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Obchodz¹ca w tym ro-
ku jubileusz 60-lecia
istnienia firmy, Przed-
siêbiorstwo Us³ugowo
– Produkcyjne POMOT
Chojna od pocz¹tku
roku zaskakuje swoimi
innowacyjnymi rozwi¹-
zaniami. Nowe produk-
ty mo¿na zobaczyæ na
targach Agro Show
w Bednarach. Pomot
wystawia siê wspólnie
ze swoimi partnerami
z grupy AGRO7.

Niezniszczalne 
rozsiewacze

Spó³ka z Chojny na po-
cz¹tku roku zakupi³a licencjê
na rozsiewacze nowoze-
landzkiej firmy TranSpread
Intertnational. Produkcja
idzie pe³n¹ par¹, POMOT ju¿
zaprezentowa³ miêdzy inny-
mi rozsiewacze o ³adowno-
œci 6 oraz 12,5 tony. W ofer-
cie posiada równie¿ rozsie-
wacze nawozów, wapna,

piasku i soli o ³adowno-
œciach 4t, 8t, 10t. To s¹ nie-
zniszczalne rozsiewacze –
zachwala produkt pracownik
dzia³u marketingu – £ukasz
Adamczyk. Rozsiewacze
POMOT-u zosta³y wykonane
z wysokowytrzyma³ej stali
Optim 700MC oraz Raex
400MH dostarczanej przez
firmê Ruukki. Ponadto skrzy-
nia od œrodka zosta³a pokry-
ta tworzywem poliuretano-
wym, odpornym na œcieranie
oraz o wysokiej odpornoœci
na korozjê, jednoczeœnie za-

pobiega przyklejaniu siê ma-
teria³u do pow³oki, tym sa-
mym tworzywem pokryte s¹
miêdzy innymi ³opatki talerzy
rozrzucaj¹cych. Maszyny
wyposa¿one s¹ w trzy biego-
w¹ skrzyniê biegów regulu-
j¹ca prêdkoœæ ³añcucha oraz
¿¹dan¹ dawkê podawania
nawozu. Szerokoœæ rozsie-
wu w przypadku nawozów
mineralnych wynosi od 10
do 36 metrów, wapno mo¿na
rozsiewacz na szerokoœæ od
2,5 do 18 metrów. W przy-
padku rozsiewania innych

substancji, mo¿na osi¹gn¹æ
szerokoœæ nawet 40 metrów!

Najwiêkszy 
wóz asenizacyjny

w Polsce 
Ju¿ od kilku miesiêcy, fir-

ma POMOT posiada³a
w swojej ofercie wóz aseni-
zacyjny o pojemnoœci 30 000
litrów. W Bednarach mo¿na
„tego kolosa” zobaczyæ. Jest
to najwiêkszy wóz aseniza-
cyjny wyprodukowany w Pol-
sce. Jak powiedzia³ nam
prezes firmy – Leszek Siat-
ka: w ostatnim czasie wypro-
dukowaliœmy dwa takie wo-
zy, oba znalaz³y ju¿ swoich
nabywców na Litwie, gdzie
jeŸdzi spora iloœæ naszych
wozów asenizacyjnych. PS

POMOT Chojna w Bednarach


