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 | NÁHRaDNÍ DÍlY  
PRO VÝROBU BETONU

VYLOŽENÍ PODLAH A STĚN

Nabízíme širokou škálu produktů pro vyložení stěn a pod-
lah všech planetárních míchaček dostupných na trhu. 

Nabízíme:
 výrobky šité na míru potřebám zákazníka
 vhodné vyložení přizpůsobené tvaru míchačky
 výborné otěruvzdorné vlastnosti

O  N Á S
Jsme výrobcem L-PUR polyuretanových elastomerů, 
materiálu se širokou škálou využití, který se osvědčil 
v mnoha průmyslových odvětvích, od těžebního až po 
nábytkářský.

Společnost LUBAS na trhu působí od roku 1990, 
její zkušenosti však sahají mnohem dále, do doby ještě 
před vznikem výrobního závodu. Pramení z dlouholeté 
výzkumné práce na Fakultě materiálového inženýrství 
na Varšavské polytechnické univerzitě a také ze zave-
dení používání polyuretanu v těžebním průmyslu v 70. 
a 80. letech minulého století.

V současné době je LUBAS moderním závodem, 
který je tvořen dvanácti technologickými úseky fungu-
jícími souběžně.

Srdcem společnosti je úsek beztlakého lití polyure-
tanových elastomerů, úsek konstrukce s moderními 3D 
technologiemi a nástrojářská dílna s CNC obráběcími 
stroji.



STĚRÁKY, LOPATKY  
A OCHRANY RAMEN

Nabízíme široký sortiment stěráků a lopatek pro téměř 
všechny typy míchaček dostupných na trhu.

Vyrábíme alternativní díly známých výrobců: BHS, 
ARCEN, SIMEM, SICOMA, TEKA, ORU, LIEBHERR, 
SKAKO, OMG, PEMAT, WIGGERT, SCHLOSSER, 
ZREMB, STETTER, HARTMANN.

Naši nabídku doplňují ochrany ramen ke všem ty-
pům míchaček.

VYLOŽENÍ A NÁSTŘIKY  
KORNOUTŮ, RUKÁVCE,  
VYLOŽENÍ SKLUZŮ
V nabídce se nachází i vložky a nástřiky L-PUR a bezešvé 
rukávce pro cement a beton. Nabídku doplňuje vyložení 
míchaček betonu.

Použití polyuretanových dílů, které mají dlouhou 
životnost a jsou odolné vůči otěru, zajišťuje spolehlivý 
provoz, který navíc eliminuje odstávky a časté opravy 
míchaček.
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 | SOUČÁSTI STROJŮ PRO VÝROBU A MANIPULACI 
PREFABRIKOVANÝCH DÍLŮ

LIŠTY PAKETOVACÍCH KLEŠTÍ

Námi vyráběné lišty se využívají při manipulaci a balení 
menších betonových prvků. Díky své elasticitě a výbor-
né tvarové paměti zaručují dlouhou životnost a bezpeč-
né přenášení výrobků bez poškození a znečištění.

Lišty vyrábíme na zakázku, v různých délkách a šíř-
kách.

A. Dle tvaru: 
 segmentové
 čtvercové nebo obdélníkové
 trapézové

B. Dle uchycení:
 plochý profil
 U-profil

ANTIVIBRAČNÍ ÚCHYTY,  
TLUMÍCÍ PRVKY, LIŠTY,  
DOPADOVÉ DESKY
L-PUR elastomer poskytuje vysokou odolnost vůči sil-
ným mechanickým nárazům v opakujících se cyklech.

V naší nabídce najdete všechny druhy tlumicích 
prvků a prvků pohlcujících energii, které jsou ochra-
nou konstrukce zařízení.

Polyuretanové prvky lze také nalézt ve vibračních 
strojích v podobě antivibračních úchytů a jiných tlumi-
cích prvků.



STÍRACÍ LIŠTY DO VIBRAČNÍCH 
STROJŮ, POSUNOVACÍ PRVKY  
A KLUZNÉ DESKY
Vzhledem ke svým vlastnostem je materiál L-PUR ide-
ální pro výrobu těsnicích a čisticích prvků. Jeho hlad-
ký povrch a elasticita dokonale čistí bez poškození vý-
robku.

