
Lubratec® Oplossingen voor diervriendelijk Management
Poorten en Wanden
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Bevorderen 
van diervriendelijke veehouderij 

Creëren 
van een gezond stalklimaat

Verbeteren
van diergezondheid

Stimuleren
van natuurlijk gedrag

Vereenvoudigen
van stalmanagement

Betere leefomgeving voor meer dierenwelzijn 
Diervriendelijk stalmanagement is een  
uitdaging –  Lubratec is de oplossing
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Het merk Lubratec biedt u eersteklas oplossingen voor 
diervriendelijke veehouderij en fokkerij. Lubratec-pro-
ducten helpen u het welzijn van uw dieren te bevorderen 
door de leefomstandigheden in stallen te optimaliseren, 

natuurlijk gedrag te stimuleren, infecties te verminderen 
en veel meer. De hoogwaardige, robuuste en duurzame 
systemen zullen ook de efficiëntie en flexibiliteit van uw  
agrarische activiteiten verbeteren.

Het Lubratec productportfolio biedt een schat aan professionele oplossingen voor geavanceer-
de, diervriendelijke huisvesting voor veehouderij en fokkerij. Lubratec helpt u dierenwelzijn te 
verzoenen met efficiënt stalmanagement
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Textiele poorten en wanden Produktoverzicht
Lichtgewicht constructies tbv efficiënte landbouw  

Lubratec  
Stabipoort

Lubratec  
Vouwpoort

Lubratec
Rollofront met buismotor 
in de stal

Lubratec 
Rollofront met klim-
mende aandrijving

Lubratec
Rollofront met vaste 
aandrijving

Lubratec
Rollofront met buis-
motor

Lubratec  
Rollopoort

Lubratec  
Rolpoort

Efficiënt bedrijfsbeheer door

Openingsbreedte, duurzaamheid, 
ventilatie, kwaliteit van het voer, 

weersbescherming

Energieverbruik  
weerschade, kosten,  

vervuiling

De vereenvoudiging van de activiteiten en de minimali-
sering van de energiekosten zijn cruciale factoren voor 
het ontwerp en de inrichting van agrarische gebouwen.  
Textiele poorten en wanden vergemakkelijken het gebruik 
van stallen en soortgelijke structuren. Brede openingen 
en maatwerk stellen u in staat om een breed scala aan 
toepassingen te accommoderen. Bovendien verbeteren 
de leefomstandigheden in de stal en het dierenwel-
zijn door de extra ventilatiefunctie. Niet alleen uw vee, 

maar ook uw veevoer en machines kunnen betrouwbaar 
worden beschermd tegen wind en andere weersomstan-
digheden.

Als full service leverancier van textiele poorten en wan-
den staat HUESKER garant voor maximale bescherming 
van stalen opslagruimtes tegen de elementen. Neem een 
kijkje op onze brede selectie poorten en wanden.

Textiele poorten 6–8

Textiele wanden 9–15

Materialenoverzicht 16–17

Lubratec  
Rolfront

Lubratec  
Schuifpoort
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Textiele poorten
Lubratec Stabipoort

STABIPOORT 

Openingsrichting Hangt, wind op naar boven, inclusief afdekking aan de bovenkant

Hoogte opening Max. 6 m

Breedte opening Max. 6 m

Aandrijving Manueel, 400 V haakse aandrijving, 230 V buismotor (afstandbediend optioneel)

Stabipoort profiel 

 � Geschikt voor dagelijks openen en sluiten 
 �  Optimale grootte voor toegang door grote voertuigen
 �   Hoge windbelasting dankzij horizontale buizen en 
zijgeleiderails 
 

 �  Ingebouwde rubber lippen voorkomen tocht vanaf de 
zijkanten 

 �   Extra ventilatie effect mogelijk door toepassing van 
windbreekgaas

Productvoordelen

Lubratec Rollopoort 

ROLLOPOORT 

Openingsrichting Hangt, wind op een 78 mm stalen middenbuis op

Hoogte opening Max. 5 m

Breedte opening Max. 5.50 m

Aandrijving Manueel of 230 V buismotor (afstandbediend optioneel)

Rollopoort profiel 

 � Geschikt voor dagelijks openen en sluiten 
 �  Weinig inbouwruimte nodig
 �  Verbeterde windbelasting dankzij centrale middenbuis 
en zijgeleiderails  

