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Řada UBS
Plně hydraulické 

jednoosé nosiče nářadí  
a příslušenství



Made in Germany

Série UBS Easy

Série UBS Alpin

Série UBS Hydro

Série UBS Master

Nástavby a příslušenství



Serie UBS Alpin

UBS Hydro 16 
11,8 kW
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UBS Hydro 13 
9,6 kW

UBS Master 16 
11,8 kW

UBS Alpin 18 
13,2 kW

UBS Hydro 7 
5,0 kW Diesel 

UBS Hydro 9 
5,0 kW

UBS Hydro 14
10,4 kW

UBS Master 18
13,2 kW

 Nasazení
Mnohoúčelový stroj pro letní a 
zimní komunální práce. 

UBS Easy 9 UBS Easy 13
6,6 kW 9,6 kW

 Nasazení
Čištění a odstranění plevelů, sekání trávy, 
zpracování půdy

 Nasazení
Profi sekání trávy a 
zpracování půdy

 Nasazení
Profi sekání trávy a 
zpracování půdy

 sečení a mulčování
 odklízení sněhu
 posyp
 odstranění plevele
 zametání
 úklid listí
 údržba umělého trávníku
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UBS Easy
Vstupní model s bohatou 
základní výbavou

UBS Easy 9
UBS Easy 13

Rychloupínací trn nářadí 
(Ø 70 mm)

Výškově přestavitelná 
konzole

Hydraulický pohon 
nářadí 

Vázací body pro 
bezpečný transport

Na přání
• Elektrický startér

• Počítadlo motohodin

• Ochrana rukou

• Odlehčovací ventil (pouze Easy 9 + Easy 13)

• Odpružený sloupek řízení s 
nastavitelným sklonem

Průmyslové motory
6,6 kW (9 PS)  
9,6 kW (13 PS) 

Nádrž hydraulického 
oleje s objemem 10,5 l

• Vpřed / vzad do 6 km/h

• Plynulá regulace pojezdové 
rychlosti a otáček nářadí

• Plynulý rozjezd a zastavení

• Vývodový hřídel pro
pohon nářadí

Komfortní ovládací panel



Univerzální model s pohonem Hydro-Pro a otáčením Zero Turn
UBS Hydro

Na přání
• Elektrický startér

(od 14 k standard)

• Počítadlo motohodin

• Otočná konzole řízení

Samostatné hydromotory 
pro pojezdová kola

 Proporcionální rozvaděč 
KERSTEN s integrovaným 
odlehčovacím ventilem

Axiální čerpadlo s 
hliníkovým pláštěm

Průmyslové motory
   6,6 kW (9 PS) 
   9,6 kW (13 PS) 
10,4 kW (14 PS)
11,8 kW (16 PS)

UBS Hydro 7 Diesel

UBS Hydro 9
UBS Hydro 13
UBS Hydro 14
UBS Hydro 16

• Hydro-Pro Lenkung – Zero Turn

• Vpřed / vzad do 6 km/h

• Plynulá regulace pojezdové 
rychlosti

•

• Tlumič rázů konzole řízení

Komfortní ovládací panel
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Výškově stavitelný 
sloupek řízení

Výškově stavitelný sloupek řízení
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UBS Master
Vrcholný model pro nejtěžší 
práce

UBS Master 16   
UBS Master 18

Odstavné podpěry 
pro snadnou 

výměnu nářadí

Průmyslové motory 
11,8 kW (16 PS)  
13,2 kW (18 PS) 

Zesílené hydromotory

Proporcionální rozvaděč 
KERSTEN s integrovaným 
odlehčovacím ventilem

Axiální čerpadlo s 
hliníkovým pláštěm

30° 30°

58%

• Zesílený mechanický 
pohon nářadí
(oproti EASY a HYDRO)

• Pro připojení těžších 
nástaveb

• Hydro-Pro pohon a Zero 
Turn řízení

• Výškově nastavitelná a
otočná konzole řízení

Svahová dostupnost 
až 58% Zero-Turn otáčení



Prémiový model pro sečení extrémních svahů

UBS Alpin 18  

UBS Alpin

Chladič hydraulického 
oleje

Zesílené hydromotory

Mechanický náhon 
zesílený pro 

profesionální nástavby Litinové axiální čerpadlo
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Průmyslový motor
13,2 kW (18 PS) s el.startem

30° 30°

• Vysokotlaké komponenty 
pro težší nasazení

• Do extrémních svahů a sjezdovek
• Hydro-Pro pohon a Zero Turn řízení
• Výškově nastavitelná a 

otočná konzole řízení

Na přání: nástavce kol

100%

Svahová dostupnost až 
100% Zero-Turn otáčení
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Řada UBS      Technische Daten

