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POWŁOKA L-PUR 
W TRANSPORCIE  
MATERIAŁÓW SYPKICH



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 roku.

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.

RuRy, kOlANA, 
rozdzielacze i kształtki

Wykonujemy pokrycie rur, kolan i rozdzielaczy warstwą 
poliuretanu L-PUR, dzięki czemu znacząco zwiększamy 
żywotność tych elementów eliminując hałas powstały 
podczas pracy. Dodatkowo nasz materiał zapewnia dłu-
gą, bezawaryjną pracę przez co zmniejsza się ilość ko-
niecznych serwisów i postojów.

Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu 
jesteśmy w stanie wyłożyć poliuretanem L-PUR 
wszelkiego rodzaju kształtki, takie jak:
 zasyp/wysyp z wszystkich typów przenośników
 przejścia z kwadratu na koło
 przejścia o różnych średnicach (redukcje)
 przejścia typu Z
 hamulce
 stożki (również duże)
 głowice i stopy podnośników

 | POKRYCIE POLIURETANEM L-PUR



 | CzęśCI zAMIENNE dO MASzYN

W naszym asortymencie można znaleźć również części 
zamienne wykonane z poliuretanu L-PUR. Znajdują one 
zastosowanie we wszystkich typach maszyn rolniczych, 
gdzie liczy się trwałość i odporność na zużycie. Nasze 
produkty doskonale spełniają swoją funkcję, nierzadko 
przewyższając żywotność oryginału.

Poliuretan L-PUR można stosować również w formie 
natrysku. Ma on szczególne zastosowanie w:
 miejscach trudnodostępnych
 nietypowych i niepowtarzalnych kształtach
 elementach jednostkowych, dla których 

nieuzasadnione ekonomicznie jest wykonanie formy

Ogromną zaletą natrysku powłoką L-PUR jest możli-
wość regulacji grubości warstwy trudnościeralnej w miej-
scach szczególnie narażonych na szybsze zużycie. 

 | NATRYSK POLIURETANEM L-PUR

Wyłożenia przenośnikóW 
i podajnikóW

Nasz materiał można z powodzeniem stosować do pokry-
cia większości typów przenośników i podajników stosowa-
nych w transporcie materiałów sypkich jak: zboża, nasiona 
roślin oleistych, strączkowych, granulatów, trocin oraz bio-
masy. Zastosowanie powłoki L-PUR znacząco przedłuża 
czas pracy urządzeń przez co zmniejsza się ilość postojów, 
a dodatkowo samo wyłożenie znacznie ogranicza poziom 
hałasu. Poliuretan L-PUR możemy produkować w kilku 
twardościach, gdzie materiał „miękki” można bez proble-
mu dopasować do nietypowych kształtów.

Nasze rozwiązania można znaleźć w:
 redlerach, gdzie wyłożenie L-PUR w układzie 

„skrobak-dno-boki-powrót” łańcucha ogranicza hałas
 przenośnikach kubełkowych, chronimy dzięki temu 

przed zużyciem zsyp, stopę podnośnika i głowicę
 uszczelnieniach międzykubełkowych  

eliminując rozsyp materiału
 przenośnikach U-Kształtnych, uzyskując  

100% szczelności transportowanego materiału
 przenośnikach ślimakowych – wykładamy  

całe urządzenia korytkowe i rurowe.
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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 35 rynkach świata i 4 kontynentach.

Lubaz Sp. z o.o. sp. k.
06-513 Wieczfnia 12, Polska
Tel./fax: (+48) 23 654 00 58
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