 �  Eenvoudig technisch ontwerp

 �  Ingebouwde rubber lippen voorkomen tocht vanaf de 
zijkanten 

 �  Extra ventilatie effect mogelijk door toepassing van 
windbreekgaas

 �  Optioneel stormbeugels 

Productvoordelen

Max. 6 m

Max. 
6 m

Max. 5.50 m

Max. 
5 m
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Lubratec Rolpoort

ROLPOORT 

Openingsrichting Hangt, wordt verankert beneden wanneer gesloten en rolt op bovenbuis op wan-
neer geopend.

Hoogte opening Max. 5 m (tot 4 m breedte)

Breedte opening Max. 5 m (tot 3 m hoogte)

Aandrijving Zwengel of ketting 

Rolpoort profiel 

 � Kosteneffectief met lange levensduur 
 � Geschikt voor incidentele toegang 
 
 

 � Zonder zijgeleiderails
 � Extra ventilatie effect mogelijk door toepassing van 
windbreekgaas

Productvoordelen

Textiele poorten Textiele wanden
Lubratec Vouwpoort

 � Geschikt voor dagelijks openen en sluiten 
 � Weinig inbouwruimte nodig
 �   Hoge windbelasting dankzij integrale horizontale 
riemen en looprollen in zijgeleiderails

 � Extra ventilatie effect mogelijk door toepassing van 
windbreekgaas

 �   Ondanks grote openingsmaten geen vergrendeling nodig
 �   Ingebouwde rubber lippen voorkomen tocht vanaf de 
zijkanten 

Productvoordelen

VOUWPOORT 

Openingsrichting Vouwgordijn opent van beneden naar boven en vouwt daar samen 

Hoogte opening Max. 10 m

Breedte opening Max. 20 m

Aandrijving Manueel of electrisch

Vouwpoort profiel 

Max. 5 m

Max. 
5 m

Max. 20 m

Max. 
10 m

98



 � Voor extra grote openingen, met weinig inbouwruimte
 �  Hoge windbelasting door oprollen in het midden op een 
centrale buis 
 

 � Hoge systeembetrouwbaarheid - aan de onderkant 
gespannen door ratels

 �  Extra ventilatie effect mogelijk door toepassing van 
windbreekgaas

Productvoordelen

 � Voor extra grote openingen
 �  Hoge windbelasting door centrale buis
 �  Extra ventilatie effect mogelijk door toepassing van 
windbreekgaas 

 � Hoge systeembetrouwbaarheid – aan de onderkant 
gespannen door ratels

Productvoordelen

ROLLOFRONT MET KLIMMENDE AANDRIJVING

Openingsrichting Hangt en wind op een 50 mm aluminium buis op

Hoogte opening Max. 5 m

Breedte opening Max. 50 m

Aandrijving Manueel of electrisch (mini-telescoop-as, verticale geleiderail)

Benodigde ruimte 
voor aandrijving 1.05 m

ROLLOFRONT MET VASTE AANDRIJVING

Openingsrichting Hangt en wind op een 50 mm aluminium buis op

Hoogte opening Max. 5 m

Breedte opening Max. 50 m

Aandrijving Manueel of electrisch (met lange telescoop-as)

Benodigde ruimte 
voor aandrijving 2.05 m

Rollofront profiel Rollofront profiel

Textiele wanden
Lubratec Rollofront met klimmende aandrijving Lubratec Rollofront met vaste aandrijving

Max. 50 m

Max. 
5 m

Max. 50 m

Max. 
5 m
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ROLLOFRONT MET BUISMOTOR

Openingsrichting Hangt en wind op een centrale 78 mm buis op

Hoogte opening Max. 5 m (tot 10 m breedte)

Breedte opening Max. 15 m (tot 3 m hoogte)

Aandrijving 230 V buismotor

Benodigde ruimte 
voor aandrijving

Geen inbouwruimte nodig aangezien aandrijving in de centrale buis wordt ge-
plaatst

ROLLOFRONT MET BUISMOTOR BINNENSHUIS

Openingsrichting Hangt en wind op een centrale 78 mm stalen gegroefde buis op

Hoogte opening Max. 5 m (tot 10 m breedte)

