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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.

Dzięki nowoczesnemu zapleczu od lat dostarczamy kom-
pleksowe rozwiązania dla zakładów przesiewających i od-
wadniających surowce mineralne. Nasza oferta z roku na 
rok się powiększa i już na dziś obejmuje:
 sita L-PUR modułowe
 sita L-PUR naciągane
 sita gumowe i stalowe
 sita w postaci mat i membran
 maty do odwadniaczy kołowych
 akcesoria

Produkty Lubas ciężko pracują na swoją reputację, 
dzięki czemu możemy powiedzieć, że przesiewamy:
 na mokro i sucho
 kamień naturalny i łamany
 od małych szczelin do dużych oczek, 

zakres od 0,5 mm do 150 mm
 surowce ilaste, pyliste i lepkie
 niezależnie od wysokości zrzutu, 

wielkość nadawy czy granulacji (sita pancerne)



W naszej szerokiej ofercie posiadamy kilkadziesiąt ro-
dzajów sit w postaci modułów o różnych formatach na 
większość systemów dostępnych w Europie. Sita mo-
żemy wykonać jako jedno i dwuwarstwowe, zawsze 
dostosowane do potrzeb klienta. Dzięki zapleczu inży-
nierskiemu nie ma dla nas barier związanych z długo-
ścią i szerokością sit oraz dostosowaniem pod dowolny 
system sit.

Nasze przemyślane L-rozwiązania to zaawansowana 
konstrukcja obszaru siejącego zwiększająca 
niezawodność i żywotność sita poprzez:
 zaokrąglone oczka
 wzmocnione mostki

SITA L-85

Mocowane na listwę adaptacyjną to najpopularniejszy 
model sit, który znajduje zastosowanie w większości 
żwirowni i piaskowni w Europie. Posiadamy pełny asor-
tyment akcesoriów do tego systemu.

SITA L-PIN

Mocowane za pomocą kołków, już od wielu lat można 
znaleźć ten system w naszym asortymencie. Oferuje-
my magazyn sit oraz kołków, dzięki czemu nasi klienci 
mają możliwości szybkiego serwisowania przesiewaczy 
w sezonie zimowym, jak i letnim. 

SITA L-STEP

Popularnie nazywane schodkowymi, ze względu na to, 
że kolejne rzędy sit tworzą charakterystyczne schodki. 
Produkujemy sita w rozmiarze 300x600 oraz każdym 
innym dopasowanym do potrzeb klienta.

 | SITA L-PUR MODUŁOWE
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SITA L-2000

Ten rodzaj sit dostarczamy już od wielu lat do naszych 
klientów zarówno w kraju, jak i zagranicą. Produkuje-
my go we wszystkich rozmiarach jako jedno i dwuwar-
stwowe, w zależności od miejsca przeznaczenia.

SITA L-POL

305x305 mm (angielski odpowiednik 1ft x1ft). Te małe 
moduły produkowane są głównie z myślą o rynkach 
Ameryki Południowej i Północnej. Jak każdy nasz pro-
dukt mogą być dostosowane pod klienta zapewniając 
odpowiedni komfort pracy na przesiewaczu.

SITA L-VAR

Jest to kolejny typ sit mocowany na dedykowaną li-
stwę adaptacyjną. Jak każdy oferowany przez nasz sys-
tem dzięki zastosowaniu materiału L-PUR gwarantuje 
wysoką żywotność sita, a w codziennej pracy na za-
kładach oferuje wybitne właściwości samoczyszczące.



Sita naciągane L-PUR stosuje się w miejscach sit naciąga-
nych praktycznie bez przeróbki przesiewaczy. Można nimi 
zastąpić dowolne sita poliuretanowe, gumowe czy stalowe.

Montaż tych sit odbywa się poprzez naciągnięcie ha-
ków sita z wykorzystaniem laszy naciągających.

Zastosowane zbrojenia sit linką stalową lub odpowied-
nio dobranym prętem stalowym zapewnia sprężyste ugi-
nanie sit przy montażu, dzięki czemu mamy zapewnione 
pewne przyleganie sit do konstrukcji przesiewacza, co 
gwarantuje skuteczność przesiewu. Wykonane wg prefe-
rencji klienta: *z hakami* z felcem do naciągania.

