
Wielofunkcyjny wóz Typ T544/3 o pojem-
noœci 8.000 litrów z dzia³kiem to oferta

Przedsiêbiorstwa Us³ugowo-Produkcyjnego
POMOT sp. z o.o. z Chojny, adresowana do
rolników i leœników. Pojazd przeznaczony jest
do szeroko pojêtych zadañ w rolnictwie, ale
mo¿e te¿ s³u¿yæ do zadañ gospodarczych oraz
gaœniczych. Wspó³pracuje z ci¹gnikami rolni-
czymi o mocy od 50 KM i wzwy¿...

Firma POMOT produkuje ca³¹ seriê tego ty-
pu wozów o pojemnoœciach 4.000, 5.000,
6.700 oraz 8.000 i 10.000 litrów. 

Nowe propozycje firmy bardzo podoba³y
siê zwiedzaj¹cym niedawn¹ wystawê Eko-Las,
jest to najlepszy dowód uznania dla ca³ej za³o-
gi, która w przysz³ym roku bêdzie œwiêtowa³a
jubileusz 60-lecia dzia³alnoœci przedsiêbior-
stwa. 

Z dobrego materia³u
POMOT, jako pierwszy producent takich wo-
zów w Polsce, przy budowie T544/3 zastoso-
wa³ wysokowytrzyma³¹ blachê Optimum
HS700MC oraz profile zamkniête o gruboœci 3
i 4 mm, dostarczane przez fiñskiego producen-
ta stali, firmê Ruukki. Dziêki temu produkt jest
prawie o po³owê l¿ejszy od wozów produko-
wanych przez konkurencjê.

Wszystkie materia³y u¿yte do produkcji wo-
zu T544/3 s¹ trzy razy bardziej wytrzyma³e od
powszechnie znanych, a tym samym maszyna
jest znacznie l¿ejsza od dotychczas stosowa-
nych rozwi¹zañ. Zastosowana blacha oraz pro-
file maj¹ granicê plastycznoœci 700 MPa. Zbior-
nik wozu oraz rama s¹ ocynkowane ogniowo,
dziêki czemu s¹ odporne na korozjê.

W wyposa¿eniu wozu znajduje siê miêdzy
innymi zestaw GARDA, czyli pompa wirowa
o wydajnoœci 1.600 l/min, z kompresorem
MEC 8000 oraz czterocalowe dzia³ko sterowa-

ne hydraulicznie, które wyrzuca zawartoœæ
zbiornika na odleg³oœæ nawet do 60 metrów
oraz przy³¹cze W52, dziêki któremu ³atwo
mo¿na pod³¹czyæ wê¿e stra¿ackie o dowolnej
d³ugoœci, do polewania np. dzia³ek gospodar-
czych czy tez prowadzenia akcji gaœniczych
(w¹¿ proponowany przez producenta wozu
ma 200-300 metrów d³ugoœci i jest zakoñczo-
ny pr¹dnic¹).

Dzielny na bezdro¿ach 
Wóz jest wyposa¿any w du¿e ko³a o wymia-
rach 23.1x26”, które powoduje, ¿e oœ wozu
jest wysoko podwieszona, tak wiêc dziêki te-
mu rozwi¹zaniu mo¿e swobodnie poruszaæ
siê w trudnych warunkach terenowych. Dy-
szel jest ³¹czony z podwoziem poprzez po-
d³u¿ny resor piórowy, co w znacznej mierze
eliminuje drgania pojazdu w czasie eksplo-
atacji na nierównoœciach. Dodatkowo, dziêki
jednoosiowemu uk³adowi, wóz ma ma³y
promieñ skrêtu.

Teraz jako „stra¿ak”

Wóz T544/3 wyró¿nia jego niezawodnoœæ i ³a-
twoœæ obs³ugi. Znajduje zastosowanie w wielu
bran¿ach. W rolnictwie mo¿e s³u¿yæ do prze-
wo¿enia i rozlewania gnojowicy, mo¿e te¿ pe³-
niæ funkcjê deszczowni.

Nowoœci¹ jest zastosowanie wozu w po¿ar-
nictwie, szczególnie w akcjach gaœniczych
w lasach, na ³¹kach i torfowiskach. Dziêki ma-
³ym rozmiarom wozu, du¿ym ko³om i wysokie-
mu zawieszeniu ci¹gnik mo¿e dojechaæ z nim
do po¿aru w trudno dostêpnych miejscach. Za-
let¹ jest równie¿ zbiornik, który w tym przy-
padku pomieœci 8 tys. litrów wody lub œrodka
gaœniczego FireAde. W takich zadaniach jak
znalaz³ jest dzia³ko wodne o sporym zasiêgu
oraz mo¿liwoœæ pod³¹czenia wê¿a stra¿ackie-
go, który chowany jest w skrzynce zamonto-
wanej z boku wozu.

