Compania Rubena a.s., cu sediul în Hradec Králové, Republica Cehă, este producătorul tradiţional al
produselor din cauciuc, începând deja în anul 1908. Din sortimentele tradiţionale fac parte şi curele
trapezoidale, acestea fiind fabricate în uzinele din Zlín şi Náchod, Republica Cehă. Tradiţia producţiei
acestora provine din anul 1934 în care a fost înfiinţată şi dezvoltată cu succes de firma Baťa. Tradiţia
producţiei a continuat prin mărcile de Beltyr şi Barum până la marca actuală de Rubena.
Societatea Rubena este posesorul certificatelor ISO 9001 şi ISO 14001. Amestecuri de cauciuc şi producţia
cauciucului tehnic sunt certificate conform ISO TS 16949.
Program de producţie al firmei Rubena este constituit din următoarele tipuri de curele trapazoidale:
- curele trapezoidale cu acoperire pentru utilizare industrială
- curele trapezoidale cu acoperire pentru maşini agricole moderne - cu o stuctură nou
dezvoltată întărită - Farm belt®
- curele trapezoidale dinţate
- curele trapezoidale multiple şi canelate
Toate curelele trapezoidale sunt fabricate conform standardelor ISO şi DIN. Fabricarea este efectuată cu
maşini unelte cu comandă numerică în varianta L=L (pentru lucru în set).
Toate produsele acestea sunt proiectate pentru utilizarea la maşini industriale şi agricole, precum şi la
autovehicule. Un procent de 70% din totalul de producţie este exportat în ţările din vestul şi estul Europei,
din America de Sud şi Orientul Apropiat.
Avantaje:
- producţia industrială tradiţională din Europa Centrală
- calitatea superioară şi fiabilitatea la nivelul celorlalţi producători europeni de curele trapezoidale
- curelele cu acoperire certificate pentru conductivitate electrică, pentru utilizare în mediu exploziv
(mine, extragere a ţiţeiului, staţii de pompare...)
- raportul excelent calitatea/preţul
- dezvoltarea noilor produse conform cerinţelor clientului
Referinţe: Firma Rubena este furnizorul OEM pentru o serie de domenii şi producători de
importanţă:
-

producătorii de tractoare, autocamioane şi autobuze din Europa cemtrală
producătorii de echipamente pentru grădinărit din Europa centrală
producătorii de echipamente pentru staţii de pompare din Europa centrală
producătorii de echipamente tehnice pentru agricultură din Italia
producătorii de motoare, autovehicule şi scutere pe zăpadă din Federaţia Rusă
proicătorii motoarelor pentru avioane din Statele Unite ale Americii
şi numeroşilor alţi distribuitori mulţumiţi din Europa, Asia, Africa şi America

Din produsele fabricate în cadrul firmei Rubena fac parte, în afară de curele trapezoidale, şi alte produse
din cauciuc, cauciuc-textil şi cauciuc-metal. Este vorbă în deosebi de sisteme anti-vibraţii, suspensii pe aer,
finisajele cilindrilor, baraje de apă, saci şi rezervoare de salvare, pereţii anti-inundaţii, garnituri de etanşare,
simeringuri şi altele. Mai multe informaţii despre sortimentul complet puteţi găsi în anexele de pe paginile
web www.rubena.eu.
Credem că oferta noastră vă interesează şi vă stăm oricţnd la dispoziţia pentru eventuală cooperare.
Echipa de comerţ, Rubena
Ne puteţi contacta la: vbelts@rubena.cgs.cz

