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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 polyure-
tanových elastomerů, úsek konstrukce s moderními 3D 
technologiemi a nástrojářská dílna s CNC obráběcími 
stroji.

Díky našim moderním zařízením jsme schopni nabídnout 
komplexní řešení pro stroje na třídění, prosévání a odvod-
ňování. Naše nabídka se každoročně rozšiřuje a v součas-
né době zahrnuje:
 modulová síta L-PUR
 napínaná síta L-PUR
 gumová a ocelová síta
 rohožová síta a rohožové membrány  

do korečkových odvodňovačů
 další příslušenství

Lubas tvrdě pracuje na své reputaci,  
díky čemuž může nabídnout:
 mokré i suché třídění
 třídění přírodního i drceného kameniva
 od malých štěrbin až po velká oka,  

v rozsahu od 0,5 mm do 150 mm
 jílovité, prašné látky a lepivé materiály
 bez ohledu na výšku podavače, 

na množství nebo velikosti frakce (vyztužená síta)



V naší nabídce máme desítky druhů modulových sít 
různých formátů vhodných pro většinu systémů do-
stupných v Evropě. Síta vyrábíme jednovrstvá a dvou-
vrstvá, vždy přizpůsobená potřebám zákazníka. Díky 
našemu technologickému zázemí jsme schopni vyrobit 
síta libovolné délky a šířky pro jakýkoliv systém.

Naše promyšlené L-řešení spočívá v moderním 
designu sítových ploch, který zvyšuje spolehlivost  
a životnost díky:
 zaobleným okům
 zesíleným výztuhám

SÍTA L-85

Síta L-85 upevněná pomocí adaptační lišty jsou nej-
používanějším systémem, který je využíván ve většině 
štěrkoven a pískoven v Evropě. Máme celou škálu pří-
slušenství k tomuto systému sít.

SÍTA L-PIN

Síta L-PIN jsou upevněna pomocí kolíků. Tento systém je 
v našem portfoliu již mnoho let. Zajišťujeme skladování 
sít a kolíků, což nám umožňuje poskytovat zákazníkům 
rychlý servis a výměnu sít jak v zimní, tak v letní sezóně.

SÍTA L-STEP

Běžně nazývána jsou jako „schodová“ kvůli jejich tva-
ru: řady sít jsou uspořádány tak, že tvoří charakteris-
tické schody. Vyrábíme síta o rozměru 300x600 mm,  
ale i jakákoliv jiná.

 | MODULOVÁ SÍTA L-PUR
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SÍTA L-2000

Tento typ sít již léta dodáváme tuzemským zákazníkům 
i zákazníkům v zahraničí. Vyrábíme je ve všech mož-
ných rozměrech v jednovrstvém i dvouvrstvém prove-
dení v závislosti na způsobu využití.

SÍTA L-POL

305x305 mm (1ft x1ft). Tyto malé moduly jsou vyrábě-
ny především pro severoamerický a jihoamerický trh.  
I tento produkt může být přizpůsoben požadavkům zá-
kazníka a zajistit tak efektivní obsluhu třídiče.

SÍTA L-VAR

Jedná se o další typ sít upevněných adaptační lištou. 
Jako každý náš nabízený systém i tento zaručuje díky 
použití materiálu L-PUR dlouhou životnost a skvělé sa-
močisticí vlastnosti.



Napínaná síta L-PUR nahrazují jiná napínaná síta, a to 
prakticky bez nutnosti úpravy třídiče. Lze jimi nahradit ja-
kékoliv polyuretanové, gumové nebo ocelové síto.

Jejich montáž se provádí pomocí upevnění háky s vyu-
žitím napínacích lišt.

Vyztužení sít ocelovými lanky nebo ocelovými pruty 
zajišťuje dobré vypínání sít při instalaci. Výsledkem je bez-
pečná přilnavost ke konstrukci třídiče, což zefektivňuje tří-
dění. Síta na zakázku: s háky a vypínací drážkou.

PŘÍČNĚ NAPÍNANÁ

PODÉLNĚ NAPÍNANÁ

se dvěma obLoukys jedNím obLoukem

Abychom vyhověli potřebám našich zákazníků, v na-
bídce máme i síta s termoplastickou vložkou. Síta jsou 
charakteristická velmi úzkými štěrbinami v třídicí části 
a jsou využívána k odvodňování materiálu. Jsou často 
používána v odvodňovacích systémech s hydrocyklony.

 | SÍTA L-PUR KAZETOVÁ

 | SÍTA L-PUR NAPÍNANÁ
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 | ROHOŽE DO KOREČKOVÝCH DEHYDRÁTORŮ

 | GUMOVÁ MEMBRÁNOVÁ SÍTA  
A JEJICH L-PUR EKVIVALENTY

 | ROHOŽOVÁ SÍTA PRO LIVELL A BINDER

Naše nabídka produktů zahrnuje také rohožová síta na 
sypké a přilnavé materiály. Využívají se u speciálních 
třídičů Binder a Livell. Tato síta jsou vyhotovena z ma-
teriálů nejvyšší jakosti a o tloušťce od 2 do 8 mm.

Díky vysoké elasticitě je dosahováno efektu tram-
políny, neboť síto pracuje ve dvou cyklech, kde je stří-
davě zkracováno a napínáno. Díky tomu získáme 

100 % záruku toho, že se neucpe. Intenzita třídění 
je několikanásobně vyšší než u standardních sít.

Tyto samočisticí spolehlivé rohože jsou vyhotoveny na 
míru každého dehydrátoru. Jsou uzpůsobeny pro starší 
i novější modely. Jsou vyrobeny z velmi silného elasto-
meru L-PUR a není zde potřeba žádného dodatečného 
upevňovacího materiálu.
 neucpávají se
 mají dlouhou životnost
 nekorodují
 zintenzivňují odvodňování

V naší nabídce najdete i gumová síta a jejich L-PUR ob-
doby. Využívají se u lepivých materiálů. Za své samoči-
sticí vlastnosti vděčí absenci výztuže. Jsou vyhotovena 
z měkkých materiálů. Často se používají u starších typů 
třídičů s nižší amplitudou kmitu.



Nabízíme také ocelová síta všech druhů vyráběná 
z drátů nejlepší kvality, o libovolné velikosti ok i tloušť-
ce drátu.

 | DRÁTĚNÁ SÍTA

PLETENÁ SÍTA

Pletená ocelová síta se využívají především při suchém 
třídění. Mají velkou třídicí plochu a velký třídicí výkon 
na úkor životnosti. Vyznačují se lehkou konstrukcí, jejich 
hmotnost na m2 je nižší než u elastomerových sít a tím 
tolik nezatěžují konstrukci třídiče.

STRUNOVÁ SÍTA

Hlavním využitím strunových sít jsou mobilní třídiče. 
Používají se při třídění značně lepivých materiálů s vel-
kým podílem jílovitých písků. Jsou ideální pro přesívání 
frakce 0-2 mm s vysokým obsahem písku. Vyznačují se 
vynikající odolností vůči ucpávání, vysokou efektivitou 
a přesností třídění.

Naši nabídku uzavírají výrobky k montáži všech druhů sít  
a další doplňkové produkty:
 zajišťovací kolíky B-30, B-40, B-50,  

rozptylovací kolíky, jiné kolíky, kloboučky, ochrany
 boční, centrální a podkladové lišty
 prahové lišty – k zintenzivnění třídění a odvodňování
 sprchové trysky
 adaptační lišty ke všem druhům sít
 manžety a ochrany sprchových trubek třídičů

 | PŘÍSLUŠENSTVÍ
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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

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.

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


