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MODERNÍ ŘEŠENÍ 
PÁsOVÝCH 
DOPRAVNÍKŮ



Naše nabídka v oblasti pásové dopravy zahrnuje:
	 disky	do	válečků	L-PUR
	 povlakování	hladkých	válečků
	 těsnicí	lemy	dopravníkového	pásu
	 vyložení	výsypů,	skluzů	a	výpustí
	 vyložení	lžic	korečkových	rypadel
	 vyložení	v	podobě	plochých	či	vlnitých	desek

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-
ními	stroji.

DISKY DO VÁLEČKŮ

Polyuretanové	 disky	 jsou	 jednoduchým	 řešením,	 jehož	
montáž	 spočívá	 v	 nasunutí	 disků	 na	 váleček.	 V	 našem	
sortimentu	 najdete	 disky	 na	 typizované	 průměry	 plášťů.	 
Je	také	možné	vyrobit	produkt	dle	dodané	specifikace.

Nabízíme:
	 nosné	disky
	 distanční	disky
	 pokrytí	celých	válečků	v	podobě	„vlnovce“

Použití našich L-řešení je zárukou:
	 dlouhé	životnosti	a	mechanické	pevnosti
	 odolnosti	vůči	atmosférickým	podmínkám
	 vysokého	tlumení	vibrací
	 odolnosti	vůči	látkám	ropného	původu	a	celé	řadě	
kyselin	a	rozpouštědel



DRUHY NOSNÝCH DISKŮ 
A DISTANČNÍCH DISKŮ

Vyrábíme	 různé	 druhy	 nosných	 disků	 z	 polyuretanu.	
Typ	A,	typ	B,	vodicí	disky,	pouzdra,	které	mají	typické	
rozměry	a	jsou	konstruovány	pro	většinu	ocelových	vá-
lečků	používaných	v	dopravnících.	U	větších	objedná-
vek	je	možné	vyhotovit	nový	typ	disků.

POVLAKOVÁNÍ  
HLADKÝCH VÁLEČKŮ

Hladké	 polyuretanové	 válečky	 zajišťují	 vysokou	 život-
nost	a	tichý	chod	pásového	dopravníku.	Jedná	se	o	al-
ternativní	 řešení	 k	 tradičnímu	 dopravníkovému	 sys-
tému.	 Součástí	 našich	 služeb	 je	 regenerace	 válečků	
vrstvou	polyuretanu.

Nabízíme:
	 povlakování	hladkých	válečků
	 samonosné	elastomerové	válečky

L-PUR DISK  
„TYP A”

L-PUR 
VODICÍ DISK 

L-PUR DISK 
„TYP B”

L-PUR  
NOSNÝ DISK

L-PUR DISK 
„tyP C”

POLyUREtANOVÉ L-PUR 
NÁVLEKy NA VÁLEČKy

L-PUR DISK  
„VLNOVEC“
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VYLOŽENÍ VÝSYPŮ,  
SKLUZŮ A VÝPUSTÍ  

Polyuretanové	 vyložení	 významně	 omezuje	 přilnavost	
přepravovaného	materiálu	ve	výsypech	nebo	výpustích	
zásobníků.	Díky	své	elasticitě	se	snadno	přizpůsobí	 ja-
kémukoliv	 tvaru.	Vyrábíme	vyložení	v	 několika	 tvrdos-
tech,	 přičemž	 parametry	 jsou	 vybírány	 v	 závislosti	 na	
místě	použití.
Vyložení	 L-PUR	 jsou	mnohem	 lehčí	 a	 odolnější	 vůči	

otěru	než	kovové	desky	a	také	tlumí	hlučnost	přepravo-
vaného	materiálu.	Pro	možnost	volby	při	instalaci	a	místa	
použití,	nabízíme	tři	typy	desek:
	 Samotná	deska	L-PUR	 
(možnost	uchycení	např.	pásovinou)

	 Deska	L-PUR	s	podkladovým	plechem	(sendvič)
	 Deska	L-PUR	se	zalitým	perforovaným	plechem	 
nebo	tahokovem

TĚSNICÍ LEMY  
DOPRAVNÍKOVÉHO PÁSU 

Těsnicí	 lemy	 z	polyuretanu	 jsou	 ideálním	 řešením	pro	
problémy	s	 rozsypáváním	materiálu	v	zónách	násypky	
a	po	celé	délce	dopravníku.	Jedná	se	o	alternativu	ke	
gumovým	výrobkům	nebo	k	výrobkům	využívaným	ve	
starých	dopravnících.
Použitím	polyuretanu	se	docílí	vynikající	spoluprá-

ce	gumového	pásu	a	 těsnicího	 lemu.	Absence	 tvoření	
tepla	mezi	 prvky	 (guma-polyuretan)	 nezpůsobuje	vul-
kanizaci	a	prodlužuje	životnost	pásu.	Výsledkem	je	do-
konalé	přilnutí	lemu	k	dopravníkovému	pásu	a	omezení	
rozsypávání	materiálu	či	prášení.



