
 
 
 
 
 
Rubena, a. s., so sídlom v Hradci Králové, Česká republika, je tradičný výrobca produktov z gumy už od 
roku 1908. Medzi tradičný sortiment patria aj klinové remene, tie sú vyrábané v závodoch Zlín a Náchod 
v Českej republike. Tradícia ich výroby siaha do roku 1934, keď ju založila a úspešne rozvíjala firma Baťa. 
Tradícia výroby pokračovala cez značky Beltyr a Barum až po dnešnú značku Rubena. 

Spoločnosť Rubena je držiteľom certifikátu ISO 9001 a ISO 14001. Miešanie gumárenských zmesí 
a výroba technickej gumy je certifikovaná podľa ISO TS 16949. 
 
Výrobný program firmy Rubena je tvorený nasledujúcimi druhmi klinových remeňov: 

- obaľované klinové remene na priemyselné použitie 
- obaľované klinové remene pre moderné poľnohospodárske stroje – novo vyvinutá zosilnená 

konštrukcia – Farm belt® 
- rezané klinové remene 
- násobné klinové remene 

 
Všetky klinové remene sú vyrábané podľa štandardov ISO a DIN. Vyrába sa na počítačom riadených 
strojoch vo vyhotovení L=L (pripravené na prácu v súprave). 
 
Všetky tieto výrobky sú navrhnuté na použitie v priemyselných a poľnohospodárskych strojoch, rovnako 
ako v automobiloch. Sedemdesiat percent celkovej produkcie je exportovaných do krajín západnej 
a východnej Európy, Južnej Ameriky a Blízkeho východu. 
 
Výhody: 

- tradičná stredoeurópska priemyselná výroba 
- vysoká kvalita a spoľahlivosť na úrovni ostatných európskych výrobcov klinových remeňov 
- obaľované remene certifikované na elektrovodivosť na použitie vo výbušnom prostredí (bane, 

ťažba ropy, čerpacie stanice...) 
- výborný pomer kvalita/cena 
- vývoj nových výrobkov na základe požiadaviek zákazníka 
 
Referencie: Firma Rubena je OEM dodávateľ pre mnoho významných odborov a výrobcov:  
- stredoeurópski výrobcovia traktorov, nákladných áut a autobusov 
- stredoeurópski výrobcovia záhradnej techniky 
- stredoeurópski výrobcovia výdajných stojanov čerpacích staníc 
- talianski výrobcovia poľnohospodárskej techniky 
- výrobcovia motorov, automobilov a snežných skútrov v Ruskej federácii 
- výrobcovia leteckých motorov v Spojených štátoch 
- sme aj dodávateľmi nemeckých producentov klinových remeňov ContiTech a Tagex 
- a mnoho ďalších spokojných distribútorov v Európe, Ázii, Afrike aj Amerike 

Medzi ďalšie produkty vyrábané vo firme Rubena patria okrem klinových remeňov aj ďalšie výrobky 
z gumy, gumotextilu a gumokovu. Ide najmä o antivibračné systémy, vzduchové pružiny, povlaky valcov, 
hradiace hrádze, záchranárske vaky a nádrže, protipovodňové steny, tesnenia, guferá a ďalšie. Viac 
informácií o celom sortimente nájdete v prílohách na webových stránkach www.rubena.eu. 

Veríme, že vás naša ponuka zaujala a tešíme sa na prípadnú spoluprácu. 

Obchodný tím Rubena 

Kontaktujte nás na: vbelts@rubena.cgs.cz 


