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O firmie
Stworzona przez przedsiębiorstwo ASMKO-BIS S.C. bogata oferta wyróżnia się szerokim zakresem usług         

i innowacyjnych produktów, które dopasowane są do potrzeb naszych odbiorców. Wykorzystujemy elastomery 

poliuretanowe do tworzenia różnorodnych elementów, zarówno w ramach niewielkich jak i dużych projektów.

Poliuretany to nasza specjalność!!!

Przykładowe możliwości produkcyjne:
• sita do przesiewaczy oraz odwadniaczy kołowych,
• akcesoria do sit: listwy, kliny, dysze, kołki
• płyty poliuretanowe – również do zagęszczarek gruntu,
• skrobaki do taśm,
• hydrocyklony,
• uszczelki do wag samochodowych,
• koła, wałki, rolki, tuleje,
• inne elementy tworzone na podstawie specyfikacji Klienta

Nasi odbiorcy to:    
• kopalnie węgla kamiennego  
• kopalnie surowców skalnych  
• elektrownie    
• cementownie    
• huty     
• prywatni odbiorcy

Właściwości poliuretanów:
• twardość 55 - 98 Sh A
• wytrzymałość na rozciąganie 35 - 80 MPa
• wydłużenie przy zerwaniu 350 - 700 %
• ścieralność 30 - 40 mm3

• gęstość 1,1 - 1,30 g/cm3

Co nas wyróżnia?
• wysoka jakość produktów dzięki najnowszym maszynom do produkcji elastomerów poliuretanowych
• ponad 20-letnie doświadczenie w produkcji elastomerów poliuretanowych
• wyspecjalizowana kadra pracowników
• wysoka jakość obsługi
• jako firma produkcyjna oferujemy konkurencyjne ceny

Zapraszamy również do odwiedzenia Naszej strony internetowej www.asmkobis.pl oraz do kontaktu telefonicznego.

Listwy z poliuretanu

Listwy proste, kątowe, zbrojone o różnych wymiarach.

Inne wyroby

Sita poliuretanowe

Sita poliuretanowe stosowane są w przesiewaczach wibracyjnych i skutecznie zastępują sita gumowe oraz 

stalowe. Charakteryzują się odpornością na korozje, oraz ograniczają hałas, są znacznie wytrzymalsze na ściera-

nie, zrywanie a zarazem sztywne dzięki dodatkowym zbrojeniom. 

W ofercie posiadamy sita: 

• segmentowe kołkowe,   • nabijane, 

• listwowe,     • napinane, 

• klinowane,    • LIVELL, 

• sita do odwadniaczy kołowych o oczkach: 

1x15, 2x25, 4x4, 5x5, 6x6, 8x8, 8x28; 10x10; 12x12; 14x14, 16x16; 20x20; 25x25; 30x30; 32x32;

35x35; 40x40; 45x45: 50x50; 60x60; 70x70; 80x80; 90x90; 120x120; 120x150

Uszczelka do wagi samochodowej z poliuretanu typu T 

cechuje się wysoką odpornością na oleje, smary i warunki atmosferyczne

- powoduje to dłuższą żywotność w porównaniu z uszczelkami  gumowymi.

Zgarniacze do przenośników taśmowych 

o dowolnych kształtach i wymiarach.

Uszczelki do wag samochodowych

Zgarniacze poliuretanowe

Regeneracja oraz nakładanie nowej powłoki PU 
na wały metalowe oraz koła
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Wykładanie rur stalowych
powłoką PU

Płyty z poliuretanu

Wkłady do sprzęgieł, wałki, tuleje

Wykładziny do pomp
MF 250, 300, 350

- wykładzina korpusu przednia

- wykładziny korpusu tylnia

- wirnik

- króciec ssący

- gładkie

- karbowane

- zbrojone
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