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Genombrottsorder i Sverige 

BoMill AB har fått sina första kommersiella order av sin sorteringsmaskin för spannmål kallad TriQ, 
på den svenska marknaden. Kunden är Slätte gård som enbart bedriver ekologiskt spannmålsodling. 

TriQ tekniken kommer i första hand användas av Slätte Gård för sortering av vete och maltkorn med 

applikationer för Fusarium, Protein och Hårdhet med en hastighet av 25 000 kärnor per sekund. 

Detta gör BoMills produkter mycket lönsamma för företag inom spannmålshantering. 

Karin Wehlin, VD, säger "Detta är ett stort genombrott på vår hemmamarknad. Vår patenterade 

teknik som sorterar varje enskild kärna genom att titta på dess inre egenskaper visar en fördel över 
de befintliga lösningar som finns på marknaden idag. " 

BoMill har även förstärkt sin organisation med en ny medarbetare inom teknisk support för att möta 

upp det växande behovet från den globala marknaden. 

 

Om Slätte Gård 

Slätte gård är en av Sveriges största ekologiska spannmålsgårdar med en odlingsareal på ca 1200 

hektar. Att driva en ekologisk odling på stora arealer kräver ständigt nya lösningar som ger bättre 

ekonomi och rationellare produktion. 

Därför satsar Slätte gård som första lantbruk i norra Europa på att förädla veteskörden ett steg till 

genom kvalitetssortering på kärnnivå med en sorteringsmaskin från Bomill. Ett starkt kännetecken för 

Slätte gårds verksamhet är att den oavbrutet ska befinna sig i ett expansivt skede och detta förärv 

stärker Slätte gårds framåtmarsch för att förankra sin placering som en av Sveriges mest 

miljöinriktade gårdar. För mer information besök http://www.ekovax.se/slattegard.html. 

 

 

Om Bomill AB 

BoMill AB med säte i Lund är ett företag med unik kompetens inom kvalitetssortering av vete, 

durumvete och maltkorn baserat på individuell sortering av varje enskild kärna. Varje kärnas kemiska 

struktur kan separeras i olika fraktioner basererat på protein, fusarium (svampangrepp) och dess 

vitrositet (hårdhet). BoMill säljer sorteringsutrustning och kunnande i hela Europa, Nordamerika och 

Australien, med hjälp av en egen försäljningsorganisation och distributörer. För mer information 

besök www.bomill.com 
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