Rubena a.s. з місцезнаходженням у Градець-Кралове (Чеська Республіка) виробляє гумові вироби
вже з 1908 року. До традиційного асортименту відносяться й клинові ремені, які випускаються на
підприємствах у Злині й Наході (Чеська Республіка). Традиції їх виробництва, що було засноване
й успішно розвивалося фірмою Baťa, сягають 1934 року. Ці традиції продовжувалися випуском
продукції марок Beltyr і Barum, згодом – нинішньої марки Rubena.
Компанія Rubena є власником сертифікатів ISO 9001 і ISO 14001. Приготування гумових сумішей
і виробництво технічної гуми сертифіковано згідно ISO TS 16949.
Виробничу програму фірми Rubena становлять наступні види клинових ременів:
- обгорнені клинові ремені для промислового використання
- обгорнені клинові ремені для сучасної сільськогосподарської техніки - нова укріплена
конструкція - Farm belt®
- нарізні клинові ремені
- багатострумкові клинові ремені
Всі клинові ремені виробляються відповідно до стандартів ISO і DIN. Виробництво здійснюється на
верстатах з ЧПК у виконанні L=L (підготовлено для роботи в комплекті).
Усі ці вироби розроблені для використання в промисловій та сільськогосподарській техніці, а також
автомобілях. 70% всієї продукції експортується в країни Західної й Східної Європи, Південної
Америки й Близького Сходу.
Переваги:
- традиційне центральноєвропейське промислове виробництво
- висока якість і надійність на рівні інших європейських виробників клинових ременів
- обгорнені
ремені,
сертифіковані
по
електропровідності
для
використання
вибухонебезпечному середовищі (шахти, видобуток нафти, АЗС...)
- відмінне співвідношення якість/ц
- розробка нових виробів на підставі вимог замовника

у

Референції - фірма Rubena є OEM-постачальником для багатьох важливих галузей
і виробників:
- центральноєвропейські виробники тракторів, вантажних автомобілів і автобусів
- центральноєвропейські виробники садової техніки
- центральноєвропейські виробники роздавальних колонок АЗС
- італійські виробники сільськогосподарської техніки
- виробники двигунів, автомобілів і снігоходів у Російській Федерації
- виробники авіадвигунів у Сполучених Штатах
- та багатьом іншим задоволеним дистриб'юторам у Європі, Азії, Африці й Америці.
Крім клинових ременів, фірмою Rubena випускаються інші гумові, гумотекстильні й гумометалеві
вироби. Йдеться зокрема про антивібраційні системи, повітряні пружини, покриття циліндрів, дамби,
мішки та ємності для рятувальників, протиповеневі стіни, прокладки, радіальні ущільнення валів
тощо. Більш докладну інформацію про весь асортимент ви знайдете в додатках на веб-сайті
www.rubena.eu.
Сподіваємося, наша пропозиція вас зацікавила й будемо радіти можливій співпраці.
Колектив компанії Rubena
Звертайтеся до нас за адресою vbelts@rubena.cgs.cz

