Rubena a.s. med bas i Hradec Králové, Tjeckien, är tillverkare av gummiprodukter sedan år 1908. I det
traditionella sortimentet ingår också kilremmar, de tillverkas i fabrikerna i Zlín och Náchod i Tjeckien.
Dessa fabrikers tillverkningstradition härstammar ända från år 1934, då företaget Baťa framgångsrikt
grundade och utvecklade fabrikerna. Tillverkningen fortsatte via varumärkena Beltyr och Barum ända fram
till dagens varumärke Rubena.
Företaget Rubena innehar certifieringar ISO 9001 a ISO 14001. Tillblandning av gummiblandningar och
tekniskt gummi är certifierat enligt ISO TS 16949.
Företaget Rubenas tillverkningsprogram består av följande kilremsorter:
- överdragna kilremmar för industriellt bruk
- överdragna kilremmar för moderna jordbruksmaskiner - ny förstärkt konstruktion - Farm
belt®
- skurna kilremmar
sammansatta kilremmar
Alla kilremmar tillverkas enligt standard ISO och DIN. Tillverkning genomförs med datorstyrda maskiner i
utförande L=L (redo för arbete i uppsättning).
Alla dessa produkter är designade för användning inom industri, jordbruk och även för användning i bilar.
70 % av hela produktionen exporteras till länder i västra och östra Europa, Sydamerika och Mellanöstern.
Fördelar:
- traditionell centraleuropeisk industritillverkning
- hög kvalitet och tillförlitlighet på nivå med övriga europeiska tillverkare av kilremmar
- överdragna kilremmar med certifierad elektrisk ledningsförmåga för användning på platser med
explosionsrisk (gruvor, oljeborrning, bensinstationer…)
- utmärkt förhållande kvalitet/pris
- utveckling av nya produkter grundad på kundernas önskemål
Referenser: Rubena är OEM-leverantör för många betydande områden och tillverkare:
- mellaneuropeiska tillverkare av traktorer, lastbilar och bussar
- mellaneuropeiska tillverkare av trädgårdsutrustning
- mellaneuropeiska tillverkare av bensinpumpar för bensinstationer
- italienska tillverkare av jordbruksutrustning
- tillverkare av motorer, bilar och snöskotrar i Ryssland
- tillverkare av flygplansmotorer i USA
- samt många andra nöjda distributörer i Europa, Asien, Afrika och Amerika
I Rubenas sortiment ingår förutom kilremmar också andra produkter av gummi, gummitextil och
gummimetall. Framförallt antivibrationssystem, luftfjädringar, valsöverdrag, fördämningar, lyftkuddar och
räddningsbehållare, översvämningsbarriärer, tätningar, gufera och mer. Du finner mer information om
sortimentet på vår webbplats www.rubena.eu.
Vi hoppas att erbjudandet intresserade dig och vi ser fram emot eventuellt samarbete.
Rubena försäljningsteam
Kontakta oss på e-post: vbelts@rubena.cgs.cz