VLNITÉ PLÁTY 
A VYLOŽENÍ KESONU

Vlnité	polyuretanové	desky	se	používají	u	skluzů	s	vy-
sokou	 zátěží.	 Vyrábí	 se	 ve	 verzi	 heavy	 duty	 počínaje	
tloušťkou	 50	mm,	 takže	 se	 dosahuje	vysoké	 odolnosti	
vůči	nárazům	a	otěru.	Desky	se	využívají	u	skluzů	v	do-
lech,	štěrkovnách	a	na	místech	vystavených	padání	ka-
menů	a	hroud	z	výšky.
Kesony	 (výsypy	 řepy)	v	 cukrovarech	 jsou	vyloženy	

deskami	 o	 tloušťce	 50	 mm.	 Tloušťka	 polyuretanové	
desky	tlumí	nárazy	řepy,	která	je	vysypávána	do	keso-
nu.	Díky	tomu	není	řepa	potlučená	a	neztrácí	vlastnosti	
před	dalším	zpracováním.	Tlumení	nárazů	také	snižuje	
hluk,	který	by	mohl	rušit	lidi	žijící	v	okolí	cukrovaru.
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STĚRÁKY L-PUR

Naše	firma	nabízí	kompletní	řešení	pro	čištění	dopravníko-
vých	pásů,	od	vstupních	stěráků	po	dočišťovací.
Čištění	 je	 velmi	 efektivní,	 neboť	 přes	 stěrák	 díky	

jeho	pružnosti	projde	zanedbatelné	množství	materiálu.	
Další	výhodou	je	úspora	nákladů	na	údržbu	dopravního	
pásu	a	jeho	prodloužení	životnosti.	

Stěráky deskové podpásové 
Velmi	populární	 řešení	využívané	na	místech,	kde	nelze	
využít	stěráky	vstupní.	Tuto	sadu	 lze	použít	 jako	sekun-
dární	stěrák.	
Hlavní výhody:
	 snadná	výměna	stíracích	prvků	(jeden	díl)
 spolehlivost
	 stěrák	lze	použít	u	mechanických	spojů	pásu
	 neničí	se,	nevulkanizuje,	neřeže	pás

Systém stěráků L-CLEAN
Vyrábíme	 celé	 sestavy	 stěráků	k	pásům	o	 šířce	od	500	
do	2000	mm.

SCHÉmA fUNgOVÁNÍ SEStAVy StěRÁKů L-CLEAN



LŽÍCE A LOPATY

V	nabídce	máme	možnost	regenerace	lžic,	které	jsou	
součástí	kola	kolesového	rypadla.	Regenerace	povr-
chu	 spočívá	 v	 pokrytí	 vnitřku	 lžíce	 nástřikem	 poly-
uretanu	 L-PUR.	Díky	 pečlivě	vybranému	 nástřiku	 je	
povrch	vysoce	odolný	vůči	 otěru	 a	 znemožňuje	 při-
mrzání	vytěženého	materiálu	k	ocelové	části.

REGENERAČNÍ L-PUR 
VRSTVA HNACÍCH BUBNŮ 
DOPRAVNÍKOVÝCH PÁSŮ
Provádíme	 regenerace	hnacích	bubnů	pro	pásové	do-
pravníky	s	povlakem	L-PUR	pro	jakýkoliv	průměr	bub-
nu.	Povrch	pláště	bývá	rovný	nebo	mírně	bombírováný	
pro	lepší	vedení	pásu	a	může	být	frézovaný	na	károva-
ný	nebo	stromečkový	vzorek	v	závislosti	na	potřebách	
zákazníka.	U	bubnů	s	průměrem	menším	než	620	mm	
mohou	být	regenerovány	také	čepy	ložisek.

NÁHRADNÍ SEGMENTY 
SYSTÉMU STĚRÁKŮ

Abychom	vyšli	vstříc	přáním	našich	zákazníků,	nabízíme	
širokou	škálu	alternativních	náhradních	dílů	pro	zařízení	
jiných	výrobců,	například:
	 METSO	  HOSCH
	 HOESSEL	  STAR	CLEANER
Veškeré	 L-PUR	 elastomerové	 části,	 včetně	 stíracích	

zubů,	 odléváme	 v	 našem	 závodě.	 Díky	 tomu	 můžeme	
rychle	reagovat	na	potřeby	zákazníka	a	nabízet	alterna-
tivní	řešení.
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LUBAS nabízí  
Pro průmysl minerálních agregátů:

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.

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