Breedte opening Max. 15 m (tot 3 m hoogte)

Aandrijving 230 V buismotor

Benodigde ruimte 
voor aandrijving

Geen inbouwruimte nodig aangezien aandrijving in de centrale buis wordt ge-
plaatst

Rollofront profiel Rollofront profiel 

Textiele wanden
Lubratec Rollofront met buismotor Lubratec Rollofront met buismotor binnenshuis

 � Geschikt tot 15 m brede openingen met weinig inbouw-
ruimte

 �  Ingebouwde rubber lippen voorkomen tocht vanaf de 
zijkanten 

 �  Hoge windbelasting door centrale gegroefde buis

 � Hoge systeembetrouwbaarheid - aan de onderkant 
gespannen door ratels

 �  Extra ventilatie effect mogelijk door toepassing van 
windbreekgaas

 �  met stormbeveiliging

Productvoordelen

 � Geschikt tot 15 m brede openingen met weinig inbouw-
ruimte 
 
 

 � Zijgeleiderails en rubber dichtlippen
 �  Hoge stabiliteit door centrale gegroefde buis

Productvoordelen

Max. 15 m

Max. 
5 m

Max. 15 m

Max. 
5 m
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Textiele wanden
Lubratec Rolfront Lubratec Schuifpoort

 � Geschikt voor openingen boven borstwering of lage 
toegangsdeuren

 �  Benodigde inbouwruimte boven minimaal 

 �  Stalen haken fixeren het systeem als deze gesloten is
 � Hoge wind- en weersbescherming
 �  Extra ventilatie effect door toepassing van windbreek-
gaas

Productvoordelen

 � Schuifgordijn opent naar zijkant
 �  Geschikt voor lage doorrijhoogtes
 �  Onderhoudsarm, kostenbesparend systeem 
 

 � Zijdelings gespannen door twee grote ratels 
 �  Gezekerd naar de grond door gespen
 �  Extra ventilatie effect door toepassing van windbreek-
gaas

Productvoordelen

ROLFRONT

Openingsrichting Hangt en wind op een 78 mm gegroefde buis op vanaf onderen

Hoogte opening Max. 3 m

Breedte opening Max. 30 m; optioneel, geleiderails aan beide zijden bij breedtes tot 15 m

Aandrijving Manueel of 230 V buismotor 

Rolfront profiel 

SCHUIFPOORT 

Openingsrichting Opent naar de zijkant 

Hoogte opening Max. 4 m

Breedte opening Max. 20 m

Aandrijving Soepele handbediening door middel van trekkoordsysteem 

Schuifpoort profiel

Max. 30 m

Max. 
3 m

Max. 20 m

Max. 
4 m
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Materialenoverzicht
Lubratec poorten en wanden

PES-PVC ZEIL 6.5 ANTRACIET/TRANSPARANT 
EN GROEN/TRANSPARANT
PES zeil met PVC-coating aan beide zijden, soortelijk 
gewicht: circa 680 g/m2

Antraciet/transparant
Art.nr. FW50.149S/TR

Groen/transparant
Art.nr. FW50.149GRTRFR

PES-PVC ZEIL 6.5 WIT/TRANSPARANT
PES zeil met PVC-coating aan beide zijden, soortelijk 
gewicht: circa 680 g/m2

Wit/transparant
Art.nr. FW50.149TRFRA

PES-PVC ZEIL 6.5 
PES zeil met PVC-coating aan beide zijden: soortelijk 
gewicht: circa 650 g/m2

Donkergroen
Art.nr. FW50.149DG

Zwart 
Art.nr FW40/40-4SA

Donkergroen
Art.nr. FW60/60-1DGFR

PES-PVC GAAS 73 52.144
PES gaas met PVC-coating, soortelijk gewicht: 
circa 250 g/m2, windbreking: circa 80 %

Zwart Art.nr. FW52.144SFR

Donkergroen Art.nr. FW52.144DGD

PES-PVC GAAS 40 40/40 
PES gaas met PVC-coating, soortelijk gewicht: circa 
 360 g/m2, windbreking: circa 35 %

Zwart Art.nr. FW40/40-4S

Donkergroen Art.nr. FW40/40-4WG

PES-PVC GAAS 92 60/60-1
PES gaas met PVC-coating, soortelijk gewicht: circa  
450 g/m2, windbreking: circa 92 %

