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OL'empresa vilanovina Lurnex fa gairebé 40 anys que es dedl-
- .ca a la fabricació de projectors, no només per a l'Estat espanyo,
slné-tarnbé per a molts palsos estrangers. .
Malgrat qu,?_LUITlexprodueix un gran nombre de projectors,

es caraoterítzaper I'anomenat Marex, Jaque és I'única empresa
espanyola que el construeix per poder passar el canal de Suez I
així arribar al golf Pérslc. La majorla de valxellsque es dlrlgelxen
actualment al Golf porten el projector Lumex.

-L~I~praSILumaxés I'ónica de l'Eslat alpalyol
qua fabrica als Ilamspar passar el calal dI Suaz

Gran part dall.valxalll qua al dlrlgalxan al golf Pit-,Ic portan
. .~allproJactors d'aquasta ampresa vllanovlña "

NÚIIIA fONOI.l

Perqué els vaixells puguin-
assar el canal de Suez del-

xant així la mar Mediterrimia i
entrar al mar Roig. cal que
portin un projector de lIum
especial que els faciliti
aquest traspaso
Actualment, el projector

que s' utilitza per fer aquest
recorregut només el fabrica
una empresa a tot I'Estat es-
panyol. Aquesta empresa és
Lumex, de Vilanova i la Gel-
trú, que subministra gairabé
la totalitat deis vaixells es-
panyols i altres de paises es-
trangers.

De feto la iLluminació naval
es una de les produccions
mes destacades de Lumesx,
i a part d'aquest projector,
tarnbé en fabriquen d'altres
utilitats en alta mar.

EL GOLF PERSIC

Per dirigir-se al golf Pérsic
cal passar pel canal de Suez.
D'aquesta manera, amb el
conflicte que ha esclatat en'

"---- Iquella zona, la circulació de
vaixells pel Canal ha aúgmen-
tat considerablement. Alxó,
pero, no ha fet que la deman-
da a Lumex pugés gaire res-
pecte als mesos anteriors, tal
i com assenyala Ángel Llopls,
administrador de l'ernpresa.
La demanda en sí va aug-
mentar quan es va obrlr el
canal de Suez, parque va
durar un temps en que esta-
va tancat i, per tant, els val-
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L'empresa Lumex fabrica molts projectors de la majorla de vaixells que es troben al golf Pérslc OIARI

xells no hl passaven. De ma- obligatori, ja que sense ell es espanyola que fabrica aquest projectors de senyals diürns
nera que qua n es va tornar a podien produir accidents tipus de projector. Nosaltres per a quan als vaixells se'ls
obrlr el canal de Suez, va greus I importants. Segons som fabrlcants únlcs a Es- acaben les bengales, cosa
auqrnentar la produccl6, pe- Indica la lIel, cada valxell panya, ja fa molts anys que que facilita I'aterratge deis
ro no galre, perque de pro- que ha de passar pel canal el fem i el submlnlstrem als hellcópters a les cobertes
jectors d'aquests, se'n fa- de Suez ha de portar un pre- astlllers espanycls, encara deis valxeíls de guerra sense
brlquen pocs, ja que només jector com el que fem nosal· que també I'exportem a di· ser descoberts per I'enemic,
en porta un cada valxell. tres, I 51 el valxell en qüestl6 versos paIsos, com per I uns projectors especial s per

Portar un projector no en porta, quan passa una exemple Perú. fer senyals de morse.
d'aquestes característiques mena de revlsl6 a l'lnlcl del Nosaltres. el fabrlquem
per traspassar el Canal és Canal n'ha d'obtenlr un o no per a astlllers espanyols Una altra de les obres des-

======================== pot traspassar-Io. que fan valxells per a molts tacades és la que han realit-
.. d I 6 Al' d zat recentment al passeig

parsos e m n, XI oncs, Marítim de la localltat de
els nostres projectors tant Cambrils. A cambrlls hem
van en un valxell espanyol
com en un de suec o un muntat el que ea dlu mobl·
d'eglpcl. lIarl urba. Es una obra de

El lIum naval anomenat Ma. dlssl'ny que t6 al voltant de
rex també I'utilitzen els vai- tres metres I aconseguelx
xells arrossegadors, els pes-" ll.lumtnar tot el primer see-
quers grossos, psr portar tor de la plalja de Cambrll., I
amb més facilitat el producte a la vegada fa allre. aervel.,
obtingut en alta mar o a la com per exemple de banc,
costa. se 11 poden adherir allaveus
A part d'aquest projector, I té altres utllltai •• Pero la -
I'empresa Lumex també en que crelem que 6. m6. lm-
fabrica altres amb finalitats portanl és que no nomé. és
diferents a I'anterlor. Des un lIum, sln6 molles m6. ee-
deis gairebé 40 anys amb seso
qué compta"lumex, la seva L'empresa Lumex ha posat
principal projeccló és l'ano- lIum a llocs tan coneguts com
menada Publi, com ara lIums la playa de la Indústrla de
de carrer, recintes esportius, Sants, la playa Sarda de Bar-
jardins i els ja anomenats pro- celona o la majoria d'aero-
jectors navals. ports espanyols, com Bara-

A Vllanova Ila Geltrú, única jas, el de Mallorca, Glrona I
seu de I'empresa, es fan els Sevilla, entre molts d'altres.
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CARACTEIIISTlQUES DEL
PROJECTOR

Lumex fabrica projectors
de coberta, d'emergéncla i
de senyalització. Els anorne-
nats de la serie Marex actual-
rnent 56n msubsttturotes i són
aptes per traspassar el canal
de Suez o també el canal de
Panamá.
El projector ha d'estar ho-

mologat i ha de portar un to-
tal de 92.000 vats al.lóqens
per iUumninar gran part del
panal. Aquest projector tamo
bé es. caracteritza perqué ha
de portar un mirall partlt, de
manera que quan els valxells
es creuin no s' enlluernin en-
tre ells, pero que quan vagin
sois projectin la lIum suficient
per traspassar amb seguretat
el Canal.
Lumex és l'únlca empresa


