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elementy l-pur 
do maszyn 
drogowych



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.

LEMIESZE do pługów 
odśnIEżnych

Lemiesze L-PUR znajdują zastosowanie u następują-
cych producentów: Overaasen, Schmidt, Boschung, 
Zaugg Ag, Kobit, Hydrog, Dobrowolski i inni.

Zalety naszych lemieszy:
 wysoka odporność na ścieranie
 duża odporność mechaniczna
 odpowiednie do wszystkich nawierzchni
 twardość do 90 ShA
 odporność na ujemne temperatury do -40 st. C

FARTuchy oSłonnE 
dyFuZoRów I SZcZoTEK

W szerokiej ofercie znajdują się osłony szczotek, dyfu-
zorów oraz innych elementów narażonych na ścieranie 
lub uderzenia. Płyty mogą być dostarczone zarówno 
w postaci płyt do samodzielnego docięcia lub w kawał-
kach zgodnie z wymaganiami technicznymi.

cZoKI – podpoRy Kół 
SAMoLoTu

Uzupełnieniem naszej gamy produktów dla lotnisk są 
czoki, które mają zastosowanie jako podpory kół sa-
molotów. Produkujemy je w różnych rozmiarach od 
250 do 750 mm.



MATy pod ZAgęSZcZARKI

Produkujemy maty do zagęszczarek wszystkich pro-
ducentów. Nasze elementy doskonale współpracują 
z urządzeniami, a dzięki wysokiej odporności na ście-
ranie zapewniają długą i bezobsługową pracę. Dostar-
czamy elementy w postaci płyt o różnej grubości, jak 
i profilowanych mat z okuciem. W zależności od potrzeb 
płyty mogą posiadać różne twardości.

ELEMEnTy L-puR 
w MASZynAch gąSIEnIcowych

Proponujemy idealne rozwiązanie w postaci nakładek na 
gąsienice L-PUR, które można zastosować w następują-
cych maszynach:
 frezarki do asfaltu
 rozkładarki mas bitumicznych

Elementy L-PUR idealnie chronią zarówno stalowe 
części gąsienic, jak i nawierzchnię, na której pracuje ma-
szyna. Dzięki długoletnim doświadczeniom nasz L-PUR 
zapewnia wysoką odporność na ścieranie oraz wytrzyma-
łość na pękanie.

Produkujemy elementy do maszyn 
znanych producentów:
 Wirtgen Caterpillar
 Vögele Dynapac i innych

W zakres usług wchodzi:
 wykonanie nakładki na gąsienice EASY PAD 

od podstaw
 regeneracja w oparciu o część stalową zbrojenia

SKRobAKI do wALców 
dRogowych

Skrobaki L-PUR są idealnym rozwiązaniem, gdy trzeba za-
bezpieczyć powierzchnię walca przed przywieraniem ele-
mentów. Dzięki wysokiej odporności na ścieranie, skro-
bak L-PUR nie wymaga częstej regulacji, jak to ma miejsce 
w przypadku skrobaków stalowych i gumowych. Dzięki 
specjalnym modyfikatorom nasz L-PUR przygotowany jest 
do pracy w podwyższonej temperaturze. 

Dostarczamy elementy w postaci listew, listew powierco-
nych oraz elementów zbrojonych profilem stalowym.
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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
www.LubaS.com
info@lubas.com


