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PSS SG / SGS / SCG
Rýchlostné rezačky
Rýchlostné rezačky PSS sú viacúčelové 
a všestranné zariadenia pre prevádzky 
potravinárskeho priemyslu a sú určené na rezanie 
akéhokoľvek druhu čerstvého mäsa, ale taktiež aj 
mrazeného mäsa ako aj celých blokov mrazeného 
mäsa až do -25°C (SCG). 

PSS rýchlostné rezačky umožňujú hrubé ako aj 
úplne jemné rezanie a zabezpečujú vynikajúcu 
akosť výsledného produktu. Zariadenia sú zárukou 
efektívneho a praktického využitia a zaisťujú vysoký 
výkon a spoľahlivú prevádzku. Podľa druhu zvolenej 
reznej sady sa získava výsledný produkt požadovanej 

štruktúry. Kvalitné PSS rezné ústrojenstvo zaisťuje 
bezproblémové rezanie, minimálne opotrebovanie a 
získanie produktu prvotriednej kvality.

PSS SGS 
(Rýchlostné rezačky samo-podávacie)

PSS SCG 
(Rýchlostné kombinované rezačky)

PSS SG 
(Rýchlostné rezačky)

SG 200 SG 250

čerstvé mäso 
4 000 - 8 000 kg/h

čerstvé mäso 
6 500 - 15 000 kg/h

objem násypky 
280 l + 220 l

objem násypky 
340 l + 220 l

kapacita násypky
250 l + 200 kg

kapacita násypky
310 l + 200 kg

SGS 200 SGS 250

čerstvé mäso 
4 000 - 8 000 kg/h

čerstvé mäso 
6 500 - 15 000 kg/h

objem násypky 
1 200 l

objem násypky 
1 200 l

kapacita násypky
1 000 kg

kapacita násypky
1 000 kg

 

 

SCG 200 SCG 280 SCG 280 STRONG

čerstvé mäso 
4 000 - 13 000 kg/h

čerstvé mäso 
6 500 - 22 000 kg/h

určená na rezanie 
čerstvých koží alebo 

mrazených blokov koží
2 000 - 4 000 kg/h

bloky mrazeného mäsa
2 000 - 4 000 kg/h

bloky mrazeného mäsa
3 000 - 14 000 kg/h

objem násypky 
590 l + 220 l

objem násypky
350 l + 220 l

objem násypky 
550 l + 220 l

kapacita násypky
520 kg + 200 kg

kapacita násypky
300 kg + 200 kg

kapacita násypky
500 kg + 200 kg



Rýchle rezanie akéhokoľvek druhu čerstvého mäsa a iných potravinárskych 
produktov
Rezanie blokov mrazeného mäsa až do -25 °C (SCG)
Vynikajúca akosť produktu pri hrubom ako aj úplne jemnom rezaní
Vysoký výkon zariadenia a spoľahlivá prevádzka
Jednoduché posúvanie spracovávanej suroviny k reznému šneku a následne 
k samotnému reznému ústrojenstvu za pomoci podávacieho krídla (SGS)
Stály a dôkladný prísun produktu  do reznej sekcie a zabránenie 
hromadenia veľkého množstva produktu v násypke s objemom 1200L (SGS)
Kvalitné PSS rezné ústrojenstvo zaisťuje bezproblémové rezanie, minimálne 
opotrebovanie a získanie produktu prvotriednej kvality

Jednoduché a praktické ovládanie
Nezávislá regulácia rýchlosti každého z dvoch šnekov (SCG)
Bezpečnostný kryt reznej hlavy a bezpečnostný spínač k údržbe
Vozík na príslušenstvo
Otočný žeriav pre jednoduchú manipuláciu
Jednotlivé elektronické a pohyblivé časti zariadenia bezpečne krytované
Leštené povrchy
Nekomplikovaná a rýchla sanitácia
PSS BES eliminačný systém kostí

Výhody rýchlostných rezačiek

PSS SG 200 PSS SGS PSS SCG 280

Rozdiel medzi PSS SCG 280 a PSS SCG 280 STRONG

PSS SCG STRONG je maximálne prispôsobená na rezanie koží
PSS SCG STRONG je konštrukčne väčšia a robustnejšia so zosilnenými stenami
PSS SCG STRONG má väčší objem násypky
PSS SCG STRONG obsahuje špeciálne patentované riešenie od PSS, ktoré napomáha rezaniu koží
PSS SCG STRONG má výkonnejší motor na podávacom šneku
PSS SCG STRONG má upravené a silnejšie šneky (podávací aj rezný)
PSS SCG STRONG má predné veko kompletne vyrobené z nerezovej ocele a uchytené skrutkami

