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SERVICE TLF. 98 43 99 66
Åbningstider i serviceafdelingen
Mandag - Torsdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 .00 - 16 .00
Fredag .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 .00 - 12 .00
Vi kan kontaktes frem til   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .00
Weekendvagt   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 .00 - 16 .00

Sæson åbningstider i serviceafdelingen
01 .11 .18 - 30 .11 .18
Mandag - fredag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 .00 - 17 .00
Vi kan kontaktes frem til   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 .00
Weekendvagt   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 .00 - 16 .00
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Michael Andersen
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Christian Villumsen
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www.jasopels.dk
info@jasopels.dk

Jasopels tager forbehold for trykfejl, prisændringer og udgåede varer.
Alle priser er excl. moms, levering, opstart/igangsætning og montering. Indhent venligst dagspriser.

Vi leverer fra dag til dag og der er FRAGTFRI levering i Danmark (dog ej ikke brofaste øer) ved køb
   for min. kr. 1.000,00. (med undtagelse af skaffevarer og træmel i anbrud)

Adresse 
Fabriksvej 19, 7441 Bording

Salg tlf .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98 42 05 66 
Service tlf .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98 43 99 66
Fax .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 76 95 13 43

Åbningstider 
Mandag - Torsdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .00 - 16 .00
Fredag .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .00 - 14 .00

Sæson åbningstider 
01 .11 .18 - 30 .11 .18
Mandag - Fredag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 .00 - 17 .00

JASOPELS KONTOR

Husk telefon 
service er

GRATIS
Spar penge - bestil service i god tid
Bestiller du service mellem den 01 .01 .18 og den 31 .08 .18 betaler du normal takst . 
Bestiller du service mellem den 01 .09 .18 og den 31 .10 .18 betaler du mellem takst . 
Bestiller du service mellem den 01 .11 .18 og den 31 .12 .18 betaler du høj takst .
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Præsentation

en lille revolution til 
dit Pelseri
I salgstalerne bliver det ofte lovet, at en maskine eller udstyr vil for-
andre dit liv. Men når fremtiden er fyldt med gyldne løfter, kan man 
hurtigt blive skuffet. Derfor prøver vi hos Jasopels at forblive jord-
bundne, fordi langt de fleste nye produkter og maskiner er baseret 
på evolution og optimering. Og så vil vi alligevel godt tale om en 
lille revolution. For det kalder flere af vore kunder den nye Jasopels 
MasterCut. Avlerne oplever et decideret spring i kvalitet, ergonomi, 
kapacitet og besparelser på mandskab. Vi er såvel som avlerne be-
gejstret for det minimale vedligehold og den robuste opbygning. 
Her i kataloget har vi medtaget flere interviews med avlere, der har 
erfaringer med Jasopels MasterCut.

Sikkerhedsnet med service
I vores branche har vi en meget koncentreret sæson, der stiller sto-
re krav til både mandskab og maskiner. Begge faktorer er nød til at 
spille optimalt sammen for at opnå gode og profitable resultater. 
Serviceaftaler på pelsningsmaskinerne introducerede vi netop for at 
sikre en pelsningssæson uden afbrydelser. Forud for pelssæsonen 
sørger vi minutiøst for at gennemgå og servicere maskiner samt at 
få skiftet sliddele. Resultatet er opmuntrende, efter sæsonen kan 
vi konstatere et minimum af stop på maskiner med serviceaftaler. 
Med i aftalen er naturligvis programopdateringer, der sikrer at du får 
størst mulig ydelse ud af dine maskiner. Hos Jasopels er serviceafta-
lerne med til at sprede vore serviceaktiviteter ud over en længere 
periode, så vi i højsæsonen har en endnu kortere udrykningstid. 

Pas på flaskehalse
Dette katalog giver overblik over vore mange maskiner og produk-
ter samt interviews med avlere. Et fællestræk for de mange avlere, 
vi har talt med, er bevidstheden om sammenhæng i pelseriet. For 
hvad nytter det fx at have verdens mest effektive flålinje, hvis man 
hele tiden skal vente på kropstromlen. Vi oplever, at vores XL Tromle 
og andre mere ukomplicerede maskiner overrasker, fordi flaskehalse 
forsvinder og arbejdet forløber uden unødvendige afbrydelser. Alt i 
alt så bliver arbejdsdagen lidt sjovere og mere effektiv. Oplever du 
nogle af de udfordringer, som jeg har skitseret herover, så tag ende-
lig fat i vore erfarne konsulenter for en snak om løsninger, der opti-
merer din virksomhed.

God fornøjelse med kataloget!

Poul A. Bach
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CraPalPremium®

Varenummer Produktbeskrivelse Pris

20100073  Fodertråd 1"x1" x   8"x77" , bwg 12,5 *

20100074  Fodertråd 1"x1" x   8"x77" , bwg 14  *

20100078  Fodertråd  1"x1" x 9"x77" , bwg 14  *

20200058  Bundpanel RF 23x1,5" + 1x2"  Ø2,45 *

20200059  Bundpanel RF 9x1"+17"x1 1/2 +1x2" Ø2,45 *

20100088  Bundtråd combi 1"x1" x 1 1/2" x 36" - 91cm *

trådPaneler

CrapalPremium® forhandles kun via Jasopels.
CrapalPremium® er ArcelorMittal WireSolutions’ patenterede 

zink+aluminium+magnesium legering.
Denne ekstra anti-rust legering er tiltænkt brugere, der stiller 

store krav til specielt produktets levetid.
CrapalPremium® er en anti-rust legering bestående af 95% zink, 

5% aluminium, samt magnesium i en kontrolleret mængde. Crapal-
Premium® leveres også i plastificerede ruller og paneler.  

Med baggrund i denne enestående materialesammensætning 
frem  stiller JASOPELS A/S et bur, som vi kalder MAXI PREMIUM. MAXI 
fordi vi bruger 2 stk. bundpaneler i Ø2,45 mm, vendt “mod hinan-
den”, således at bund-, bag- og overtråd er 2,45 mm. PREMIUM selv-
følgelig fordi det er den ovennævnte specielt stærke legering, som 
samtidigt gør tråden glattere og dermed nemmere at renholde, i 
modsætning til gængse alu-zink-bure. Buret er VENDBART, når hyl-
den placeres midt i. Anvendelse af denne burtype udelukker ende-
lig den korrosion, der altid opstår, når man har rustfrie bunde og AZ 
skillerums- og endetrådspaneler.

  Bundtråden er super glat og derfor nem at holde ren
  Lang levetid
   Fås i godstykkelser på 2,0 og 2,45 mm

JasoPels bundPanel
Jasopels bundtråden er med 9” opbukket bagtråd.
Overtråden er bukket 9” ned. således bundpanelets 9” opbuk 
sammen med overpanelets 9” nedbuk danner bagtråden på 18” 
i højden.
Panelet er konstrueret, så det kan integreres i f.eks. en 6-rums, 
7-rums eller 8-rums blok.

Varenummer Produktbeskrivelse Pris

20100208  Trådstykke Premium 5" x 36"  (½ x 1") *

20100209  Trådstykke Plast 5" x 36" ( ½ x 1") *

20200115  Trådstykke SS 5" x 36" ( ½ x 1" ) *

20100082  Bagtråd 1" x 1" x 18" x 77" Ø2,00 *

20100090  Bundtråd Maxi PREMIUM 45" x 77 m/buk *

Foderstråd premium leveres også i 2,45 mm.

JasoPels - når kvaliteten skal være i toP 
til den rigtige Pris!
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rustfri

Vort 7-rums KOMPLET RUSTFRIE bur med tyk ø2,45 mm bundtråd 
og 2,0 mm over- og bagtråd, med blå pvc skillerum er et frem-
ragende alternativ til rustfrie, standard bure, da du får 1/6 flere 
rum, på næsten samme areal for en lavere stykpris.

De for tiden særdeles lave priser på 
RUSTFRIT stål er ligeledes smittet af 
på pelsdyr branchen. JASOPELS A/S 
forhandler den stiveste og stærkeste 
rustfrie tråd på markedet og sælger i 
øjeblikket komplet RF bure til en pris, 
der er ca. 25% lavere end for blot få 
år siden.  

Varenummer  Produktbeskrivelse Pris Varenummer  Produktbeskrivelse Pris

20100197  Klatre øverst 3D med blå 

  PVC skillerum premium Incl. forlåger  *

20100019  Klatre øverst 14" 3 dyr

  14"x77"x18" incl. forlåger og rettetråd  *

20100016  Klatre øverst 6 rum 27" 

  Incl. Forlåger, (ren premium)  * 

20300018  6/90 cm Maxi overtråd 

  RF bundtråd med buk 9" 2,45 mm  * 

20300019  6/90 cm 3/4"x1" 

  RF bund med buk 9" 2,45 mm og RF foder  * 

20100023  6/90 cm MAXI 

  Med 2 x maxi PREMIUM, Ø2,45 MM  * 

20100198  Klatre øverst 3D med blå

  PVC skillerum premium Incl. forlåger *

20100006  Klatre øverst 14" 3 dyr

  14"x77"x18" incl. forlåger og rettetråd *

20100002  Klatre øverst 6 rum 27" 

  Incl. forlåger - ALT PREMIUM *

20300004  6/90 cm Maxi overtråd 

  RF bundtråd med buk 9" 2,45 mm *

20300009  6/90 cm 3/4" x 1" 

  RF bund med buk 9" 2,45 mm og RF foder *

20200006  6/90 cm 3/4" x 1" RF 

  2 x bundtråd m/buk KOMPLET RUSTFRI *

20100010  6/90 cm MAXI 

  Med 2 x maxi. PREMIUM 2,45 MM *

 samlede minkbure  usamlede minkbure

Alle bure fås naturligvis også som komplet RUSTFRIE bure

5
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redekasser
Vort højt prioriterede ønske om til stadighed at udvikle produkter 
med lang levetid og høj funktionalitet har medført, at vi kan tilby-
de markedets absolut mest attraktive redekasse, fremstillet i 11 lags 
hårdt presset birkefinerplade.

Unik udfræsning i hækbræt for svanehals, som sikrer behagelig 
og let åbne/lukke funktion. Konisk udfræsning i hulbræt medfører 
undersænkede foringer uden irriterende kanter. Alle beslag i rustfri 
materialer, så er kvaliteten fuldendt.

Vi har et leverings- og prismæssigt meget stærkt standard pro-
gram i flere typer af redekasser til attraktive priser.

  Alle skruehuller er forborede, hvilket sikrer korrekt 
montering af beslag.

  Alle skillerum er forborede, hvilket sikrer korrekt samling af 
redekassen.

  Unik udfræsning i hækbræt overflødiggør montering af 
låseblik.

  Hul i forbrædt 120 mm er standard. Kan også bestilles med 
Ø130 mm hul.

Varenummer Produktbeskrivelse Pris

20100152  Svanehals 12'' x 9'' i 1'' x 1'' *

20100144  Bundlåge 12'' x 9'' i ½'' x 1'' m/hæng. *

20100138  Forlåge 12'' x 11'' combi m/hæng. *

20100137  Forlåge 12'' x 11'' ½'' X 1'' m/hæng. *

20100141  Forlåge 12'' x 12'' combi  m/hæng. *

låger

Låger fås naturligvis også med RUSTFRI tråd
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redekasser

”slut med ømme fingre ”

Nyudviklet lukkemekanisme på redekassen 

Jasopels teamet prøver hver dag at finde nye tiltag for at gøre hver-
dagen nem for dig og dine ansatte.

Her er en af de nyheder som helt sikkert bliver en fornøjelse at få 
installeret på farmen.

Kan bruges i stort set alle modeller også når du vil udskifte de 
gamle svanehalse.

Bestil en prøve hos din salgskonsulent.

Patent eret



redekasser

redekasser Xl-kasser

Varenummer  Produktbeskrivelse Pris

21200014  Redekasse 6 rums Birkefiner m/ruse 12''x9''  

  Rusekasse - u/svanehals *

21200009  Redekasse 6 rums Birk samlet 12"x9" 

  Hæve/sænke - u/svanehals *

21100008  Redekasse 6 rums Hollænder samlet 12"x9" 

  Hæve/sænke - u/svanehals *

21100011  Redekasse 6 rums Hollænder samlet m/ ruse 

  samlet plast m/låg u/skodskinner 12"x9" *

Varenummer  Produktbeskrivelse Pris

21200011  Redekasse XL 6 rums Birk m/ruse 12''x11'' el. 

  12''x10'' m/ruse u/skodskinner Obs.- u/svanehals *

21200010  Redekasse XL 6 rums Birk samlet 11"x12" - Speciel for 

  etagebur m/hæve/sænke Obs.- u/svanehals *

Varenummer  Produktbeskrivelse Pris

20100160  Ruse, plast , 9"x12", uden låg *

20100163  Ruse std. 9"x12", med rustfri låg 1"x3/4" *

20100166  Ruse, plast 10"x12" med Premium låg *

20100168  Ruse std. plast 11"x12" med låg *

20100104  Rusebund plast, 9"x12", 1/2"x1" *

20100154  Svanehals samlet 9"x12", 1"x1" Crapal *

ruser

7
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HvalPenet Crapalpremium® 

20100065  1  Hvalpenet 90 cm. plast uden ramme *

  11,5"x36" = 29 cm. x 91 cm.

20100066  Hvalpenet 90 cm. plast med ramme *

  11,5"x36" = 29 cm. x 91 cm.

20300024  Kantramme for hvalpenet, 90 cm. *

20100205  2  Holder for 75 cm hvalpenet. Holder clipses på de korte  *

  hvalpenet,  så du undgår ophobning af møg 

Varenummer  Produktbeskrivelse Pris

1

nyHed!

