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• będzie możliwie najniższa 
(dostosowana do wzrostu kie-
rowcy i pilota),

• będzie powtarzalna, co umoż-
liwi produkcję elementów 
doposażenia oraz wymianę 
elementów klatki w  razie 
uszkodzenia.

Kompatybilność 
z Nissanem  
Patrolem

Budowa tzw. zmoty zawsze 
kojarzona będzie z  tygodniami 
poszukiwań części od różnych 
samochodów, nie zawsze tere-
nowych, i dopasowywaniu ich do 
wcześniej wymyślonej koncepcji. 
Przeważnie samo znalezienie czę-
ści to dopiero początek, później 
zaczyna się mniej lub bardziej 
udane dopasowywanie ich do 
potrzeb danego projektu. Dla 
off-roadowca nie dyspo-
nującego dobrze wy-
posażonym warsz-
tatem oraz dostę-
pem do wielu 

części zamiennych, jest to poważ-
ne ograniczenie, które praktycz-
nie dyskwalifikuje go na samym 
starcie budowy. 

Ideą projektu PO.GR.OMM.CY 
jest wykorzystanie 100% części 
mechanicznych, pochodzących 
z  jednego modelu samochodu 
terenowego. Mało tego, projekt 
nie przewiduje żadnych przeró-
bek tych części. Ma to nie tylko 
skrócić czas budowy, ale również 
ją uprościć, a  co najważniejsze 
ograniczyć możliwość pomyłki 
w  „garażowych” warunkach. 
W późniejszym czasie, w trakcie 
użytkowania auta takie rozwią-
zanie owocuje łatwością napraw 
w  warunkach rajdowych. Przy-
kładowo ciągnąc lawetę z  PO.
GR.OMM.CĄ seryjnym Patrolem, 
wieziemy ze sobą pełny pakiet 

części zamiennych gotowych do 
szybkiej przekładki.

Dzieje się tak dlatego, że 
wszystkie możliwe elementy 
techniczne, takie jak silnik, skrzy-
nia biegów, wahacze, mosty, 
przekładnia kierownicza, etc. 
pochodzące z  Y60 i  Y61, mogą 
być bezpośrednio zamontowa-
ne na ramoklatkę. Posiada ona 
wszystkie uchwyty, umiejsco-
wione w tych samych miejscach 
i odległościach od siebie, co rama 
nissanowska. Daje to ogromne 
korzyści. Po pierwsze kupując 
Nissana Patrola dysponujemy 
stuprocentowym arsenałem czę-
ści do budowy PO.GR.OMM.CY. 
Po drugie i  chyba ważniejsze, 
dokonując napraw zawsze wiemy 
od jakiego auta musimy zamówić 
część (mało tego, montujemy je 
bez przeróbek).

OMM przewiduje również 
stworzenie mocowań pod inne 
modele samochodów tereno-
wych. Powstał już projekt pod 
podzespoły Mitsubishi Pajero 
i  Toyoty Land Cruiser. Ponadto 
podłużnice ramo-klatki usta-
wione są równolegle w  bliskiej 
odległości od siebie, co dosko-
nale nadaje się do adaptacji pod 
zawieszenie gwintowane.

Waga

To, jak ważnym aspektem w te-
renie jest niska waga, nie mu-

simy nikomu tłumaczyć. Ra-
moklatka PO.GR.OMM.CY 
została ograniczona do 
absolutnego minimum, 
przy zachowaniu mak-

simum bezpieczeństwa 
i  wytrzymałości. Ramo-
klatka jest pozbawiona 
jak i chko lw i e k  ko lan , 
wszystkie gięcia wyko-

nane są numerycznie z  wyko-
rzystaniem rury precyzyjnej, 
bezszwowej. Oryginalna rama 

Pomysł

Zastanowiliśmy się co zrobić, 
żeby maksymalnie odciążyć kosz-
ty budowy „zmoty”, mogącej 
konkurować z  typowymi autami 
jeżdżącymi w tej chwili w klasach 
ekstremalnych. Uznaliśmy, że 

zdecydowana większość zawod-
ników ma wiedzę i  zdolności 
techniczne, i mogłaby takie auto 
złożyć samodzielnie. Potrzebna 
byłaby tylko baza w postaci ramo-
klatki (której nie można wykonać 
samodzielnie w sposób profesjo-
nalny) oraz „dawca” będący bazą 

części mechanicznych. Jako dawcę 
części wybraliśmy Nissana Patrola 
z kilku powodów. Głównymi z nich 
były oczywiście jego dobre opinie 
w  świecie off-roadowym, cena 
oraz bardzo dobra dostępność 
części zamiennych. Teraz pozo-
stało zaprojektować ramoklatkę, 

która spełni wszystkie wcześniej-
sze założenia, a mianowicie:
• będzie posiadała wszystkie 

możliwe mocowania do pod-
zespołów Nissana Patrola,

• będzie tak lekka jak to możliwe, 
przy zachowaniu bezpieczeń-
stwa,

garaż
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Polski off – road, jak każda inna dziedzi-
na sportu motorowego, przechodzi bardzo 

