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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.
Regeneracja części stalowej polega na pokryciu konstrukcji metalowej urządzenia specjalnie dobranym
elastomerem L-PUR. Doświadczenie w zakresie regeneracji urządzeń pozwala nam być liderem na rynku.

Regeneracja stalowych
elementów części
hydraulicznej pomp
W naszej ofercie znajduje się regeneracja najczęściej
spotykanych na rynku polskim korpusów pomp, w tym
pomp żwirowych. Usługa polega na uzupełnieniu wszelkich braków w korpusie poprzez nalanie wysokiej jakoś
ci elastomeru L-PUR. Wybitne właściwości materiału
oraz wypracowana technologia produkcji pozwala na
wielokrotne użycie tego samego korpusu, a uzyskany
efekt gwarantuje nam wydajność niemal na poziomie nowych elementów. Tą samą metodą uzupełniamy ubytki
w otrzymanych od klientów zużytych płytach bocznych
pomp oraz w króćcach.
Dzięki rozbudowanemu działowi mechanicznemu
do wielu pomp oferujemy również nowe płyty boczne
i wirniki.

Części zamienne własnej produkcji,
kompatybilne z wyrobami:
Warmann
Habermann
Doepke

Najpopularniejsze usługi to:

regeneracja korpusu
regeneracja płyty czołowej i oporowej
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Poliuretanowe
i poliuretanowo-stalowe
części komór
hydraulicznych pomp
Wiele pomp do transportu materiałów trudnych posiada
w komorze części hydraulicznej wkładki gumowe lub poliuretanowe. Firma posiada części zamienne do wielu typów pomp.

Oferujemy zamienniki do pomp produkcji:
MF – Warmann
OŁ – Linatex

PG – Habermann
HPK – Metso

Króćce, kolana, rury
elastyczne, trójniki,
kompensatory oraz łączniki
Równie ważnym elementem jak pompy jest armatura
i rurociągi. Częste awarie, problemy z wycieraniem się
tych elementów oraz oczekiwania klientów spowodowały, że firma nasza posiada kompletne rurociągi, jak
i części zamienne do hydrotransportu.

W porównaniu do elementów stalowych
charakteryzują się następującymi cechami:
wydłużona żywotność
elastyczność
mniejszy ciężar elementu

Elementy, które wykonujemy to:

króćce
kolana 30, 45, 60, 90 stopni
rury elastyczne
kompensatory
łączniki
trójniki
zwężki

Produkty mogą być wykonane
w następujących wersjach i standardach:

samonośne
zbrojone elementami stalowymi na wysokie ciśnienia
średnice wewnętrzne 150, 200, 250, 270, 300, 350,
400, 450 lub inne na indywidualne zamówienia
zaopatrzone w kołnierze stałe i obrotowe:
PN 6, PN10, PN16 lub bez kołnierzy

Hydrocyklony
Hydrocyklony służą do zagęszczania osadów, segregacji
cząstek stałych. Nasza oferta to hydrocyklony na bazie
poliuretanu produkowane jako samonośne lub w obudowie metalowej. Oprócz samej produkcji, wykonujemy
również regeneracje elementów hydrocyklonów powłoką poliuretanową, dzięki czemu klienci otrzymują produkt przewyższający trwałością hydrocyklony metalowe
lub z wykładziną gumową.

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.
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