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KOMPONENTY L-PUR 
K SILNIČNÍM STROJŮM



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 polyu-
retanových elastomerů, úsek konstrukce s moderními 
3D technologiemi a nástrojářská dílna s CNC obrábě-
cími stroji.

BŘITY A ZÁŠTITY  
DO SNĚŽNÝCH PLUHŮ

Příslušenství z L-PUR je používáno následujícími vý-
robci: Overaasen, Schmidt, Boschung, Zaugg Ag, MTM, 
Hydrog, Dobrowolski a dalšími.

Výhody našich výrobků:
 vysoká odolnost vůči otěru
 velká mechanická odolnost
 vhodné pro všechny povrchy
 tvrdost do 90 ShA
 odolnost vůči nízkým teplotám do -40° C

OCHRANNÉ ZÁSTĚRY  
ZAMETACÍCH VOZŮ

V široké nabídce disponujeme zástěrami zametačů, difu-
zorů a jiných elementů, které jsou vystavovány vysokému 
dynamickému zatížení a otěru. Pláty mohou být dodány  
v celku nebo dělené dle požadavků zákazníka.

ZARÁŽKY PRO KOLA LETADEL

Doplněním naší nabídky produktů pro letiště jsou za-
rážky kol letadel. Vyrábíme je v různých rozměrech od 
250 do 750 mm.



PODLOŽKY K VIBRAČNÍM  
DESKÁM

Vyrábíme podložky k vibračním zhutňovačům všech vý-
robců. Naše komponenty dokonale fungují s přístroji  
a díky vysoké odolnosti vůči otěru je zajištěn jejich dlou-
hodobý a bezúdržbový provoz. Dodáváme elementy  
v podobě desek o různé tloušťce i v podobě profilových 
podložek s kováním. V závislosti na potřebách mohou mít 
desky různou tvrdost.

ELEMENTY L-PUR  
PRO SILNIČNÍ FRÉZY

Nabízíme ideální řešení v podobě násadek na pásy, které 
lze použít v následujících strojích:

frézy na asfalt
pokladače bituminózních hmot
L-PUR ideálně chrání ocelové části pásů. Díky dlou-

holetým zkušenostem L-PUR materiál zajišťuje vysokou 
odolnost vůči otěru a prasklinám.

Vyrábíme elementy do přístrojů známých výrobců:
 Wirtgen Caterpillar
 Vögele Dynapac a další

Rozsah našich služeb zahrnuje:
 vyhotovení násadek na pásy EASY PAD
 regenerace původních násadek

STĚRÁKY PRO SILNIČNÍ VÁLCE

Stěráky L-PUR jsou ideálním řešením pro udržení čis-
tého povrchu válce. Díky velké otěruvzdornosti ne-
vyžaduje L-PUR materiál časté seřizování, jak je tomu  
u ocelových a gumových stěráků. Díky speciálním mo-
difikátorům je tento materiál schopen pracovat při vyš-
ších teplotách.

Dodáváme prvky ve formě lišt hladkých, vrtaných či vy-
ztužených ocelovým profilem.

www.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.

Naše certifikáty:

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