gwałtowną ewolucję. doskonali inżynierowie, mechanicy oraz dobre warunki terenowe sprawiły, że 
to, co dziesięć lat temu wydawało się szczytem możliwości terenowych, dziś nie jest w stanie konku-
rować z najnowszymi konstrukcjami. W klasie EXTREME, samochody seryjne praktycznie nie mają szans 
współzawodniczyć z samodzielnie budowanymi samochodami pozbawionymi karoserii. Rozwój taki był 
nieunikniony, spowodował jednak pewne ograniczenie finansowe i techniczne. Mianowicie, część zapalo-
nych off-roadowców niedysponujących kilkusettysięcznym budżetem, automatycznie zastała pozbawiona 
możliwości współzawodniczenia. Z myślą o tych właśnie ludziach powstała idea stworzenia PO.GR.OMM.cY.

PO.GR.OMM.CA 
w klasie Extreme Przednia oś wraz z mocowaniami wysunięta została przed silnik Tylna belka z mocowaniami wahaczy umożliwia regulacje kąta pochylenia tylnej 

gruszki

Ramoklatka Zlot Po.gr.oMM.CÓW 2015

Firma OMM w sezonie 2015 
planuje zlot PO.GR.OMM.cÓW. 
impreza będzie miała charakter 
integracyjny. Poza konkurencjami 
sportowymi przede wszystkim 
będzie można zobaczyć jakie 
koncepcje zabudowy klatek mieli 
inni uczestnicy zlotu, powymie-
niać się doświadczeniami, jak 
również sprawdzić, kto ma rację . 

dodatkowy  
materiał filmo-
wy zobaczysz 
skanując kod 
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 Powtarzalność

Klatki wykonywane są za po-
mocą numerycznych giętarek 
i  frezowane w miejscach przeni-
kania za pomocą maszyn CNC. 
Umożliwia to dokładne dopaso-
wanie elementów, a  co za tym 
idzie powtarzalność. Dużą korzy-
ścią jest to, że przy uszkodzeniu 
poszczególnego elementu klatki 
można go dokupić i  wymienić. 

Poza tym OMM planuje tworzenie 
elementów dodatkowych, takich 
jak dedykowane fotele, zbiorniki 
paliwa, zintegrowane pedeliery 
i inne. Jeden wymiar klatki umoż-
liwi dokupienie takich elementów 
bez obawy, że nie będą pasowały.

Użycie precyzyjnych rur bez-
szwowych do budowy ramo 
klatki PO.GR.OMM.CY procentuje 
(poza jakością wykonania) moż-
liwością łatwej naprawy. Nawet 
poważne uszkodzenie klatki nie 
powoduje konieczności zakupu 
nowej. Istnieje możliwość wycięcia 
uszkodzonej części i zamówienia 
nowego elementu. Firma OMM 

dosyła zamówiony element 
wraz z  tulejami, na których 

precyzyjnie można osadzić 
zamówiony element przed 
spawaniem. Na życze-
nie klienta możliwe jest 
również zaprojektowanie 

i wyprodukowanie dodat-
kowych elementów dopo-

sażenia ramoklatki.

Korzyści 

Poglądów i ocen, co do budo-
wy zmoty na bazie ramokolatki 
przygotowanej przez firmę OMM 
będzie zapewne tyle, ile użytkow-
ników i off-roaderów. Obiektyw-
nie patrząc znajdziemy zapewne 
wiele korzyści, m.in. możliwość 
budowania auta na wysokiej ja-
kości bazie, doskonała znajomość 
budowanego samodzielnie auta, 
bardzo szybko postępująca bu-
dowa (praktycznie w 3-4 dni moż-
na osiągnąć etap jeżdżącego na 
kołach samochodu), możliwość 
wykończenia auta według swo-
jego gustu i potrzeb, jak również 
możliwości finansowych. Oparcie 
się na częściach pochodzących 
z sprawdzonego Patrola gwaran-
tuje też brak stresów związanych 
z  chorobami wieku dziecięcego 
przy tego typu projektach. Wła-
śnie dlatego propozycja PO.GR.
OMM.CY wydaje się być godna 
rozważenia. Ξ

Patrola zastąpiona została po-
dłużnicami rurowymi (wyklucza 
to też nabieranie masy w postaci 
błota wewnątrz ramy). Fakt za-
stosowania wyłącznie rur giętych 
numerycznie (wyeliminowane do 
zera zostało zastosowanie kolan) 
również znacząco poprawił wagę 
i sztywność ramoklatki . 

Podstawowa klatka to mini-
mum, które może być rozbudo-
wywane lub wzmacniane według 

uznania przyszłego użytkownika. 
Projekt przewiduje opcjonalny 
montaż podwójnych podłóżnic, 
dodatkowych zastrzałów drzwio-
wych i dachowych etc.

