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Stroje pro mechanické 
odstranění plevelů
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Technická data rotačních kartáčů

WKB - H WKB 50 UB 5070 UB 5070 ST

Průměr kartáče 40 cm 50 cm 50 nebo 70 cm 50 nebo 70 cm

Pohon hydraulický mechanický 
mechanický
hydraulický

(min. 20 l / min)

mechanický
hydraulický

(min. 20 l / min)

Hydraulické naklápění pouze mechanicky
ve 2 směrech

pouze mechanicky
ve 2 směrech  

Materiál svazky drátu svazky drátu nebo 
ocelová lana

svazky drátu nebo 
ocelová lana

svazky drátu nebo 
ocelová lana

Počet svazků drátů 8 10
20 nebo 24 svazků 

10 nebo 12 lan
20 nebo 24 svazků 

10 nebo 12 lan

Ochranné kryty proti
odlétajícímu materiálu    pro 10 nebo 12 lan

Pro nosič (traktor)
jednoosý nosič, 

žací traktor
jednoosý nosič, 

žací traktor

nosič s čelním závěsem 
Kersten nebo čelním 

trojúhelníkem

nosič s čelním závěsem 
Kersten nebo čelním 

trojúhelníkem

Technická data horizontálních odplevelovačů

WE 900 WE 1100 WE 1500 WE 1800

Bürsten-Durchmesser 90 cm 110 cm 110 cm 110 cm

Pohon mechanický
(vývodovým hřídelem)

mechanický
(vývodovým hřídelem)

mechanický
(vývodovým hřídelem)

mechanický
(vývodovým hřídelem)

Pracovní nástroj svazky drátu, úhlové 
a sekací nože

svazky drátu, úhlové 
a sekací nože

svazky drátu, úhlové 
a sekací nože

svazky drátu, úhlové 
a sekací nože

Ochranné kryty proti
odlétajícímu materiálu    
Rozměry 942 x 982 x 893 840 x 1290 x 820 840 x 1690 x 820 840 x 1990 x 820

Pro nosič (traktor) jednoosé nosiče
od 9,5 kW (13 k)

kompaktní traktory a 
nosiče od 18 kW (27 k)

pro zadní montáž 
do závěsu kat 1/2

pro zadní montáž 
do závěsu kat 1/2

Made in Germany

Prodejce:

Arealmaschinen GmbH
www.kersten-maschinen.de 

®

Další sortiment Kersten:

Zametání
Čelní zametací katáče, od žacích traktorů po manipulátory

Sekání a mulčování
Nástavby: prstové a portálové lišty, mulčovače, cepáky, bubnové sekačky 
Samojízdné stroje: RoughCutter, SafetyCutter, VertiCutter

Zimní údržba
Sněhové radlice, rozmetadla, zametače sněhu

Odklízení listí
Samojízdné fukary VentoSilent, nesené fukary  
Samojízdné vysavače listí VelaSilent, nesené a tažené vysavače

Údržba umělého trávníku 
Zapravovací a zametací kartáče

Univerzální jednoosé nosiče
K-Line – univerzální plně hydraulické stroje od 5,5 do 13 k 
UBS-Line – univerzální plně hydraulické stroje od 9 do 18 k

Zpracování půdy
Nástavby: rotační brány, secí stroje 
Samojízdné stroje: secí stroje Seedomat, půdní frézy

Odstranění plevele
Nesené stroje pro odstranění trávy a plevelů z ploch, dlažeb a okrajů 
chodníku, mechanické nebo tepelné

www.npprofi.cz
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Rotační kartáč 
pro jednoosé nosiče

UB 5070 pro montáž
na traktor

Rotační kartáč
UB 5070 ST           

Stroje pro mechanické 
odstranění plevelů

Mnohostranné využití díky modulární technologii – vhodné pro širokou škálu nosičů

Rotační kartáč pro jednoduché odstranění plevelů a nečistot
ze zpevněných ploch, dlažby, okrajů a hran obrubníků

Díky vysoké kvalitě a mnohaleté zkušenosti v oboru je Kersten jedním z 
nejvýznamnějších dodavatelů techniky pro odstranění plevelů na trhu.

Odplevelovač vhodný pro podmáčené a zavlažované plochy

Odstranění plevelů 
z upravených ploch

UBS Master 
s odplevelovačem WE 900

Odplevelovač WE 1100 pro 
zadní montáž na Holder 

Rotační kartáč na 
jednoosém nosiči

Rotační kartáč UB 5070  
na komunálním traktoru

Hydraulické 
naklápění
ve 3 směrech

Různé druhy pracovních nástrojů

Výškově stavitelné
opěrné kolo

Různé možnosti závěsů

Na výběr mechanický
nebo hydraulický pohon

Svazek plochého drátu Svazek ocelových lan Úhlový nůž Sekací nůž z tvrdokovu Svazek drátu

Plynulé nastavení 
pracovní hloubky

Boční ochrany

Mřížový válec pro 
utužení kypřeného 
materiálu

Plynulé nastavení pracovníhu úhlu

Made in Germany