NAPINANE POPRZECZNIE

NAPINANE WZDŁUŻNIE

DWUŁUKOWEJEDNOŁUKOWE

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu naszych 
klientów w naszej ofercie posiadamy sita z wkładka-
mi termoplastycznymi. Sita charakteryzują się w części 
przesiewającej bardzo wąskimi szczelinami i są wyko-
rzystywane do odwadniania materiału. Często znajdują 
zastosowanie w układach hydrocyklon – przesiewacz 
odwadniający.

 | SITA L-PUR WKŁADKOWE

 | SITA L-PUR NACIĄGANE
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W naszej ofercie znajdą Państwo dostarczane na życze-
nie sita gumowe, a także ich odpowiedniki L-PUR. Maja 
one zastosowanie przy materiałach kleistych. Swo-
je właściwości samooczyszczania zawdzięczają braku 
zbrojenia. Są w całości wykonane z miękkich materia-
łów. Stosuje się je często na starszych przesiewaczach 
o słabszej amplitudzie drgań. 

 | MATy DO ODWADNIACzy KOŁOWyCh

 | SITA MEMbRANOWE GUMOWE 
I ODPOWIEDNIKI L-PUR

 | SITA W POSTACI MAT LIvELL I bINDER

Nasza gama produktów obejmuje również maty sitowe 
do materiałów sypkich i kleistych. Znajdują one zasto-
sowanie na specjalistycznych przesiewaczach Bindera 
i Livella. Sita te są wykonywane z materiałów o naj-
wyższych parametrach i grubościach od 2 do 8 mm. 

Dzięki wysokiej elastyczności uzyskuje się efekt 
trampoliny, gdyż mata pracuje w dwóch cyklach, gdzie 
naprzemiennie jest kurczona i napinana. Dzięki temu 
uzyskujemy 100% gwarancji na nie zatykanie się. Inten-
sywność siania jest kilkukrotnie wyższa niż przy stan-
dardowych sitach.

Samoczyszczące, niezawodne maty do odwadniaczy ko-
łowych indywidualnie wykonywane na potrzeby każde-
go koła. Przystosowane do pracy zarówno z nowymi, jak 
i starymi odwadniaczami. Wykonane są z bardzo moc-
nego elastomeru L-PUR, nie wymagają dodatkowych 
elementów mocujących.
 zapewniają niezapychanie się
 wieloletni okres eksploatacji
 nie rdzewieją
 intensyfikują odwadnianie



W swojej ofercie posiadamy wszelkiego rodzaju sita sta-
lowe, wytwarzane z najlepszego gatunku drutu, dowol-
ne oczka i grubość drutu.

 | SITA STALOWE

SITA PLECIONE

Sita stalowe plecione stosuje się przede wszystkim przy 
przesiewie na sucho. Posiadają duże pole przesiewu. 
Mają mniejszy ciężar m2 względem sit elastomerowych 
i mniej obciążają przesiewacze.

SITA STRUNOWE

Głównym zastosowaniem sit strunowych są mobilne 
przesiewacze. Stosuje się je na odsiewie wstępnym 
przy dużym punkcie piaskowym. Są idealne do prze-
siewania frakcji 0-2 przy wysokim punkcie piaskowym. 
Sita te gwarantują niezatykanie się oraz bardzo duże 
wydajności.

Jako uzupełnienie oferty posiadamy pełen komplet akceso-
riów do montażu wszystkich rodzajów oferowanych sit, jak 
i inne produkty stosowane na zakładach sortowania:
 kołki B-30, B-40, B-50, kołki rozpraszające, 

inne kołki grzybki, osłony
 listwy boczne, środkowe, podsitowe, 

progowe – intensyfikujące przesiewanie i odwadnianie
 dysze natryskowe
 listwy adaptacyjne do wszystkich rodzajów sit
 mieszki i osłony rur wodnych w przesiewaczu

 | AKCESORIA
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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

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.


