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Wszechstronny produkt, który znajduje 
zastosowanie miêdzy innymi w:
- rolnictwie
- akcjach gaœniczych (szczególnie w 
lasach, gdzie mo¿liwy jest wjazd 
sprzêgniêtym z ci¹gnikiem wozem w ka¿de 
miejsce)
- gaszeniu ³¹k i torfowisk
- do poldewania nasadzeñ, upraw oraz 
plantacji nawet w niedostêpnych miejscach

Przy budowie wozu zastosowano 
wysokowytrzyma³¹ blachê 

OPTIM HS700MC firmy

Przy budowie wozu zastosowano 
wysokowytrzyma³¹ blachê 

OPTIM HS700MC firmy



“POMOT” zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i usprawnieñ w swoich wyrobach bez uprzedniego powiadamiania. 
Niniejsze wydawnictwo nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

W wersji podstawowej, pojazd przeznaczony jest do szeroko pojêtych zadañ w rolnictwie, jednak 

producent zadba³ o wszechstronne wykorzystanie tego sprzêtu, w wyniku czego wóz ten mo¿na u¿ywaæ do zadañ 

gospodarczych oraz gaœniczych. 

Dziêki nowatorskiemu i innowacyjnemu wykonaniu produktu przez firmê POMOT, jako pierwszy producent wozów w 

Polsce, przy jego budowie zastosowa³ wysokowytrzyma³¹ blachê Optim HS700MC oraz profile zamkniête  o gruboœci 

3 i 4mm, dostarczane przez fiñskiego producenta stali, firmê Ruukki. Dziêki temu produkt jest prawie o po³owê l¿ejszy od 

wozów produkowanych przez konkurencje.  

Wszystkie materia³y u¿yte w wozie T544/3 s¹ trzy razy bardziej wytrzyma³e a tym samym maszyna jest 

znacznie l¿ejsza od dotychczas stosowanych rozwi¹zañ. Zastosowana blacha oraz profile  maj¹ granicê plastycznoœci 

wynosz¹c¹ 700MPa . Zbiornik wozu oraz rama s¹ ocynkowane ogniowo, dziêki czemu s¹ odporne na korozjê. W wyposa¿eniu 

wozu znajduje siê miêdzy innymi zestaw GARDA, tj. pompa wirowa o wydajnoœci 1600l/min. z kompresorem MEC 8000 

oraz cztero calowe dzia³ko sterowane hydrauliczne, które opró¿nia zawartoœæ zbiornika na odleg³oœæ nawet do 60 

metrów oraz przy³¹cze W52 dziêki któremu ³atwo mo¿na pod³¹czyæ w¹¿ stra¿acki o dowolnej d³ugoœci do polewania dzia³ek 

gospodarczych oraz prowadzenia akcji gaœniczych, w¹¿ jest zakoñczony pr¹dnic¹.

Wóz  wyposa¿ony zosta³ w du¿e ko³a o wymiarach 23.1x26” dziêki czemu pojazd mo¿e swobodnie poruszaæ 

siê w trudnych warunkach terenowych, dyszel wozu jest z podwoziem ³¹czony poprzez pod³u¿ny resor piórowy co w znacznej 

mierze eliminuje drgania pojazdu w czasie eksploatacji po nierównoœciach, dodatkowo dziêki jednoosiowemu uk³adowi, wóz 

mo¿e wykonaæ manewr przy ma³ym k¹cie skrêtu.

Wóz T544/3 wyró¿nia jego niezawodnoœæ i ³atwoœæ obs³ugi. Maszyna wyprodukowana przez P.U.P. Pomot 

znajduje zastosowanie w wielu bran¿ach. W rolnictwie wóz mo¿e s³u¿yæ do przewo¿enia i rozlewania gnojowicy jak równie¿ 

mo¿e pe³niæ funkcjê deszczowni. 

Nowoœci¹ jest zastosowanie wozu w po¿arnictwie. Dziêki ma³ym wymiarom, wóz z ci¹gnikiem mo¿e dojechaæ 

do po¿aru w trudnodostêpnych czêœciach lasu. Du¿¹ zalet¹ jest równie¿ zbiornik, który w tym przypadku pomieœci 8000 litrów 

wody lub œrodka gaœniczego FireAde. Pojazd wyposa¿ony jest w specjalne dzia³ko, dziêki któremu strumieñ wody wyrzucany 

jest na odleg³oœæ do 60m, istnieje równie¿ mo¿liwoœæ zwiêkszenia zasiêgu poprzez u¿ycie wê¿a stra¿ackiego, który chowany 

jest w skrzynce zamontowanej z boku wozu. 

Tzw. po¿ary przyziemne, to najczêœciej wystêpuj¹ca kategoria po¿arów lasów w Polsce. Materia³em palnym 

jest runo leœne, œció³ka, próchnica, a tak¿e le¿anina, chrust, podszyt i podrost. Gaszenie tego typu po¿aru jest zadaniem 

trudnym, gdy¿ akcja wymaga szybkiej reakcji. Dziêki posiadaniu wozu firmy POMOT, leœnik samodzielnie mo¿e rozpocz¹æ oraz 

skutecznie zakoñczyæ akcjê gaœnicz¹. 

Produkt firmy POMOT nie jest jedynie przeznaczony do zadañ zwi¹zanych z po¿arnictwem. Kolejne mo¿liwoœci 

u¿ywania pojazdu uciesz¹ leœników i rolników. Wóz mo¿e s³u¿yæ jako deszczownia do podlewania szkó³ek leœnych oraz upraw. 

Wóz wspó³pracuje z ci¹gnikami rolniczymi o mocy od 50 KM. 
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