
Pomot aktywny na rynku 

Przedsiębiorstwo z Chojny zachwyca pod koniec roku 

Listopad i grudzień to dla firm z branży rolniczej i komunalnej czas podsumowań i przygotowań do 

działań w przyszłym roku. Pomimo tego, Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne POMOT z Chojny 

nie zwalnia tempa i pod koniec roku zaskakuje nowymi technologicznymi rozwiązaniami i 

produktami.  

 

Listopad dla pracowników wiodącego producenta wozów asenizacyjnych i urządzeń komunalnych był 

bardzo pracowitym miesiącem – najpierw firma prezentowała się na Śląskich targach Hydro Silesia w 

Sosnowcu a w przedostatnim tygodniu, produkty POMOT-u można było obejrzeć na największej 

branżowej imprezie komunalnej, organizowanej przez Międzynarodowe Targi Poznańskie „Kom 

Technica”.  

Udział w tej drugiej imprezie jest szczególnie ważny, do Poznania przyjeżdżają największe „rekiny” 

branży komunalnej i nie tylko, ponieważ oprócz Kom Techniki, w halach MTP odbywały się targi 

ochrony środowiska POLEKO oraz GMINA, trzy tak duże imprezy w jednym miejscu, dają ogromne 

możliwości biznesowe, chodzi tu nie tylko o pozyskanie nowych klientów ale także znalezienie 

nowych partnerów handlowych. 

Ogromny skok technologiczny  

To co zobaczyli tegoroczni goście stoiska POMOT-u na pewno zachwyciło, podczas targów doszło do 

premiery nowego Kontenera – Śmieciarki o nazwie „KOS-8”, zupełnie nowego produktu dzięki 

któremu wywóz śmieci z wąskich uliczek miast oraz trudnodostępnych dla dużych pojazdów miejsc w 



małych i średnich miejscowościach o charakterze turystycznym.  Śmieciarka Kompaktowa KOS-8 

przeznaczona jest do zbiórki  odpadów komunalnych. Wyposażona jest w tylny system załadowczy, 

oraz hydrauliczną, pojedynczą łopatę do przesuwania odpadów. Zasadnicze wyposażenie śmieciarki 

stanowi łoże do hakowca, kontener na śmieci o pojemności 8m3, część zasypowa z mechanizmem 

zagęszczającym – wysokociśnieniowy układ hydrauliczny, mechanizm załadowczy, system 

zagęszczania i opróżniania kontenera z prasą wypychającą. Zagęszczanie odbywa się w proporcji 3:1. 

W opisanej wersji firma z Chojny produkuje kontenery – śmieciarki o pojemnościach 6m, 7m, 8m, 

9m, 10m, 12m i 15m sześciennych.  

 

Poza kontenerem KOS-8, na stoisku POMOT-u można było obejrzeć, sprzedany już, wóz 

asenizacyjnych z zabudową ZSA6000 na podwoziu Renault Midlum. Patrząc na parametry techniczne 

zabudowy można śmiało stwierdzić, że jest to pojazd na miarę „marzeń”. W zabudowie znajdziemy 

między innymi kompresor ssąco – tłoczący o wydajności 1000m3/h sterowany hydraulicznie marki 

MORO, pompę wodna o wydajności 250l/min, ciśnieniu 18 Mpa typu Uraca KD-708, ramie ssawne 

sterowane hydraulicznie o kącie obrotu 320 stopni i wzniosu 45 stopni marki MORO, bęben na 

uchylanym ramieniu wyposażony w wąż wysokociśnieniowy o średnicy 25 mm (1 cal), ciśnieniem 250 

bar oraz długości 120 mb z napędem hydraulicznym z regulowaną prędkością Naspi GTA Moro. 

Ponadto zbiornik wykonany jest ze stali węglowej o grubości ścianki 5mm oraz zabezpieczony przed 

korozją, jego całkowita pojemność to 6000 litrów jednak jest podzielony na dwie komory woda/osad 

w proporcji 3000/3000 litrów.  

Zarówno kontener – śmieciarka jak i zabudowa asenizacyjna cieszyła się sporym zainteresowaniem 

wśród klientów. Zaletą produktów jest to, że oprócz wysokiej jakości wykonania, markowych 

podzespołów i dużych parametrów, są one dostępne w doskonałej cenie.  



POMOT prezentował również wyrób za który w 2008 roku, na targach POLAGRA PREMIERY otrzymał 

złoty medal Międzynarodowych Targów Poznańskich -  przewoźne urządzenie do czyszczenia i 

dezynfekcji toalet przewoźnych, co doskonale uzupełnia ofertę firmy P.U.P. Pomot. 

 

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne POMOT nie zapomniała również o rolnikach i zakładach 

komunalnych których nie interesuje zabudowa na samochodzie ciężarowym. W swojej ofercie 

przedsiębiorstwo posiada Wielozadaniowy Wóz Asenizacyjny typ T513 o pojemności 13 000 litrów. 

Wóz został wyprodukowany z myślą o rolnikach obsługujących swoje jak również inne gospodarstwa 

rolne, dzięki bogatemu wyposażeniu (na które składa się między innymi zestaw kołowy BOOGIE z 

tylną osią skrętną i ogumieniem 23.1x26, kompresor firmy MORO typ PM 80 z napędem 

hydraulicznym który umożliwia pracę przez ponad godzinę czasu czy obrotowe ramię ssawne firmy 

MORO) z powodzeniem może być wykorzystywany w dodatkowych działalnościach takich jak 

opróżnianie przydomowych oczyszczalni oraz czyszczenie kanalizacji ściekowej, może być również 

wykorzystywany do pracy w przedsiębiorstwach komunalnych, a przede wszystkim w rolnictwie.  



 

Konkurs z POMOT-em 

P.U.P. Pomot zachęca swoich klientów do udziału w konkursie fotograficznym. Treść zdjęcia jest 

dowolna i musi być związana z wozem asenizacyjnym marki POMOT, na fotografiach mogą znaleźć się 

stare oraz nowe wozy. Zdjęcia można przesłać na adres konkurs@pomot.pl lub tradycyjną pocztą. 

Najlepsze zdjęcia zostaną opublikowane na stronie firmy oraz nagrodzone, do wygrania 5 zestawów 

do wersji PREMIUM (między innymi wałek przekaźnika mocy, olej, trójkąt) o wartości blisko 800 zł 

oraz gadżety firmowe.  Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.pomot.pl. 

 


