
 
 
 
 
 
Rubena, a.s., z siedzibą w Hradcu Králové w Republice Czeskiej, jest tradycyjnym producentem wyrobów 
gumowych już od 1908 r. Do podstawowego asortymentu należę również pasy klinowe, które są 
produkowane w zakładach Zlín i Náchod v Czechach. Tradycja ich produkcji sięga roku 1934, kiedy została 
rozpoczęta przez firmę Baťa, która ją później z sukcesem rozwijała. Produkcja była kontynuowana pod 
markami Beltyr, Barum i w końcu przez obecną markę Rubena. 
Firma Rubena posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001. Sporządzanie mieszanek gumowych i produkcja 
wyrobów gumowych technicznych zostały certyfikowane zgodnie z ISO TS 16949. 
 
Na program produkcyjny firmy Rubena składają się następujące rodzaje pasów klinowych: 

- pasy klinowe owijane do zastosowań przemysłowych; 
- pasy klinowe owijane dla nowoczesnych maszyn rolniczych – nowa konstrukcja 

wzmocniona – Farm belt®; 
- pasy klinowe z otwartymi brzegami; 
- pasy klinowe zespolone. 

 
Wszystkie pasy klinowe produkujemy zgodnie ze standardami ISO i DIN. Produkcja przebiega na 
maszynach sterowanych komputerowo w wersji L=L (umożliwiającej pracę w zespołach). 
 
Wszystkie produkty zostały zaprojektowane do zastosowania w maszynach przemysłowych i rolniczych, jak 
również w samochodach. 70% całkowitej produkcji jest eksportowane do państw Europy Zachodniej 
i Wschodniej, Ameryki południowej i na Bliski Wschód. 
 
Zalety: 

- tradycyjna środkowoeuropejska produkcja przemysłowa; 
- wysoka jakość i niezawodność na poziomie pozostałych europejskich producentów pasów 

klinowych; 
- pasy owijane certyfikowane na przewodnictwo elektryczne do zastosowania w środowisku 

wybuchowym (kopalnie, wydobycie roby, stacje benzynowe itp.); 
- - korzystny stosunek jakość/cena; 
- wytwarzanie nowych produktów na podstawie wymagań klienta. 
 
Referencje: Firma Rubena jest dostawcą OEM dla wielu ważnych producentów i branż:  
- środkowoeuropejscy producenci ciągników, samochodów ciężarowych i autobusów; 
- środkowoeuropejscy producenci techniki ogrodowej; 
- środkowoeuropejscy producenci dystrybutorów paliwa; 
- włoscy producenci techniki rolniczej; 
- producenci silników, samochodów i skuterów śnieżnych w Federacji Rosyjskiej; 
- producenci silników samolotowych w Stanach Zjednoczonych; 
- jesteśmy również dostawcami niemieckich producentów pasów klinowych ContiTech i Tagex; 
- i wielu innych zadowolonych dystrybutorów w Europie, Azji, Afryce i Ameryce. 
 

Spośród kolejnych wyrobów produkowanych przez firmę Rubena można wymienić oprócz pasów klinowych 
również kolejne wyroby gumowe, gumowo-tekstylne i gumowo-metalowe. Mowa przede wszystkim 
o systemach antywibracyjnych, sprężynach powietrznych, powłokach wałków, jazach, wory ratownicze 
i zbiorniki, bariery przeciwpowodziowe, uszczelki, pierścienie Simmerra i inne. Szczegółowe informacje 
o całym asortymencie znajdują się w załącznikach na stronie internetowej www.rubena.eu. 

Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa uznaniem, i zapraszamy do współpracy. 

Zespół sprzedaży Rubena 

Kontakt: vbelts@rubena.cgs.cz 


