
   

Grasselli
Zpracování masa - porcovací, krájecí a 
stahovací stroje nejvyšší kvality.



Strana 2 objednavky@petruzalek.cz

Grasselli

Krájecí stroje

Krájeèe pøedstavují technologicky vyspìlé øešení pro zpracování èerstvého masa. Grasselli navrhuje a vyrábí vysoce kvalitní 
stroje, které umožòují extrémní pøesnost v krájení, vysoký výkon, bezpeènost obsluhy a hygienu. Stroje jsou jednoduché na 
obsluhu, údržbu i èistìní. Všechny modely odpovídají hygienickým a bezpeènostním normám pro zpracování masa.

NSL øada krájecích strojù

Krájecí stroje krájí dokonale paralelní øezy s pomocí víceúèelového øezného systému Grasselli, kapacita až 2000 kg/hod. Krájí 
maso s kostí nebo vykostìné, èerstvé èi mražené. Rychlost krájení, výška øezné komory a kontrolní tlak jsou nastavitelné. 
Jedná se o extrémnì univerzální stroje s rùznými možnostmi krájení pro rùzné druhy produktù. Øešení šitá na míru jsou k 
dispozici na pøání zákazníka, rùzné profi ly nožù k dosažení maximálního výkonu. 
Volitelný systém rychlé výmìny èepele umožòuje zmìnit kompletní øeznou sadu bìhem nìkolika minut. Rám je vyroben 
výhradnì z testované a certifi kované nerezové oceli. Stroje nevyžadují žádné náøadí pro pøípravu èistìní nebo pøi výmìnì 
sady ostøí / plátkovaèe.

Spoleènost byla založena v roce 1975 Giorgiem Grassellim na základì poptávky zákazníkù po výrobì stahovacích a 
naklepávacích strojù. Díky fenomenálnímu úspìchu tìchto jednotek se v roce 1993 spoleènost posunula do oblasti vývoje a 
výroby inovaèních krájecích strojù a porcovacích systémù. 
Dnes je cílem Grasselli i nadále posilovat svou celosvìtovou vedoucí pozici na trhu v krájení a balení èerstvého masa. Spoleènost 
neustále rozšiøuje svou globální síť stovek spolupracovníkù, jejichž pomoc a podpora jim napomáhá pøi vývoji produktù.

Prùmyslové krájeèe

Vlastnosti

NSL 400 NSL 600 NSL 800

Výška x šíøka x hloubka (mm) 1410 x 986 x 1450 1410 x 1200 x 1450 1410 x 1382 x 1450

Váha (kg) 590 700 810

Pracovní šíøka (mm) 396 610 792

Max. výška produktu (mm) 140 140 140
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KSL Horizontální krájeè

Krájecí stroje, které krájí dokonale paralelní øezy s pomocí víceúèelového øezného systému Grasselli, kapacita krájení až 
2000 kg/hod èerstvého nebo vaøeného vykostìného masa. Nastavitelná provozní rychlost ± 40%. Krájeè má až 380 mm 
použitelné šíøky øezání a maximální výškou výrobku 100 mm. 

Plnì nastavitelný - umožòuje úplnou kontrolu výrobku a dává schopnost krájet jemné výrobky. Rozmanitost profi lù ostøí pro 
širokou škálu aplikací. Rám je vyroben výhradnì z testované a certifi kované nerezové oceli. Navržen pro integraci do plnì 
automatizovaných výrobních linek. 

Zaøízení nevyžaduje žádné náøadí pro pøípravu èistìní a navíc všechny složky zùstávají pøipojeny. Všechny hlavní mechanické 
souèásti jsou vyrobeny ze speciální vysoce kvalitní zušlechtìné oceli.

KSL

Výška x šíøka x hloubka (mm) 1250 x 1480 x 1846

Váha (kg) 630

Pracovní šíøka (mm) 380

Max. výška produktu (mm) 100



Strana 4 objednavky@petruzalek.cz

Grasselli

KSL-CBU jednotka na  kuøecí prsa

Stroj pracuje jako standardní KSL horizontální krajeèka èerstvého vykostìného masa, nebo jako automatický separátor 
kuøecích prsou. Navíc má schopnost automaticky oddìlit a odklonit na oddìlené výstupní pásy 2 plátky, v pøípadì že je ke 
krájení použito více ostøí.