2
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beslag, fittings og CliPs
Varenummer  Produktbeskrivelse Pris

21100028  1  Kassevinkel 65 x 65 x 11 mm. 2,00

21100027  2  Kassevinkel 110 mm. x 20 mm. 2,04 mm. 2,50

21100018  3  Låseblik til redekasser 1,30

21100020  4  Bundvrider 1,85

21100026  5  Burkroge til redekasser, rustfri 2,25

12300084  6  Halmbånd 14 cm. a’ 50 m. 150,00

12300088  7  Halmbåndopruller 2.075,00

22100355  8  Spunskruer til forlåger 3,5x15, 200 stk. 39,00

21100033  9  Skodskinne, rustfri 2,45

21100034  10  Skod, galv. for 12 cm. hul 140 mm. bred 12,75

21100036  11  Lynskod, gaffel model 95,00

21100039  12  Alu. hulplade, hul i midten 14,50

21100038  13  Alu. hulplade, sideforskudt 14,50

21100037  14  Lågefjeder, rustfri 1,80

21100047  15  Ophængskroge, 12,8 cm. 4,20

21100054  16  Ophængskroge, 95,8 cm. 6,00

22100039  17  Burkortholder, Morsø plast, med skrue 1,50

22100037  18  Burkortholder, rustfri kort, uden skrue 1,65

22100038  19  Burkortholder, rustfri lang, uden skrue 2,25

22100036  20  Burkortholder, Morsø, plast, dobbelt, multi 1,80

22100041   21  Burkortholdere rustfri, dobbelt, model BK   27,75

20100027  22  Løse ringclips 1/2" alu/zink 75,00

20100026  Løse ringclips 3/8" alu/zink 75,00

20200016  Løse ringclips 1/2" rustfri ca. 1100 stk/kg. 120,00

20200015  Løse ringclips 3/8" rustfri ca. 1100 stk/kg. 120,00

12200094  23  C-ringe 3/8" alu. magasin 15.680 stk. 740,00

20200022  C-ringe 3/8" rustfri magasin 15.680 stk. 1.400,00

20100034  24  A-16 ringe alu. magasin 1.000 stk. 88,80

20200024  A-16 ringe rustfri magasin 275,00

nyHed!

redekasser



transPortkasser 

Varenummer  Produktbeskrivelse Pris

12600080  1  Legerør GVA Ø120 x 155 x 5 mm. 5,75*

12600082   2  Legerør Ø40 mm.  2,50*

20100124  3  Hylde til bur 12"x14" valset 8,25

20100096   4  Hylde til bur 5"x11" tråd/ramme 6,00

12600069  5  Uniq læskærm 16 mm. 23,75

12600072  6  Læskærm modul NF, plast, sort 11,75

12600078  7  Fjeder til ophæng af legerør 2,85

12600079  8  Ophæng til lille legerør 1,95

legerør/Hylder

Varenummer  Produktbeskrivelse Pris

12600013  1  E-tang, Svensk 326,00

12600014  2  E-tang, med magasin, Ottensten 465,00

12600009   3  Jasopels C-Ring pistol  4.995,00

12600018  4  Skævbider trykluft, MR-20 2.500,00

12600021  Skævbider trykluft MR-30 A, stor  2.719,00

12600019  5  Kæber til MR-20, P6 610,00

12600022  Kæber til MR-30 A, P8P, stor  779,00 

12600016  6  Trådklipper, Bosch 3.465,00

54 6

321

tænger

* Min. 2 paller for fragtfri levering

Varenummer  Produktbeskrivelse Pris

12600055  Fly 5-rums tæve *

12600056  Fly 4-rums han *

12600093  Tråd+plast 5 rums

  Til hanner (rum = 5"x 6") *

12600104  1  Tråd+plast 4 rums

  Til hanner (rum = 5"x 7") *

12600094  Mellemlægspapir til transportkasser

  75 cm x 115 cm *

Varenummer  Produktbeskrivelse Pris

12200088  2  Drikkekar Berima, dobbelt 6,50

10  |  www.jasopels.dk
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Varenummer  Produktbeskrivelse Pris

12200028   1  Drikkeventil Gjøl bide, grøn  5,50

12200030   2  Drikkeventil Gjøl bide thermo, grøn  6,85

12200023  3  Ventil Columbus bide, hvid, rustfri nippel 5,00

12200024  4  Ventil Columbus bide, sort, rustfri nippel 5,50

12200020  5  Ventil Morsø bide ØKO, incl. stålholder 6,00

12200015  6  Pakning til drikkeventil 0,65

12200012  7  Holdefjeder til ventil, enkelt 0,95

12200013  Holdefjeder til ventil, dobbelt 0,85

12200014  Holdefjeder til Forelco Thermoslange 1,85

12200021  8  Holdefjeder til Morsø ventiler 1,60

12200034  9  Holdefjeder til rustfri PEL slange 2,00

12200041  10  Samlerør, sort, 3/4, Forelco 15,25

12200038  11  Samlerør, RG, 3/4 til PEL-slange 41,00

12200037  12  Samlerør 3/4 til PEL-slange 15,50

12200040  13  Samlerør uden omløber, 3/4" studs 25,00

12200039  14  Samlerør med omløber, 3/4" studs 25,00

12200056  15  Vinkel , RG, 3/4 til PEL-slange 52,50

12200057  16  Vinkel 3/4 med omløber 25,00

12200058  17  Vinkel 3/4 uden omløber 25,00

12200055  18  Vinkel 3/4 til PEL-slange 14,50

12200054  19  T-rør 3/4 til PEL-slange 24,00

12200053  20  T-stykke, RG, 3/4 til PEL-slange 78,00

12200059  21  Slutmuffe, RG til PEL-slange 29,00

12200062  22  Plasthane 3/4 til PEL-slange 100,00

12200074  23  Reduktionsventil RG uden manometer 825,00

12200075  24  Manometer til reduktionsventil 95,00

12200076  25  Rep. sæt til reduktionsventil RG 395,00

12200087  26  Vandafleder til drikkeventil, Morsø 4,50

12200088  27  Drikkekar Berima, dobbelt 6,50

12200044  28  Thermorør Gøl 6 rums 206 cm, incl. grønne ventiler 115,00

12200035  29  PEL-slange 3/4" á 100 m.  625,00

12200065  30  Sløjfe, komplet 100,00

50500071  31  Spændebånd 3/4, 22-32 mm. 19,95

12200099  32  Vandingsrør til hvalpe 0,5 l klar, incl. ventil + excl. fragt. 20,95

vandingsanlæg
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140 Cm. fodergang

minkHaller 

En minkhal er et produktionsmiddel – en del af minkavlerens 
samlede produktionsapparat.
Derfor tager JASOPELS udgangspunkt i det væsentligste i begrebet: 
  

Der skal PRODUCERES i hallerne.

Effektivt med lave omkostninger. Med inventar, der sikrer optimale 
forhold for dyrene. Fordi høj dyrevelfærd giver de bedste skind og 
dermed den højeste afregning.

Al innovation i JASOPELS fokuserer på slutproduktets hovedmål. 
At effektivisere og optimere driften på minkfarmen – uanset om vi 
taler om haller og inventar eller bevæger os over i maskiner eller for-
brugsartikler.

Derfor har JASOPELS` minkhaller, som udgangspunkt, 140 cm. 
brede fodergange for mere effektiv drift, 70 cm brede rygninger for 
større lysindfald samt 70 x 70 mm. åse for bedre at kunne modstå 
store snemasser og voldsomme storme.
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JasoPels' flagskib - 12 rækket minkHal
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Alt konstruktions-træ er høvlet og i bedste kvalitet.
Alle spær, til 2-, 4- og 6-rækkede haller leveres SAMLET i kip, også til 
selvbyg. 1

Alle spær leveres med konsoller for redekasser, fabriksmonte-
rede på spærben. 2

Alle spær er beregnet af spærleverandøren 
og overholder naturligvis dansk lovgivning. 

3

sPærkonstruktion

2

3

Derudover kan JASOPELS til enhver tid levere spær efter 
mål, såfremt haller skal forlænges eller der ønskes sær-

ligt udformede spær. Vi beregner ingen omkostnin-
ger, når der skal foretages opmåling af spær.

Tagrender leveres som STÅLTAGRENDER fra LINDAB, som standard.

faCade- og gavlbeklædning
Facade- og gavlbeklædning er som udgangspunkt dansk produce-
rede Lindab stålplader.

tagrender

1

Der leveres rygninger på lukkede haller med fugle- og snesikret 
brandventilation i kip.

Haller med brandventilation
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tagPlader

Tagpladerne på 2-rk haller kan leveres i FULD længde.
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Vor nye, unikke tag dug giver både mere og bedre lys 
i minkhallerne – til glæde for både mink og –avlere.

Kundeudtalelser
På min farm har vi siden vækst sæsonen foråret 
2016 haft tagdugen på 3 stk. 4-rk haller. Det giver 
mere lys i hallerne og et langt bedre indeklima ud-
taler Benny Berge
På en nyopført minkfarm ved Fredericia har Thom-
as Søgaard fået tagdugen på 14 af 16 stk 2-rk haller 
– de sidste 2 er med eternittag, forlangt af de lokale 
brand myndigheder pga. nogle afstandskrav. Ne-
top derfor har vi haft alle muligheder for at sam-
menligne temperaturer, da Thomas har monteret 
termometre med ensartet placering under begge 
tagtyper.
De dage, hvor der har været 20 grader uden-
for, kan vi måle 3½ grads forskel i de to haller. På 
rigtigt varme dage, måler vi helt op til 6 graders 
forskel.
Desuden øges arbejdsglæden kraftigt, når jeg 
kommer ind i de lysere haller, hvor loftet afgiver 
et blødt og behageligt lys, fastslår Thomas Sø-
gaard.

Stalde og haller med 
gode lysforhold og 
naturlig ventilation

uniqcover.com

• Ensartet lysmængde over alt i staldene,  
 der følger døgnets rytme.

•  Unik ventilation i tagryggen.

•  Tagdug med UV filter, på solrige dage   
 falder temperaturen.

•  Staldløsningerne er økonomisk i opførelse  
 og drift, en meget  kort opførelsesperiode.

Vi bygger for trivsel og sundhed, i mere 
end 10 år har vi bygget for at sikre optimale 
lys- og luftforhold for at skabe et sundt 
indeklima.

MinkhalKvægstald

Kvægstald

tagdugnyHed

16  |  www.jasopels.dk

minkHaller



REFERENCE LISTE
2015  Benny Berge, lerkenfeld     4 stk nye 4-rk træhaller  ca. 3.500 m2

2016-17 Søgaard mink, Fredericia     14 stk nye 2-rk træhaller  ca. 7.500 m2

2016  Hvejsel mink, Jelling      1 stk ny 4-rk stålhal   ca. 450 m2

2016  Hans & Claus Christensen, Varde    2 stk nye 2-rk træhaller  ca. 950 m2

2016  anders Skovrup, Vojens     udskiftning på 6-rk træhal  ca. 1.200 m2

2017  Semper avanti, møldrup     1 stk. ny 2-rk træhal   ca. 500 m2

2017  martin Kristensen, Tylstrup     3 stk nye 2-rk træhaller  ca. 700 m2

2017  lars møller, Dybvad      2 stk nye 2-rk træhaller  ca. 950 m2

2018  Hvejsel mink, Jelling      1 stk ny 4-rk stålhal   ca. 450 m2

JasoPels tagdug

   søgaard mink under opførelse 2016

   eternit tag i ny hal, søgaard mink

   udluftning i kip 4-rk stålhal med tagdug    afstivning i 2-rk hal med tagdug

   indvendigt lys Hvejsel mink 2018    Hvejsel mink under opførelse 2018

   søgaard mink under opførelse 2016

   tagdug i ny hal, søgaard mink
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rygninger

60 cm

80 cm
70 cm

lysPlader

RYGNINGER leveres i markedets bedste kvalitet
Tykkelse 1,5 mm, UV-bestandig og ekstra stiv, der gør montering let 
og sikrer at den buede form opretholdes efter montage.

LYSPLADER – lysplader er som udgangspunkt 1,2 mm, men vore 
POLY KARBONAT plader kan varmt anbefales, da disse er langt mere 
resistente overfor solens UV stråling, som er øget kraftigt i styrke i 
dette årtusinde.

Varenummer  Produktbeskrivelse Pris

22100129  Rygning 50 cm hvid à 25 mtr. 29 rl. / palle *

22100130  Rygning 60 cm hvid à 25 mtr. 29 rl. / palle *

22100131  Rygning 70 cm hvid à 25 mtr. 29 rl. / palle *

22100133  Rygning 80 cm hvid à 25 mtr. 29 rl. / palle *

22100127  Rygning 100 cm hvid løbende mtr. max. 25 mtr./rl. *
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SILKEBORGVEJ 31 A    7442 ENGESVANG    MAILSTIGETEKNIK.DK    TELEFON: +45 20 17 01 22

KVALITET. FOR SIKKERHEDENS SKYLD.

OG MEGET MERE

SPECIALKONSTRUKTIONER    TAGSTIGER    LEJDER/VÆGSTIGER

19



stålkonsoller

Jasopels producerer galvaniserede stålkonsoller for bur, redekasser 
og gyllerende til anvendelse i stålspærs haller mv.

Konsollerne findes i forskellige udgaver: 
Med ”fødder” til montage på betongulve eller anden plan overflade 
og med længere ”ben” til nedstøbning.

Konsollerne produceres i 30 mm. firkantet rør med påsvejste bøjler 
til gyllerender, samt plader til montage af kortbrædder.
Alt galvaniseres inden levering.

21100061  1  Stålkonsol  *

22100008  2  Stålkonsol, model Uniq  *

Varenummer Produktbeskrivelse Pris
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Fredag den 7. september 2018 vil vort arbejdende pelseri på ny 
være opstillet i Messecentret med vore velkendte og gennem-
testede maskiner.

Du vil blandt andet kunne opleve, hvor hurtigt og nemt vor succes-
fulde MasterCut og MasterSkin er at arbejde med.

