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POlIuRETaNOWE 
CZĘŚCI ZAMIENNE 
DO PRZEMYSŁU 
bETONIaRsKIEGO



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.

 | ELEMENTY MIESZALNIKÓW 
DO PRODuKCJI bETONu

WYŁOŻENIA PODŁÓG I ŚCIAN

W ofercie posiadamy szeroki zakres produktów do wy-
łożenia ścian i podłóg wszystkich dostępnych na rynku 
mieszalników planetarnych. 

Oferujemy:
 produkty dostosowane do potrzeb klienta 
 odpowiednią grubość powłoki dopasowaną kształtem 

do mieszalnika
 bardzo wysoką odporność na ścieranie



SKROBAKI, LEMIESZE 
I OSŁONY RAMION

Oferujemy najszerszy na rynku asortyment skrobaków 
i lemieszy do wszystkich dostępnych na rynku rodzajów 
mieszalników. 

Produkujemy zamienniki do popularnych produ-
centów: BHS, ARCEN, SIMEM, SICOMA, TEKA, ORU, 
L IEBHERR,  SKAKO,  OMG,  PEMAT,  WIGGERT, 
SCHLOSSER, ZREMB, STETTER, HARTMANN.

Uzupełnieniem oferty są osłony ramion do wszystkich 
typów mieszalników.

WKŁADY I NATRYSKI LEJÓW, 
RĘKAWY, WYŁOŻENIA RYNIEN

W ofercie znajdują się również wkłady i natryski powło-
ką L-PUR, rękawy bezszwowe zarówno do wag cementu, 
jak i spustu betonu. Ofertę uzupełniają wyłożenia rynien 
betonomieszarek.

Zastosowanie elementów poliuretanowych L-PUR 
o przedłużonej żywotności oraz odporności na ściera-
nie daje gwarancję bezawaryjności, co dodatkowo eli-
minuje przestoje i wyklucza częste naprawy elementów 
mieszalników.
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 | ELEMENTY MASZYN DO PRODUKCJI 
GalaNTERII bETONOWEJ

LISTWY DO ChWYTAKÓW 
KOSTKI

Produkowane przez nas listwy L-PUR są stosowane 
w strefie pakowania galanterii betonowej. Dzięki swojej 
elastyczności i wysokiej odporności na zmiany kształ-
tów, gwarantują długą żywotność oraz pewność prze-
noszenia produktu dodatkowo nie powodując jego 
uszkodzenia i zabrudzenia.

Chwytaki oraz każdą z listew możemy wykonać w róż-
nej długości i grubości, według życzenia klienta.

A. Rodzaje kształtu:
 Segmenty – według wzoru
 Prostokąty lub kwadraty
 Trapez

B. Rodzaje mocowań:
 Na płaskowniku
 Na ceowniku

PODuSZKI, ODBOJE, 
AMORTYZATORY,  
LISTWY, STOPKI
Materiał elastomerowy L-PUR zapewnia wysoką od-
bojność, odporność na pęknięcia i oderwania, co ozna-
cza, że jest w stanie wytrzymać większe uderzenia oraz 
dużą ilość cykli, w których jest narażony na tego typu 
działanie.

W naszej ofercie znajdą Państwo wszelkiego rodzaju 
elementy amortyzujące, pochłaniające energię, stanowią-
ce element ochronny dla konstrukcji.

Elementy z poliuretanu można również znaleźć w wi-
broprasach jako poduszki do tłumienia drgań oraz amor-
tyzatory do skrzyń.



LISTWY CZYSZCZąCE SZufLADY, 
ZĘBY POPYChACZY PALET 
(BLATÓW) ORAZ ŚLIZGI BLATÓW
Ze względu na swoje właściwości poliuretan L-PUR jako 
materiał doskonale nadaje się do produkcji elementów 
uszczelniających i czyszczących. Jego gładka powierzch-
nia oraz elastyczność doskonale czyści i nie niszczy ele-
mentów czyszczonych.

