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Lubratec 
Betere leefomgeving voor meer dierenwelzijn 

Diervriendelijk stalmanagement is een  
uitdaging – Lubratec is de oplossing

Het merk Lubratec biedt u eersteklas oplossingen 
voor diervriendelijke veehouderij en fokkerij. Lubratec 
producten zullen u helpen 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 flexi-
biliteit van uw landbouw activiteiten verbeteren

Het Lubratec productportfolio biedt een schat aan professionele oplossingen voor geavanceer-
de, diervriendelijke huisvesting voor veehouderij en fokkerij. Lubratec helpt u om dierenwel-
zijn te verzoenen met efficiënt stalmanagement
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Met Lubratec Smart kunt u moderne klimaatregelings-
technologie implementeren door middel van het intelli-
gent koppelen van Lubratec ventilatie- en verlichtings-
producten. Uw voordeel: U kunt alle producten centraal 
controleren en aansturen. In de Lubratec Smart App hebt 
u altijd een totaaloverzicht van uw producten en de res-
pectievelijke instellingen. 
 
Let op het Smart Ready logo in de brochure. Hierdoor ziet 
u in één oogopslag welke producten in Lubratec Smart 
kunnen worden geïntegreerd. Dankzij de op elkaar afge-
stemde totaaloplossing van hardware en software bent u 
te allen tijde verzekerd van een ideaal stalklimaat.   

Lubratec Smart
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Ontdek de wereld van  
Lubratec!

Competentie in lichtgewicht, klimaatgestuurde stallen
Door te kiezen voor Lubratec oprol-ventilatie-systemen, 
ventilatieslangen, spansystemen, heframen en ventila-
toren, verbetert u de leefomstandigheden in uw stallen 
enorm. Een breed scala aan textiele poorten en -wan-
den bieden royaal toegang voor voeren en verzorging en 

beschermen tegelijkertijd uw vee, goederen en machines. 
Lubratec lichtkoepels en LED-lampen brengen letterlijk 
licht in de duisternis. Ook u kunt profiteren van onze 
expertise bij het ontwikkelen van integrale stalomge-
vingsconcepten.
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Natuurlijke ventilatie 
Intelligente zijwand ventilatiesystemen 
De Lubratec zijwand ventilatiesystemen laten licht en 
lucht in uw stallen om een gezond binnenklimaat te crëe-

ren.  Alle systemen overtuigen door hun betrouwbaar-
heid, duurzaamheid en visuele aantrekkingskracht.

 � Secuur gecontroleerde ventilatie (boven, onder en 
midden openende systemen)

 � Robuuste systemen, ook voor grote openingen
 � Integreerbaar in Lubratec Smart

 � Bescherming tegen weersomstandigheden, ventilatie 
en genereus daglicht

 � Voordelig en ruimtebesparend

 � Met optionele tochtstrip
 � Langdurig en energiezuinige ventilatie toepassing

Verbetering van de diergezondheid door

Hittestress, ziektekiemen,
schadelijke gassen

 � Efficiënte en flexibele ventilatie
 � Verbeterd dierenwelzijn door 

middel van tochtvrije toevoer van 
verse lucht

 � Producten afgestemd op uw 
behoeften

 � Topkwaliteit producten voor hoge 
betrouwbaarheid en lange levens-
duur

 � Grote openingen Zuurstof, koeling, 
daglicht

Voordelen

Lubratec Wikkelventilatie

Lubratec Spanvarianten

Lubratec Heframen
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Actieve ventilatie 
Frisse luchttoevoer met verkoelend effect 
Hoge temperaturen belasten de stofwisseling van vee 
enorm. De actieve ventilatiesystemen van HUESKER 
verminderen warmtestress door gerichte ventilatie met 
een gereguleerd koeleffect. Verse buitenlucht wordt 
actief de stal ingezogen voor een uniforme, nauwkeu-

rig gecontroleerde verdeling. Grote HVLS ventilatoren 
worden gebruikt in combinatie met ventilatieslangen die 
zijn ontworpen op basis van 3D-simulaties om extra ener-
giezuinige oplossingen te bieden en het dierencomfort te 
verbeteren. 
 

