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PRZED

PO

O  N A S
Jesteśmy producentem elastomerów poliuretanowych 
L-PUR będących tworzywem o szerokim zakresie zastoso-
wań, sprawdzającym się w wielu gałęziach przemysłu od 
wydobywczego do meblowego.

Firma LUBAS działa do 1990 roku, natomiast wiedza 
i doświadczenie sięgają korzeniami dużo wcześniej niż po-
wstał zakład produkcyjny. Wynikają one z wieloletniej pra-
cy badawczej na Politechnice Warszawskiej na Wydziale 
Inżynierii Materiałowej oraz z wdrożeń i zastosowań poliu-
retanów w przemyśle wydobywczym w latach siedemdzie-
siątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku.

Obecnie LUBAS to nowoczesny wielowydziałowy za-
kład, w którego skład wchodzi kilkanaście ciągów techno-
logicznych pracujących równolegle.

Sercem firmy jest odlewnia elastomerów poliuretano-
wych oraz autonomiczny wydział inżyniersko/konstruk-
cyjny z zaawansowanymi technologiami 3D i wydziałem 
mechanicznym z obrabiarkami CNC.

Firma Lubas świadczy kompleksową usługę regeneracji 
bębnów maszyn do cięcia kamienia.

Naniesiony elastomer poliuretanowy charakteryzuje 
się wysokimi parametrami na ścieranie, stąd idealnie na-
daje się do tego rodzaju wyrobów.

Firma Lubas specjalizuje się w regeneracji zarówno 
małych, jak i dużych bębnów.

Wykaz operacji:
 oględziny, ekspertyza bębna (jeśli niezbędna)
 zerwanie zużytej powłoki
 przygotowanie powierzchni stalowej/aluminiowej 

bębna
 naniesienie elastomeru poliuretanowego L-PUR
 obróbka mechaniczna zgodna z projektem
 doważenie gotowego wyrobu

 | REGENERACJA BĘBNÓW DO TRAKÓW LINOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Max średnica bębna Max szerokość bębna

2335 mm 1500 mm



W szerokiej ofercie Lubas znajduje się obecnie 36 róż-
nych rodzajów profili kompatybilnych z maszynami 
wszystkich europejskich producentów maszyn do cięcia 
kamienia.

Dzięki rozbudowanemu działowi R&D możliwa jest 
produkcja dowolnego kształtu, a innowacyjna metoda 
odlewu ciągłego zapewnia stabilność procesu oraz jed-
norodność wyrobu.

 | PRODUKCJA PROFILI NA KOŁA DO TRAKÓW 
JEDNO- I WIELOLINOWYCH

Jako uzupełnienie oferty prowadzimy również 
sprzedaż akcesoriów takich jak:
 tuleje    okładziny (o profilach 8x40, 8x46)
 łożyska    koła
Nasz usługa to gwarancja:
 długotrwałej pracy powłoki nawet  

w najbardziej obciążonych maszynach
 gwarancja na przyczepność pomiędzy  

elastomerem L-PUR, a konstrukcją stalową
 praca w ciężkich i chemicznych środowiskach  

wraz z cieczami wspomagającymi obróbkę
 trwałość wielokrotnie większa niż gumy
 wykładzina nie łuszczy się

Oferujemy części zamienne własnej produkcji 
kompatybilne z wyrobami marek:
 Pellegrini    Bidese    Breton    Pedrini
 BM    Socomac    Simec

W ramach kompleksowej usługi produkcji  
profili do traków linowych wykonujemy  
następujące czynności:
 budowa formy (w przypadku nowego profilu)
 odlew z elastomeru poliuretanowego L-PUR
 weryfikacja wymiarów przez Dział Inżynierski

Zalety profili:
 łatwość montażu
 wysoka odporność na ścieranie
 precyzja wykonania zamków
 precyzyjne cięcie płyt
 odporność (wytrzymałość) na wypadanie
 ciągłość pracy

 | AKCESORIA 
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RODZAJE PRODUKOWANYCH PROFILI:
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Lubaz Sp. z o.o. sp. k.
06-513 Wieczfnia 12, Polska
Tel./fax: (+48) 23 654 00 58
www.LUBAS.com
info@lubas.com

Nasze certyfikaty:

Dedykowana oferta LUBAS to:
Profesjonalne doradztwo 
poparte doświadczeniem od 1990 roku.

Produkty wysokiej jakości 
o przedłużonej żywotności.

Możliwość zastosowania indywidualnych 
rozwiązań na własne potrzeby.

Rzetelny partner w biznesie działający 
na 42. rynkach świata i 6 kontynentach.


