adan¹ lub agregaty do doglebowego wprowadzania gnojowicy o 
ko³em podporowym, agregatem doglebowym, czy szerokoœci od 1,5m, 2,5 m, 3,5 m i 4,5m, w które wyposa¿a 
urz¹dzeniem do naglebowego lub doglebowego rozlewania swoje wozy oraz urz¹dzenia do naglebowego rozprowadzania 
gnojowicy, co czyni obs³ugê prost¹ i ³atw¹. gnojowicy o standardowej szerokoœci roboczej 9, 12, 15, 18 

metrów. Ponadto w ofercie mo¿na znaleŸæ ró¿nego rodzaju 
O dobrej pozycji firmy oraz jakoœci wyrobów œwiadcz¹ uk³ady rozlewaj¹ce gnojowicê, tj., ³y¿ki, rozlewacze, 

nie tylko tysi¹ce sprzedanych wozów i zadowolenie klientów miotacze, dzia³ka do gnojowicy, systemy Duplex, przewoŸne 
ale równie¿ wiele patentów, wzorów u¿ytkowych i innowacji, urz¹dzenie do deszczowania upraw.
które s¹ dowodem na to, ¿e przedsiêbiorstwo patrzy daleko Dla gospodarstw rolnych posiadaj¹cych pojazdy 
w przysz³oœæ i stosuje w produktach najnowsze rozwi¹zania samochodowe z systemem za³adowczym hakowym lub 
techniczne. Jednym z patentów firmy jest mieszad³o bramowym, mog¹ byæ stosowane kontenery asenizacyjne o 
powietrzne, które powoduje dok³adne wymieszanie, a ró¿nych pojemnoœciach, dodatkowo wyposa¿one w system 
nastêpnie opró¿nienie zawartoœci zbiornika z czêœci sta³ych i urz¹dzeñ do czyszczenia kanalizacji.
gnojowicy. W przeciwieñstwie do innych mieszade³, 
rozwi¹zanie to nie powoduje mechanicznego wycierania Wracaj¹c jeszcze do maszyn produkowanych przez 
pow³ok galwanicznych zbiornika i nadaje siê w szczególnoœci Pomot – sztandarowym produktem firmy jest wóz T525 o 
do gêstej gnojowicy. Kolejnym patentem jest dyszel pojemnoœci 25 000 litrów zmontowany na zawieszeniu typu 
obrotowy, umo¿liwiaj¹cy agregowanie wozu na dolny lub SIDRA, który jest obecnie najwiêkszym wozem 
górny zaczep ci¹gnika bez dokonywania przeróbek asenizacyjnym dostêpnym w sprzeda¿y na rynku. 
konstrukcyjnych. Do ka¿dego wozu wydawane jest aktualne œwiadectwo 

homologacji i deklaracje zgodnoœci WE.
Przy tak wielu nowych rozwi¹zaniach, urz¹dzenia 

sprzedawane pod mark¹ P.U.P. POMOT s¹ ekologiczne. Je¿eli do tego wszystkiego dodamy bezp³atne 
Nastêpny patent dotyczy nowego rozwi¹zania – konstrukcji doradztwo techniczne na miejscu u klienta i 12 miesiêczny 
ramy i dyszla jako zbiorników na przepracowany olej które serwis gwarancyjny – mamy najlepsz¹ mo¿liw¹ ofertê w 
korzystnie wyp³ywaj¹ na ochronê œrodowiska poniewa¿ olej bran¿y rolniczych maszyn asenizacyjnych. 

Przedsiêbiorstwo Us³ugowo 
Produkcjyjne

POMOT sp. z o.o. w Chojnie
ul. S³owiañska 2  74-500 Chojna

tel. 91 414 21 82, 414 13 55
fax. 91 414 13 02

www.pomot.pl pomot@test.com.pl

Na zdj. kolejne wozy 
25 tys. litrów 
sprzedane 
we wrzeœniu

Na zdj. wóz o pojemnoœci 20 000l sprzedany w sierpniu do Rosji
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