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Potravinářský průmysl
Farmaceutický průmysl

Biotechnologie
Petrochemie

Chemický průmysl
Energetika

Úprava vody
Papírenství a zpracování celulózy

Plynárenský průmysl
Keramický průmysl

Zpracovatelský průmysl

 Firma s tradicí od r. 1990 se při svém vzniku zaměřila na dodávky základních komponent, přístrojové a měřící techniky a dodávky technologií 
pro farmaceutický a potravinářský průmysl. Cílem bylo zajistit kompletní dodavatelsko - inženýrské služby, včetně servisu. V roce 1998, který byl pro 
firmu velmi významným mezníkem, proběhla transformace společnosti do nynější formy. V dalších letech činnosti společnosti dochází k rozšíření 
portfolia a je navazována spolupráce s partnery v oblasti armatur, komponent, ventilů, procesní měřící techniky a čerpadel.

 Oblastí působnosti je potravinářský, farmaceutický průmysl, biotechnologie, chemický průmysl, petrochemie, úprava vody, papírenství a 
celulóza, energetika, keramický průmysl a zpracovatelský průmysl. 

 Firma REGOM INSTRUMENTS je díky širokému dodavatelskému portfoliu a bohatým zkušenostem schopna zajistit dodávky armatur, 
komponent, čerpadel, přístrojů a zařízení.

 Cílem společnosti REGOM INSTRUMENTS je poskytování kvalitních služeb a spolehlivých dodávek pro co nejširší okruh zákazníků.

REGOM INSTRUMENTS s.r.o.
tel.: +420 241 402 206, +420 241 433 152
fax: +420 241 400 290, +420 241 433 151
e-mail: regom@regom.cz
skype: regom-office
www.regom.com
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Rotosolver II

Admix’s Rotosolver high shear mixer has been well known as an industry leader since 1993. Our goal was to 
enhance our existing Rotosolver design and make it even better, o�ering processors

a signi�cant improvement in performance and e�ciency.

• Less Energy Consumption: through extensive streamlining, utilizing the latest CFD
software and rigorous physical testing, our new Rotosolver II mixing impeller

has been designed to e�ciently apply every bit of energy to produce
either mechanical or hydraulic shear and optimally

direct �ow that is bene�cial to the process.

• Improved Dispersion: Achieve the same or better results
in less time! The Rotosolver II o�ers an increase of

over 115% in the mechanical high shear surface,
more than double the shearing edges.

• Easy-to-Clean Design: We opened
up the mixing chamber to

ensure that conventional
CIP procedures provide
maximum cleanability.

The Ultimate Energy Saver High Shear Mixer

Rotosolver II delivers performance & e�ciency

• Reduce energy consumption up to 30%
• Increase overall shear rates
• Reduce batch times for increased capacity
• Improved cleanability
• Retro�t available for existing installations
• Wet out & disperse Carbopol®, Methocel®, Opadry®,
  Avicel®, CMC, xanthan and guar gum, soy proteins,
  starches, pectin, carrageenan and other “tough”
  hydrocolloids and ingredients

Flow pattern:
Blue arrows = �ow
into the mixing head 
Purple arrows = expulsion
from the mixing head
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