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PSS K F / K VF
Vysokorýchlostné kutre
PSS vysokorýchlostné kutre sú určené pre malé a stredné 
prevádzky potravinárskeho priemyslu a slúžia na jemné 
rezanie, dokonalé premiešanie predrezanej suroviny 
a  následné emulgovanie spracovávanej suroviny. PSS 
vysokorýchlostné kutre zvládajú prípravu jemnozrnných 
aj hrubozrnných produktov a  zaručujú ich vynikajúcu 

akosť. Kvalitný PSS nožový systém vyznačujúci sa 
vysokou reznou rýchlosťou je zárukou veľmi rýchleho 
a  nekomplikovaného spracovania produktu. Originálne 
umiestnenie nožov zároveň zabezpečuje nižšiu hlučnosť 
zariadenia, minimálnu mechanickú opotrebovanosť 
a v prípade potreby možnosť jednoduchého nasadenia 

a  výmeny nožov. PSS vysokorýchlostné kutre tak 
zaisťujú vynikajúce výsledky pri rezaní a  dosiahnutie 
požadovanej kvality výsledných produktov. PSS K 120 F, 
K 200 F / VF a K 300 F / VF sú vybavené poloautomatickým 
vyprázdňovacim zariadením umožňujúcim jednoduché 
a bezproblémové vyprázdňovanie.

Kapacitné špecifi kácie vysokorýchlostných kutrov
K 50 F K 80 F K 120 F K 200 F / VF K 330 F / VF

Celkový objem misy 50 l 80 l 120 l 200 l 330 l

Využiteľný objem misy pre klobásovinu * 45 kg 72 kg 108 kg 180 kg 297 kg

Využiteľný objem misy pre párkovinu * 37,5 kg 60 kg 90 kg 150 kg 247 kg

Rezná rýchlosť 95 m/s 110 m/s 120 m/s 120 / 140 m/s 130 m/s

* Využiteľný objem misy je závislý od vstupnej suroviny, pomeru ingrediencií a preto sa môže líšiť od uvedených hodnôt



Jemné rezanie a dokonalé premiešanie predrezanej suroviny
Rýchla príprava jemnozrnných a hrubozrnných produktov
Veľmi rýchle spracovanie produktu
Vynikajúca akosť výsledného produktu
Nižšia hlučnosť zariadenia, minimálna mechanická
opotrebovanosť a možnosť jednoduchého nasadenia a výmeny nožov
Všetky ovládacie prvky sú umiestnené v zornom poli s jednoduchým prístupom
Elektronické a pohyblivé časti strojov sú bezpečne krytované
Leštené povrchy
Nekomplikovaná a rýchla sanitácia
Hygienický dizajn pre zamedzenie tvorby baktérií
Rýchle a kvalitné napĺňanie a vyprázdňovanie
PSS V vákuový systém pre rovnorodú štruktúru produktu bez vzduchových
bublín ( K 200 VF, K 330 VF )

Výhody vysokorýchlostných kutrov

Všetky ovládacie prvky sú umiestnené v zornom poli s jednoduchým prístupom

Ovládací panel  PSS K 50 F Detail na reznú hlavu

Závesná stierka na zabránenie vyhadzovania suroviny Ovládací panel PSS K 200 VF



Na kutroch je možné spracovávať teplú a studenú surovinu, alebo zmrazenú surovinu maximálne však do -10 °C až -12 °C

Opcie nožov - podľa spracovávanej suroviny

Jednoduchá montáž a demontáž nožov a nožovej hlavy
Nemenný priemer nožov
Vyvažovanie nožov pomocou dodávaného prípravku od PSS
Štrbina medzi nožom a misou menšia ako 1,5 mm
Pre rezanie v 3 rovinách je použitých 6 nožov 
Pre rezanie v 4 rovinách je použitých 8 nožov (K 330)
Pri K 330 možnosť osadenia len 6 nožov namiesto 8 nožov

Špecifikácia reznej hlavy

Preklápač manipulačných vozíkov (K 200, K 330)
Dávkovanie vody
Celonerezové prevedenie
Vákuový systém (K 200 VF , K 330 VF)
Automatický režim zastavenia kutra podľa navolenej teploty alebo počtu 
otáčok misy