Zwart Art.nr. FW60/60-1SFR

Beige Art.nr. FW60/60-1BEFR

Grijs Art.nr. FW60/60-1GFR

Donkergroen Art.nr. FW60/60-1DGFR

Donkergroen
Art.nr. FW52.144DG

Bruin Art.nr. FW50.149BFR8.8

Zwart Art.nr. FW50.149S

Beige Art.nr. FW50.149BE

Grijs Art.nr. FW50.149GFR

Donkergroen Art.nr. FW50.149DG

Wit Art.nr. FW50.149WFR
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HUESKER 
De kennis achter de Lubratec systemen 
Met meer dan 150 jaar historie, heeft HUESKER een lange 
en succesvolle staat van dienst op het gebied van innovatie 
in de agrarische sector. Wij bieden uiteenlopende oplos-
singen op het gebied van dierenwelzijn, biogas, drijfmest 

en kuilvoerafdekking. Hieronder worden onze belangrijkste 
services beschreven die zijn ontworpen om uw werk te 
vereenvoudigen. Praat gerust met ons over uw wensen en 
laat onze experts u adviseren.

Wij helpen u bij het ontwikkelen van
een feel-good pakket voor 

uw dieren en uzelf

Met een schat aan ervaring verzameld 
op tal van projecten, adviseren onze 
experts u graag bij het ontwerp van 
uw nieuwbouw of renovatie.  Als u dat 
wenst, zullen we rechtstreeks contact 
opnemen met uw architect om ervoor 
te zorgen dat het hele ontwerpproces 
soepel verloopt. 

Maatwerk van uw producten staat 
centraal in ons dienstenportfolio. Uw 
taak is de grootte, kleur en technische 
specificaties op te geven. Onze taak is 
de oplossing te leveren. Op deze manier 
ontvangt u een product dat aan uw eisen 
en verwachtingen voldoet.

Op verzoek kan HUESKER ook 
het jaarlijkse onderhoud aan uw 
Lubratec-producten uitvoeren om 
ervoor te zorgen dat ze een bijzonder 
lange en probleemloze levensduur 
hebben. De tijd die u bespaart op 
onderhoud, kunt u spenderen aan uw 
dieren.

Advies en Ontwerp

Productie

Maatwerk Digitalisering

Installatie

Onderhoudsdienst

We fabriceren en assembleren uw 
Lubratec-oplossing op onze produc-
tielocaties in Duitsland om u volledig te 
laten profiteren van onze meer dan 150 
jaar ervaring in textielproductie. Onze 
producten zijn speciaal ontworpen voor 
betrouwbaarheid en duurzaamheid, zo-
dat onze klanten hun volledige aandacht 
kunnen richten op het vee.

Met Lubratec Smart, zijn de ventilatie- 
en verlichtingsproducten van Lubratec 
intelligent met elkaar verbonden en ge-
stuurd. Dankzij de op elkaar afgestemde 
totaaloplossing van hard- en software 
bent u ten allen tijde verzekerd van een 
ideaal stalklimaat.

Om te garanderen dat alles goed 
functioneert om u en uw dieren 
vanaf dag één alle voordelen van 
Lubratec te bieden, worden alle 
producten geïnstalleerd door er-
varen medewerkers. Onze on-site 
service kan ook worden gebruikt om 
deskundige instructie te regelen in 
het bedienen van onze verschillende 
systemen.
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HUESKER Synthetic GmbH 

Fabrikstrasse 13–15
48712 Gescher, Germany
Phone:  + 49 (0) 25 42 / 701 - 0
Fax:     + 49 (0) 25 42 / 701 - 499
E-mail: techtex@HUESKER.de
Web:     www.HUESKER.com

Lubratec® is een geregistreerd merk van HUESKER Synthetic GmbH.

HUESKER Synthetic is gecertificeerd volgens ISO 9001 en ISO 50001.

HUESKER Synthetic BV

Kievitsven 108
5249 JK Rosmalen, Nederland 
Tel:      + 31 (0) 73 20 200 70
Mob:      + 31 (0) 651 85 20 21
E-mail: info@HUESKER.nl
Web:      www.HUESKER.nl