UBS Easy 9 UBS Easy 13 UBS Hydro 7 UBS Hydro 9

Motor 4-takt-
průmyslový motor

4-takt-
průmyslový motor Hatz 4-takt-

průmyslový motor

Výkon 6,6 kW (9 k) 9,6 kW (13 k) 5 kW (6,8 k) 6,6 kW (9 k)

Palivová nádrž 6 l 6 l 6 l 6 l

Palivo benzín benzín nafta benzín

El. startér ano  (na přání) ano  (na přání) ano  (na přání) ano  (na přání)

Pohon hydraulický
diferenciál

hydraulický
diferenciál

hydraulický
2 hydromotory

 hydraulický
2 hydromotory

Pojezdová rychlost 
plynule regulovatelná

vpřed *) 
vzad *)

ano 
 0-6 km/h
 0-6 km/h

ano 
0-6 km/h 
0-6 km/h

ano 
0-6 km/h 
0-6 km/h

ano 
0-6 km/h 
0-6 km/h

Otáčení osa s diferenciálem osa s diferenciálem Hydro-Pro
 Zero Turn

Hydro-Pro
 Zero Turn

Svahová dostupnost ne ne ne až 20° (36 %)

Parkovací brzda ne ne ne ne

Sloupek řízení:
Výškově přestavitelný      
Plynule seřiditelný     
Odpružený

ano 
ne

ano 

ano 
ne

ano 

bez nářadí 
bez nářadí (na přání) 

ano 

bez nářadí 
bez nářadí (na přání) 

ano 

Pohon nářadí:
Hydraulický
Plynule regulovatelný    
Mechanický  
Upínací trn nářadí

ano 
ano
ano

std provedení

ano 
ano
ano

std provedení

ne 
ne

ano
std provedení

ne 
ne

ano
std provedení

Nádrž oleje 10,5 l 10,5 l 10,5 l 10,5 l

Chladič oleje ne ne ne ne

*) platí pro std pneu

UBS Hydro s bubnovým žacím ústrojím
Plastový zásobník nečistot s lištou 

s tryskami vodního skrápění



UBS Technická data

UBS Hydro 13 UBS Hydro 14 UBS Hydro 16 UBS Master 16 UBS Master 18 UBS UBS Alpin

4-Takt-
průmyslový motor

B & S 
2-válec

B & S 
2-válec

B & S 
2-válec

B & S 
2-válec

B & S 
2-válec

9,6 kW (13 k) 10,3 kW (14 k) 11,8 kW (16 k) 11,8 kW (16 k) 13,4 kW (18 k) 13,4 kW (18 k)

6 l 7 l 7 l 7 l 7 l 7 l

benzín benzín benzín benzín benzín benzín

ano  (na přání) ano  (na přání) ano  (na přání) ano  (na přání) ano  (na přání) ano

hydraulický
2 hydromotory

hydraulický
2 hydromotory

hydraulický
2 hydromotory

hydraulický
2 zesílené

hydromotory

hydraulický
2 zesílené

hydromotory

hydraulický
2 zesílené

 hydromotory

ano
0-6 km/h 
0-6 km/h

ano
0-6 km/h 
0-6 km/h

ano
0-6 km/h 
0-6 km/h

ano
0-6 km/h 
0-6 km/h

ano
0-6 km/h 
0-6 km/h

ano
0-6 km/h 
0-6 km/h

Hydro-Pro
 Zero Turn

Hydro-Pro
 Zero Turn

Hydro-Pro
 Zero Turn

Hydro-Pro
 Zero Turn

Hydro-Pro
 Zero Turn

Hydro-Pro
 Zero Turn

až 20° (36 %) až 30° (58 %) až 30° (58 %) až 30° (58 %) až 30° (58 %) až 45° (100 %)

ne ne ne ano ano ano

bez nářadí 
bez nářadí (na přání) 

ano

bez nářadí 
bez nářadí (na přání) 

ano

bez nářadí 
bez nářadí (na přání) 

ano

bez nářadí
bez nářadí

ano

bez nářadí
bez nářadí

ano

bez nářadí
bez nářadí

ano

ne 
ne

ano
std provedení

ne 
ne

ano
std provedení

ne 
ne

ano
std provedení

ne 
ne

ano
zesílené provedení 

ne 
ne
ano

zesílené provedení  

ne 
ne

ano
zesílené provedení  

10,5 l 10,5 l 10,5 l 10,5 l 10,5 l 10,5 l

ne ne ne ne ne ano
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UBS se zametacím 
kartáčem na umělý trávník UBS Hydro s bubnovým žacím ústrojím Odstranění plevelů ze zpevněných ploch