Vore salgskonsulenter og montører ser frem til at rådgive og vej-
lede Jer.

farmerdag i Herning
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udmugning

23100103  Pumpe 6,5 HK, tør-opstillet *

23100101  Pumpe 2,0 HK, bagskyld, komplet *

23100099  Styreskab med interval-start *

23100095  Tankoverløb Ø160 mm., galv. *

23100104  Tørbrønd 1000x2000 mm. *

Varenummer  Produktbeskrivelse Pris

udmugningsPumPerudmugningssystemer
Jasopels går ikke på kompromis.
Jasopels tilbyder markedets mest fleksible udmugningssystemer, til-
passet netop din farm og dine behov. Vi er leveringsklar i bagskylle-
systemer med tøropstillet pumpe.

Jasopels går ikke på kompromis, når det gælder vort fælles miljø, 
derfor er alle materialer godkendte til formålet og arbejdet udføres 
af specialuddannet personale. 

Jasopels forhandler alle de gængse udmugningssystemer, både 
FarmCat og wiretræksløsninger.

23100026  Gyllerende Gjøl, grå, 350 mm. á 6 m. *

23100049  Nedfald Gjøl grå, excl. rende *

23100028  Endegavle Gjøl, grå, 350 mm. *

23100029  Ophæng til Gjøl rende 680 mm. incl. bolte *

23100033  Ophæng til Gjøl endegavl *

23100034  Ophængsstroppe Gjøl, fladstål, 20x3 mm. *

23100052  Gylleskraber, manuel, for Gjøl *

23100018  Samling render 6 stk. skruer + silicone *

Varenummer  Produktbeskrivelse Pris

render og fittingsJasoPels farmCat
Effektiv udmugning med opdateret Jasopels FarmCat.

Den trådløse Jasopels FarmCat klarer automatisk udmugning af 
minkhallen præcist og effektivt med et minimum af vedligehold. 

Jasopels FarmCat er blevet forsynet med en kraftigere motor, 
forbedret fremtræk takket være to trækhjul, kraftigere batteri med 
tredobbelt levetid, automatisk genopladning mellem driftsinterval-
lerne og nyt, fremtidssikret styresystem, der kan tilpasses individuelt 
i forhold til behov på den enkelte farm. 

  Minimum af vedligehold.
  Produceret i rustfrit stål.
  Dobbelt fremtræk.
  Enkelt - for nedfald i 

enden.
  Dobbelt - for nedfald i 

midten.

fodersiloer

Ring for yderligere oplysning og tilbud. 
Gangbro fra 600 x 1500 mm. til 600 x 5000 mm. i længden. 

43100002  Fodersilo, rustfri, 2500 l. *

43100003  Fodersilo, rustfri, 3300 l. *

43100004  Fodersilo, rustfri, 4000 l. *

43100005  Fodersilo, rustfri, 5000 l. *

43100006  Fodersilo, rustfri, 6000 l. *

43100007  Fodersilo, rustfri, 7000 l. *

43100008  Fodersilo, rustfri, 2 x 2500 l. *

43100009  Fodersilo, rustfri, 2 x 3300 l. *

43100010  Fodersilo, rustfri, 2 x 4000 l. *

43100011  Fodersilo, rustfri, 2 x 5000 l. *

43100012  Trappe til rustfri silo 10 trins 2500 l. *

43100013  Trappe til rustfri silo 12 trins 3300/5000 l. *

43100014  Trappe til rustfri silo 14 trins 4000/6000 l. *

43100015  Trappe til rustfri silo 15 trins.  *

Varenummer  Produktbeskrivelse Pris

Varenummer  Produktbeskrivelse Pris

23100111  Jasopels FarmCat, dobbelt, højre 

  Kører over nedfald midt *

23100112  Jasopels FarmCat dobbelt, venstre 

  Kører over nedfald midt *

23100115  Jasopels FarmCat Type 2 højre/enkelt for > 50 fag *

23100116  Jasopels FarmCat Type 2 venstre/enkelt for > 50 fag *
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Med Jasopels FarmManager undgår Fox Farm fedtede hvalpe, 
får foderoptimeret og rykker mink til deres optimale størrelse

For et år siden fik Jens Peter Larsen fra Fox Farm installeret et Farm -
Manager-system på fodermaskinen. Målet var at optimere fodrin-
gen med forventningen om at få lidt mere på bundlinjen med bedre 
styring.

– FarmManager er genial i vækstperioden og huldstyringen er 
blevet nemmere. Vi har en fornemmelse af, at bedre styring af fod-
ringen har haft en effekt og så vinder vi noget tid, fortæller Jens Peter 
Larsen.

Efter indkøring vurderer han, at der spares ca. 1,5 time dagligt. 
– Tidligere følte jeg, at jeg hele tiden sad på den fodermaskine. 

Det gør jeg ikke længere, fastslår Jens Peter Larsen, der vurderer at 
fodringen i dag tager 2,5 til tre timer. 

Ikke mere fedtede hvalpe
Særligt i hvalpeperioden har det nye system givet gevinster.

– Jeg synes, det er langt nemmere at styre fodringen i hvalpe-
perioden. Vi har stort set helt undgået at få fedtede hvalpe i foregå-
ende sæson, siger Jens Peter Larsen.

Når tæven har fået hvalpe lægges det ind i FarmManager.
– Her går systemet ind på en kurve med 2-3 procent øget foder-

mængde om dagen, og så styres fodringen, indtil vi tager hvalpene 
fra tæven. Det er virkelig smart, fastslår Jens Peter Larsen.

Til forskel fra andre systemer er FarmManager integreret med foder -
maskinen.

– Det er klart en kæmpefordel, at hele systemet er lige ved hånden 
mens man sidder på maskinen og nemt kan klikke en mink op, som 
har spist det hele, fortæller Jens Peter Larsen.

Tilbagebetalt i løbet af et år
Indkøringen af systemet er forløbet godt med mere frihed for Jens 
Peter Larsen.

– Med FarmManager kan man sagtens sætte en medhjælper til 
at fodre, fordi fodermængden er styret af mig og ikke af et skøn hos 
en medarbejder, siger han.

Systemet har en række statistikfunktioner, og man kan fx printe 
en dødsfaldsliste ud. Men en af de vigtigste funktioner er, at man 
kan bestille foder ud fra en præcis forudsigelse om forbruget.

– Med FarmManager kender man hele tiden sit foderforbrug og 
ved hvor meget foder, man skal bruge næste dag. Det er virkelig ge-
nialt, siger Jens Peter Larsen.

Samlet set er han ikke i tvivl om, at systemet har så mange for-
dele, at det har betalt sig hjem på rekordtid.

– Vi har nok en tilbagebetalingstid på blot et år med FarmMana-
ger. Vi har kunnet rykke mange mink op i størrelse og hertil kommer 
mange andre fordele.

Sidst men ikke mindst er man hos Fox Farm rigtig godt tilfreds 
med supporten omkring FarmManager.

– Jasopels skal have ros for at bruge den fornødne tid på at sætte 
os ind i systemet og er gode til lave opfølgning, fremhæver Jens  
Peter Larsen.

mere sundHed og tidsbesParelser 
med farm manager
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verdens bedste fodringssystem

Varenummer  Produktbeskrivelse Pris

40200039  FarmManager 39.900,00

40200060  Joystick til FarmManager 5.995,00

40200067  FarmManager Center PC, incl. antenne 8.900,00

40200036  Medicin dosering *

Prisen er excl. montering / kan monteres på alle mærker

  Systemet genererer automatisk lister med syge dyr.

  Registrerer medicin, defekter på farmen og døde dyr.

  Et stabilt system, der kan tåle hverdagens knubs, samt frost 

og vand.

  Hurtig og langsom fodring i samme række uden at trykke på 

knapper.

   Hurtig og nem ændring af fodermængde til hvert bur.

   Program på flere sprog og til flere avlere på samme maskine.

   Fuldautomatisk backup og flere enheder, der snakker 

sammen og deler data.

  Fra fodermaskinen kan der oprettes fødselskurver, 

sygejournal, dødsjournal, hvalpetal, foderstatistikker og 

vækstforløb, uden at der skal tilkobles andet udstyr.

 Kan monteres på alle kendte fodermaskiner.

Jasopels har ramt plet med FarmManager, et fodringssystem 
der kan meget mere end at fodre dyrene individuelt, og som 
ikke er tidskrævende.
 
Rigtigt mange minkavlere i Danmark såvel som i udlandet 
benytter i dag Jasopels FarmManager. Derved er der kommet 
en masse input tilbage til os, hvilket har resulteret i, at vort 
fodringssystem nu er på så højt et niveau, at det tilgodeser alle 
farme uanset farmstørrelse.
FarmManager findes i dag på farme fra 1000 tæver op til den 
største på 50.000 tæver.
 
Ring til os og få en aftale om en demonstration.
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Jasopels Fodermaskine 700 er den rigtige maskine på en farm, hvor 
der er behov for stor manøvredygtighed i en kompakt løsning med 
blander. Maskinen er utrolig nem at komme rundt med, selv hvor 
pladsen er trang. Ved at vippe sæde og motorhjelm er det let at lave 

service. Fodertanken vippes uden besvær forover og giver let adgang 
til daglig rengøring og service. Jasopels Fodermaskine 700 kan rum-
me 700 liter og er udstyret med en 26 HK Kubota 1105 3-cylindret 
motor.

JasoPels fodermaskiner

Jasopels Fodermaskiner til dit behov

Hos Jasopels har vi et program af fodermaskiner, der vokser med 
opgaven og dit behov. Fælles for alle maskiner er, at de er nemme 
at rengøre og vedligeholde i det daglige, og så er de udviklet til 
også at være nemme at servicere. Derudover har du ligeledes mu-
lighed for at vælge mellem vort store udvalg af ekstra-udstyr til den 
enkelte maskine. Alle modeller er med mixer som standard udstyr. 

Fodermaskinen har været på markedet i mange år og er kendt 
af farmere over hele verden. Den er fornyet og udviklet over årene, 

og vi vil fortsat udvikle og leve op til de krav og store forventninger, 
der er til denne maskinserie.

Har du lyst til at stifte nærmere bekendtskab med en Jasopels 
fodermaskine, kan du blot spørge dine kolleger i branchen, eller 
bedst, henvende dig til Jasopels for yderligere informationer og en 
eventuel demonstration.

  Mulighed for tilkøb af serviceaftaler. Kontakt din 
salgskonsulent.

JasoPels fodermaskine 700

4-vejs justerbart mekanisk affjedret sæde.

Servostyring, let at manøvre.

Venderadius 230 cm.

Vipbar fodertank.

Mixer.

Vanddosering.

Plænemønster på hjul.

Specifikationer

Motor  26 HK Kubota 1105, 3 cyl. vandkølet diesel.

Transmisson  Fuld hydraulisk, 40 ltr. beholder med oliekøler.

Dieseltank  40 ltr.

Foderpumpe  Trinløs justerbar XL tandhjulspumpe.

Fodertank  Rustfri stål, 700 ltr. med omrører.

Vandtank  Rustfri stål, 50 ltr.

Mål  L: 255 cm.  B: 87 cm.  H: 150 cm.  

  Sædehøjde 152-160 cm., Siddehøjde 109-116 cm., 

  tankhøjde 147 cm.

Tekniske data

Varenr. 40100004 
Jasopels fodermaskine 700, 
med mixer og vandtank.

Pris DKK. 

179.900,00

mange 
muligHeder for 
tilkøb af ekstra 

udstyr!
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Ejgil Markussen har med en Jasopels Fodermaskine 950 fået 
større kapacitet, bedre ergonomi og mere power til det daglige 
arbejde.

I efteråret fik Ejgil Markussen en ny Jasopels Fodermaskine 950 med 
omrører og Jasopels Farmassist. Det er en investering, der har kastet 
mange fordele af sig.

– Jeg har 2.550 tæver på farmen og med omrører og den høje 
kapacitet på fodermaskinen kan jeg tanke to gange færre, når der er 
pres på. Samtidig er vognen 4-hjuls trukket med mere power, for-
tæller han.

Selvom den nye fodermaskine er større på alle leder, er skiftet 
gået uden problemer.

– Jeg er lidt overrasket over, at den er så nem at komme rundt 
med, især oppe i en lukket hal med lidt plads for enden. Samtidig er 
den nem at holde ren, vurderer Ejgil Markussen.

Ikke flere foderklatter
En ny funktion på fodermaskinen lader pumpen køre baglæns, når 
den kommer ned til enden af en række i standard portionering.

– Fodermaskinen lægger ikke en foderklat oppe i spildbakken 
 eller på jorden, og det er en rigtig god funktion. Vi har prøvet at 
have en anden fodermaskine, hvor man skal tømme kassen hele ti-
den. Så det her er den rigtige løsning, vurderer Ejgil Markussen.

Ved at pumpen kører baglæns, står slangen uden tryk og derfor 
kommer der ingen spild.

– En anden tilføjelse er en ny og mindre studs. Den gør det nem-
mere at få en lille klat til at ligge og få den korrekte dosering. Spe-
cielt hos hvalpene er du fri for at skulle lave afskrab bagefter, siger 
Ejgil Markussen.

Han vurderer også, at den præcise dosering gør det nemmere at 
flushe minken.

Ergonomisk armstøtte letter ryggen
Ejgil Markussen og en medhjælper fodrer to gange daglig, undtaget 
i vækstperioden hvor der fodres 4 gange daglig. Her er det en hjælp 
med den ergonomisk armstøtte.

– Man sidder generelt godt på Jasopels Fodermaskinen 950. Og 
på betongange og jævne gange, så kører det bare derudaf, siger 
 Ejgil Markussen.

Tidligere har han ofte haft ondt i armen på grund af arbejdsstil-
lingen ved fodring.