 � Tochtvrije en gezonde frisse buitenlucht
 � Energiezuinig ontwerp gebaseerd op fysische bereke-
ningen

 � Integreerbaar in Lubratec Smart

 � Wind chill effect op ruggen van dieren
 � Hogere productiviteit door constante 
voedselopname

 � Integreerbaar in Lubratec Smart

 � Continue, geluidsarme luchtcirculatie
 � Verspreiding van verse lucht door de stal
 � Integreerbaar in Lubratec Smart

Hittestress, ziektekiemen,
schadelijke gassen

Koeling, frisse lucht, 
lucht verandering

Verbetering van de diergezondheid door

 � Meetbare verlaging van hittestress 
en gezonder vee

 � Permanente, gerichte ventilatie
 � Energiezuinige precisiekoeling 

 � Betere luchtcirculatie
 � Lagere medicatie en veterinaire 

kosten

Lubratec Tube Air

Lubratec Tube Cool

Lubratec HVLS VentilatorenVoordelen

 � Hoge luchtsnelheid met verkoelend effect
 � Frisse lucht van buitenaf
 � Integreerbaar in Lubratec Smart

Lubratec Axiaal Ventilatoren
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Natuurlijke en actieve 
verlichting 
Licht bevordert gezondheid en productiviteit
Licht is leven. Het is van vitaal belang voor zowel mens 
als dier. Daglicht en actieve verlichtingssystemen hebben 
een positieve invloed op de stofwisseling, hormoonpro-
ductie en activiteit van vee. Met Lubratec kunt u uw vee 

voldoende daglicht bieden, zelfs binnenshuis, en hun 
activiteit regelen door middel van extra, energiezuinige 
LED-verlichting. 

 � Brede lichtinval door de boogvorm
 � Luchtafvoer door zijdelingse openingen in de nok voor-
komt warmteophoping 

 � Verbeterd dag / nachtritme
 � Efficiënte, hoogwaardige verlichting
 � Integreerbaar in Lubratec Smart

 � Constante werkzame maximale licht-
sterkte

 � Verhoging van de productiviteit van vee
 � Rendabel dankzij energiebesparing
 � Geen kaseffect
 � Hoge kwaliteit en lange levensduur

Korte dagen, melatoninesecretie,
schemerfase

Activiteit, lichtsterkte, 
voeropname

Verbeterde vitaliteit en activiteit door

Lubratec Lichtkoepel

Lubratec LED

Voordelen
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Textiele poorten 
Efficiënt stal management 
Door te voorzien in grote openingen tot 6 m hoogte en 
breedte, vereenvoudigen Lubratec textiele poorten het 
beheer van bedrijfsgebouwen. De poorten kunnen worden 
aangepast door te kiezen uit verschillende kleuren textiel 
met een extra ventilatiefunctie. Naast de toegang voor 

voertuigen wordt tegelijkertijd het binnenklimaat en het 
comfort voor de dieren verbeterd. Het robuuste ontwerp 
van de Lubratec poorten garandeert een langdurige 
oplossing en biedt financiële voordelen door de ultramo-
derne lichtgewicht fabricage.

 � Gestabiliseerde horizontale secties
 � Hoge windbelastbaarheid

 � Zonder zijrails
 � Ruimtebesparend, vergemakkelijkt installatie in krappe 
ruimtes

 � Wind op naar boven op de centrale buis met groef
 � Verhoogde stabiliteit bij wind

Energie gebruik 
weerschade

Efficiënt stal management door

 � Efficiënt stal management
 � Maatwerk 

(aandrijving, doek/gaas, kleur)
 � Afgestemd op uw wensen
 � Lange levensduur dankzij 

hoogwaardige fabricage
 � Bescherming tegen weersomstan-

digheden en ventilatie

Openingsbreedte, duurzaamheid, 
bescherming, ventilatie

Lubratec Stabipoort

Lubratec Rollopoort

Lubratec RolpoortVoordelen
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Textiele wanden
Op maat bescherming voor grote openingen 
Textiele wanden combineren de belangrijkste voordelen 
van bescherming tegen weersinvloeden en gemakke-
lijke toegang voor landbouwactiviteiten. Ze bieden een 
eenvoudige en betrouwbare manier om grote openingen 
van hallen voor voeropslag en machines af te sluiten.  