UBS 16 s WE 900

Made in Germany

UBS 13 s vertikálním kartáčem

Vertikální kartáč na 
odstranění plevelů Odstraňovač plevelů

Tepelný vypalovač 
trávy a plevelů

Nástavby pro 
řadu UBS

kartáč Ø 50 cm 
mechanický pohon  
vlnitý drát nebo ocelová 
lana
12 kg závaží (na přání)

záběr 90 cm 
úhlové, sekací nože,
nebo nože ze 
svazků vlnitého 
drátu

záběr 100 nebo 125 cm

 UBS  Easy 9  max. 100 cm 
záběr

 UBS  Easy 13  max. 100 cm 
záběr

 UBS  Hydro 7   max. 100 cm 
záběr

 UBS  Hydro 9  max. 100 cm 
záběr

 UBS  Hydro 13   max. 100 cm 
záběr

 UBS  Hydro 14   max. 100 cm 
záběr

 UBS  Hydro 16   max. 100 cm 
záběr

 UBS  Master přídavné závaží  min.125 cm 
záběr

 UBS  Alpin přídavné závaží  min.125 cm 
záběr



UBS Alpin s nástavci kol do 
nejtěžších podmínek

Dvounožová prstová 
žací lišta Portálová žací lišta Vertikální mulčovač

10-11

Př
eh

le
d

 n
ás

ta
ve

b

UBS Hydro s rozšířenou nápravou a 
jednostranným ESM žacím ústrojím UBS Hydro 13 portálovým žacím ústrojím 140 cm

UBS Easy 13 se zametacím kartáčem 
(vlevo) a UBS Hydro

se sněhovou frézou Zaug (vpravo)

UBS Easy 9 vertikálním 
rotačním kartáčem

UBS Hydro odstraňovačem plevelů 

Cepákové žací ústrojí Safety Mulcher

125 cm a 170 cm záběr 
včetně výškově 
nastavitelných plazů

140 cm a 200 cm  záběr 
ESM Bidux dvounožová 
žací lišta

65, 90, 100, 120 a 135 cm 
záběr
opěrná kola nebo opěrný 
válec

80 cm záběr 
výška sečení 4 až 8 cm  
výkyvně uchycené 
nože

záběr 85 cm, 90 cm 
a 125 cm 

max. 125 cm 
záběr

max. 140 cm 
záběr

max. 125 cm 
záběr

max. 140 cm 
záběr

max. 125 cm 
záběr

max. 140 cm 
záběr

max. 125 cm 
záběr

max. 140 cm 
záběr

  max. 65 cm 
záběr  max. 85 cm 

záběr

  max. 90 cm 
záběr  max. 90 cm 

záběr

  max. 100 cm 
záběr 

od 170 cm 
záběr

od 200 cm 
záběr

max. 120 cm 
záběr  

od 170 cm 
záběr

od 200 cm 
záběr

max. 135 cm 
záběr  
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UBS Master s rotačními bránami

Nástavby pro 
řadu UBS

UBS Hydro s bubnovým žacím ústrojím

Bubnové žací ústrojí Shrnovač a obraceč píce Rotační brány

80 cm, 102 cm, 130 cm 
záběr
dvoububnové ústrojí

140 cm záběr 
pro sklízení, obracení a 
řádkování 
2 řady prstů
2 výškově nastavitelná 
opěrná kola

85 cm záběr
5 rotorů

 UBS  Easy 9

 UBS  Easy 13 max. 80 cm 
záběr

 UBS  Hydro 7 
 UBS  Hydro 9 
 UBS  Hydro 13 max. 80 cm 

záběr  
 UBS  Hydro 14 max. 102 cm 

záběr  
 UBS  Hydro 16 max. 102 cm 

záběr  
 UBS  Master  přídavné závaží 
 UBS  Alpin  přídavné závaží 



Fukar na listí pro UBS Hydro 

UBS Master mechanicky 
poháněným odstraňovačem 

plevelů 

UBS Master s cepákovým mulčovačem

UBS Hydro s půdní frézou UBS Easy s vysavačem listí

UBS Alpin s mulčovačem o 
záběru 135 cm
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Secí stroj Půdní fréza Fukar na listí Vysavač listí
Odpružená

sněhová radlice

Kreiselmähwerke
80 cm, 102 cm, 130 cm 
Arbeitsbreite
mit 2 Mähtellern

Anbau- Bandrechen
140 cm Arbeitsbreite
zum Zetten, Wenden und 
Schwaden, 
2 Reihen an Zinken, 
2 höhenverstellbare und 
lenkbare Laufrollen