– Jeg kan klart mærke en lettelse i armen i forhold til tidligere, 
hvor man skulle sidde og holde i slangen hele tiden. De andre 
 fodermaskiner har altid givet mig ondt i armen, men den her er ikke 
nær så streng at køre med, fordi jeg får hjælp med armstøtten. Den 
gør en forskel, fastslår Ejgil Markussen.

mindre sPildtid og mere energi
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Jasopels Fodermaskine 950 kan rumme 950 liter foder og er vores 
mindste knækstyrede fodermaskine. Maskinen er udstyret med en 26 
HK Kubota 1105 3-cylindret motor, som gør snuden lidt kortere og 
dermed mere manøvredygtig. Det gør maskinen i stand til at komme 
rundt over alt. Derudover er maskinen udstyret med 4-hjulstræk. Tan-
ken er forsynet med mixer og er side-vipbar. Altså kan den vippes til 
siden og er utrolig nem at rengøre. Foderpumpen sidder på tanken, 

og er konstrueret så den er særdeles servicevenlig. Samtidig har ma-
skinen det effektive kølesystem fra de større maskiner. Samlet set er 
styrken ved denne fodermaskine, at den har et gennemprøvet design 
i alle dele og derfor enkel at betjene og servicere. 

  Mulighed for tilkøb af serviceaftaler. Kontakt din 
salgskonsulent.

Varenr. 40100007
 Jasopels fodermaskine 950

 knækstyret med mixer og vandtank.

Pris DKK. fra: 

199.900,00

JasoPels fodermaskine 950

Motor  26 HK Kubota 1105, 3 cyl. vandkølet diesel.

Transmission  Fuld hydraulisk, 40 ltr. beholder med oliekøler.

Styring   Servo.

Dieseltank   40 ltr.

Foderpumpe  Trinløs justerbar XL tandhjulspumpe.

Fodertank  Rustfri stål, 950 ltr.

Vandtank   Rustfri stål, 50 ltr.

Mål  L: 325 cm.  B: 92 cm.  H: 150 cm. 

  Sædehøjde 150-158 cm., Siddehøjde 107-115 cm., 

  tankhøjde 155 cm.

Tekniske data

Venderadius 165 cm.

4WD, med plænemønster på alle 4 hjul.

4-vejs justerbart mekanisk affjedret sæde.

Vanddosering.

Servicevenlig sidevipbar fodertank med lynkobling på foderslange. 

Mixer.  

Specifikationer

Centralsmørreanlæg
Varenr. 50100161

Centralsmørreanlæg
Varenr. 50100161

Ekstra tilkøb Ekstra tilkøb
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Venderadius 280 cm.

4 WD, med truckmønster på alle 4 hjul, 12 lag lærred.

4-vejs justerbar luftaffjedret sæde.

Kubota 1505 støjsvag motor med lavt emission tal. 

Oliekøler.

Forstærket mixer.

Vanddosering. 

Servicevenlig sidevipbar fodertank med lynkobling på foderslange. 

Specifikationer

Motor  36 HK Kubota 1505, 4 cyl. vandkølet diesel.

Transmission  Fuldhydraulisk, 55 ltr. oliebeholder med oliekøler.

Dieseltank   55 ltr.

Foderpumpe   Trinløs justerbar XL tandhjulspumpe.

Fodertank   Rustfri stål, 1320 ltr. eller 1520 ltr.

Vandtank  Rustfri stål, 50 ltr.

Mål  1320 ltr.:  L: 380 cm.  B: 92 cm.   H: 155 cm.  

  sædehøjde 152-160 cm., siddehøjde 109-117 cm., tankhøjde 169 cm. 

  1520 ltr.:  L: 380 cm.  B: 92 cm.  H: 169 cm. 

  sædehøjde 152-160 cm., siddehøjde 109-117 cm., tankhøjde 155 cm.

Tekniske data

JasoPels fodermaskine 1500

Varenr. 40100012 
Knækstyret med mixer, vandtank og 

1520 ltr. fodertank. 

Pris DKK. fra: 

239.900,00

Varenr. 40100010
Knækstyret med mixer, vandtank og 

1320 ltr. fodertank.

Pris DKK. fra: 

229.900,00

Jasopels Fodermaskine 1500 er vores nok mest solgte fodermaskine, 
som fås med to størrelser tanke, hvor det kun er højden og dermed 
foderkapaciteten, der er forskellig. Ønsker man god kørekomfort er 
denne maskine et oplagt valg med luftaffjedring i sædet og en hy-
draulisk fodpedal, som giver en meget dynamisk kørsel uden ryk. 
1500’eren har som den større 2000’er en forstærket drivlinje om-
kring mixeren, med dublex kæde og kædehjul samt kraftigere aksel 
og lejer. Denne model er udstyret med den velkendte 36 HK Kubota 

V1505 4-cylindret motor, som giver en rolig motorgang og et over-
skud af kraft.

Jasopels 1500 er som fodermaskine det rigtige valg, hvis man 
ønsker komfort samtidig med, at man kan have en lang arbejdsdag 
på maskinen.

  Mulighed for tilkøb af serviceaftaler. Kontakt din 
salgskonsulent.

Foderklipper

Ekstra tilkøb

mange 
muligHeder for 
tilkøb af ekstra 
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Venderadius 315 cm.

4WD, med truckmønster på alle 6 hjul, 12 lag lærred.

4-vejs justerbar luftaffjerdret sæde.

Kubota V1505-Turbo støjsvag motor med lavt emission tal.

Oliekøler.

Forstærket mixer.

Vanddossering.

Servicevenlig og sidevipbar fodertank med lynkobling på foderslange.

Specifikationer

Jasopels Fodermaskine 2000 er maskinen til den moderne farm 
med behov for en stor foderkapacitet og en rationel drift. Her er der 
tale om en stor og stærk maskine, med vipbar boogie, som gør den 
utrolig stabil og som optager mange af ujævnhederne, der måtte 
være på underlaget. Det sikrer en meget behagelig, klippefast kør-
sel - selv med fuld tank. Selv om der er l boogieaksel på, er maski-
nen overraskende skånsom ved underlaget, blandt andet fordi der 
kun er træk på de forreste to hjul på boogien.

Denne fodermaskine har fået forstærket trækket til mixeren, med 
blandt andet dublex-kæde og kædehjul samt kraftigere led, aksel 
og lejer. 

Motoren er en 44 HK Kubota V1505 turbo 4-cylindret motor, som 
har et stort kraftoverskud til det daglige arbejde. Motoren er med sit 
moderne design også særdeles økonomisk i drift og er vel nok den 
motor med mest rolig motorgang i hele vort program. Selv om tan-
ken er stor, er den forbavsende nem at vippe op ved rengøring eller 
service. På denne model er foderpumpen også monteret på tanken 
og følger med op når tanken vippes. 

  Mulighed for tilkøb af serviceaftaler. Kontakt din 
salgskonsulent.

44Hk

JasoPels fodermaskine 2000

Motor  44 HK Kubota V1505-Turbo, 4 cyl. vandkølet diesel.

Transmission  Fuldhydraulisk, 55 ltr. oliebeholder med oliekøler.

Dieseltank  55 ltr.

Foderpumpe  Trinløs justerbar XL tandshjulspumpe.

Fodertank  Rustfri stål 2000 ltr.

Vandtank  Rustfri stål, 50 ltr.

Mål        L: 435 cm. B: 92 cm.  H: 169 cm  Sædehøjde 152-160 cm,

  Siddehøjde 109-117 cm., tankhøjde H: 169 cm.

Tekniske data

Vipbar boogie

Varenr. 40100013 
Knækstyret med 
mixer, vandtank og  
blander og 2000 ltr. fodertank.

Pris DKK. 

279.900,00
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22
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Varenummer  Produktbeskrivelse Pris

50100022   1  Sæde Grammer MSG 75 – Luftaffjedret  *

40200004  Sædepude til Grammer MSG 65/75 m/varme *

50100021  Sæde Grammer MSG 65 - Mekanisk affjedret *

40200015  2  Ergonomisk armstøtte/slangeholder til fodermaskine *

50200041   Spildbakke rustfri Jasopels 600/700 *

50200040  Spildbakke rustfri Jasopels 950/1500/2000 *

40200076  3  Håndtag til foderslange  *

50100067  4  Foderslange blød blå standard 42 mm. *

50100070  Fodertud plast Ø40 mm. *

50100071  Fodertud rustfri *

50100251  Fodertud rustfri med lille tud *

50200357  5  Gasdæmper N200 til armlæn *

50200358  Gasdæmper N300 til armlæn m. foderklipper *

50200360  Vinkelkugleled til gasdæmper *

40200016  6  Foderklipper incl. armlæn *

50200003  7  Slange hvid 63 mm v. foderpumpe  *

50200425  8  Reservedelspakke til alle typer *

50200426  Reservedelspakke til alle typer i udland/udvidet  *

50200042  Filterpakke stor incl. Foderpumpe - Jasopels/Soffie 600/700 *

50200043  Filterpakke stor incl. Foderpumpe - Jasopels/Soffie 950/1500 *

50200427  Filterpakke stor incl. Foderpumpe - Jasopels 2000 *

40200041  9  Jasopels Farmassist Portionering *

50200252  10  Portionering S11 *

50200256  Afstandsklods for S11 *

50100148  Solid state relæ 5 amp OPTO 22 *

50200245  11  Encoder for portionering  *

32710011  Trækrem for encoder *

50200008  12  Foderpumpe Soffie XL incl. pakning *

50200014  13  Jasopels Foderpumpe Heavyline

50200586  Monteringskit lille t/foderpumpe HL

50200587  Monteringskit stor t/foderpumpe HL

50200021  14  Kobling sitex 28 forstærket *

50200019  Koblingsnav Sitex 28  *

50200377  Slangestuds(7/16”) 10 mm. til vanddosering  *

41200006  15  Arbejdslys LED 12-36V incl. beslag *

50100126  16  Vandpumpe til dosering 10L/min *

50100127  Vandpumpe til dosering 20L/min  *

50100128  Vandpumpe til dosering 22L/min *

50100159  17  Fodkontakt blå Jasopels/Soffie  *

50100160  Indsats til blå fodkontakt *

59200343  18  Bakkontakt / Tryk kontakt *

50200419  19  Ledleje HUN *

50200420  Ledleje HUN *

59400052  Ledleje Jasopels/Soffie 1500 smørbart *

40200045  20  Materialekasse til Jasopels/Soffie *

50200422  21  Timer for Mixer - interval mixer *

50200347  22  Omdrejningstæller (Ekstraudstyr) *

reservedele til fodermaskine

8

32

654

7 9

11

1

31

fodermaskiner



Varenummer  Produktbeskrivelse Pris

59600111  23  Kæde 5/8” 10B-1 forstærket *

59600118  Kædesamleled 5/8” 10B-1 forstærket  *

50200384  Kædehjul 57 tands for mixer *

50200380  Kædehjul 11 tands for mixer *

50200386  Kædehjul duplex 57 tands for mixer *

50200387  Kædehjul duplex 13 tands for mixer *

59600113  Kæde 5/8” dublex 10B-2 forstærket  *

59600114  Kædesamleled 5/8” dublex 10B-2 forstærket  *

50200416  24  Hjul komplet bag med truckmønster, 12 lag *

50500036  Hjul komplet bag med plænemønster,  12 lag *

50500031  Hjul komplet for std. for Jasopels/Soffie 600/700 *

50500033  Hjul komplet for bred for Jasopels/Soffie 600/700 *

50200073  25  Ventilatorrem Jasopels/Soffie  *

50100219  26  Oliefilter motor Jasopels/Soffie  *

50100226  27  Luftfilter Jasopels/Soffie 600-1500 *

50200421  Luftfilter Jasopels 2000  *

50100218  28  Brændstoffilter Jasopels/Soffie  *

50100040  29  Benzinfilter/dieselfilter stor Jasopels/Soffie *

50200227  30  Hydraulikfilter Jasopels/Soffie *

50200223  31  Trykfilter Jasopels/Soffie 950/1400/1500/2000  *

50200221  32  Hyd. retur filter i top på tank Jasopels/Soffie *

50200423  33  Manometer 0-160 bar Ø63 mm 1/4” for mixer kontrol *

50400110  Manometer forskruning  for mixer kontrol *

50200424  Prøveslange PA 11-2000 for mixer kontrol *

50400017  34  Ratsatmme 75 mm kort model *

reservedele til fodermaskine
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Hos Jasopels har vi gjort det endnu lettere for dig i hverdagen. Jaso-
 pels BlueMotion kan bruges til både indendørs men også udendørs 
kørsel. Påhængsvognen er let at manøvre og kan dreje meget skarpt. 
Desuden kan påhængsvognen justeres i højden min. 210 mm og op 
til max 540 mm.

Jasopels MultiUnit er en stor hjælp i det daglige arbejde på farmen. 
Den er El-drevet med et let tilgængeligt gear system med 6 gear (3 
frem og 3 bak). Vognen kan bruges til f.eks. transport af halm eller 
mink, samt udsætning af hvalpe. Max vægt på ca. 300 kg. Derud-
over er Jasopels MultiUnit udstyret med styrehjul på siden, så det er 
nemt at manøvrere ned gennem hallen.

Til Jasopels MultiUnit er der mulighed for tilkøb af en række for-
skellige moduler:

JasoPels multiunit
Varenr. 12600037

JasoPels blue motion

Varenummer  Produktbeskrivelse Pris

12600038  Hvalpekasse  2.650,00

12600039  Hyldemodul – 3 hylder   2.750,00

12600040  Hyldemodul – 2 hylder 2.000,00

12600041  Halmmodul 5.000,00

12600042  Rørmodul med 64 rum 5.500,00

12600043  Rør i Ø140 mm              *

Tekniske data

Mål  L: 150 cm.  B: 75 cm.  H: 130 cm. 

  – Jasopels BlueMotion

   L: 332 cm.  B: 61 cm.  H: 100 cm.

  (Hjulbredde 90 cm.) 

  – Jasopels BlueMotion påhængsvogn 

Vægt   200 Kg – Jasopels BlueMotion

    80 Kg  – Jasopels BlueMotion Påhængsvogn 

EL  24 volt / 12 V udtag

Opladningstid  12 timer

Varenummer Produktbeskrivelse Pris

12600091  Jasopels BlueMotion 44.900,00

12600092  Jasopels BlueMotion påhængsvogn    14.900,00

sPeCialPris

  Velegnet til at trække op til 900 kg hvilket svarer til 2 fyldte 
vogne.

  Hastighed:  
1 gear: 6 km/t,  
2 gear: 10 km/t + (bakgear + nødstop og horn).

