A Rubena a.s. társaság, székhelye Hradec Králové, Csehország, már 1908 óta foglalkozik
gumiból készült termékek gyártásával. A hagyományos termékcsaládba tartoznak az ékszíjak is,
amelyek a zlíni és náchodi üzemekben készülnek Csehországban. Ezek gyártása 1934-től folyik,
amikor azt a Baťa cég megalapította és sikeresen felfejlesztette. A gyártás a Beltyr és Barum
márkákon keresztül folytatódott egészen a mai Rubena márkáig.
A Rubena társaság ISO 9001 és ISO 14001 minősítéssel rendelkezik. A gumikeverékek
összetételének és a műszaki gumi gyártásának minősítése az ISO TS 16949 szabvány szerint
történt.
A Rubena társaság gyártási programját a következő ékszíj fajták alkotják:
- burkolt ékszíjak ipari használatra
- burkolt ékszíjak modern mezőgazdasági gépekhez – Farm belt® – újonnan
kifejlesztett megerősített szerkezet
- vágott ékszíjak
- hosszbordás ékszíjak
Az összes ékszíj gyártása az ISO és DIN szabvány szerint folyik. A gyártás számítógéppel
vezérelt gépeken történik L=L kivitelben (készletben végzett munkára készítve).
Az összes ilyen termék ipari és mezőgazdasági gépekben, valamint gépkocsikban történő
használatra készült. A teljes termelés 70%-át nyugat- és kelet-európai országokba, DélAmerikába és a Közel-Keletre exportáljuk.
Előnyök:
- hagyományos közép-európai ipari gyártás
- kiváló minőség és megbízhatóság az egyéb európai ékszíjgyártókkal megegyező szinten
- az elektromos vezetőképességre vonatkozó minősítéssel rendelkező burkolt ékszíjak a
robbanékony környezetben való használatra (bányák, kőolajtermelés, töltőállomások…)
- kitűnő minőség/ár arány
- új termékek kifejlesztése az ügyfelek kívánságai alapján
Referencia: A Rubena társaság számos jelentős szakterület és gyártó OEM beszállítója:
- közép-európai traktor-, tehergépjármű- és autóbuszgyártók
- közép-európai kertigép gyártók
- a töltőállomások töltőoszlopainak közép-európai gyártói
- mezőgazdasági gépek olaszországi gyártói
- motorok, gépjárművek és hó-szkúterek gyártói Oroszországban
- repülőgépmotorok gyártói az Egyesült Államokban
- valamint sok más elégedett disztribútor Európában, Ázsiában, Afrikában és Amerikában
Az ékszíjakon kívül a Rubena cégben több gumiból, gumitextilből és gumifémből gyártott termék
készül. Ezek elsősorban vibrálást gátló rendszerek, légrugók, hengerbevonatok, duzzasztó
vízfogók, mentőzsákok és tartályok, árvízvédelmi falak, szigetelések, tömítőgyűrűk stb. A teljes
termékcsaládra vonatkozó további információk a www.rubena.eu honlapon találhatók.
Reméljük, hogy ajánlatunk felkeltette érdeklődését, és bízunk a jövőbeni együttműködésben.
A Rubena kereskedelmi csoportja
Elérhetőség: vbelts@rubena.cgs.cz