Standardní konfi gurace KSL-CBU obsahuje rozšíøený vstupní pás a horní oddìlovací pás. Vstupní pás obsahuje vlastní nastavení 
dìlícího systému pro kuøecí prsa, rychlý pøepínaè mezi samostatným oddìlovacím ostøím a vícenásobným krájecím nožem, 
plus externí ovládaèe k nastavení spodního tlaku. Pøíprava stroje k èistìní probíhá bez použití náøadí, všechny komponenty 
zùstávají pøipojeny. 

KSL-CBU nabízí celou pracovní šíøku 350 mm (KSL-CBU / 4) nebo 700 mm (KSL-CBU / 8) na 2 samostatné pruhy. 
KSL-CBU / 8 navržena pro vysoké nároky na objem rozdìlit nebo plátkovat èerstvá vykostìná kuøecí prsa, 
rychlost až 11023 liber \ h 
V KSL-CBU / 8 ve spojení s NSA1000 poskytuje vysokou kvalitu, vysoce výkonnou øezaèku páskù. 

KSL-CBU/4 KSL-CBU/8

Výška x šíøka x hloubka (mm) 1243 x 2783 x 1412,5 1243 x 2783 x 2015

Váha (kg) 700 780

Max. pracovní šíøka (mm) 350 350 + 350

Max. pracovní výška (mm) 100 100
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NSA øada - automatické stroje na plátkování 

Plátkovací stroj, který øeže jednotnì paralelnì, krájí s pomocí víceúèelového øezného systému Grasselli. Využitelná šíøka 610 
nebo 1000 mm, minimální tloušťka ostøí 3 nebo 5 mm u èerstvého vykostìného masa. Rychlost krájení, výška øezné komory 
a ovládací tlak jsou nastavitelné. 

Jedná se o extrémnì univerzální stroje s rùznými možnostmi krájení, rùznorodé profi ly ostøí pro maximální výkon. Volitelný 
systém rychlé výmìny èepele umožòuje zmìnit kompletní øezací sadu bìhem nìkolika minut. 

Rám je vyroben výhradnì z testované a certifi kované nerezové oceli. Stroje nevyžadují žádné náøadí pro pøípravu hygieny 
nebo pøi výmìnì sady ostøí/plátkovaèe.

NSA 600 NSA 1000

Výška x šíøka x hloubka (mm) 1412 x 1204 x 2165 1415  x 1600 x 2178

Váha (kg) 880 1190

Pracovní šíøka (mm) 610 1000

Max. výška produktu (mm) 120 120
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NSA XC Crosscut - pøíèný øez

Grasselli vstupuje na trh 3D redukce se zaèlenìním „tøídimenzionálního“ unikátního krájecího øešení v kombinaci s 
osvìdèeným víceúèelovým øezným systémem Grasselli. Sytém pøíèného øezu byl vyvinut s cílem poskytnout nejvyšší kvalitu 
øezu a dát naprostou kontrolu a fl exibilitu nad rozmìry výrobku a rychlostí. 
NSA 600 až 1000 jsou nyní k dispozici ve verzi XC, jinak øeèeno verze Pøíèného øezu dává schopnost dát øízenou redukci 
skuteèného formátu 2D. Je možné kombinovat XC jednotky s Grasselli strojem KSL a tím dosáhnout perfektní, plnì 
kontrolovatelné skuteèné 3D krájení.
Tento systém umožòuje dokonalou 3D redukci velikosti s výrobními kapacitami nad 4000 kg/hodinu, je  vhodný jak pro 
èerstvé, tak vaøené výrobky. 

Rùzné profi ly ostøí, které jsou k dispozici, umožòují snížení velikosti øady èerstvých a vaøených produktù, jako jsou: 
• èerstvé a vaøené kuøecí maso a èerstvá stehna, 
• èerstvé krùtí maso jako jsou laloky, stehna; 
• vaøené chobotnice; 
• cibule, lilek, žampiony, rajèata, zelené a èervenolisté saláty, èekanka, paprika, atd.
• vaøená a uzená masa, jako je vaøené vepøové kýty a plece, mortadella, slanina, atd. 
• vepøové sádlo pro další zpracování atd.

