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Vteřiny místo minut
Minuty místo hodin 
Hodiny namísto dnů

Teplotní
homogenita

Dielektrickým ohřevem
lze dosáhnout

vyšší teploty uvnitř produktu 
než na jeho povrchu



PRŮMYSLOVÝ 
MIKROVLNNÝ OHŘEV
ROmiLL má ve střední Evropě výsadní 
postavení počtem aplikací v řadě odvětví

• Mikrovlny buď nahrazují konvenční ohřev, nebo se 
pořizují k dosažení nové kvality zpracování

• Každé nové aplikaci předchází experimentální 
ověřování, při němž se zkoumá, s jakým efektem 
resp. zda vůbec lze problematiku řešit mikrovlnami

• Jde o nákladné investiční celky s vysokou přidanou 
hodnotou, tvořené sofistikovanými systémy

• Zařízení jsou kontinuální i dávkové, zpravidla 
vyvinuté individuálně na míru specifickému procesu



CELOSVĚTOVĚ UNIKÁTNÍ APLIKACE:
• Napařování velkorozměrové dřevní 

kulatiny
• Enzymatická inaktivace máku
• Bleskové lepení pěnových hmot
• Vulkanizace dvouvrstvých hadic
• Pasterizace a termocitlivé sušení 

suchých potravin
Rarita – vyprazdňování mořských plodů



MIKROVLNNÝ OHŘEV KAUČUKŮ PŘI VÝROBĚ PNEUMATIK



MIKROVLNNÝ PŘEDEHŘEV POLOTOVARŮ 
PNEUMATIK PŘED VULKANIZACÍ V LISU

• Off The Road pneu 100 – 1 000 kg
• z 6 hodin 3 hodiny
• obrátka v lisu 2x

• 30 lisů ā 50 mil (CN vs. EU) ~ 1,5 mld.
• 20 MW ā 20 mil ~ 0,4 mld.

• logistika
• místo v hale





ZPRACOVÁNÍ KUKUŘICE
SLOUŽÍME
NEJLEPŠÍM



KRMIVÁŘSKÉ STROJE

ROmiLL jako první zavedl v Československu

válcové stolice k rozmělňování zrnin

• Mobilní drtiče a lisy pro novou metodu sklizně 

vlhkého zrna a jeho silážování

• Míchačky krmných směsí a sypkých hmot

• Projektování a montáže výroben krmných směsí, 

potravinářských a dalších provozů

• Dodávky sil pro rostlinné produkty

• Originální konstrukční řešení

• Spolehlivost, odolnost

• Stovky uživatelů v ČR; 9 z 10 zemědělců zná ROmiLL

• Desítky v Evropě, Rusku a státech bývalého SSSR

• Jednotky v Japonsku, Mongolsku, Vietnamu, JAR, 

Nigérii, Senegalu, Austrálii, Novém Zélandu, Kanadě

• Podíl exportu 50%
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