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BoMill 

Однорідні за якістю партії зерна – шлях до підвищення прибутку! 
 
Важлива складова прибутку виробника зерна та зернотрейдера – правильне визначення 

якісних показників товару.  
 

Чи було б Вам цікаво отримати партію 
зерна сталої якості?  

Бо навіть в межах окремого колоска якість 
зернин може суттєво відрізнятися. 

 
Вміст білку: 
 
10,5 % 
 
14,0% 
 
 
 
 
 
 
 

 
Розподіл зерна у окремі партії у чіткій залежності від якості кожної окремої зернини дотепер 

був фантастикою. Революційні розробки шведської компанії BoMill, що є науковим проривом, 
тепер дозволяють це зробити.  

Пропонуємо Вашій увазі інформацію про інноваційні технології сортування зерна від компанії 
BoMill, Швеція, офіційний представник на території України – Представництво Карлекс Експорт 
АГ. 

 
Принцип патентованої технології BoMill полягає в можливості ідентифікувати та визначати 

якість кожної окремої зернини та сортувати партії зерна у відповідності до якості окремих 
зерен. Це дозволяє сформувати партію зерна з високою однорідністю. Наприклад, партія 
ячменю, вирощена на одному полі, може мати вміст протеїну від 10,5% до 14%. Середній вміст 
протеїну – 12,25%.  Якщо з допомогою сортування сформувати партії, наприклад, з вмістом 
протеїну – 13,5% та 11%, можна буде отримати значно більший дохід від продажу партії зерна. 
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Сортувальне обладнання складається з двох блоків, кожен з яких включає в себе 6 модулів 

для сортування 2 тон зерна за годину. Загальна потужність - 2-24 тони за годину. Кожен модуль 
складається з сортувального барабану, детектору та системи викиду зерен, розділених на 
фракції (А, В, С).  Сортування можна проводити максимально по 3-х параметрах (наприклад, 
білок, клейковина, W або будь-які інші). Обладнання можна встановлювати безпосередньо на 
виробництві, воно є стійким до впливу зовнішнього середовища.  

BoMill  пропонує своїм клієнтам усю необхідну їм технічну підтримку та навчання персоналу 
роботі з обладнанням. 

 
За необхідності надамо Вам додаткову детальну інформацію, креслення та розрахунки 

додаткового прибутку за умови використання даного обладнання. 
 
 
Будемо раді відповісти на ваші запитання! 
 
З повагою,  
Олексій Філоненко,  
Голова Представництва  
Тел.: +38 44 494 30 15 Моб. тел. +38 067 236 50 94              
e-mail: info@foss-ua.com 

www.bomill.com 
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