Polyuretanové kluzné prvky pro prefabrikaci zajišťu-
jí lepší odolnost než prvky vyrobené z jiných materiálů. 
Díky tomu síla nárazu nepůsobí přímo na ocelové vyztu-
žení, materiál nepraská, nedeformuje se a výztuha snáze 
odolává těžkým provozním podmínkám.

Vyrábíme všechny typy kluzných prvků, které za-
jišťují plynulý pohyb výrobků mezi produkcí a vytvrzo-
vací fází.

Polyuretanové prvky pro prefabrikaci chrání kluzné 
desky před opotřebením, zlepšují jejich kluznost a pro-
dlužují jejich životnost ve srovnání s ocelovými. Do určité 
míry snižují nutnost údržby a oprav.

KOLA, VALIVÉ A HNACÍ VÁLCE

Polyuretanová kola se používají k ochraně povrchu před 
opotřebením, k tlumení vibrací a k odstraňování hluku.

Polyuretan pomáhá eliminovat většinu problémů, 
což zvyšuje komfort práce bez nutnosti častých oprav. 
Polyuretanová kola snáší větší zatížení než kola pokrytá 
gumou.

Naše produkty se používají v:
 mobilních produkčních linkách
 kolech plnicích boxů
 kolech plnicích vozíků
 kolech skipových vozíků
 pásových, hnacích a vodících kolech a také u rolen
 kolech pro recyklaci betonu
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STĚRÁKY DOPRAVNÍKOVÝCH  
PÁSŮ A SYSTÉM L-CLEAN

Náš sortiment zahrnuje všechny typy řešení pro čiště-
ní dopravníkových pásů. Nabízíme standartní produkty, 
jako je systém L-Clean, ale i produkty individuálně uzpů-
sobené požadavkům zákazníka.

MAGNETICKÉ A HŘEBENOVÉ 
LIŠTY NA VÝROBU STROPNÍCH 
PANELŮ
Magnetické lišty slouží k přepažování stropních panelů.

Charakterizují se následujícími vlastnostmi:
 jsou velmi mobilní a jednoduché  

při sestavování díky magnetům
 zamezují uplívání betonu při demontáži 
 snadno se udržují čisté
 není nutné využívat drahý polystyren
 jsou odolné vůči lidskému faktoru
 jsou opakovaně použitelné
 mohou být vyhotoveny v libovolném tvaru i velikosti



TĚSNĚNÍ PÁSOVÝCH  
DOPRAVNÍKŮ

Již mnoho let můžete v našem sortimentu najít ochranné 
pásy, které zamezují vysypání přepravovaného materiálu 
do oblasti násypu a po celé délce dopravníku.

Tento produkt z L-PUR materiálu se velmi dobře snáší 
s gumou dopravníkového pásu, neničí ho a tím prodlužuje 
jeho životnost.

OTĚRUVZDORNÉ DESKY

Dodáváme otěruvzdorné desky v klasických formátech, 
ale i atypické na zakázku. Při samotné výrobě může být 
do polyuretanové desky zalita kovová výztuha, např. ta-
hokov nebo plech. Díky velmi vysoké odolnosti proti otě-
ru a výbornému tlumení nárazů dokonale chrání kon-
strukce a stroje, které jsou jimi vyloženy. Důležité je také 
to, že značně snižují hladinu hluku.

Další výhodou polyuretanu je odolnost vůči přilna-
vosti, jež umožňuje zachovat používanou plochu čis-
tou, aniž by bylo nutné čistit nebo používat vibrační 
zařízení.

Použití:
 vykládání skipů
 vyložení násypů a podavačů
 oblasti násypu a výsypu v pásových dopravnících

www.lubas.com



INJECT s.r.o. je výhradním distributorem 
produktů firmy Lubas na trhu.
Průmyslová 5, 796 01 Prostějov, CZ
tel.: +420 735 177 179
www: www.inject.cz
office@inject.cz

Lubaz Sp. z o.o. sp. k.
06-513 Wieczfnia 12, Polsko
Tel./fax: (+48) 23 654 00 58
www.LubaS.com
info@lubas.com

LUBAS nabízí:
Profesionální poradenství  
Založené na zkušenostech od roku 1990.

Vysoce kvalitní výrobky  
s prodlouženou životností.

Možnost individuálně uzpůsobených řešení 
dle potřeb zákazníka.

Spolehlivý obchodní partner působící  
na 35 světových trzích a 4 kontinentech.


