A Rubena S.A., com sede em Hradec Králové, República Checa, é produtor tradicional de produtos de
borracha já desde o ano de 1908. Ao sortimento tradicional pertencem também as correias trapezoidais,
produzidas nas fábricas em Zlín e Náchod na República Checa. A tradição da sua produção remonta ao
ano de 1934, quando esta foi fundada e desenvolvida com sucesso pela firma Baťa. A tradição da
produção continuou através das marcas de Beltyr e Barum até à marca actual de Rubena.
A sociedade Rubena é detentora dos certificados ISO 9001 e ISO 14001. A mistura de mesclas de
borracha e a produção da borracha técnica são certificadas conforme ISO TS 16949.
O programa de produção da empresa Rubena está constituído pelos tipos seguintes das correias
trapezoidais:
- correias trapezoidais revestidas para uso industrial
- correias trapezoidais revestidas para modernas máquinas agrícolas – estrutura reforçada
desenvolvida como nova - Farm belt®
- correias trapezoidais cortadas
- correias trapezoidais múltiplas
Todas as correias trapezoidais são produzidas conforme os estandardes ISO e DIN. A produção é
realizada nas máquinas comandadas pelo computador na versão L=L (preparada para o trabalho no jogo).
Todos estes produtos estão propostos para uso em máquinas industriais e agrícolas, bem como em
automóveis. 70% de produção total são exportados para os países da Europa Ocidental e Oriental,
América do Sul e Próximo Oriente.
Vantagens:
- produção industrial tradicional de Europa Central
- alta qualidade e fiabilidade ao nível dos outros produtores europeus das correias trapezoidais
- correias revestidas certificadas para a condutibilidade eléctrica para uso em ambiente explosivo
(minas, extracção de petróleo, estações de combustível …)
- relação excelente qualidade/preço
- desenvolvimento de novos produtos com base nas exigências do cliente
Referências: A firma Rubena é OEM fornecedor para muitos ramos e produtores importantes:
-

produtores de tractores, caminhões e autocarros de Europa Central
produtores da técnica de jardim de Europa Central
produtores de postos de abastecimento das estações de combustível de Europa Central
produtores italianos da técnica agrícola
produtores de motores, automóveis e scooters de neve na Federação Russa
produtores de motores de avião nos Estados Unidos
e muitos outros distribuidores satisfeitos na Europa, Ásia, África e América

Aos outros produtos produzidos na firma Rubena pertencem, além das correias trapezoidais, também
outros produtos de boracha, borracha-têxtil e borracha-metal. Trata-se sobretudo de sistemas antivibratórios, molas de ar, revestimentos dos cilindros, diques, sacos e tanques de salva-vidas, paredes de
protecção contra inundações, vedações, guferos e outros. Mais informações sobre todo o sortimento pode
encontrar nos anexos nas páginas web www.rubena.eu.
Acreditando que a nossa oferta prendeu a Sua atenção, esperamos com prazer a eventual colaboração.
Equipe comercial Rubena
Contace-nos em: vbelts@rubena.cgs.cz