NSA XC

Výška (mm) 1422 - 1490

Šíøka (mm) 2396 - 2758

Hloubka (mm) 1200 - 1950

Váha (kg) 1120 - 1450

Max. pracovní výška (mm) 60

Max. pracovní šíøka (mm) 600 - 1000

Max. 3D øezná šíøka (mm) 50

Max. výška produktu (mm) 80
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Maloobchodní krájeèe

CSL Kompaktní krájeè

Krájeè nabízí maximální pøesnost a kvalitní øezání díky víceúèelovému øeznému systému Grasselli. Extrémní fl exibilita je 
dosažena díky mnoha dostupným krájecím sadám pro vykostìné maso, s minimální rozteèí 4 mm. Rychlost až 4 cykly za 
minutu, bez potøeby stlaèeného vzduchu. Hlavní výhodou stroje jsou minimální provozní náklady vzhledem k robustnosti 
zvolených materiálù. 

Pøístroj je kompaktní konstrukce, je snadné ho zaèlenit do jakéhokoli pracovního prostøedí, má maximální pøístup pro údržbu. 
Pøíprava stroje na èistìní nevyžaduje použití nástrojù. Volitelný systém rychlé výmìny èepele umožòuje zmìnit kompletní 
øezací sadu bìhem nìkolika minut. Rám stroje je kompletnì vyroben ze silnìjší a kvalitnìjší nerezové oceli.

CSL

Výška x šíøka x hloubka (mm) 1383 x 985 x 1347

Váha (kg) 450

Pracovní šíøka (mm) 340

Max. výška produktu (mm) 130
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Tento stroj je kompaktní, stabilní a promìnitelný bìhem nìkolika sekund z ruèního potravináøského stroje (páskovaèky a 
krájeèky) na naklepávaèku bez použití jakéhokoliv nástroje. 

Minimální øezná tloušťka 5 mm pøi možné øezné šíøce 200 mm. 

Vysoká kapacita jak pøi krájení, tak pøi naklepávání bez potøeby oøíznout nebo zchladit výrobek pøed zpracováním, vèetnì 
seøazení výrobkù díky vstupním a výstupním dopravníkùm. 

Jedná se o ideální øešení pro prùmyslové zpracovatele masa, restaurace, catering a øeznictví specializované na služby na míru.

ST200 stolní øezaèka páskù a naklepávaèka

ST200

Výška x šíøka x hloubka (mm) 497 x 1038 x 378

Váha (kg) 80

Max. tloušťka produktu (mm) 30

Min. tloušťka pásku (mm) 5

Max. šíøka øezání (mm) 200

Max. výška produktu (mm) 50

Pracovní rychlost (m/sec) 0.245
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Porcování   

Grasselli navrhuje a vyrábí kompletní øešení pro porcování a balení jednotlivých plátkù masa. Bez požadavkù chlazení 
pøedcházející porcování, Grasselli stroje zaruèují vysoký objemem výroby, pøesné porce, stohování a extrémní pøesnost 
umístìní do misek. To vede k výraznému snížení provozních nákladù a zlepšení hygieny.

CWS Øízený váhový krájeè 

Konstantní korelace znamená „jedna-hmotnost = jedna-tloušťka“. Krájí až 10,500 øezù / h (až 6 cyklù / min.). Krájeè je 
extrémnì pøesný v porcování (± 2 gr bez ohledu na stanovenou hmotnost a nabízí navíc vynikající kvalitu øezu. Programovatelné 
krájení, variabilní plátky z každého kusu. 

Krájeè má uživatelsky pøívìtivé ovládání a vizuální programové rozhraní pro všechny druhy mas, navíc je vybaven recepty na 
míru, vèetnì možnosti øezání bez odpadu. Kompletní diagnostika prostøednictvím zabudovaného poèítaèe. 