Rozkład mas pomiędzy osie 
także nie został pozostawiony 
przypadkowi. Wysunięta przednia 
oś spowodowała „wsunięcie” się 
silnika oraz skrzyni pomiędzy mo-
sty. Dla dodatkowego dociążenia 
tyłu siedzenie kierowcy i  pilota 

zostało praktycznie dosunięte do 
tylnej osi. Również chłodnica, aku-
mulatory oraz wyciągarki znajdują 

się z tyłu samochodu, i doskonale 
równoważą ciężar silnika. Rozkład 
mas to niemal idealne 50-50%.

Wysokość

Olbrzymi nacisk podczas pro-
jektowania, poza wagą, został 
położony na maksymalne zmniej-
szenie wysokości całkowitej pojaz-
du. Założeniem projektu było nie 
przekraczanie 170 cm wysokości 
całkowitej, przy zastosowaniu  
35-calowych kół i  4-calowego 
zawieszenia. Dzięki zaawanso-
wanemu programowi projekto-
wemu i możliwości umieszczenia 
sylwetki kierowcy w projektowa-

nej klatce, mieliśmy możliwość 
manipulacji proporcjami klatki. 
Efektem było zmieszczenie do 

klatki kierowcy, wraz z wszystkimi 
przyrządami, pozostawienie nad 
głową rozsądnej odległości jak 
również nie tracąc prześwitu pod 
„brzuchem” zmieścić się w założo-
nej wcześniej wysokości (a nawet 
trochę niżej). Przy zastosowaniu 
tych samych kół i zawieszenia se-
ryjny Patrol jest niemal pół metra 
wyższy od PO.GR.OMM.CY! 

Połączenie niskiego „wzrostu” 
i  niskiej wagi daje efekt bardzo 
nisko położonego środka cięż-
kości. Co to znaczy w terenie do-
cenią wszyscy, którzy chociaż raz 
musieli pokonać stromy trawers 
lub „przykleić” się do drzewa po 
pieczątkę na pochyłym terenie.

  Podane ceny są wyłącznie informacją handlową i nie stanowią oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Ceny mogą ulec zmianie ze względu na różnicę kursów walut.

Zapraszamy do sklepu internetowego  www.militarne.pl
oraz do naszych sklepów stacjonarnych: 
POZNAŃ, ul. Przemysłowa 41, tel. (61) 282-15-36, kom. 510-808-909 
WARSZAWA, ul. Fieldorfa 10/lok. 325, tel. (22) 405-21-66, kom. 510-805-905 
LUBLIN, ul. Czechowska 42, tel. (81) 53-43-770, kom. 511-700-807
ZAMÓWIENIA:  
tel. (081) 469-16-22,  511-700-805, e-mail: sklep@militarne.pl

 ZaprasZamy do współpracy: odbiorców hurtowych, kluby i stowarZysZenia oFF-road

od 159  zł

Kurtka M65 (5 modeli)

od 165 zł

Alkomaty (10 modeli) 

od 59 zł

Spodnie M65 (10 modeli)

od 99,99 zł 

Plecaki Taktyczne

od 59 zł

Latarki taktyczne, Szperacze 

od 299 zł

Kurtki Gore Tex

od 19,99 zł

Niezbędniki Turystyczne 
CAMP BOX

od 172 zł (komplet)

Bielizna Termoaktywna 
BRUBECK

od 59 zł

Narzędzia wielofunkcyjne 
MULTITOOLS, noże  taktyczne 

dostępne 
w różnych  
pojemno- 

ściach 55 l,  
65 l, 100 l

renomowanych  
firm  

MAG-LITE, 
OLIGHT,  

WALTHER,  
SUREFIRE

renomowanych  
firm  

LEATHERMAN,  
VICTORINOX, 

OPINEL,  
WALTHER,  

CRKT,  
SPYDERCO

od 159 zł

Buty Taktyczne 

dostępne  
w wersji  
GROM, 

 DESANT,  
SECURITY

W ciągłym opracowaniu są dodatkowe ze-
stawy doposażające klatkę PO.GR.OMM.CY. 
Są to między innymi fotele, pedaliery, do-
datkowe uchwyty, osłony etc.

Medaliera z możliwością regulacji wysokości pedałów 
i pompami zwróconymi do wnętrza kabiny

Wszystkie mocowania podzespołów znajdują się 
w nominalnych miejscach – odkręcasz i przekładasz

Fotele zaprojektowane z myślą o bezkompromisowym trak-
towaniu w błocie, łatwe do utrzymania w czystości

Regulacja foteli. Możliwość zmiany kąta nachylenia oparcia, jak również 
siedziska

Zawieszenie Amada Extreme  
– opcjonalne

Wszystkie te stara-

nia sprawiły, że gotowa 

ramoklatka Pogromcy bez 

mocowań waży około 

180 kg!!!

Do idealnego skalibrowania proporcji klatki posłużył specjalny program 
komputerowy

Kąty natarcia, zejścia oraz rampowy czy-
nią PO.GR.OMM.CĘ wyjątkowo dzielnym 
w terenie