Poliuretanowe popychacze blatów do prefabrykacji 
zapewniają lepszą odbojność niż popychacze wykonane 
z innych materiałów wskutek czego siła uderzenia blatu 
w popychacz nie działa bezpośrednio na jego zbrojenie 
stalowe, materiał nie pęka i nie odkształca się, a zbroje-
nie wytrzymuje trudne warunki pracy.

Wykonujemy wszelkiego rodzaju ślizgi mające na celu 
płynny przesuw blatu pomiędzy etapem produkcji a strefą 
sezonowania.

Poliuretanowe ślizgi blatów do prefabrykacji zabez-
pieczają blaty przed zużyciem, polepszają ich poślizg i za-
pewniają długą pracę tego typu elementów w stosunku do 
rozwiązań stalowych. W znacznym stopniu ograniczają ko-
nieczność konserwacji i napraw.

KOŁA I WAŁKI TOCZNE 
ORAZ NAPĘDOWE

Koła z poliuretanu stosowane są w celu ochrony po-
wierzchni toczenia przed zużyciem, tłumieniu drgań oraz 
likwidacji występującego przy tym hałasu.

Dzięki zastosowaniu poliuretanu wszystkie wymie-
nione problemy zostają wyeliminowane, co stwarza kom-
fort pracy bez konieczności częstych remontów, zarówno 
kół jak i powierzchni,  po której się toczą. Mogą przenosić 
większe obciążenie niż koła pokryte gumą.

Produkty nasze mają zastosowanie w następujących 
miejscach:
 Mobilnych maszynach do produkcji bloczków
 Kołach jezdnych szuflad
 Kołach jezdnych wózków zasypowych
 Kołach jezdnych wózków skip
 Kołach pasowych, napędowych, 

prowadzących i klinowych
 Kołach napędowych maszyn do recyklingu betonu
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SKROBAKI PŁYTOWE 
I ZESTAWY L-CLEAN

Asortyment naszej produkcji obejmuje wszelkiego typu 
rozwiązania dotyczące czyszczenia taśm przenośniko-
wych. W Swojej ofercie mamy produkty standardowe, jak 
zestawy L-Clean, ale również indywidualnie dopasowane 
do klienta.

LISTWY MAGNETYCZNE 
I GRZEBIENIOWE uŻYWANE 
DO PRODuKCJI STROPÓW 
fILIGRANOWYCh
Listwy magnesowe służą do wygradzania kształtów stropów.

Charakteryzują się następującymi właściwościami:
 Bardzo mobilne i szybkie w aplikacji dzięki magnesom
 Zapobiegają przywieraniu betonu przy rozformowaniu
 Łatwe w utrzymaniu czystości
 Brak konieczności stosowania drogiego styropianu
 Odporne na „czynnik ludzki”
 Wielokrotnego użytku
 Wykonywane w dowolnym kształcie i długości



uSZCZELNIENIA 
PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCh

Od wielu lat w naszym asortymencie znaleźć można pasy 
uszczelniające zabezpieczające przed rozsypywaniem się 
transportowanego materiału, zarówno w strefie zasypu, 
jak i na całej długości przenośnika.

Produkt ten zapewnia bardzo dobrą współpra-
cę na linii elastomer L-PUR – guma przenośnika oraz 
nie powoduje niszczenia taśm przenośnika, poprzez co 
zwiększa się okres bezawaryjnej pracy.

PŁYTY TRuDNOŚCIERALNE

Zapewniamy stałe dostawy płyt w popularnych forma-
tach, jak i na indywidualne zamówienia. Dzięki bardzo 
dużej odporności na wycieranie oraz wysokiej amortyza-
cji uderzeń znakomicie zabezpieczają wyłożone nimi kon-
strukcje i maszyny. Nie bez znaczenia też jest znaczne 
obniżenie hałasu.

Dodatkową zaletą poliuretanu jest antyadhezyjność, 
co pozwala na utrzymanie miejsc, w którym zastosowa-
no nasz materiał w dużej czystości, bez konieczności ich 
czyszczenia lub stosowania urządzeń wibracyjnych.

Zastosowanie:
 Wyłożenia skipów
 Wyłożenia zasypów
 Strefy zasypu i wysypu w przenośnikach taśmowych
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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

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.