Bezpeènostní systém

Grasselli stahovací a naklepávací stroje jsou jediné stroje tohoto druhu na svìtì s TUV-GS certifi kací a jsou vybaveny 
patentovaným bezpeènostním systémem WCLO. Jedná se o elektronické bezpeènostní zaøízení, které je schopno zaruèit 
úplnou bezpeènost jak pro obsluhu stroje, tak pro jakoukoliv tøetí stranu, která mùže náhodnì pøijít do styku se strojem. 
Vzhledem k dodržování všech bezpeènostních a kvalitativních parametrù, jsou produkty Grasselli certifi kovány vìtšinou 
celosvìtových agentur.

Bezpeènostní systém CLO 

Grasselli SpA vytvoøila CLO elektronické bezpeènostní zaøízení, jediné svého druhu na trhu a celosvìtovì patentované, které 
je na vyžádání namontováno na nové Grasselli naklepávací a stahovací stroje nebo jako sada pro stroje Grasselli. Systém 
chrání vaše spolupracovníky od nebezpeèí úrazu pøi používání naklepávaèky nebo stahovaèky. 
Certifi káty: 
• Snižují pracovní úrazy o 83%; 
• Zavádí exkluzivní bezpeènostní systému Grasselli; 
• Nehody nelze pøièíst stroji; 

Systém je k dispozici pro následující stroje: RST 520 M a NST 600 P

CWS

Výška x šíøka x hloubka (mm) 1625 x 3619,1 x 1025

Pracovní šíøka (mm) 550

Max. prùmìr (mm) 190

Váha (kg) 1360

Max. výška produktu (mm) 150
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NAB 520 DD naklepávaè a odmašťovaè vepøového
 
Využitelná šíøka 520 mm 
Model Grasselli NAB 520 DD naklepávaè a odmašťovaè vepøového 
automaticky naklepe a zbaví tuku maso, na pøedem zvolenou hloubku 
tuku, vykostí vepøovou peèeni, záda, boky a ramena k dosažení efektivní 
vrstvy tuku a užiteèného výnosu.

NAB 520 M stahovaèka drùbeže 

Využitelná šíøka 520 mm 
NAB verze M, jako souèást øady NAB, má rùzné vestavby pro perfektní 
stažení z kùže jemných produktù. Speciální produkt drží koleèkové muldy 
ve tvaru výrobkù, což eliminuje poškození masa.

Široká škála možností pro vstupní a výstupní dopravníky s výškovì 
nastavitelnými pásy. Zcela automatický stroj pro zabudování do linky. 

Základní stroj je vyroben výhradnì ze silného nerezového plechu, 
který je testován a certifi kován jako neradioaktivní. Všechny hlavní 
mechanické a elektrické komponenty jsou pøístupné prostøednictvím 
dvou boèních pøístupových panelù.

NAB 520 Automatický naklepávaè

Stroj s využitelnou šíøkou 520 mm nebo 720 mm, má univerzální design pro všechny možné aplikace: NAB pro naklepání 
vepøového, NAB_CD pro stažení drùbeže z kùže. Všechny integrované ovládací prvky zajišťují kompaktní sanitární design a 
zabraòují kontaminaci nebo zásahem do kontroly kontaktem s výrobkem. 

Stroj je vybaven vestavìným naklepávaèem (vèetnì odmaštìní) s ovládáním nastavení tloušťky. Vybaven exkluzivním 
ozubeným válcem, který je vyroben ze speciální vysoce odolné oceli a instalován s tøílùžkovými ložisky na tvrzeném hnacím 
øetìzu, výkonná ložiska zajišťují odolnost a dlouhou životnost.

Stahovaèky z kùže a naklepávaèky 

Vyrobené podle nejpøísnìjších kritérií prùmyslu jsou Grasselli stahovaèky intuitivní a uživatelsky pøívìtivé stroje. Stahovací a 
naklepávací stroje zaruèují mimoøádnou spolehlivost a výkon, s vysokými výnosy a pøesností pøi zpracování každého druhu 
výrobku, a to i tìch nejjemnìjších.

