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O NAS
Jesteśmy producentem elastomerów poliuretanowych
L-PUR będących tworzywem o szerokim zakresie zastosowań, 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 powstał zakład produkcyjny. Wynikają one z wieloletniej pracy badawczej na Politechnice Warszawskiej na Wydziale
Inżynierii Materiałowej oraz z wdrożeń i zastosowań poliuretanów w przemyśle wydobywczym w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego roku.
Obecnie LUBAS to nowoczesny wielowydziałowy zakład, w którego skład wchodzi kilkanaście ciągów technologicznych pracujących równolegle.
Sercem firmy jest odlewnia elastomerów poliuretanowych oraz autonomiczny wydział inżyniersko/konstrukcyjny z zaawansowanymi technologiami 3D i wydziałem
mechanicznym z obrabiarkami CNC.

 asza oferta w zakresie przenośników taśmowych
N
w branży kruszyw mineralnych obejmuje:

pierścienie L-PUR do krążników
powłoki L-PUR krążników gładkich
fartuchy uszczelniające
wykładziny i okładziny przesypów, zsypów i zsuwni
wykładziny czerpaków koparek wielonaczyniowych
wykładziny w postaci płyt płaskich oraz karbowanych

Pierścienie do krążników
Poliuretanowe pierścienie to proste rozwiązanie, w którym montaż elementu następuje przez wcisk pierścieni na
krążnik. W naszej ofercie można odnaleźć pierścienie na
typowe średnice płaszczy. Możliwe jest również wykonanie produktu zgodnie z otrzymaną specyfikacją.

Oferujemy:

pierścienie nośne
pierścienie dystansowe
pokrycia całych krążników w postaci grzebienia

Zastosowanie naszych L-rozwiązań to gwarancja:
długiej żywotności i trwałości mechanicznej
odporności na warunki atmosferyczne
wysokiego współczynnika tłumienia drgań
odporności na substancje ropopochodne
oraz szereg kwasów i rozpuszczalników
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Rodzaje pierścieni nośnych
i pierścieni dystansowych

Tuleje poliuretanowe
L-PUR do krążników

Produkujemy różne typy pierścieni nośnych z poliuretanu. Typ A, typ B, Tarcza prowadząca, pierścienie
dystansowe (tuleje), które mają typowe wymiary i pasują do większości krążników stalowych używanych
w przenośnikach. Przy większych zamówieniach istnieje możliwość wykonania nowego typu pierścieni.

pierścień L-PUR
„TYP A”

pierścień L-PUR
„TYP B”

pierścień transportowy
L-PUR „typ C”

tarcza L-PUR,
prowadząca

pierścień
amortyzujący L-PUR

pierścień
poczwórny L-PUR

Powłoka L-PUR
krążników gładkich
Poliuretanowe krążniki gładkie zapewniają dużą trwałość i wyciszenie pracy taśmociągu. Stanowią alternatywne rozwiązanie do tradycyjnych systemów nośnych.
W ramach usług wykonujemy regenerację krążników
warstwą poliuretanu.

Oferujemy:

pokrycia krążników gładkich
elastomerowe krążniki samonośne

Fartuchy uszczelniające
Fartuchy uszczelniające wykonane z poliuretanu stanowią idealne rozwiązanie problemów z rozsypywaniem
się materiału w strefach załadunku oraz na całej długości przenośnika. Jest to alternatywa dla produktów
gumowych lub stosowanych starych taśm przenośnikowych.
Dzięki zastosowaniu poliuretanu uzyskuje się wyśmienitą współpracę taśmy gumowej z fartuchem
uszczelniającym. Brak wytwarzania ciepła między elementami (guma-poliuretan) nie powoduje wulkanizacji i przedłuża ich żywotność. Następstwem tego
jest idealne dopasowanie się uszczelnienia, przez co
transportowany urobek nie przedostaje się na boki
taśmociągu.

