
przesiewamy
wszystko

sita

Lubas Poliuretany Sp.J.
Wiesław Lubas, Lubomir Lubas, Mariusz Lubas

Biuro: tel./fax (+48 23) 654 00 58
Zakład produkcyjny: 06-513 Wieczfnia 12
www.poliuretany.pl;  email: poliuretany@poliuretany.pl

 kompletne skrobaki jak i wkłady do skrobaków

 wykładziny trudnościeralne zsypów i przesypów

 pełna oferta na hydrotransport, rury 12mb, rury elastyczne,
pływaki, króćce, elementy pomp.

 przezbrojenia przesiewaczy

 montaż sit

 dobór optymalnych rozwiązań

 gwarancja na kruszywo

 elastyczna produkcja.

 Każdy Państwa problem znajdzie u nas rozwiązanie.
 Zastosujemy indywidualne rozwiązania według potrzeb klienta.



PRZESIEWANIE

ODWADNIANIE

KLASYFIKACJA

SEGREGACJA

GRUPA SIT
ELASTOMEROWYCH L-PUR

Firma nasza od lat jest czołowym producentem oraz do-
stawcą wszelkiego rodzaju sit. Latami zdobywane doświad-
czenie procentuje w postaci szybkiego doboru optymal-
nych rozwiązań.

Współpraca z naszą firmą dała wielu dużym i małym zakła-
dom korzyści w zakresie optymalizacji produkcji i redukcję 
kosztów.

Posiadamy kompletną ofertę która stale podlega optymali-
zacji, udoskonaleniu i poszerzeniu.

Główną cechą naszej firmy jest to że dostarczamy rozwiąza-
nie indywidualne pod specyfikację naszych partnerów.

Przesiewamy:
 na mokro i sucho

 kamień naturalny i łamany

 wielkość oczka nie ma znaczenia, od 0,4 mm do 150 mm

 surowce ilaste, pyliste i lepkie

 dowolna wysokość zrzutu, wielkość nadawy,
czy granulacja (sita pancerne).

SITA L-PUR POLIURETANOWE

Sita w postaci modułów
 produkujemy kilkadziesiąt rodzajów sit

w postaci modułów o różnych formatach

 sita mocowane na kołki

 sita nabijane na stelaż

 sita schodkowe

 sita wargowe.

Każde sito według przedstawionego wzoru
i według określonej specyfikacji.

si
ta

 m
o

c
o

w
a

n
e

 n
a

  k
o

łk
i

si
ta

 n
a

b
ija

n
e

 n
a

 s
te

la
ż

si
ta

 s
c

h
o

d
ko

w
e

si
ta

 m
o

c
o

w
a

n
e

 n
a

 li
st

w
ę

Przemyślane
L-rozwiązania 

Zaawansowana konstrukcja obszaru 
siejącego, zwiększająca
niezawodność i żywotność sita.

 zaokrąglenia oczek

 wzmocnienia mostków

 produkt dopracowany
w każdym detalu.



Sita segmentowe
 jednołukowe 

 dwułukowe

Sita segmentowe stosuje się w miejsce sit naciąganych prak-
tycznie bez przeróbki przesiewaczy. Można nimi zastąpić do-
wolne sita poliuretanowe, gumowe czy stalowe.

Sita są mocowane poprzez dociśnięcie przyburtowych kra-
wędzi sita do przesiewacza za pomocą listew i klinów mocu-
jących lub z wykorzystaniem laszy naciągających.

Zastosowane usztywnienie sit – pręty stalowe – uginane 
sprężyście przy montażu sit zapewniają pewne przyleganie 
sit do konstrukcji przesiewacza, co gwarantuje skuteczność 
przesiewu.

Wykonane wg preferencji klienta: proste, z felcem do nacią-
gania lub wycięciem do laszy naciągającej.

Sita gumowe i L-PUR
Na życzenie klienta dostarczamy sita gumowe. Mają zasto-
sowanie przy materiałach kleistych. Swoje właściwości sa-
mooczyszczania zawdzięczają braku zbrojenia. Są w całości 
wykonane z miękkich materiałów. Stosuje się je często na 
starszych przesiewaczach o słabszej amplitudzie drgań.

Sita w postaci mat
i membran
Sita i maty membranowe nie tylko z nazwy. Do materiałów su-
per trudnych i kleistych. Pozwalają otrzymywać bardzo duże 
wydajności. W tym do specjalistycznych przesiewaczy Binde-
ra, Liwella.

Sita te to produkt XXI wieku, wykonane z materiałów o naj-
wyższych parametrach. Grubość sita to od 1 do 5 mm. Pola 
powierzchni podobne do pól powierzchni sit stalowych ple-
cionych. 

100% gwarancji na niezamykanie się. Intensywność siania kil-
kukrotnie wyższa niż przy standardowych sitach.
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GRUPA SIT
ELASTOMEROWYCH L-PUR

GRUPA SIT 
ELASTOMEROWYCH L-PUR
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Heavy duty
 dowolna ilość nadawy

 dowolna granulacja materiału

 dowolna wysokość zrzuty 
materiału

 super ciężkie warunki.



GRUPA SIT STALOWYCH
Wszelkiego rodzaju sita stalowe wytwarzane z najlepszego
gatunku drutu, dowolne oczka i grubość drutu.

Maty do odwadniaczy
kołowych
Samoczyszczące, niezawodne maty do odwadniaczy ko-
łowych. Indywidualnie wykonywane na potrzeby każdego 
koła. Przystosowane do pracy zarówno z nowymi jak i starymi 
odwadniaczami. Często stosowane podczas remontu kół za-
równo w odwaniaczach polskich jak i zagranicznych. Wyko-
nane są z bardzo mocnego elastomeru L-PUR, nie wymagają 
dodatkowych elementów mocujących.

 gwarantują nie zapychanie się

 wieloletni okres eksploatacji

 nie rdzewieją

 intensyfikacja odwadniania.

GRUPA SIT
ELASTOMEROWYCH

Sita plecione
Sita stalowe plecione, stosuje się przede wszystkich przy prze-
siewie na sucho. Posiadają duże pole przesiewu. Mają mniej-
szy ciężar m2 względem sit elastomerowych i mniej obciążają 
przesiewacze.

Sita strunowe
Głównym zastosowaniem sit strunowych są mobilne prze-
siewacze. Stosuje się je na odsiewie wstępnym przy dużym 
punkcie piaskowym. Są idealne od odsiewania frakcji 0-2 
przy wysokim punkcie piaskowym. Sita te gwarantują nie za-
tykanie się oraz bardzo duże wydajności.
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Akcesoria
 kołki B-30, B-40, B-50, kołki rozpraszające,

inne kołki grzybki, osłony

 listwy boczne, środkowe, podsitowe, progowe,
intensyfikujące przesiewanie i odwadnianie

 dysze natryskowe

 kliny, i inne elementy montażowe,
ochronne i zabezpieszające.

Serwis
 kompleksowa obsługa handlowa

 utrzymanie ruchu przesiewaczy
oraz remonty.