NAB 520

Výška x šíøka x hloubka (mm) 1248 x 960 x 2120

Váha (kg) 460

Pracovní šíøka (mm) 520
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Ovládací páèka na tloušťku vnìjšího øezu / kùže, zabudovaný nožní 
pedál. Víceúèelový vstupní zásobník s nìkolika profi ly tak, aby 
vyhovovaly specifi ckým produktùm / aplikacím. Podvozek stroje je 
vyroben výhradnì z 6 mm silného plechu z nerezové oceli, testované 
a certifi kované jako neradioaktivní. 

Všechny hlavní mechanické a elektrické komponenty jsou pøístupné 
prostøednictvím jediného pøístupového panelu. 
Volitelný bezpeènostní systém „CLO“ je k dispozici na vyžádání.

RST 800 P naklepávaèka vepøového

Ideální pro naklepávání a odtuènìní vepøových beder s kostí, s krkem, použitelná šíøka 800 mm. Ergonomická pracovní 
výška a vstupní prostor pro zlepšení manipulace s výrobkem a bezpeènost. Tvrzený ozubený válec a výkonná ložiska zajišťují 
trvanlivost a dlouhou životnost.

NST 600 P Manuální naklepávaèka 

Stroj je vybaven ergonomickou pracovní výškou, vstupním prostorem pro zlepšení manipulace s výrobkem a bezpeènost, 
použitelná šíøka 600 mm. Tvrzený ozubený válec a výkonná ložiska zajišťují trvanlivost a dlouhou životnost. Systém rychlé 
výmìny ostøí zajišťuje výmìnu nožù bez použití nástrojù, což minimalizuje prostoje. Ovládací páèka na tloušťku vnìjšího øezu 
/ kùže, zabudovaný nožní pedál. 

Víceúèelový vstupní zásobník s nìkolika profi ly tak, aby vyhovovaly specifi ckým produktùm / aplikacím. Podvozek stroje je 
vyroben výhradnì ze silného plechu z nerezové oceli, která je testována a certifi kována jako neradioaktivní. Všechny hlavní 
mechanické a elektrické komponenty jsou pøístupné prostøednictvím jediného pøístupového panelu. Volitelný bezpeènostní 
systém „CLO“ je k dispozici na vyžádání.

RST 800 P

Výška x šíøka x hloubka (mm) 940 x 1075 x 530

Váha (kg) 210

Pracovní šíøka (mm) 800

NST 600 P

Výška x šíøka x hloubka (mm) 1071 x 974 x 710

Váha (kg) 166

Pracovní šíøka (mm) 600
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Jedná se o kompaktní stroj, s kterým se snadno pohybuje, ideální pro 
malé až støednì velké výrobní zaøízení, použitelná šíøka stažení je 350 
mm. Integrovaný systém ovládání tloušťky kùže. 

Hygienický design, bez rovných ploch a rádius hran podporují úèinné 
èistìní. Tvrzený ozubený válec a dvojitá ložiska zlepšují trvanlivost a 
zajišťují dlouhou životnost. Vysoká rychlost ozubeného válce zlepšuje 
výrobní tempo. 

Všechny hlavní mechanické a elektrické komponenty jsou pøístupné 
prostøednictvím jediného pøístupového panelu. Konstrukce z nerezové 
oceli.

RST 520 M stahovaèka membrány 

Stroj je vybaven ergonomickou pracovní výškou, vstupním prostorem pro zlepšení manipulace s výrobkem a bezpeènost, 
použitelná šíøka 520 mm. Tvrzený ozubený válec a výkonná ložiska zajišťují trvanlivost a dlouhou životnost, vysoká rychlost 
ozubeného válce zlepšuje výrobní tempo.

C 35 P naklepávací stroj 

Více možností rozteèe zubù válce (vèetnì duální rozteèe), pøizpùsobitelné 
specifi ckým aplikacím zvyšují produktivitu práce. Systém rychlé výmìny 
èepele umožòuje zmìnu ostøí bez použití nástrojù, minimalizuje pracovní 
prostoje, nedílnou souèástí je nožní pedál. Dynamický pneumatický 
èistící systém ozubeného válce byl navržen pro maximální úèinnost 
èistìní a minimální spotøebu vzduchu. 

