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PSS SF
Rýchlostné drviče
PSS SF rýchlostné drviče sú určené pre prevádzky potra-
vinárskeho priemyslu na rýchle rezanie celých blokov 
mrazeného mäsa a rôznych iných potravín s teplotou až 
do -25 °C. PSS SF zaručujú šetrné a čisté rezanie produk-
tu na malé, stredné alebo veľké vločky. Bloky mrazeného 

mäsa alebo iné potraviny sú vkladané na odklopný stôl 
PSS SF a automaticky podávané  k reznému valcu, pri-
čom prítlačné zariadenie zaisťuje optimálnu polohu blo-
ku na čisté a kvalitné rezanie produktu. Na PSS SF 820 je 
možné súbežné ukladanie 2 blokov v pozdĺžnom smere. 

PSS SF dosahujú vysoký výkon aj vďaka dizajnu rezného 
valca, ktorý spracuje bloky o veľkosti 600x400x200 mm. 
PSS SF 620 má 7 nožov a PSS SF 820 má 9 nožov umiest-
nených na reznom valci, ktoré sú štandardne nastaviteľ-
né na 3 hrúbky rezania.

Rezanie blokov mrazeného mäsa a iných potravín až do - 25 °C
Šetrné a čisté rezanie produktu na malé, stredné alebo veľké vločky
Automatické posúvanie bloku k reznému valcu
Prítlačné zariadenie zaisťuje optimálnu polohu bloku na kvalitné rezanie
Vysoký výkon vďaka modernému dizajnu
7 nožov nastaviteľných na 3 hrúbky rezania
Odklopný bezpečnostný kryt
Odklopný stôl ako pracovný priestor pre obsluhu
Leštené povrchy
Jednoduchá a rýchla sanitácia

Výhody zariadení PSS SF
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PSS SF

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
špeci� kácie a technické parametre svojich výrobkov

Blok mrazeného mäsa pred drvením Výsledok po drvení bloku mrazeného mäsa

Blok syra pred drvením Výsledok po drvení bloku syra

Ovládací panel SF 620

PARAMETER PSS SF 420 PSS SF 620 PSS SF 820

Príkon 9,2 kW 11 kW 18,5 kW

Hmotnosť stroja 904 kg 960 kg 1 040 kg

Výkon (záleží od veľkosti blokov a hrúbky rezania) 4 000 kg/h 6 000 kg/h 11 000 kg/h

                                 A) Hrúbky rezania - 3/6/9 mm 14/17/20 mm

                                 B) Hrúbky rezania 14/17/20 mm 14/17/20 mm 39/42/45 mm

Rozmer rezného priestoru
420 mm x 600 mm x 270 

mm
620 mm x 600 mm x 270 

mm
820 mm x 600 mm x 270 

mm

Hlavné 
rozmery                                  

A 2 380 mm 2 380 mm 2 380 mm

B 1 470 ± 50 mm 1 470 ± 50 mm 1 470 ± 50 mm

C 1078 mm 1168 mm 1 380 mm

D
BIGBOX 796 ± 50 mm 796 ± 50 mm 796 ± 50 mm

Manipulačný vozík 716 ± 50 mm 716 ± 50 mm 716 ± 50 mm

E 1 052 ± 50 mm 1 052 ± 50 mm 1 052 ± 50 mm