  De enkelte moduler fra Jasopels MultiUnit passer til 
Jasopels BlueMotion påhængsvogn.
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JasoPels sorteringsvogn

12600046  Jasopels Sorteringsvogn incl. vægt 

  incl. fiksering & kompressor 24.900,00

12600047  Jasopels Sorteringsvogn excl. vægt 

  excl. fiksering & kompressor 14.900,00

Varenummer  Produktbeskrivelse Pris

Tekniske data

Mål  L: 152 cm.  B: 60 cm.  H: 164 cm.  

Jasopels har udviklet en sorteringsvogn, som er en stor hjælp til sor-
teringsarbejdet på farmen. Sorteringsvognen er nem at flytte rundt 
på og kan tilpasses efter dine behov. F.eks. er sorteringspladen vip-
bar op til 45 grader og kan drejes 360 grader.

Sorteringsvognen er udstyret med et fantastisk lys 8 x 14 W (far-
vekode 865) selvsamme lys som Kopenhagen Fur benytter. 

Derudover kan sorteringsvognen købes med eller uden vægt og 
kompressor.

kvalitetsløft med mere nøJagtig sortering
Minkavler Jens Bach fra Løkken har i den seneste sæson prioriteret en 
mere nøjagtig sortering. For at sikre optimale arbejdsbetingelser i mink-
hallen har han indkøbt JASOPELS’ sorteringsvogn.

Gennem al sin tid som minkavler har Jens Bach fra Løkken haft for 
mange mink, som ligger lidt under eller omkring gennemsnittet. Det 
vil han nu gøre op med.

– Vi har i denne sæson valgt at få sorteret vores mink af en profes-
sionel fra Kopenhagen Fur, der over to dage har sorteret i alt 6.000 
mink. Det vil give os mulighed for at hæve størrelsen og kvaliteten på 
vore mink fremadrettet.

– For at give sorteringseksperten de bedst mulige arbejdsbetin-
gelser har vi investeret i en JASOPELS’ sorteringsvogn, der giver et fan-
tastisk lys og gode arbejdsforhold, fortæller Jens Bach.

Tidligere har han allieret sig med en meget erfaren avler. Sammen 
sorterede de mink ved at lyse buret op og vurdere dyrene i burene.

– Han har gjort det godt, men den her metode er langt mere nøj-
agtig. Nu kommer dyret ud, bliver belyst og man får fingrene i pelsen. 
Og så er lyset fra denne vogn bare fantastisk, fremhæver Jens Bach.

Fleksibilitet og tryghed i sorteringen
Jasopels nye sorteringsvogn er designet med en lang række indstil-
lingsmuligheder, der kan give lige netop den arbejdsstilling, man for-
trækker.

– Bordet kan tippes og samtidigt er bordet relativt stort. Det er en 
fordel, når man har urolige mink, så man lettere holde styr på dem.

– Såvel sortereren fra Kopenhagen Fur og de to "fangere", som var 
lejet ind fra et lokalt vikarbureau, var også begejstrede for klemmen, 
der holder minkens hoved og det rør, som hovedet kommer ind i, for-
tæller Jens Bach.

Med røret kan en urolig mink ikke komme til at bide ud efter ope-
ratøren eller medhjælpere. Og så kan hele maskinen drejes op til 180 
grader, alt efter hvilken arbejdsstilling man foretrækker.

– Selve klemmen, som holder hovedet fast, kræver en kompressor, 
der går i gang med faste intervaller. Her er det rigtig rart, at den er så 
lydsvag, at minkene ikke bemærker den, fastslår Jens Bach.
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længdemåler skal give vækst i avlsarbeJdet
Med en Jasopels Længdemåler vil Fox Farm forbedre avlsarbej-
det og undgå de tunge og runde mink

Hos Fox Farm har man vejet minkene i mange år, men besluttede i 
den indeværende sæson at investere i en længdemåler.

– De måler ud fra længde i København, så for os var det logisk, at 
det burde vi også gøre, fortæller Jens Peter Larsen.

Da de gik i gang med målingerne lavede de egne test, for at se, 
hvad værktøjet kunne hjælpe med. 

– I starten tog vi nogle hvide hanner, målte dem og pelsede 
dem. Herefter kiggede vi på dem, da de var tanede. Det var ud fra 
de målinger, vi bestemte os for, hvilken længde vi skal tage dem fra, 
fortæller Jens Peter Larsen.

Både hanner og tæver blev målt – og slutteligt blev minkene 
 vejet for at finde ud af sammenhængen mellem vægt og længde.

De små fjernes fra avl
Resultaterne af målingerne endte med, at en han hos Fox Farm mi-
nimum skal være 44 centimeter.

– Så er vi sikre på, at han er en 3–0’er og opad. En tæve derimod 
skal være minimum 34 centimeter, så er vi sikre på, at det bliver 
en 0’er. Det hjælper os med at fjerne de små, siger Jens Peter Lar-
sen.

Han er nu overbevist om, at der tidligere var en del mink, som 
var for korte og runde.
– Med længdemåleren kan vi nu finde de avlsdyr, der kan give lidt 
større afkom, så vi får de mindste skubbet opad i længde, pointerer 
Jens Peter Larsen.

Han har valgt en længdemåler med to følere – en til tæver og en 
til hanner. 

– Systemet er sådan indrettet, at man kan lagre mål på den en-
kelt mink og vi kan over tid følge minkens udvikling, fortæller Jens 
Peter Larsen. 

I alt er omkring 5.000 mink blevet målt i den forgangne sæson.

JasoPels længdemåler

Hos Jasopels har vi udviklet en længdemåler, som kan hjælpe dig i 
avlsarbejdet. Længdemåleren findes med en eller 2 censorer, som 
via ultralyd måler længden på dine mink. 

Længdemåleren er udstyret et rør til tæver og et rør til hanner.

Varenummer Produktbeskrivelse Pris

32300032  Jasopels længdemåler incl. 1 føler 19.900,00

32300049  Jasopels længdemåler incl. 2 følere 24.900,00

Tekniske data

Mål  L: 100 cm.  B: 36 cm.  H: 130 cm. 

El  Batteridrevet
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tag På kursus 
få oPdateret og effektiviseret din Produktion

Med pelsningsmaskiner fra Jasopels udføres pelsningsarbejdet 
hurtigt og korrekt – derved sikres effektive arbejdsforhold og 
høj kvalitet af det færdige produkt. 

Jasopels står i dag stærkere end nogensinde i bestræbelserne på 
at tilbyde pelsdyravlerne de bedste løsninger i pelsningsprocessen, 
hvad enten du ønsker et komplet pelsningsforløb eller udvalgte 
pelsningsmaskiner.

Jasopels tilbyder effektive løsninger fra aflivning af dyrene, flåning, 
skrabning, taning og tørring, til skindene er i opbevaringsrummet og 
klar til forsendelse. Alt udført på den fagligt bedst mulige måde.

Maskinerne er udviklet og designet på baggrund af mangeårige 
erfaringer i pelsdyrbranchen, og iøvrigt i samarbejde med en lang 
række dygtige kunder 

I udviklingsafdelingen arbejder dygtige fagfolk året rundt for at 
udvikle og forbedre maskinerne, så du altid tilbydes markedets bed-
ste produkter.

Vi tester maskinerne grundigt, inden de frigives til salg, så vi sikrer, 
at du får produkter, der alle er kendetegnet af høj kvalitet. Samtidig 
er der lagt stor vægt på at opnå de bedst mulige arbejdsfunktioner.

For at gøre arbejdet endnu lettere og mere effektivt, er der over 
årene udviklet en hel række af unikke redskaber og maskiner til at 
transportere minkskind, kroppe og savsmuld i pelsningsprocessen, 
så alt kan foregå i én samlet arbejdsgang, med stor effektivitet og 
arbejdsglæde som resultat.

Jasopels tilbyder alle brugere af nye Jasopels pelsningsmaskiner, 
praktiske 1-dags kurser i Bording med det formål, at brugerne får 
mest muligt ud af pelsningen, og bliver fortrolige med maskinerne 
inden pelsningssæsonen.

I sidste sæson takkede et par hundrede avlere ja til at deltage i et el-
ler flere af Jasopels’ praktiske kurser i brugen af henholdsvis Jasopels 
Tanemaskine T5 Maxi Stretch, Jasopels Skrabeautomat T6, Jasopels 
MasterSkin og MasterCut. 

Det giver overblik og overskud til at holde pelseriet effektivt 
 kørende – selv under spidsbelastninger, hvor der evt. skal skiftes en 
reservedel – så man kan komme videre i produktionen hurtigst mu-
ligt. 

Kurserne afvikles i uge 41.
”Vi indbyder alle avlere samt deres medarbejdere til at komme på 
kursus i at betjene maskinerne, så de får det bedst mulige resultat 
ud af skindene”, siger Mogens Kristensen. 

Konsulenter hos Landscentret Pelsdyr synes at kurserne er en rig-
tig god ide. ”Pelsningsfejl, som skyldes uvidenhed, sløseri, hastværk 
eller manglende kendskab til maskinerne, koster hvert år branchen 
millioner af kroner”. 

Har du spørgsmål til kurserne, er du altid velkommen til at kontakte 
din lokale salgskonsulent eller Jasopels på tlf. 98 42 05 66.
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få overblikket På www.JasoPels.dk
Vi er rigtig glade for at rådgive og møde vore kunder ansigt til ansigt 
for at finde frem til de rigtige løsninger og produkter. På Jasopels 
hjemmeside kan du få god inspiration til løsninger, der hjælper dig 
på din minkfarm. 

På hjemmesiden har vi samlet alle vore produkter med beskrivel-
ser og illustrationer, samt relevante nyheder omkring aktuelle arran-
gementer, kurser, åbent hus og temadage.

Jasopels er en internationalt orienteret virksomhed og derfor 
kan hjemmesiden foruden dansk også læses på engelsk, polsk, kine-
sisk, finsk, litauisk og russisk. Husk også, at du på vores webshop kan 
bestille reservedele og farmartikler 24 timer i døgnet alle årets dage.

Manualer på alle produkter
Hos Jasopels sender vi manualer ud med alle maskiner og vi opda-
terer vores dokumentation løbende. Hvis du mod forventning har 
fået en maskine uden medsendt manual, kan du til enhver tid finde 
den på vores hjemmeside. 

Gå ind på www.jasopels.dk og vælg dit sprog. Tryk herefter på 
punktet ”Manualer”. Du vil nu blive præsenteret for manualer på 
samtlige maskiner. Fordelen ved at finde den online er, at du altid 
finder den seneste version af manualerne.

Bedre brugte maskiner
Har du brug for en ny maskine, og har det fint med at en anden har 
taget den store afskrivning, så bør du kigge på vores brugtmarked, 
der ligger som et selvstændigt punkt på hjemmesiden. Vi opdaterer 
løbende, så hold jævnligt øje med indholdet.  

Brug også vores hjemmeside til at finde frem til netop den med-
arbejder, som du ønsker at tale med. Her finder du hurtigt perso-
nen via billede, telefon og mail-oplysninger. Det kunne fx være en 
medarbejder fra vores serviceteam, som altid sidder klar med svar 
og mulighed for at rykke ud. 
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Vi er meget bevidste om, at servicen skal være i top, hvorfor 
vore montører er veluddannede og kompetente. Samtidig ved 
vi, at salg og service er komplementære, så yder vi ikke en opti-
mal service på vore maskiner, er maskinerne ikke så attraktive 
for kunderne. 

Bestil service i god tid – Det betaler sig!
I serviceafdelingen har vi, i de senere år, forsøgt os med noget nyt. 
Vi er påbegyndt servicering af pelsningsmaskinerne langt tidligere 
på året. Det medførte i starten en vis skepsis for, hvorvidt maskiner-
ne ville være køreklar til sæsonen, men enhver skepsis blev gjort til 
skamme. Vi har erfaret, at den gode planlægning gav tiden til et vel-
udført service, hvilket har medført et stabilt produktionsapparat  
i pelsningssæsonen.

Ud fra ovenstående kan vi kun opfordre avlerne til at få bestilt 
deres service i god tid, og jo før servicen bestilles, jo billigere 
er det: 

1/1-2018 – 31/8-2018   DKK 595,- pr. time
1/9-2018 – 31/10-2018   DKK 695,- pr. time
1/11-2018 – 31/12-2018  DKK 795,- pr. time

SERVICE-CIRKLEN
Rådgivning - Sælgerer og montører arbejder sammen i tæt dialog 
for at give kunderne den bedste rådgivning i en given situation.

Forebyggende service er et must i en branche som denne. Er man 
ikke på forkant med service og vedligehold, ender man med, at 
have alt for mange dyre produktionsstop i pelsningssæsonen.

Reparation/Afhjælpning skal ske så hurtigt og effektivt som mu-
ligt, hvorfor vi altid ved, hvor vore montører befinder sig i landet, så 
vi hurtigt kan komme avlerne til hjælp. Samtidig forsøger vi altid at 
yde telefonisk ”første hjælp”, da problemerne ofte kan løses af avle-
ren selv med support fra Jasopels serviceteknikere.

Ændringer/opgraderinger er en helt naturlig følge af, at vi, hos 
Jasopels, ønsker at være innovative og effektivisere processerne i 
pelserierne. Vi ønsker at oplyse kunderne om evt. opgraderinger til 
vore produkter, og rådgiver igen ud fra en tæt dialog - sælger, mon-
tør og avler imellem.

Udskiftning af maskiner er helt naturligt, da intet holder evigt. 
Samtidig har Jasopels’s udviklingsafdeling meget fokus på at være 
innovative og effektiviserer. Vi søger at rådgive kunderne på bedst 
mulige måde, og søger at bidrage til, at deres pelseri er effektivt og 
udnytter den nye teknologi.

Jasopels ønsker at have en god dialog med avlerne, da det er 
gennem denne dialog, vi SAMMEN skaber resultater!

