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MODULOVÉ MOŘIČKY OSIV 
ROTOSTAT COMPACT®

AGROMEGA
AGROMEGA spol. s r. o. je rodinná společnost založená 
v roce 1995. Zaměřujeme se na  dodávky technologic-
kých linek nebo samostatných strojů a zařízení pro zpra-
cování osiv, zrnin a jiných sypkých materiálů v různých 
průmyslových odvětvích. Problematikou moření a po-
slizňové úpravy osiv se zabýváme více jak 30 let. Jsme 
zkušeným... Našim zákazníkům nabízíme technologic-
ké řešení od prvního návrhu, přes vypracování projektu 
a výrobu, až po montáž a uvedení do provozu.

Modulové mořičky ROTOSTAT COMPACT® vyvíjíme a vy-
rábíme od roku 2004. Využíváme nejmodernější techno-
logie a naše stroje zdokonalujeme s ohledem na vysokou 
kvalitu moření a měnící se potřeby zákazníků.

Svým partnerům nabízíme:

 • návrh, projekci a montáž - zajištění realizace projektů 
na klíč

 • dodávky - kompletní technologické celky pro:

 • dopravu a skladování

 • čištění a sušení

 • moření

 • vážení, plnění a paletizaci

 • sázení a setí

 • šlechtitelskou mechanizaci

 • poradenství v oblasti ochrany rostlin

 • servis - opravy, repase, záruční i pozáruční servis, 
kontroly a testování

 • Rovněž provádíme kontrolní testování mořiček osiv.

VÍCE JAK 30 LET ZKUŠENOSTÍ...
AGROMEGA



MODULOVÁ MOŘIČKA OSIV
vysoká kvalita a rovnoměrné moření

Vlastnosti mořičky ROTOSTAT

Výhody modulového systému

Parametry Rotostat Compact M20 Rotostat Compact M50

Výkon do (t.h)  5  10

Hmotnost vsázky (kg) 5–15 20–50

Provozní tlak (kPa) 600 600

Spořeba vzduchu (m3/h) 4 4

Elektrický příkon dle vybavení (kW) 6,0 6,0

Hmotnost dle vybavení (kg) 740 740

Naše modulová mořička osiv ROTOSTAT COMPACT® 
je plně automatické zařízení, které pracuje na prově-
řeném a nepřekonaném principu Rotostat, který je 
vyhledáván všemi předními profesionálními výrobci 
osiv.

Vysokou kvalitu a rovnoměrnost namoření osiva za-
ručuje precizní aplikace přímým nástřikem přesně 
odměřené dávky mořící kapaliny na rotující přesně 
naváženou dávku osiva.

Dle vybavení modulové mořičky osiv je možné pro-
vádět i základní obalování, kompletní obalování ten-

kou vrstvou – filmcoating, inkrustaci, minipeletizaci 
a standardní peletizaci (standard-pill). Vedle aplikace 
přípravků v kapalné formě je možné dle vybavení pro-
vádět aplikaci přípravků ve formě prášku (např. adsor-
bent, obalovací hmota), ve formě pěny, pasty apod.

Díky vysoké šetrnosti modulové mořičky k osivu lze 
upravovat (dle zvoleného vybavení) různé druhy plo-
din, např. mák, kmín, řepku, cukrovou řepu, semena 
zelenin, semena obilovin, kukuřici, hrách, bob, ale 
i např. semena bavlníku apod.

Uvedené výkony platí pro pšenici – objemová hmotnost 750 kg/m3

SPECIFIKACE

 • modulové provedení

 • špičková kvalita moření v celém rozsahu při 
použití registrovaných dávek mořidla

 • velice přesné vážení osiva tenzometrickou váhou

 • velice přesné dávkování mořících přípravků

 • plně automatický provoz

 • automatické zastavení v případě poruchy, 
nedostatku mořidla nebo osiva

 • uživatelsky jednoduché ovládání a nastavení 
všech procesů pomocí barevného dotykového 
displeje

 • jednoduché a rychlé nastavení velikosti vsázky 
osiva a dávky mořícího přípravku

 • aplikace různých kapalných i práškových 
přípravků nezávisle na sobě i současně

 • možnost provádět obalování, inkrustaci, 
minipeletizaci apod.

 • vzdálený přístup do softwaru

 • nízké servisní náklady

 • výrazná úspora investičních prostředků (dva 
stroje v jednom)

 • stroj je osazen špičkovými komponenty

 • jeden stroj pokryje rozsah moření od 
výsevných jednotek (mořící komora M20) až po 
velkokapacitní moření (mořící komora M50)

 • rozsah moření 5–50 kg - možnost rychlé reakce 
na požadavky odběratelů osiv

 • snížení pracnosti a výrazné zkrácení doby oprav a 
nutné odstávky stroje 

 • oprav lze provádět výměnným způsobem přímo 
v provozu – modul za modul bez demontáže 
celého stroje

 • nízké servisní náklady

 • zvýšuje spolehlivost linky moření osiv

míchací nádrže

úprava stlačeného 
vzduchu

kompresory

aspirační zařízení

dávkovací válce pro 
kapalné přípravky

dávkovací zařízení pro 
práškové přípravky

dávkovací zařízení pro 
speciální přípravky

dávkovací čerpadla 
pro kapalné přípravky

vyměnitelná mísící 
komora M20 nebo M50

dálkový ovladač 
s dotykovou obrazovkou

Stroj, který se mění s vašimi pořadavky

Naše modulová mořička ROTOSTAT COMPACT®  je vynikajícím 
příkladem toho, jak bylo při vývoji tohoto stroje pamatováno 
na maximální možnosti přizpůsobení požadavkům zákazníků. 
Na výběr je různé vybavení, díky kterému si můžete navrhnout 
svou vlastní mořičku, která bude nejlépe vyhovovat Vašim 
specifickým potřebám. Stroj lze snadno dovybavit i v budouc-
nu při potřebě rozšíření nebo doplnění jiným vybavením, než 
kterým byl stroj dodán z výroby.

Doplnění nebo rozšíření lze provádět bez demontáže mořičky.

Volitelné vybavení

Vybrané volitelné přizpůsobení

PŘIZPŮSOBTE MOŘIČKU VAŠIM POTŘEBÁM