Štandardná výbava
Nože prvého typu Nožová hlava

Zdvíhacie zariadenie pre manipulačné vozíky

Detail na štrbinu medzi misou a nožom

Ďalšie typy - podľa potreby a spracovávanej suroviny vám vieme navrhnúť a dodať niekoľko ďalších typov nožov

Typ III.
Pre najjemnejšiu emulziu párkoviny
či jemnej salámoviny 
Úplne natiahnutý tvar noža poskytuje
najrýchlešie rezanie
Vysoký stupeň jemnosti výsledného produktu
Bielkoviny sú maximálne rozpustené

Typ II.
Pre výrobu suchých klobásových výrobkov
Výťažky bielkovín niesú príliš vysoké čo vedie k najlepšiemu 
uvolňovaniu vody počas dozrievania
Granulácia a štruktúra je veľmi rovnomerná
Tuk, chudé mäso a koreniny sú zmiešané rovnomerne a rýchlo
Plochý profil noža zaručuje najmenší možný stupeň rozotierania
Veľmi krátky čas rezania
Vďaka nízkemu treniu sa nože počas práce neprehrievajú

Typ I. (DELTA)

Pre výrobu varených klobásových výrobkov
Vyvážené rezacie proporcie
Zadná rezná hrana zapezpečuje vysokú úroveň 
emulgácie, najlepšie zmiešavacie vlastnosti a vysokú 
odolnosť proti poškodeniu
Natiahnutá rezná hrana zapezpečuje vysoký stupeň 
jemnosti výsledného produktu a veľmi dobre výťažky 
bielkovín.
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Upozornenie:
V dôsledku kontinuálneho procesu vylepšovania a modernizácie našich produktov môže dôjsť k odchýlkam
a zmenámv charakteristike a popise strojov. Výrobca PSS SVIDNÍK, a.s. si preto vyhradzuje právo meniť niektoré
špecifi kácie a technické parametre svojich výrobkov

PARAMETER PSS K 50 F PSS K 80 F PSS K 120 F PSS K 200 F / VF PSS K 330 F / VF

Príkon nožovej hlavy 18,5 kW 45 kW 55 kW 90 kW 110 kW

Celkový príkon stroja 20 kW 46 kW 58 kW 105 kW 120 kW

Otáčky nožov
miešacie * 100 - 240 ot./min 100 - 300 ot./min 120 - 240 ot./min 100 - 200 ot./min. 100 - 200 ot./min.

rezacie ** 100 - 4800 ot./min 100 - 5000 ot./min 120 - 5900 ot./min 100 - 4300 ot./min. 100 - 3900 ot./min.

Otáčky misy 4, 10, 15, 20 ot./min 1 - 14 ot./min 3, 6, 9, 12 ot./min 3, 5, 7, 10 ot./min. 3, 5, 7, 10 ot./min.

Vákuum - - - 200 m3/h 200 m3/h

Ovládanie cez frekvenčný menič áno áno áno áno áno

Hmotnosť stroja 1 040 kg 1 520 kg 1 850 kg 4 800 kg 5 500 kg

Hlavné rozmery
                                           
                                  

A 1 460 mm 1 980 mm 2 000 mm 2 840 mm 3 050 mm

B 1 100 mm 1 435 mm 1 600 mm 2 640 mm 2 914 mm

C 1 520 mm 1 780 mm 1 760 mm 2 600 mm 2 885 mm

D 920 mm 1 080 mm 1 210 mm 1 520 mm 1 808 mm

E 905 mm 980 mm 990 mm 1 080 mm 1 055 mm

F 1 280 mm 1 460 mm 2 255 mm 1 740 mm 2 083 mm

G - - - 1 950 mm 2 506 mm

H - - - 2 005 mm 2 325 mm

I - - - 1 990 mm 2 225 mm

PSS K VF PSS K F

*    Miešacie otáčky sú nastavené štandardne 2, podľa tabuľky
**  Rezacie otáčky je možné nastaviť podľa priania zákazníka v uvedenom rozsahu. Rezacie otáčky pri K 50, K 80, K 120 sú štandardne 4 voliteľné. 
      Rezacích otáčok je pri kutroch K 200, K 330 štandardne 8 voliteľných.