VI SER FREM TIL EN NY SÆSON – VI SES UDE I PELSERIERNE!
– SERVICETEAMET HOS JASOPELS

serviCe

Kim Spanner Danni H. Jensen

Christian Villumsen Kim Dahl Nielsen

Brian Skødeberg Nielsen
Servicechef

Serviceteamet hos Jasopels:

Lars Pedersen
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“
“

Jasopels skal have ros, for at de bruger den 
tid, der skal til og er gode til lave opfølgning. 

Jens Peter Larsen, Hjørring

Jasopels giver god service. For eksempel da vi 
fik nye maskiner, var montørerne gode til at 
instruere os.

Kenneth Dalentoft, Brande

serviCeaftaler
2017 var året, hvor vi startede udbydelse af serviceaftaler på vore 

pelsningsmaskiner. Vi kan med glæde sige, at det har været en stor 
succes. Vi har oplevet få stop på maskiner med serviceaftaler, hvilket 
vi mener skyldes, at servicet er mere omfattende og struktureret. 
Derudover opnår vi også succes gennem bedre planlægning og 
konsekvent skift af flere sliddele. Ud fra erfaringer er vi af den over-
bevisning, at det er bedre at skifte de dele, man kan være i tvivl om, 
hvorvidt de kan klare en ny sæson. Det er langt billigere, at vi skifter 
det, når vi alligevel er hos avleren fremfor, at der sker stop i sæsonen, 
og avleren derved mister kapacitet.

Serviceaftalerne fungerer på den måde, at Jasopels indgår en af-
tale med avleren om, at der må laves service på deres maskine i tids-
rummet 1/5-1/11. Kørsel, arbejdstid og de sliddele, der fremgår af en 
tilknyttet sliddelsliste, er inkluderet i prisen. Skal der derudover skif-
tes reservedele, eller ønsker avleren service på andre maskiner, laves 
dette naturligvis til den billige timepris.

Spidsbelastningsperioder

I pelstid har vi meget travlt, og vi ønsker at komme kunderne til hjælp 
så hurtigt som muligt. Derfor har vi i spidsbelastningsperioder ansat 
eksterne montører, og vi gør alt for, at disse er velinformerede og 
godt rustede til at hjælpe kunderne på lige vilkår med vore egne 
montører. Når det er sagt, er vi også realistiske, og ved at de eksterne 
ikke kan tilegne sig den samme erfaring og viden, som vore egne 
montører besidder. Dette er også et kardinalpunkt for udbydelsen af 
vore serviceaftaler, for ved at vi kan anvende en større del af kalender-
året til at udføre servicen, kan vi sikre at anvende vore egne montører 
til udførelsen. Dette må anses som værende det bedste vi kan tilbyde 
kunderne trods høj fagligt niveau hos de eksterne montører.

Er det dyrt at have serviceaftale

Overskriften er et spørgsmål vi ofte møder, og det umiddelbare svar 
er nej. Vi vil, som tidligere nævnt, gerne udvide tidsrummet for vo-
res udførelse af service. Ved at vi kan det, samtidig med at vi bedre 
kan planlægge, så kan vi også tilbyde kunderne nogle skarpere pri-
ser. Vi har en tjekliste for, hvad der skal gennemgås på hver maskine, 
og her er der afsat en rum tid til dette. Derudover er der afsat tid til 
udskiftning af de tilknyttede sliddele, og sidst men ikke mindst er 
der taget højde for kørslen. Når vi har valgt at gøre dette, er det for 
at sikrer os et ensartet service uanset hvilken montør, der kommer 
hos kunderne. Det vil sige, at kunderne altid får det samme gen-
nemgået til den samme pris, og kun yderligere reservedele og an-
det service er variabel.

Opdateringer er inklusive – Opgraderinger til væsentlig redu-
ceret pris

Har man tegnet en servicekontrakt, på f.eks. en Jasopels Maxi 
Stretch Tanemaskine, så er alle årlige programopdateringer inklude-
ret. Dette sikrer, at kunderne ikke køre med et program med fejl og 
mangler fra året før, hvilket i sig selv er med til at sikre færre stop. 
Kommer der derimod en opgradering, hvilket giver maskinen karak-
ter af en ny teknologi, så tilbydes alle med servicekontrakt denne 
opgradering til 30 % i rabat. Med servicekontrakt sikrer man altså, at 
man altid har en så driftssikker maskine som muligt, og samtidig er 
man altid informeret om de nyeste innovative og effektiviserende 
opgraderinger, der er på markedet. 
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Pelsning

32500003  1  Jasopels Hyldevogn med 9 vippebare hylder

  incl. to hjul, uden trækstang

  L.: 215 cm  H.: 194 cm  B.: 95 cm 11.900,00

32500004   Jasopels Hyldevogn med 8 vippebare hylder, 

  med ekstra plads. Incl. to hjul, uden trækstang

  Mål på hylde  L.: 200 cm  B.: 46 cm 11.900,00

32500113  Jasopels Hyldevogn med 9 hylder, ekstra dyb 13.400,00

  incl. to hjul, uden trækstang

32500118  Jasopels trækstang til hyldevogn 995,00

50500057  Drejehjul til Jasopels hyldevogn (pr. stk.) 675,00

43200004  2  Gasbox, incl. el-start *

43200005  Gasbox, EL-box for Co2 *

43200008  Transportbånd til Gasbox 225 cm. incl. hjulsæt *

43200009  Transportbånd til Gasbox 285 cm. incl. hjulsæt *

43200010  CO måler til gasbox og aflivningsvogn 7.495,00

43200023   3  Jasopels Gasbox med rustfri kasse   *

Varenummer  Produktbeskrivelse Pris

Med Gasbox, Transportbånd og Kropstromle 
sikres effektiviteten i aflivningsprocessen.
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stordrift stiller krav til driftsikkerHed
- Medarbejderne har taget rigtigt godt imod JASOPELS’ nye op-

skærer og jeg vurderer, at MasterCut er mere simpel for operatøren at 
betjene, og vi kan nemmere sætte en medarbejder til den maskine. 
Det er det helt store plus, samtidigt med at MasterCut matcher andre 
mærkers kapacitet, fortæller Aksel Mortensen.

Overgangen til den nye teknologi skyldes udsigten til en besparel-
se på medarbejderstaben med 20 procent i flåprocessen. I alt flås der 
1.600-1.700 mink pr. maskine på en ni timers vagt.

– Med overgangen til den nye teknologi er det lykkedes os at re-
ducere antallet af ansatte uden at nedsætte produktiviteten, og samti-
digt er det en mindre fysisk anstrengende, vurderer Aksel Mortensen.

Skindtromler tromler på 3. sæson
I efterbehandlingen af skindene står seks JASOPELS skindtromler på 
tredje år.

– JASOPELS har leveret vores skindtromler og savsmuldstransport, 
og det fungerer rigtigt godt. De kører upåklageligt og leverer et godt 
stykke arbejde og giver os ingen bekymringer, siger Aksel Mortensen.

I pelseriet har minkavlerne deres eget område, hvor de kan rense 
egne skind med JASOPELS skindrensere og derefter pakke skindene 
til forsendelse.

– Vi har haft skindrenserne i ca. fem år og oplever dem som me-
get driftssikre maskiner, som mange avlere er glade for, vurderer Aksel 
Mortensen.

Cirka halvdelen af de 65 avlere pakker deres egne skind i det 
16.000 kvadratmeter store pelseri.

På Pelscenter Vestjylland pelser man 675.000 mink og vægter driftsikker-
hed meget højt for at kunne præstere i sæsonen, hvor en række JASO-
PELS maskiner er med til at sikre driften

Med 65 andelshavere pelser Pelscenter Vestjylland omkring 675.000 
mink årligt. I pelseriet har man maskiner fra forskellige leverandører, 
med driftssikkerhed som den vigtigste parameter.

– Vi har i pelseriet omkring 20 forskellige arbejdsgange, hvor mink-
ene på den ene eller anden måde skal håndteres, derfor vægter vi 
driftsikkerhed meget højt, fortæller Aksel Mortensen, driftsleder på 
Pelscenter Vestjylland.

I den nye sæson er tre JASOPELS XL-kropstromler en af de første 
stationer i pelseriet.

– De nye XL-tromler er virkelig gode. Vi har et lidt specielt system, 
fordi vi får minkene ind på hyldevogne og så tipper vi dem direk-
te over på et bånd, som fører dem til tromlerne. Det fungerer rigtig 
godt, konstaterer Aksel Mortensen, og tilføjer:

– Tromlerne gør deres arbejde rigtig godt og blødgører minkene. 
Og det er så vigtigt, at maskinerne bare kører, fordi der efter tromlen 
står 70 medarbejdere, som skal holdes i gang.

JASOPELS MasterCut bestod prøven
I forrige sæson gik man på pelseriet over til at flå med maskiner af 

et andet fabrikant, og medarbejderne var lidt udfordret på betjening-
en af disse nye maskiner, det blev dog løst i løbet af sæsonen. I den 
seneste sæson har man haft tre JASOPELS MasterCut til rådighed.
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JasoPels kroPstromle Xl
Varenr. 32400013

Pris excl. sug DKK. 

129.900,00
Tekniske data

Mål  L.: 400 cm.  B.: 180 cm.  H.: 200 cm.  

El  3 x 400 Volt N + PE

KW  Max. 6 kw. 

Tilslutning   CEE 16A stk.

Den nye serie af effektive tromler fra Jasopels har allerede vundet 
stor anerkendelse i danske såvel som udenlandske pelserier. Der er 
naturligvis mange faktorer, men sucessen skyldes  ikke mindst, at 
tromlerne udover at være effektive og driftsikre, er udviklet med 
størst muligt fokus på både sikkerhed og arbejdsmiljø.

Alle tromlerne i den ny serie er kendetegnet ved, at den roteren-
de kerne er indkapslet således, at man ikke kan komme i uprovoke-
ret kontakt med bevægelige dele. Det traditionelle remtræk er af-
skaffet i den nye tromleserie, så udover at man får en tromle uden 
trækspændinger, også sparer på sliddele. Store hjul, der drives af 
direkte træk med softstart, sørger for en jævn gang, og fraværet af 
remme er samtidigt med til at gøre maskinerne meget lydsvage. Vi 
har naturligvis forsynet de store af modellerne med den seneste di-
gitale teknologi, der gør det enkelt at programmere. 

Sug dig til forbedret arbejdsmiljø
Uanset, hvor god og dyr træmel man anvender i sit pelseri, vil der 
være varierende forekomster af det, der betegnes som farligt støv 
– det vil sige støv med en partikelstørrelse mindre end 0,063 mm. 

Støvet er i sagens natur meget let, og i praksis ikke synligt for 
det blotte øje. Alt træ indeholder i større eller mindre grad kim, gær 
og skimmelsvampe, der kan fremkalde alvorlige luftvejssygdom-
me.

For at forbedre arbejdsmiljøet i pelseriet, anbefaler vi, at der til-
sluttes sug til tromlerne. Selve anlægget placeres udenfor pelseriet, 
så både støj og støv fjernes fra arbejdspladsen. 

 

  Ekstra rensning af kroppe
  Meget stor kapacitet (ca. 300 hanner)
  Forbedret udtømningssystem
  Styring / mulighed for forberedelse af bånd ind og ud
 Udtømningshøjde fra gulv, 81 cm

JasoPels tromler
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  Ny tromlemetode
  Driftssikker konstruktion
  Ingen trykluft
  Løst EL skab som kan placeres efter behov
  Hurtig tømning



Tekniske data

El  3 x 400 Volt + N + PE.

Luft  0,05 l./min. og 8 bar.

Mål  L.: 230 cm.  B.: 124 cm.  H.: 182 cm.  

Tilslutning  CEE 16A + luft

JasoPels kroPstromle
Varenr. 32400012

  Ny tromlemetode
  Driftsikker konstruktion
  Ingen trykluft

Tekniske data

Mål  L.: 240 cm.  B.: 175 cm.  H.: 210 cm. 

  Ø 120 cm. Lukket.

El  3 x 400 Volt N + PE

KW  Max 3

Tilslutning  CEE 16A stk.

Varenummer  Produktbeskrivelse Pris

32400002  Jasopels kropstromle med skydelåge, højre 64.900,00

32400003  Jasopels kropstromle med skydelåge, venstre 64.900,00

32800018  Sikkerhedskit, Wiresæt  3.750,00

JasoPels kroPstromle med skydelåge
Tromlen fyldes med mink og startes. Du vælger selv tromletiden. 
Når tiden er gået vil tromlen automatisk tømme minkene ud og sav-
smuldet vil forblive i tromlen.

Pris DKK. 

64.900,00
43
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savsmuldsflyttesystem

  Automatisk flytning af savsmuld fra skindtromle til flålinje 
og skrabemaskine samt automatisk flytning af savsmuld 
fra gennemløbstromle til affaldscontainer

  Flytter savsmuldet ved hjælp af kæde rundt i pelseriet
  Minimal håndtering af savsmuld for medarbejderne
  Avleren sparer en del arbejdstimer i pelseriet

skindflyttesystem 
Varenr. 32500043

  Automatisk flytning af skind fra skraberummet til silo 
placeret over tromlen

  Flytter skindet fra silo ved tromlen til tanerummet / 
tanemaskinen

  Efter endt tromling overvåger den automatiske styring det 
videre forløb

  Tidsbesparende, sparer op til 75 % af lønudgifterne til 
“tromlemand”

I forlængelse af den selvtømmende skindtromle vil dette system 
kunne udfylde følgende arbejdsprocesser:

Skal bestilles senest 
den 01.08.18 for levering i 2018.

Varenummer  Produktbeskrivelse Pris

32500087  Savsmuldssilo - Enkelt (0,75 m3) 8.900,00

32500088  Savsmuldssilo - Dobbelt (1,5 m3) 11.900,00

Varenummer  Produktbeskrivelse Pris

56300109  Skindsilo over tanebord - Stål model (blå) 7.500,00

For mere info - se side 81.

44  |  www.jasopels.dk

Pelsning



JasoPels savsmuldsvarmer
Varenr. 32500058

Den "gode gamle" og meget efterspurgte Savsmuldsvarmer i en ny 
og moderne udformning.

