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Ny order i Sverige 

BoMill AB har fått sina andra kommersiella order av sin sorteringsmaskin för spannmål kallad TriQ, 
på den svenska marknaden. Kunden är Varaslättens Lagerhus. 

TriQ tekniken kommer i första hand användas av Varaslätten för sortering av vete med applikationer 

för Fusarium och Protein med en hastighet av 25 000 kärnor per sekund. Detta gör BoMills 
produkter mycket lönsamma för företag inom spannmålshantering. 

Karin Wehlin, VD, säger "Vi är väldigt glada för att få Varaslättens Lagerhus som kund i Sverige. Nu 

har vi etablerat två referenser på vår hemmamarknad vilket är betydelsefullt för oss i internationella 
sammanhang.  

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 Varaslättens Lagerhus 
Varaslättens Lagerhus, bildad 1930, ägs idag av ca 1900 lantbrukare i Västsverige. Idag har Varaslättens Lagerhus 

en total spannmålslagring för 135 000 ton samt handlar årligen med 250 000 ton spannmål fördelat på två 

anläggningar, en i Vara och en i Tråvad där man även hanterar huvuddelen av deras förnödenhetssortiment.  

 

Varaslättens Lagerhus arbetar för att skapa marknadens bästa spannmålspris samt bästa utbyte av 

medlemmarnas/ägarnas ekonomiska intresse. Personalen består av ett kompetent, engagerat och väl 

sammansvetsat gäng. Varaslättens Lagerhus ska genom effektivitet och kvalitet i hela verksamheten 

upprätthålla en konkurrens i branschen så att deras medlemmar tjänar pengar. 

”Tillsammans med våra medlemmar ska vi producera attraktiva produkter för kvarn och foderindustri.  

Vi ska också marknadsföra förnödenheter av hög kvalitet till lantbrukarnas växtodling.” 

 

Läs mer på http://www.varalagerhus.se/  

 

 

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 

 

Läs mer på www.bomill.com 
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