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O NÁS
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 zavedení 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 fungujícími souběžně.
Srdcem společnosti je úsek beztlakého lití polyuretanových elastomerů, úsek konstrukce s moderními
3D technologiemi a nástrojářská dílna s CNC obráběcími stroji.
Regenerace ocelové části spočívá v pokrytí kovové konstrukce zařízení speciálně
zvoleným elastomerem L-PUR. Zkušenosti v oblasti regenerace zařízení nám umožňuje být lídrem trhu.

REGENERACE OCELOVÝCH
PRVKŮ HYDRAULICKÝCH
ČÁSTÍ ČERPADEL
Nabízíme regenerace nejběžnějších korpusů čerpadel, a to včetně štěrkových. Služba spočívá v doplnění všech poškozených míst vylitím elastomeru vysoké
kvality. Vynikající vlastnosti materiálu a vyspělé výrobní technologie umožňují opakované použití téhož tělesa a dosažený výsledek zaručuje téměř tu samou efektivitu na úrovni nového výrobku. Stejným způsobem
vyplňujeme úbytky v opotřebených bočnicích čerpadel
a v jejich hrdlech.
Náš rozšířený technický úsek je schopen nabídnout
bočnice a rotory do mnoha typů čerpadel.

Vlastní výroba náhradních dílů kompatibilních
s produkty:
Warmann
Habermann
Doepke

Nejoblíbenějšími službami jsou:

regenerace korpusů
regenerace čelních a přítlačných desek
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POLYURETANOVÉ
A POLYURETANO-OCELOVÉ
ČÁSTI KOMOR
HYDRAULICKÝCH ČERPADEL
Mnoho čerpadel pro transport těžce dopravitelných
materiálů má v komoře gumové či polyuretanové vložky. Nabízíme náhradní díly pro mnoho typů čerpadel.

K těm, co nabízíme, patří:
MF – Warmann
OŁ – Linatex

PG – Habermann
HPK – Metso

Hrdla, kolena, pružné
trubky, T-spojky,
kompenzátory a konektory
Neméně důležitou složkou jsou armatury a trubní vedení. Časté havárie, problémy s opotřebením těchto prvků
a také přání zákazníků způsobily, že naše firma začala
nabízet jak kompletní potrubní vedení, tak i jednotlivé
náhradní díly pro hydrotransport.

Ve srovnání s ocelovými prvky jsou charakterizovány:
prodlouženou životností
elasticitou
menší hmotností

Prvky, které vyrábíme, jsou:

hrdla
kolena 30, 45, 60, 90°
pružné trubky
kompenzátory
konektory
T-spojky
redukce

Produkty mohou být vyrobeny ve verzi:

samonosné
vyztužené ocelovými prvky na vysoký tlak
vnitřní průměr 150, 200, 250, 270, 300, 350,
400, 450 nebo jiný (dle individuální objednávky)
vybavené pevnými i otočnými přírubami:
PN 6, PN10, PN16 nebo bez přírub

Hydrocyklony
Hydrocyklony slouží k separaci pevných částic. Nabízíme hydrocyklony na bázi polyuretanu vyráběné jako
samonosné nebo hydrocyklony v kovovém pouzdře.
Kromě výroby provádíme také regeneraci jejich částí
polyuretanovou vrstvou a zákazníci tímto získávají produkt, který převyšuje svou odolností hydrocyklony kovové nebo ty s gumovou výztuží.

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:

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

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