– Nasze wozy mog¹ byæ szczególnie przy-
datne i podejmuj¹ natychmiastow¹ akcjê
w pierwszej fazie po¿aru, jako sprzêt bêd¹cy
na miejscu, zanim zd¹¿y przyjechaæ stra¿ po-
¿arna  – mówi¹ prezes zarz¹du Leszek Siatka
i pracownik dzia³u marketingu Pawe³ S³awiñski
– Mo¿e te¿ wspomóc stra¿ po¿arn¹, jeœli cho-
dzi o zaopatrzenie w wodê, bo wozy stra¿ac-
kie maj¹ np. zbiorniki o pojemnoœci 2-3 tysiêcy
litrów, a hydrantów w lesie nie ma! Nasz mie-
œci, przypomnê, 8 tysiêcy litrów! Poza tym,
najczêœciej wystêpuj¹c¹ kategori¹ po¿arów la-
sów w Polsce s¹ tak zwane po¿ary przyziem-
ne. Materia³em palnym jest runo leœne, œció³-
ka, próchnica, a tak¿e le¿anina, chrust, podszyt
i podrost. Gaszenie tego typu po¿aru jest za-
daniem trudnym, gdy¿ akcja musi byæ szybka.
Maj¹c „pod rêk¹” taki sprzêt jak nasz wóz, le-
œnik mo¿e samodzielnie rozpocz¹æ i skutecznie
zakoñczyæ akcjê gaœnicz¹. Poza tym, podobnie
jak w rolnictwie, ten sprzêt mo¿e s³u¿yæ na
przyk³ad do podlewania szkó³ek leœnych
w okresie suszy. 
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Przys³owie powiada, ¿e gdzie diabe³ nie mo¿e, tam babê poœle, a gdzie stra¿ po¿arna nie mo¿e... 
Tam POMOT swój wóz z dzia³kiem wodnym ekspediuje.

FIRMY POMOT
NOWA PROPOZYCJA

Producent z Chojny z odsiecz¹ dla leœników

ARTYKU£ SPONSOROWANY

Jeszcze w tym roku firma POMOT jako
wy³¹czny dystrybutor wprowadzi na rynek
nowy, ca³kowicie biodegradowalny amery-
kañski œrodek do gaszenia po¿arów, Fire-
Ade. Miesza siê go z wod¹ w proporcji 4
litry œrodka na 1.000 litrów wody. Jak za-
pewniaj¹ przedstawiciele firmy z Chojny,
preparat zosta³ sprawdzony w praktyce
w Stanach Zjednoczonych. Dzia³a w ten
sposób, ¿e tworzy pianê w postaci swo-
istego ko¿ucha, odcinaj¹c dostêp tlenu do
pal¹cego siê materia³u. W ten sposób gwa-
rantuje szybkie, efektywne gaszenie ognia.
Polecany jest m.in. do gaszenia po¿arów
w górnictwie, w lasach, rafineriach czy
elektrociep³owniach. W takich miejscach
jest tez u¿ywany w USA. Jak podkreœla
Czes³aw B¹k, Prokurent firmy POMOT,
obecnie powszechnie u¿ywane œrodki ga-

œnicze w Polsce nie s¹ ca³kowicie biodegra-
dowalne, co stawia nowy wyrób w uprzy-
wilejowanej pozycji na tle konkurencyjnych
œrodków gaœniczych, preparat firmy 
POMOT jest w 100% biodegradowalny.

Kiedy przygotowujemy tê publikacjê do
druku, w Pañstwowym Instytucie Higieny
trwaj¹ badania FireAde (tego wymaga pro-
cedura wprowadzenia nowego produktu
na nasz rynek), a ju¿ w Chojnie odnotowa-
no zainteresowanie potencjalnych nabyw-
ców. – Zamówienia zaczniemy przyjmowaæ
po zakoñczeniu badañ – dodaje Cz. B¹k. 
– Jesteœmy przekonani, ¿e w nied³ugim
czasie FireAde wyprze z rynku niektóre in-
ne œrodki, niekoniecznie skuteczne, lecz
skutecznie lobbowane przez okreœlone œro-
dowiska. My stawiamy na ochronê œrodo-
wiska.

FireAde – ekologiczne gaszenie

Przedsiêbiorstwo 
Us³ugowo-Produkcyjne
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