Rezačka PSS SCG 280 STRONG  pri rezaní koží

Veľkosť produktu po rezaní závisí od 
zvolenej reznej sady

Meranie teploty produktu po rezaníRezná hlava SCG 280 STRONG s produktomNásypka SCG 280 STRONG s kožami



Výber základných opcií

PSS BES eliminačný systém kostí

Zrkadlovo leštený šnek

Zrkadlovo leštená násypka

Inšpekčný schod

Inšpekčná plošina

Inšpekčná plošina s bezpečnostným zábradlím

Predĺženie steny násypky

Prídavná násypka

Bezpečnostné lanko okolo násypky

* záleží od teploty mäsa a zvolenej reznej sady

PSS BES - Eliminačný systém kostí

PSS BES - Eliminačný systém kostí
Tento systém umožňuje dokonalú separáciu chrupaviek, šliach a iných 
tvrdých častíc od samotného mäsa a zaisťuje tak minimálny úbytok 
zostatkového mäsa.

Nežiaduce elementy sú odvádzané potrubím
Po nazhromaždení  sa programovo vyfúknu prostredníctvom piestu

PARAMETER SG 200 SG 250 SGS 200 SGS 250 SCG 200 SCG 280 SCG 280 STRONG

Príkon rezného šneku 30 kW 55 kW 30 kW 45 kW 55 kW 110 kW 110 kW

Príkon podávacieho šneku - - - - 11 kW 18,5 kW 30 kW

Príkon podávacieho krídla - - 2,2 kW 2,2 kW - - -

Ovládanie cez frekvenčné meniče áno áno áno áno áno áno áno

Hmotnosť stroja 1 790 kg 2 100 kg 2 280 kg 2 380 kg 3 000 kg 4 400 kg 4 700 kg

Výkon čerstvé 
mäso*

jemné rezanie 4 000 kg/h 6 500 kg/h 4 000 kg/h 6 500 kg/h 8 000 kg/h 10 000 kg/h 10 000 kg/h

hrubé rezanie 8 000 kg/h 15 000 kg/h 8 000 kg/h 15 000 kg/h 16 000 kg/h 22 000 kg/h 22 000 kg/h

Výkon 
mrazené 
bloky *

jemné rezanie - - - - 3 600 kg/h 8 000 kg/h 8 000 kg/h

hrubé rezanie - - - - 7 200 kg/h 16 000 kg/h 16 000 kg/h

Priemer reznej súpravy 200 mm 250 mm 200 mm 250 mm 200 mm 280 mm 280 mm

Objem násypky 280 l + 220 l 340 l + 220 l 1 200 l 1 200 l 350 l + 220 l 550 l + 220 l 590 l + 220 l

Rezné zloženie pre rezačky

Kapacita rezania
Druh suroviny (čerstvé mäso, mrazené mäso, kože)
Štruktúra finálneho produktu

Rezné zloženie je vyberané podľa rôznych kritérií:

3-dielne rezné zloženie 5-dielne rezné zloženie

rezná doska nôž rozkrajovač rezná doska nôž rozkrajovač



PSS SVIDNÍK, a.s.
Sovietských hrdinov 460/114
089 01 Svidník, Slovakia

tel.: +421/54/786 21 11
fax:  +421/54/752 09 04

predaj@pss-svidnik.sk

www.pss-svidnik.sk









PSS SG PSS SGS PSS SCG

Upozornenie:
V dôsledku kontinuálneho procesu vylepšovania a modernizácie našich produktov môže dôjsť k odchýlkam a zmenám
v charakteristike a popise strojov. Výrobca PSS SVIDNÍK, a.s. si preto vyhradzuje právo meniť niektoré špecifi kácie a 
technické parametre svojich výrobkov.

ROZMER SG 200 SG 250 SGS 200 SGS 250 SCG 200 SCG 280 SCG 280 STRONG

A 3 015 mm 3 110 mm 3 390 mm 3 390 mm 3 200 mm 3 480 mm 3 772 mm

B 1 180 mm 1 170 mm 2 200 mm 2 200 mm 1 233 mm 1 490 mm 1 487 mm

C 2 320 mm 2 360 mm 2 570 mm 2 570 mm 2 523 mm 2 770 mm 2 768 mm

D 830 mm 830 mm 785 mm 785 mm 825 mm 845 mm 845 mm

E 1 960 mm 2 040 mm 2 280 mm 2 280 mm 2 100 mm 2 370 mm 2 366 mm

F - - 2 570 mm 2 570 mm 2 810 mm 3 132 mm 3 136 mm

Produkt rezačky SGS Rezná hlava SG 200 Rezná hlava SG 200 s produktom Veľkosť produktu po rezaní závisí od 
zvolenej reznej sady

Násypka SG 200 s podávacím zariadením Centrálny kontrolný panel SG 200 Nástrojový vozík Násypka SCG 280 s blokmi mrazeného mäsa


