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Mikrokutre
PSS mikrokutre sú určené pre prevádzky potravinárske-
ho priemyslu a slúžia na najjemnejšie rezanie a následné 
emulgovanie spracovávanej suroviny. Konštrukcia PSS 
mikrokutrov je navrhnutá tak, že zariadenia je možné 
prakticky využívať nielen pri rezaní mäsa, ale aj pri prí-
prave paštét, nátierok a omáčok rôzneho druhu, či spra-
covávaní ovocia a zeleniny. PSS mikrokutre sú tak záru-

kou efektívneho využitia, pretože zabezpečujú kontinu-
álny proces jemného rezania a  emulgácie a  tak výraz-
ne prispievajú k príprave štrukturálne rovnorodej zme-
si s vynikajúcou kvalitou. Veľkou výhodou PSS mikrokut-
rov je nízko uložená násypka, ktorá umožňuje nekom-
plikované naplnenie stroja. Vďaka dvom stupňom reza-
nia a veľkej reznej rýchlosti je zabezpečené veľmi rýchle 

spracovanie a dosiahnutie požadovanej kvality produk-
tu. Výpustové potrubie vyznačujúce sa možnosťou otá-
čania a zmeny polohy, zaisťuje bezproblémové a rýchle 
vyprázdňovanie. K výbave PSS mikrokutrov patrí aj digi-
tálny snímač teplôt, ktorého funkciou je názorné zazna-
menávanie teploty diela.
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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 
špecifikácie a technické parametre svojich výrobkov

Rezné hrany sa nedotýkajú
Medzera medzi reznými hranami môže byť vyrobená a nastavená 
podľa potreby zákazníka
Najjemnejšie rezanie a následné emulgovanie spracovávanej suroviny
Zabezpečenie kontinuálneho procesu jemného rezania a emulgácie
Príprava štrukturálne rovnorodej zmesi s vynikajúcou kvalitou
Nízko uložená násypka umožňuje nekomplikované naplnenie stroja
Dva stupne rezania a veľká rezná rýchlosť zabezpečujú veľmi rýchle spracovanie 
a dosiahnutie požadovanej kvality produktu
Bezproblémové a rýchle vyprázdňovanie
Názorné zaznamenávanie teploty diela za pomoci digitálneho snímača teplôt
Jednoduché a praktické ovládanie pomocou ovládacích tlačidiel
Elektronické a pohyblivé časti sú zabezpečené ochrannými krytmi
Leštené povrchy
Nekomplikované a dokonalé čistenie

Výhody mikrokutrov

ParaMeter M 4000 M 6000

Kapacita 4 000 kg/h 6 000 kg/h

Otáčky rezného ústrojenstva 2 955 ot./min. 3 000 rpm

Celkový príkon 45 kW 90 kW

Hmotnosť stroja 585 kg 1025 kg

Hlavné rozmery                

A 2 000 mm 2 425 mm

B 1 040 mm 1 241 mm

B 1 105 mm 1 185 mm

Kombinácia zariadení PSS M 4000 a PSS UM 500 P

Stator Rotor

Porezanie suroviny pri vysokej rýchlosti za pomoci veľkého počtu 
protibežných nožov umiestnených na statoroch a rotoroch
Mimoriadne účinné rezanie vďaka vysokým obvodovým rýchlostiam
Kvalita rezu vďaka tvaru ostria a uhlu sklonu nožov
Minimálna strižná medzera medzi nožmi statorov a rotorov 
Homogenizovaná štruktúra suroviny bez prítomnosti vlákien
Kapacita rezania zabezpečená veľkým počtom nožov
Rýchly ťah suroviny z násypky a jej prietok cez rezné zloženie
Primeraný nárast teploty výslednej suroviny

Princíp práce mikrokutra
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