Stor kapacitet i kassen, kan tage ca. 5 sække træmel af gangen. 
Stærk konstruktion. 

Monteret med kraftige gummihjul.

Tekniske data

El  3 x 400 Volt + N+PE

Tilslutning   CEE 16 A stik

Mål  L.: 215 cm.  B.: 75 cm.  H.: 190 cm.  

KW  Max 3,75

Pris DKK. 

49.900,00

Tekniske data

Mål  L.: 370 cm.  B.: 170 cm.  H.: 180 cm.  

  Ø 120 cm. Lukket

El  3 x 400 Volt N + PE

KW  Max 3

Tilslutning  CEE 16 A stik

JasoPels skindtromle
Varenr.  32400011

  Ny tromlemetode
  Driftsikker konstruktion
  Kan tilsluttes Skindflyttesystem
  Ingen trykluft
  Excl. Skindflyttesystem

Pris excl. sug og skindflyt DKK. 

89.900,00
Varenummer  Produktbeskrivelse Pris

32500071  Silo over blå skindtromle til skindflyt - komplet. 14.400,00

51500208  Udløbstragt til skindflyt 2.526,00
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Pris DKK. 

69.900,00

52800011
trækhjul til Jasopels gennemløbstromle

59200339
endestop Pizzato iso 1nC + no

51500053
kilerem b167 4242 mm til selvt. krop.

59100104
magnet spole 240v/50Hz til m pilot mb25

52900033
excenterlås no. 205

59100106
Pilotventil m2 nC

59100163
ventil 5/3 1/8 nC 220/50 skindtromle

51500086
trækhjul til skindtromle ( blå )

59100045
rotationskob. rtJ 1/8 x 1/8

59200342
trækkontakt Pizzato 2nC+1 no slow

51500122
tribel drejeled 1/8 - 1/8

51500120
kulholder til selvtømmende skindtromle

3280-00209930
ombyg.kropstromle hjulafskærmning

nyt foto mangler 
nyt foto mangler 

32800021
ombyg.kropstromle sikkerhedsbøjle

51500010
styrerulle

52900003
kørehjul ø200 / ø20

51500104
eldrejeled komplet ny model

52700029
bære hjul til tromle ø200 m.6204 lejer

32800022
ombyg.kropstromle hjulafskærmning

Tekniske data

Mål  L.: 272 cm.  B.: 126 cm.  H.: 199 cm.  

Luft  2 l./min , max. 8 bar.

El  3 x 400 Volt + N + PE

KW  Max 1,5

Tekniske data

Mål  L.: 135 cm.  B.: 66 cm.  H.: 250 cm.  

El  3 x 400 Volt + PE

KW  Max 2,2

Tilslutning  CEE 16 A stik

Varenummer Produktbeskrivelse Pris

32400010  Jasopels Skindtromle med skydelåge 69.900,00

reservedele til tromler

JasoPels skindtromle med skydelåge
Varenr. 32400010

Sparer tid, så du virkeligt mærker det.

  Skindene tromles i lukket rum
  Skifter automatisk til nettromle
  Tromlen tømmer selv savsmuldet ud
  Automatisk udtømning af skind
  Luftstyret påfyldningslåge

sug til JasoPels kroPs- og skindtromle 
Varenr. 32200025

Pris incl. rørsæt DKK. 

14.990,00
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3 4

32500009  Transportbånd, 2,0 m, uden stativ 9.900,00 

32500011  3  Transportbånd 2,5 m. uden stativ 11.900,00

52100054   Transportbånd løst 1,5 m. alu bånd 1.990,00

52100056  Transportbånd løst til 2,0 m. alu bånd 2.490,00

52100118   Transportbånd løst 2,0 M alubånd (Blå pur)  2.490,00

32500018   4  Baljevogn med 4 drejelige hjul/rund sort balje 1.390,00

52100059   Transportbånd løst til 2,5 m. alu bånd 3.490,00

52100117   Transportbånd løst 2,5 M alubånd (Blå pur)  3.490,00

32200038  Stativ til transportbånd 2 meter, vogn med 4 hjul 2.000,00

52100109  Stativ til transportbånd 2,5 meter, vogn med 4 hjul 3.490,00

Varenummer  Produktbeskrivelse Pris

transPortbånd

kroPstransPortør fra flåmaskine t3/t4

32500032  Rensebånd, 50/150 cm. incl. automatik 19.900,00

32500033  Rensebånd, 50/200 cm. incl. automatik 24.900,00

32500034  Rensebånd, 50/300 cm. incl. automatik 29.900,00

32500038  Jasopels Rensebånd 100/300 cm. incl. automatik - Lav 54.900,00

32500037  Jasopels Rensebånd 100/300 cm. incl. automatik - Høj 54.900,00

32500039  Jasopels Rensebånd 100/500 cm. incl. automatik - Høj 79.900,00

59200308   1  Fotosensor Ø18 vinkel reflektion *

59200312   2  Reflektortape 50x1000mm *

Varenummer  Produktbeskrivelse Pris

rensebånd til kroPstromle
I forlængelse af kropstromlen placeres rensebåndet således, at når 
minkkroppene forlader tromlen, efterlades de på båndet, der via et 
styringsmodul, i takt med opskærings/flå tempoet, føres frem til op-
skæremaskinen/pelsningsrobotten. 

Forøger kapacititen med mere end 30 %

Fra opskæremaskinen placeres transportbåndet på 2 m. Båndet fø-
rer minken frem til rygkrogen. Passer til Jasopels Opskæremaskine  
T2 og T3.

Varenummer  Produktbeskrivelse Pris

32500023  Transportbånd, 15 cm. x 300 cm. 19.900,00

32500024  Transportbånd, 15 cm. x 400 cm. 25.900,00

32500025  Transportbånd, 15 cm. x 500 cm. 27.900,00

32500026  Transportbånd, 15 cm. x 600 cm. 28.900,00

Fra flåmaskinen opstilles transportbåndet, der transporterer krop-
pene op til en container. 

Sparer tid, så du virkeligt mærker det.

  Skindene tromles i lukket rum
  Skifter automatisk til nettromle
  Tromlen tømmer selv savsmuldet ud
  Automatisk udtømning af skind
  Luftstyret påfyldningslåge
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JasoPels PotekliPPer
Varenr. 32100040

Med Jasopels Poteklipper får du en hurtig og effektiv 
maskine med en meget høj kapacitet. Den er nem at 
betjene, så du slipper for at bruge tid på oplæring mv.

Udover et ensartet klip får du også mulighed for at 
lave en indgangskontrol, idet poteklipperen er udstyret 
med et display, som lagrer alle relevante informationer. 

Tekniske data

Mål  L.: 65 cm.  B.: 58,5 cm.  H.: 155 cm.  

El  3 x 400 Volt + N + PE

KW  Max 0,3

Tilslutning  CEE 16 A stik + luft

Pris DKK.

69.900,00
Pris excl. tragt, kropssluse og bånd

Varenummer  Produktbeskrivelse Pris

32500011  Jasopels transportbånd T2 2,50 m ALU 11.900,00

51200216  Tragt for kropstransportør 1.975,00

51200237  Kropssluse - Plade til potteklipper 995,00

52100109   Stativ til transportbånd 2.5 meter, vogn med 4 hjul 3.490,00
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minkavler: 
masterCut er den største revolution

og så er oplæring væsentlig nemmere på den her maskine i forhold 
til tidligere, vurderer Benny Berge.

Kapacitet øget betragteligt
To ud af de tre MasterCut i pelseriet bliver brugt til at opskære han-
ner, mens den sidste bliver brugt til tæver.

– Hen over sæsonen har vi øget kapaciteten på de dyr, vi kan få 
igennem, så vi kan opskære/løsne 250 hanner og 300 tæver pr. 
time. Når vi kigger på cyklustiden, er den 9,1 sekunder på hunner og 
9,22 sekunder for hanner, fastslår Benny Berge.

Hannerne er dog langt tungere at håndtere, så derfor bliver han-
nerne samlet set langsommere at bearbejde.

– Vi flår ca. ni timer dagligt i pelssæsonen og kan se, at vi med 
MasterCut har fået løst vore kapacitetsproblemer fremover, og sam-
tidig har det løst vores problem med fejlprocent en gang for alle, 
konkluderer Benny Berge.

Minkavler Benny Berge har været i branchen siden 1982 og tøver ikke 
med at kalde JASOPELS’ MasterCut den største revolution på maskinsi-
den, siden man begyndte at lave maskiner 

Minkavler Benny Berge har 16.000 tæver og eget pelseri, og har si-
den begyndelsen af 1980’erne avlet mink og været igennem rigtig 
mange maskinudviklinger, hvor nogle har indfriet forventninger og 
andre har skuffet. 

– Når jeg gennem årene har købt en ny maskine, er det med et 
sug i maven, at jeg går gennem pelseriet, for kommer den nye ma-
skine til at køre godt? Men med MasterCut var der bare ro fra første 
dag. Det er en maskine, som bare kører.

– Jeg vil gå så langt som til at sige, at det er den største revoluti-
on på maskinsiden, siden man begyndte at lave pelsnings maskiner. 
Der er kommet noget nyt til, som gør den her maskine helt unik, 
konkluderer Benny Berge, der til den seneste sæson købte tre JASO-
PELS MasterCut.

Fejlprocent helt i bund
På en enkelt MasterCut sparer man i pelseriet en medarbejder, fordi 
maskinen laver to processer, hvor den både skærer skindet op og 
gør bagenden fri. Samtidig med mandskabsbesparelsen er fejlpro-
centen kommet under én procent med MasterCut.

– Kvaliteten af det arbejde, som bliver udført af maskinen, er stor 
og bunder i et rigtig godt tværsnit fra pote til pote. Og det er skåret 
rent hver gang. På den her maskine er poteholdet samtidig låst, så 
poterne ikke kan give sig, og den kombination giver et utrolig godt 
snit, fremhæver Benny Berge.

Med skiftende medarbejderstab fra år til år, kan værdifuld viden 
og håndelag gå tabt.

– Med MasterCut er mange af processerne blevet gjort uafhæn-
gige af manden, som betjener maskinen. Det giver en mere simpel 
betjening, hvor man er mere sikker på at få et godt arbejde udført, 
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JasoPels masterCut 
Varenr. 32100079

Revolutionerende ny opskærer fra Jasopels der kombinerer den 
kendte opskærer teknik fra Jasopels med rygkrogen. Maskinen er 
lynhurtig og præcis.
 

 Er næsten lydløs under drift
 Let at betjene
 Lyn skift mellem han og tæve
 Meget lavt luft- og elforbrug
 Elektrisk drevne knive

Pris DKK. 

319.900,00
kursus

lær at lave den optimale 
kvalitet på din  

Jasopels masterCut 

Tekniske data

Mål  L: 95 cm. + B: 125 cm. +   H: 165(+50) cm.  

Luft  50 l/min(v/250 mink/time)(6 bar).

El  3x400 volt + n + PE 

KW  Max 1,5 total forbrug incl. luft(v/250 mink)

Tilslutning:   CERE 16A stik + luft   
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I to sæsoner har man hos Tvis Pelsdyrfarm brugt to Jasopels Opskæ-
remaskiner T4 med poteklip.

– I forhold til tidligere har vi nu et nemmere system. Der er ikke 
behov for løbende at skulle justere og vedligeholde maskinerne, og 
så er det frem for alt nemmere og hurtigere at sætte poterne i, for-
tæller Jan Albertsen.

Han vurderer, at maskinen giver bedre plads og poterne nem-
mere kan drejes, så der bliver skåret godt på bugen.

– Vi har samtidigt nemmere ved selv at bestemme, hvor vi vil 
have snittet, så vi får et V-skær, og så kan vi klippe poterne lidt læn-
gere oppe. Det betyder, at vi er fri for at have så meget bagben, når 
vi taner, fremhæver Jan Albertsen.

Jasopels Opskæremaskine T4 XL er en mere avanceret opskærer, 
end de løsninger man tidligere har brugt hos Tvis Pelsdyrfarm.

– Alligevel er det en driftsikker maskine og så hjælper det selvføl-
gelig, at jeg har erfarne folk på maskinerne, der kan løse eventuelle 
udfordringer, inden de når til mig, siger Jan Albertsen.

Jasopels opskæremaskine T4 Xl  
med poTeklip giver bedre arbeJdsgang

Jasopels opskæremaskine T4 Xl
Varenr. 32100006

Pris DKK. 

129.900,00

Jasopels Opskæremaskine T4 XL med laserlys til opskæ  ring af 
tværsnit. 
Opskæremaskinen T4 XL med forøget strækkelængde og  
V-Snit. Maskinens procestid til opskæring er ca. 5 sek. pr. dyr.

Med display hvor cyklustiden og produktionsdata kan udlæses, 
og hurtig omskiftning mellem han og tæve. Med opdateret pote-
klip.

Med ekstra luftregulator for indstilling af strækketryk for både 
han og tæve. 100 % korrekt trekantsnit. Der opnås en ideel arbejds-
gang, når transportbåndet placeres under opskæreren. 

Tekniske data

El  1 x 230 Volt + N + PE.

Luft  600 l/min. og 8 bar.

Mål  L.: 65 cm.  B.: 120 cm.  H.: 125 cm.    

