
  

 
 
 
„Рубена” АД, със седалище в Храдец Кралове, Чешка република, е традиционен производител на 
продукти от гума още от 1908 г. Към традиционния асортимент на фирмата спадат и клиновидните 
ремъци, които се произвеждат в заводите в Злин и Наход в Чехия. Традицията на производството 
им започва от 1934 г., когато фирма „Батя” полага основите на това производство и успешно го 
развива. Тази традиция продължава през марките „Белтир” и „Барум”, за да стигне до днешната 
марка „Рубена”. 
Дружество „Рубена” притежава сертификати ISO 9001 и ISO 14001. Приготвянето на гумени смеси и 
производството на техническа гума са сертифицирани по стандарта ISO TS 16949. 
 
Производствената програма на фирма „Рубена” се състои от следните видове клиновидни ремъци: 

- обвити клиновидни ремъци за промишлена употреба 
- обвити клиновидни ремъци за модерни селскостопански машини – иновативна 

подсилена конструкция - Farm belt® 
- клиновидни ремъци с нарези 
- мултиклиновидни ремъци 

 
Всички клиновидни ремъци са произведени в съответствие със стандартите ISO и DIN. 
Производството се осъществява с компютърно управлявани машини в модификация L=L 
(подготвено за работа в комплект). 
 
Всички изброени изделия са проектирани за използване в промишлени и земеделски машини, както 
и в автомобили. 70% от пълната ни продукция се изнасят в държави от Западна и Източна Европа, 
Южна Америка и Близкия Изток. 
 
Преимущества: 

- традиционно централноевропейско промишлено производство 
- високо качество и надеждност на нивото на останалите европейски производители на 

клиновидни ремъци 
- обвити ремъци, сертифицирани за електропроводимост, за използване във взривоопасна 

среда (мини, нефтодобив, бензиностанции...) 
- отлично съотношение качество/цена 
- разработване на нови изделия съобразно изисквания на клиента 
 
Референции: Фирма „Рубена” е OEM доставчик за редица важни отрасли и 
производители:  
- централноевропейски производители на трактори, товарни автомобили и автобуси 
- централноевропейски производители на градинарска техника 
- централноевропейски производители на бензоколонки 
- италиански производители на земеделска техника 
- производители на двигатели, автомобили и снежни скутери в Руската федерация 
- производители на авиационни двигатели в Съединените щати 
- ние сме доставчици и на немските производители на клиновидни ремъци „Контитех” и 

„Тагекс” 
- и на много други доволни дистрибутори в Европа, Азия, Африка и Америка 
 

Към останалите продукти, произвеждани във фирма „Рубена”, освен клиновидните ремъци спадат и 
други гумени, гумено-текстилни и гумено-метални продукти. Става въпрос най-вече за 
антивибрационни системи, въздушни пружини, покрития на валове, блокиращи баражи, спасителни 
възглавници и резервоари, стени срещу наводнения, уплътнения, семеринги и др. Повече 
информация за пълния ни асортимент можете да откриете в приложенията на уеб-сайта 
www.rubena.eu. 

Вярваме, че нашата оферта Ви е заинтересувала и очакваме с удоволствие евентуално 
сътрудничество с Вас. 

Търговски екип на фирма „Рубена” 

Търсете ни на адрес: vbelts@rubena.cgs.cz 

 


