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Bezpieczny las z wozem firmy POMOT
Największe Międzynarodowe Targi Gospodarki Leśnej, Przemysłu Drzewnego i Ochrony Środowiska EKO-LAS, odbyły się
w dniach 9-11 września w miejscowości Mostki k/Świebodzina. Była to dwunasta edycja tej prestiżowej imprezy. W targach
wzięło udział ponad 100 wystawców, wśród których znalazło
się wiele znanych marek w Europie i na świecie. W tym wydarzeniu, udział wzięło również chojeńskie Przedsiębiorstwo
Usługowo – Produkcyjne „POMOT” Sp. z o.o. w Chojnie, które w przyszłym roku będzie obchodziło jubileusz 60-lecia firmy. Firma zaprezentowała zupełnie nową propozycję dla leśników.

N

a stoisku zlokalizowanym
przy głównej trasie zwiedzania na skraju lasu, jeden z największych producentów wozów asenizacyjnych i urządzeń komunalnych
w Polsce, pokazał wielofunkcyjny wóz T544/3 o pojemności
8000 litrów.
W wersji podstawowej, pojazd przeznaczony jest do szeroko pojętych zadań w rolnictwie, jednak producent zadbał
o wszechstronne wykorzystanie
tego sprzętu, w wyniku tego wóz
można używać do zadań gospodarczych oraz gaśniczych. Pojazd
znalazł zastosowanie między innymi w rolnictwie przy nawadnianiu upraw, plantacji i szkółek leśnych oraz w gospodarce
leśnej przy pożarach lasu, łąk
i torfowisk.

Dzięki nowatorskiemu i innowacyjnemu sposobowi wykonania produktu stworzonego przez
firmę POMOT, jako pierwszy producent wozów w Polsce, przy
jego budowie zastosował wysokowytrzymałą blachę Optim
HS700MC o grubości 3 mm oraz
profile o grubości 4mm, dostarczane przez fińskiego producenta
stali, firmę Ruukki. Dzięki temu
produkt jest prawie o połowę
lżejszy od podobnych wyrobów
konkurencyjnych firm.
Wszystkie materiały użyte
w wozie T544/3 są trzy razy bardziej wytrzymałe a tym samym
maszyna jest znacznie lżejsza
od dotychczas stosowanych rozwiązań. Zastosowana blacha ma
granicę plastyczności wynoszącą 700MPa. Zbiornik wozu oraz
rama są ocynkowane ogniowo,

dzięki czemu są odporne na korozję. W wyposażeniu wozu znajduje się między innymi zestaw
GARDA – pompa wirowa o wydajności 1600l/min. z kompresorem MEC 8000, czterocalowe
działko sterowane hydrauliczne,
które wyrzuca zawartość zbiornika na odległość nawet do 60 metrów oraz zawór trójdrożny dzięki któremu łatwo można podłączyć węże strażackie o dowolnej długości przewożone w specjalnej skrzyni wykonanej ze stali
kwasoodpornej.
Koła wozu wyposażone zostały w duże ogumienie o wymiarach 23.1x26” dzięki czemu pojazd może swobodnie poruszać
się w trudnych warunkach terenowych. Dyszel wozu jest z pod-
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woziem łączony poprzez podłużny resor piórowy, co w znacznej
mierze eliminuje drgania pojazdu w czasie eksploatacji po nierównościach, dodatkowo dzięki
jednoosiowemu układowi, wóz
może uzyskać mały kąt skrętu.
Wóz T544/3 wyróżnia jego
niezawodność i łatwość obsługi.
Maszyna wyprodukowana przez
P.U.P. Pomot znajdzie zastosowanie w wielu branżach. W rolnictwie wóz może służyć do przewożenia i rozlewania gnojowicy
jak również może pełnić funkcję
deszczowni na plantacjach.
Jednak największe zainteresowanie wzbudzało możliwość zastosowania wozu przy akcjach gaśniczych. Dzięki małym wymiarom, wóz z ciągnikiem może do-

jechać do pożaru w trudno dostępnych częściach lasu. Dużą
zaletą jest również zbiornik, który pomieści 8000 litrów wody lub
środka gaśniczego. Szczególnie
leśnikom podobała się możliwość
szybkiego rozpoczęcia i zakończenia akcji gaśniczych dzięki wykorzystaniu pojazdu, przy takim
rozwiązaniu, znacznie zmniejszyłyby się straty nadleśnictwa w wywołane przez żywioł.
Oprócz wozu, firma z Chojny wprowadza na rynek specjalny środek gaśniczy, który nie tylko natychmiast gasi płomień, ale
również dzięki swoim właściwościom zabezpiecza zabudowę gospodarczą przed pożarem a co
najważniejsze nie jest szkodliwy
dla środowiska i jest w stu procentach biodegradowalny. Środek który występuje pod roboczą nazwą „Fire Ade”, jest znacznie tańszy w użyciu od tradycyjnych środków. Na 8 000 litrów
wody, potrzeba jedynie 32 litry
środka.
Stoisko firmy POMOT wzbudzało spore zainteresowanie
zwiedzających wystawę gości.
Przeprowadzono wiele rozmów
z zainteresowanymi potencjalnymi kontrahentami które lada
dzień zaowocują szerszą współpracą.
Paweł Sławiński