Wykładziny i okładziny
przesypów, zsypów i zsuwni
Wykładziny poliuretanowe znacznie ograniczają przywieranie transportowanego materiału w przesypach lub
lejach zbiorników. Dzięki swojej elastyczności i możliwości formowania w łatwy sposób można dostosować je
do dowolnego kształtu. Produkujemy wykładziny w kilku
twardościach dobierając ich parametry w zależności od
miejsc zastosowania.
Wykładziny L-PUR są dużo lżejsze i bardziej wytrzymałe
na wycieranie od płyt metalowych, a zarazem bardzo wygłuszają odbijanie urobku w zsypie. Żeby ułatwić sposób
montażu płyt do przesypów, wytwarzamy ich trzy rodzaje,
co daje klientowi możliwość wyboru ich mocowania:
Płyta L-PUR mocowana za pomocą płaskownika
Płyta L-PUR na blasze płaskiej (kanapka)
Płyta L-PUR z zatopioną blachą perforowaną
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Płyty karbowane
i wyłożenia kesonów
Płyty poliuretanowe karbowane, mają zastosowanie
w przesypach o bardzo dużym obciążeniu. Produkujemy je
w wersji heavy duty zaczynając od grubości 50mm, dzięki
czemu uzyskujemy wysoką odporność na wycieranie i podnosimy współczynnik odbojności. Ich przeznaczenie to zsypy występujące w kopalniach, żwirowniach, w miejscach narażonych na zrzut dużych kamieni i brył z wysokości.
Kesony (zsypów buraka) w cukrowniach wykładamy
płytami o grubości 50mm. Grubość płyty poliuretanowej z odpowiednią amortyzacją przyjmuje wyładowywane w keson buraki. Dzięki temu nie ulegają one rozbiciu
i utracie swoich właściwości przed dalszą obróbką. Amortyzacja dodatkowo bardzo wygłusza zrzut, który aż tak nie
przeszkadza mieszkańcom w okolicy cukrowni.

Skrobaki L-PUR
Firma oferuje całe systemy czyszczenia taśmy, od skrobaka wstępnego do rozwiązań systemowych doczyszczania taśmy.
Uzyskuje się w ten sposób dużą efektywność czyszczenia oraz znikomą ilość materiału po przejściu przez
miejsce umocowania skrobaka. Dzięki temu żywotność taśmy przenośnika znacznie się wydłuża.

Wkłady skrobaka płytowego podtaśmowego

Rozwiązanie bardzo popularne i stosowane w miejscach,
gdzie nie można zastosować zestawu nabębnowego.
Zestaw ten może pracować jako skrobak wtórny.
Podstawowe zalety to:
łatwa wymiana elementów skrobiących
(jeden element)
niezawodność rozwiązania
skrobak może być stosowany przy mechanicznych
połączeniach taśmy
nie niszczy się, nie wulkanizuje, nie podcina taśmy

System skrobaka L-CLEAN

Produkujemy całe zestawy z wkładami poliuretanowymi systemów skrobiących L-CLEAN do taśm o szerokości
od 500 do 2000 mm.

Schemat działania zestawu skrobaka L-CLEAN
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Części zamienne
systemów skrobaka
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów
oferuje szeroki wachlarz części zamiennych do urządzeń
innych producentów, takich jak:
METSO
HOSCH
HOESSEL
STAR CLEANER
Wszelkie części tworzywowe, w tym zęby skrobiące są
wykonywane przez naszą własną odlewnię elastomerów
L-PUR. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować towar
idealnie dopasowany do potrzeb klienta, a nie taki jaki firma dystrybucyjna posiada na półce.

Regeneracja powłoką
L-PUR bębnów napędowych
przenośników taśmowych
Wykonujemy regeneracje bębnów taśmociągów powłoką L-PUR dla każdej średnicy bębna. Powłoki jakie
wykonujemy są frezowane w karo i jodełkę robione na
walcowo i na bombiasto w zależności od potrzeb klienta. Przy bębnach o średnicy poniżej 620mm regeneracji podlegać mogą również czopy pod łożyska.

Czerpaki
W ofercie posiadamy możliwość regeneracji czerpaków stanowiących część koła czerpakowego koparki
wielonaczyniowej kołowej. Regeneracja powierzchni polega na pokryciu wnętrza czerpaka natryskiem
poliuretanu L-PUR. Dzięki starannie dobranemu natryskowi powierzchnia jest wysoce odporna na ścieranie oraz uniemożliwia przymarzanie urobku do stalowej części.

Dedykowana oferta
dla branży kruszyw mineralnych:
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.
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