Kreiselegge
85 cm Arbeitsbreite
5 Rotoren 

 UBS  Easy 9

 UBS  Easy 13 max. 80 cm 
Arbeitsbreite

 UBS  Hydro 7 
 UBS  Hydro 9 
 UBS  Hydro 13 max. 80 cm 

Arbeitsbreite  
 UBS  Hydro 14 max. 102 cm 

Arbeitsbreite  
 UBS  Hydro 16 max. 102 cm 

Arbeitsbreite  
 UBS  Master  Zusatzgewicht 
 UBS  Alpin  Zusatzgewicht 

příslušenství k rotačním 
bránám
32 l zásobník osiva 
plynulá regulace

záběr 70 cm a 90 cm 
UBS Hydro 14 a 16 jen 
70 cm

mechanický pohon 
plynule otočný o 360°  
plastový obal turbíny 
opěrná kola 180 x 80

záběr 100 cm, 115 cm a 
125 cm 
výška radlice 45 cm  
naklápění vlevo / vpravo 
ROBA plastový břit 
přídavné závaží

   
   
   
   
   
    
    
  od 130 cm 

  od 130 cm 

80 cm záběr
plastový obal turbíny 
sací hadice (na přání)
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UBS Easy s komunálním rozmetadlem

Nástavby pro 
řadu UBS

*

Rozmetadlo Sněhová fréza

Zametací kartáč
hydraulicky 
poháněný

Zametací kartáč
mechanicky 
poháněný

UBS Easy se zametacím 
kartáčem na sníh

70 l objem násypky 
posypová šířka 0,5 - 4 m 
plynule nastavitelná
krátký nebo dlouhý 
rozdružovací prst pro 
vlhký materiál 
krycí plachta (na přání)

60 cm, 80 cm a
120 cm záběr
dvoustupňová fréza
výfuk otočný o 180° 
ochrana pohonu proti 
sněhu

záběr 100 cm a 125 cm
průměr kartáče 37 nebo 
45 cm
plynule nastavitelné 
otáčky 
na přání zásobník 
nečistot nebo boční 
přimetací kartáč

záběr 75, 90, 100 a 125 
cm
průměr kartáče 37 nebo 
45 cm
na přání zásobník 
nečistot nebo boční 
přimetací kartáč

 UBS  Easy 9   
 UBS  Easy 13  60 cm  
 UBS  Hydro 7  60 cm 
 UBS  Hydro 9  
 UBS  Hydro 13  
 UBS  Hydro 14  60 cm 
 UBS  Hydro 16   
 UBS  Master  120 cm min.125 cm 

záběr

 UBS  Alpin  120 cm min.125 cm 
záběr



Kola a příslušenství 
pro řadu UBS

Kola
UBS 
Easy

UBS 
Hydro

UBS 
Master

UBS 
Alpin

4.00 - 8
travní  

4.00 - 8
záběrové  

dvojmontáž 
4.00 - 8 

dvojmontáž 
4.00 - 8 

záběrové 
16 x 6.50 - 8

travní  
16 x 6.50 - 8

záběrové  
dvojmontáž 
16 x 6.50 - 8 

záběrové 
18 x 9.50 
záběrové  
21 x 11.00 
záběrové  
18 x 7.00 
záběrové    

dvojmontáž 
18 x 7.00 
záběrové   

UBS Easy 9 s el.startérem, světlometem a 
hydraulicky poháněným zametacím 

kartáčem pro zimní údržbu

14-15
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Příslušenství

mřížové nástavce
4.00 - 8

sněhové řetězy
für 4.00 - 8

distanční kotouče
 4.00 x 8

závaží do kol
4.00 - 8
13 kg

distanční kotouče
16 x 6.50 - 8

sněhové řetězy
16 x 6.50 - 8 

závaží do kol
16.00 - 8

13 kg

mřížové nástavce
1 8.00 x 9,5

mřížové nástavce
21.00 x 11

hrotové nástavce 
18 x 9.50

21 x 11.00
(pro Master/Alpin)

sada rozšíření 
hrotových nástavců 

 (pro Master/Alpin)

UBS Master se sněhovou 
frézou (120 cm záběr)

UBS Easy se zametacím 
kartáčem a dvěma bočními 

přimetacími kartáči