Verschillende kleuren en beschermende functies zijn 
beschikbaar waarmee de lichtgewicht fronten aangepast 
kunnen worden aan uw behoeften. Veilig gespannen zor-
gen de wanden ervoor dat uw goederen en eigendommen 
worden beschermd tegen de elementen.

 � Extra-grote (10 × 20 m) openingsmaten
 � Hoge windbelastbaarheid

 � Hoge systeemstabiliteit
 � Brede opening om de toegang en het gebruik van de 
stal te optimaliseren

 � Betrouwbaar systeem voor openingen boven muur
 � Tochtvrije frisse lucht voor stallen

 � Weinig benodigde ruimte
 � Voordelige oplossing voor langdurige opslag

Kosten, vervuiling, 
weerschade

Efficiënt stal management door

 � Efficiënte toegang en gebruik
 � Maatwerk 

(aandrijving, doek/gaas, kleur)
 � Lange levensduur dankzij 

hoogwaardige fabricage
 � Weerbescherming en ventilatie
 � Moderne lichtgewicht oplossing

Openingsbreedte, voerkwaliteit, 
weerbescherming

Lubratec Vouwpoort

Lubratec Rollofront

Lubratec Rolwand

Lubratec Schuifgordijn

Voordelen
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 � Integraal binnenklimaatconcept om de diergezondheid 
te beschermen 

 � Perfecte interactie van verlichtings- en ventilatiesyste-
men, controle opties en gebouwarchitectuur

 � Verplaatsbare oplossing voor het opfokken van kalveren 
in de open lucht

 � Intelligente combinatie van hoogwaardige constructie, 
maximale hygiëne en gezond binnenmilieu

 � Permanent gezond 
stalklimaat

 � Intelligente coördinatie 
van alle Lubratec-systemen

 � Diervriendelijk gebruik van 
natuurlijk licht en ventilatie 
bronnen

 � Energiebesparende automati-
sche besturing

 � Eenvoudige werkzaamheden, 
binnen- en buitenshuis

Veterinaire kosten, werklast, 
energieverbruik

Diergezondheid, kosteneffectief, 
klimaatgestuurde stal

Diervriendelijk stalmanagement door

Lubratec Mobiele Stal

Lubratec Concept

Voordelen

Professionele binnen 
klimaatconcepten
Concept als allround oplossing
Als u overweegt te investeren in een nieuwe stal, waarom 
kiest u dan niet voor een combinatie van alle verschillen-
de Lubratec-oplossingen? Het Lubratec-concept is ont-
wikkeld in samenwerking met ervaren dierenartsen en 

boeren en biedt een ongecompliceerde oplossing om aan 
al uw behoeften te voldoen: klimaatgestuurde stallen, 
speciaal ontworpen om het dierenwelzijn te verbeteren 
en het beheer te vereenvoudigen.
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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 oplossin-
gen op het gebied van dierenwelzijn, landbouwtechnologie, 

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. 

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.

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.

Smart Farming voor maximaal dieren-
welzijn. Met Lubratec Smart zijn de 
ventilatie- en verlichtingsproducten van 
Lubratec intelligent met elkaar verbon-
den. Dankzij de op elkaar afgestemde 
totaaloplossing van hard- en software 
bent u te 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.

Advies en ontwerp

Productie

Maatwerk Digitalisering

Installatie

Onderhoudsdienst
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.



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
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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