Základna je vyrobena výhradnì z 6 mm silného plechu z nerezové 
oceli, testované a certifi kované jako neradioaktivní. Všechny hlavní 
mechanické a elektrické komponenty jsou pøístupné prostøednictvím 
jediného pøístupového panelu. Volitelný „CLO“ bezpeènostní systém je 
k dispozici na vyžádání.

RST 520 M

Výška x šíøka x hloubka (mm) 950 x 700 x 660

Váha (kg) 210

Pracovní šíøka (mm) 520

C 35 P

Výška x šíøka x hloubka (mm) 990 x 570 x 600

Váha (kg) 93

Pracovní šíøka (mm) 350
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C 35 M stahovací stroj 

Dynamický pneumatický èistící systém ozubeného válce byl navržen pro maximální úèinnost èistìní a minimální spotøebu 
vzduchu, využitelná šíøka stažení je 350 mm. Kompaktní stroj, s kterým se snadno pohybuje, ideální pro malé až støednì 
velké výrobní zaøízení. Hygienický design, bez rovných ploch a rádius hran poskytují úèinné èistìní. Tvrzený ozubený válec 
a dvojitá ložiska zlepšují trvanlivost a zajišťují dlouhou životnost. Vysoká rychlost ozubeného válce zlepšuje výrobní tempo.

Všechny hlavní mechanické a elektrické komponenty jsou pøístupné prostøednictvím jediného pøístupového panelu. 
Konstrukce z nerezové oceli, testovaná a certifi kovaná jako neradioaktivní.

T 300 M stahovací stroj 

Model je vybaven praktickou pracovní plochou a stolem pro zlepšení manipulace s výrobkem, použitelná pracovní šíøka je 
300 mm. Ekonomický model, je ideální pro obchody a gastronomii. 
Zcela pøístupný pro úèely údržby. Pøíprava k èistìní nevyžaduje použití nástrojù, automatický systém èištìní vzduchu.

C 35 M

Výška x šíøka x hloubka (mm) 990 x 520 x 640

Váha (kg) 93

Pracovní šíøka (mm) 350

T 300 M

Výška x šíøka x hloubka (mm) 950 x 472 x 540

Váha (kg) 85

Pracovní šíøka (mm) 300
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Bezpeènostní systém

Grasselli stahovací stroje jsou jediné stroje tohoto druhu na svìtì s TUV-GS certifi kací a jsou vybaveny patentovaným 
bezpeènostním systémem. Jedná se o elektronické bezpeènostní zaøízení, které je schopno zaruèit úplnou bezpeènost jak 
pro obsluhu stroje, tak pro jakoukoliv tøetí stranu, která mùže náhodnì pøijít do styku se strojem. Vzhledem k dodržování 
všech bezpeènostních a kvalitativních parametrù, jsou produkty Grasselli certifi kovány vìtšinou celosvìtových agentur.

Patentovaný systém
Bezdrátový bezpeènostní systém WLO

Vlastnosti: 
• Pracovní prostor obsluhy je omezen na velmi krátkou vzdálenost od stroje. Když pracovník vykroèí z této pracovní 

plochy, stroj se vypne.
• Bezdrátový systém umožòuje obsluze pohybovat se volnì mimo dosah stroje bez rizika, že funkce stroje bude 

možné aktivovat tøetími stranami.
• Obsluha má možnost pohybovat se mezi rùznými stroji, vybavenými systémem WLO, aniž by bylo nutné provést další 

nastavení.
• Obsluha již nemá díky bezdrátovému systému žádné fyzické spojení se strojem. To eliminuje nebezpeèí 

náhodných škod.
• Rádiový pøenos s bezpeènostními kódy k zabránìní neoprávnìné manipulace. 
• Velmi uživatelsky pøívìtivé, bez kalibrace pøed spuštìním.
• Okamžitá indikace stavu spárování s pøístrojem (barevné svìtlo na stroji èervená/zelená).
• Vysílaè má interní dobíjecí baterií, která bude 

funkèní +/- 12 hodin, kontrola nabití v reálném èase.
• Nìkolik typù nabíjeèek.
• Doba zastavení v pøípadì kontaktu rotujících èástí 

s ochrannou rukavicí: <500ms.

K dispozici pro stroje øady MS