Tilslutning  230 V stik + luft

Varenummer  Produktbeskrivelse Pris

32100006  Jasopels Opskæremaskine T4 XL 129.900,00

32100005  Poteklip komplet 19.900,00 32100005 poteklip komplet 
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59200300
streglaser for opskæring af tværsnít

51200150
spade - Xl - ops T3 3,0 mm aisi

59100295
Cylinder rund Ø32 x 50 m.magnet

33900028
slibesten arkansas ap361

59400021
leje glasier paF 0608 til potekniv

51200055
poteklip cylinder Højre ops T2 / T3

51200053
poteklip cylinder venstre ops T2 / T3

51200085
knivholder

51200133
poteplade T3 2006 - ny venstre

59400155
Føringsvogn str. 20 med let forspænding

32710005
kniv kop til bor Ø50 mm

51200134
poteplade T3 2006 - ny højre

59400095
kugleleje Ø15 x 32 x 9 stål tætning kina

59400093
kugleleje Ø12 x 28 x 8 stål tætning kina

51200092
kniv rund Ø50 mm - High speed steel

51200091
kniv rund Ø50 mm

51200120
kniv rund Ø80 mm - High speed steel

51200119
kniv rund Ø80 mm

32710003
poteklip kniv venstre

32710004
poteklip kniv højre

51200088
luftmotor bearbejdet

51200173
luftmotor opskærer T3 - Højre

51200172
luftmotor opskærer T3 - venstre

59600065
Tandrem gates gT3 5mgT 425-09

51200193
støddæmper Ws-m 0,2-3 til T3/T4

51200222
modskær til ny poteklip højre til T3/T4

51200223
modskær til ny poteklip venstre til T3/T4

32710001
poteholde klods venstre

32710002
poteholde klods højre

32800046
reservedelspakke til opskæremaskine

32710014
poteklip kniv venstre savtakket

32710013
poteklip kniv højre savtakket

reservedele Til opskæremaskine T4 Xl
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FlålinJe med rensebånd

Flåbord med rusTFri bordplade
Varenr. 32100039

Flåbord med rustfri bordplade. 

Båndet er med sensorstyret automatik således, at der 
altid ligger en mink klar ved udløbet – tidsbesparende 
for flå  personalet.

Incl. styring med fotosensor.

Pris ekskl. sideborde DKK.

18.900,00

32100023  Sidebord til Flåbord med rustfri bordplade 1.995,00

32500033  Rensebånd, 50/200 cm. incl. automatik 24.900,00

Varenummer  Produktbeskrivelse Pris

sideborde 
 kan TilkØbes
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Jasopels maXiHook T5

32100009  Jasopels MaxiHook T5, højre 44.900,00

32100010  Jasopels MaxiHook T5, venstre 44.900,00

Varenummer  Produktbeskrivelse Pris

59200325 32800047
reservedelspakkeFodpedal el

51300006

59200326

59100139
Fodpedal, 5/2. gul til rygkrog, luft

51300040
kropshold gummi, grønkropsbakke

indsats til gul fodkontakt

51300028 51300029

51300017
krog med kugle, T3/T4, han model

59200327
indsats til pizzato fodkontakt

prd12-4dp2 Føler ventil til rygkrog
51300027

51300008
gummi til rygkrog, luft

rulle ved el rygkrog

Tekniske data

Luft  Max 8 bar, 2 l./cyklus.

Mål   L.: 130 cm.  B.: 50 cm.  H.: 66 cm.  

El  1 x 230 Volt + N + PE

Tilslutning  230 V stik – AC/DC relæ + luft

KW  Max 1,1

MaxiHook giver yderligere mulighed for at regulere hastigheden, så 
selv de sejeste skind bliver bevaret intakte. 

Dermed gøres resten af flåprocessen meget lettere.

 Trækker jævnt og skåner skindet
 Regulerbar hastighed
 Optimeret til store mink
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Tekniske data

El  3 x 400 Volt + PE

Luft T4 XL  2,0 l./min og 8 bar.

Mål  L.:  120 cm.  B.: 65 cm.  H.: 120 cm.  

KW  Max 1,5

Tilslutning  CEE 16 A stik + luft

Pris DKK.  

49.900,00
Pris incl. luftkniv, ophæng og modvægt

Denne maskine er let at bruge og kan fås med automatisk kropsfjer-
ner. Forbedret Flåmaskine og skulderhold.

Stræklængde forøget med 250 mm.
Placeres maskinen med kropsfjerner sammen med et lille trans-

portbånd til en container, er der en god sammenhæng i pels-flowet 
og arbejdprocessen optimeres.

Jasopels Flåmaskine T4 Xl
Varenr. 32100011

Tekniske data

Luft  2,0 l./min. og 8 bar.

El  3 x 400 Volt + N + PE

Mål  L.: 240 cm.  B.: 80 cm.  H.: 160 cm.  

KW  Max 2,78

Tilslutning  CEE 16 A stik + luft

Jasopels masTerskin
Varenr. 32100077

Pris DKK. 

119.900,00
Pris incl. luftkniv, ophæng og modvægt

Et nyt og effektivt flå-princip, der overtager det hårde muskelkræ-
vende arbejde og sikrer en hurtig og præcist udført opgave, uanset 
hvor store minkene er. 

Jasopels MasterSkin har påmonteret sæde, der sikrer en ergono-
misk korrekt arbejdsstilling og gør jobbet mere skånsomt for opera-
tøren. Jasopels MasterSkin betjenes nemt og sikkert ved hjælp af to 
fodpedaler. I en og samme arbejdsgang trækkes skindet af og afle-
veres ud til siden, mens kroppen flyttes væk automatisk.

Kan anvendes efter alle kendte opskærere med/uden rygkrog.

 Stor kapacitet
 Velegnet til store dyr
 Ergonomisk korrekt arbejdsstilling

kursus
lær at lave den optimale 

kvalitet på din  
Jasopels masterskin
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Hos minkavler Lars Christian Studsholt har JASOPELS MasterCut givet 
øget driftsikkerhed og øget kapacitet, samt mindre arbejdsbelastning og 
enklere betjening i flåarbejdet

Minkavler Lars Christian Studsholt driver en minkfarm med 10.000 
tæver og pelser for sig selv og for faderen, i alt ca. 65.000 mink.

– Til denne sæson fik vi JASOPELS MasterCut på prøve og har 
været rigtig godt tilfreds på alle områder. Vi har kunnet pelse 1.800 
mink om dagen fra kl. 7 til 17, med meget lav fejlprocent og stor 
driftssikkerhed, fortæller Lars Christian Studsholt.

Han er således så begejstret, at han allerede har bestilt to nye 
MasterCut til levering inden næste sæson.

– Mandskabsmæssig har vi kunnet spare en halv til en hel mand 
allerede i denne sæson. Og så er det samtidigt meget mindre fysisk 
krævende  at stå ved en MasterCut end, som tidligere, ved  rygkro-
gen, der er meget hårdere for operatøren, vurderer Lars Christian 
Studsholt.

Kvalitet frem for kvantitet
Det vigtigste for Lars Christian Studsholt er ikke mængden, men an-
tallet af hele skind uden fejl, der kan laves i timen.

– Her er MasterCutten rigtig god, fordi den kan levere arbejdet 
med en god hastighed. Og så er det en meget stor fordel, at den er 
nem at bruge.

– Vi har en del udlændinge til at hjælpe os. Her er MasterCut 
nem at lære, så nye medarbejdere også kan levere et godt stykke 
arbejde, siger Lars Christian Studsholt.

To medarbejdere var på kursus inden sæsonen gik i gang.
– I flålinjen har vi 20 intensive dage, hvor vi skal lære maskinen 

at kende og hurtigt få det til at køre optimalt, derfor var vi allere-
de ved sæsonens begyndelse godt i gang, da en dansk og en ru-
mænsk medarbejder havde været på kursus, forklarer for Lars Chri-
stian Studsholt.

Ro og stabilitet i pelseriet
Tendensen med stadig større mink har tidligere givet udfordringer 
i pelseriet.

– Minkene er blevet enormt store og de gamle maskiner har 
sværere ved at håndtere de store mink, ligesom store skind kræver 
mere fysik. Her er MasterCut en rigtig god løsning, der kan håndtere 
de store skind, siger Lars Christian Studsholt.

Samtidig er der blevet en del mere stille i pelseriet med Master-
Cut.

– Maskinen er næsten lydløs. I år har folk kunnet tale sammen 
ved maskinen, det har vi ikke kunnet ved tidligere maskiner, fordi 
de støjede for meget. Samtidig sparer vi også strøm. Vi er gået fra at 
bruge to kompressorer til kun at bruge en.

– Men frem for alt har vi fået en stabil, driftssikker maskine, der 
bare har kørt i sæsonen, fremhæver Lars Christian Studsholt.

Jasopels masTerCuT giver overbevisende præsTaTion

56  |  www.jasopels.dk

pelsning



Tekniske data

EL   3 x 400 Volt + N + PE

Mål   L: 126 cm.  B: 80 cm.  H: 214 cm. 

KW  Max 2,2

Tilslutning  CEE 16 A stik – AC/DC relæ

Tekniske data

EL   3 x 400 Volt + N + PE

Mål   L: 135 cm.  B: 82 cm.  H: 220 cm. 

KW  Max 2,2

Tilslutning  CEE 16 A stik – AC/DC relæ

Jasopels FlåTårn
Varenr. 32100013

Jasopels FlåTårn auTomaTisk Xl
Varenr. 32100041

Pris DKK. 

39.900,00
Pris incl.. luftkniv, ophæng  

og modvægt

Pris DKK. 

49.900,00
Pris incl.. luftkniv, ophæng  

og modvægt

Flåtårnet er enkelt at betjene og bygger på kendte principper. Vi har 
en el motor samt spindel til at gøre det hårde arbejde i stedet for 
pneumatik. Dette sikrer kraftoverskud og et ensartet træk, der gør 
maskinen meget effektiv.

  Ensartet træk og 
kraftoverskud

 Enkel betjening
 Ingen lufttilslutning
  Kræver næsten  

ingen plads

Denne maskine er helt ny og udviklet ud fra principperne i vort po-
pulære Jasopels Flåtårn. Jasopels Flåtårn Automatic XL er 40 cm 
længere i total flålængde og kan derfor tage mink der er 3-4 str. 
større. Derudover tager denne fat i skindet uden at operatøren skal 
rykke først, hvilket sikrer optimal ergonomi.
 

 Intet manuelt træk
  Tager selv de meget  

store hanner
  Ensartet træk og 

kraftoverskud
 Ingen lufttilslutning
  Kræver næsten  

ingen plads
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reservedele Til Flåmaskiner

51400058
Hydraulikstation 1,5 kW m. el / olie 220v

51400055
pneumatisk styret Cetop ventil

32100027
komplet lyddæmper for luftkniv

32100025
luftkniv f/flåmaskine lige

51200091 51200092
kniv rund Ø 50 x 16 x 1 mm kniv rund Ø 50 mm. High speed steel

32710011
Trækrem til luftkniv lige/vinkel grøn

32100034
luftkniv f/flåmaskine vinkel

32800008 + 32800009
ombygning Flå T3 med ny skulderhold

32800048
reservedelspakke Flåmaskine T4/T11

59100139
Fodpedal 5/2 gul (luft)

51400073
arm til skulderhold knojernsmodel

51400015
gribergummi / knopplade 13x62x96

31200006
Hoved til hovedskærer med kliksystem

31200007
monteringssæt for hovedskærer  lige

Til den seneste sæson fik Bo Kloster en ny Jasopels Opskæremaskine 
T4 XL og Jasopels flåbord.

– Min oplevelser er, at man med den nye opskærer næsten kan 
sætte hvem som helst til at stå ved maskinen, fortæller han.

Både Bo Kloster og en erfaren operatør stod tidligere ved op-
skæreren. 

– Den har kørt helt uden problemer og Jasopels Opskæremaski-
nen T4 XL er nu med det nye poteklip. Det har fungeret rigtig godt, 
siger han.

Sammen med T4’eren blev der leveret et Jasopels flåbord og rygkrog.
– Flåbordet passer rigtig godt til elrygkrogen, så det blev en hel-

hedsløsning.
– Jeg syntes, opskæreren laver et rigtig fint V-snit – og så er det 

også en vigtig fordel, at der ikke er mange muligheder for at begå 
fejl, vurderer Bo Kloster.

god HelHedslØsning med opskærer og Flåbord
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En ny pelsrobot giver større frihed i pelssæsonen og optimerer 
skindkvaliteten for Hans og Claus Christensen

Med en ny Jasopels Pelsningsrobot XXL har Claus Christensen flyt-
tet flåningen hjem til egen farm og laver den videre skindbearbejd-
ning sammen med en anden avler.

– Vi har indtil sidste sæson haft et pelseri sammen med en kol-
lega. Det har vi fortsat, men har købt en flårobot for at blive fri for at 
flytte kroppen, forklarer Claus Christensen, som driver minkfarmen 
sammen med faderen Hans Christensen.

Ved selv at have en pelsrobot kan de nu vælge det helt rigtige 
flåtidspunkt og derved opnå den optimale strækevne på skindene.

– Efter flåning fryser vi skindene ind, inden vi sender dem til pelse-
riet. Vi slipper for at fragte kroppen, og ved selv at vælge pelsningstids-
punkt forventer vi at få lidt bedre skind, pointerer Claus Christensen.

Den rette løsning
Gennem det fælles pelseri havde Claus Christensen på forhånd et 
godt kendskab til Jasopels pelsrobotten.

– Her kan vi se, at der er sket en del opgraderinger og forbedrin-
ger på den nye model. Blandt andet en arm, som går op og griber 
skindet og tager det hele vejen rundt. Det betyder, at vi undgår pro-
blemer med de store skind, vurderer han.

Tidligere kunne det være nødvendigt at køre en ekstra cyklus for 
at få flået de store hanner.

– Vi kører i snit 80 mink igennem i timen. Selve opskæringen 
med robotten foregår bedre med et pænere snit end tidligere, og 
knivene bliver ikke slidt op så hurtigt, vurderer Claus Christensen.

Tidligere skulle der skiftes knive, ved hver 2.000 skind, nu kan 
8.000 skind gå gennem robotten uden knivskift.

– Robotten er rigtig god for os, for en flålinje kører bedst med tre 
mand og så er der hos os kun tre til fire timers arbejde. Pelsrobot-

ten passer til en farm som vores med 3.300 tæver, konkluderer Claus 
Christensen.

God logistik med skindpakker
Sammen med pelsrobotten valgte Hans og Claus Christensen at få 
en Jasopels Skindpakker.

– Førhen, når vi var færdige med at flå en mink, stod vi med et 
skind i hånden og smed det i en kasse. Herefter skulle hånden tør-
res af inden en ny mink blev taget op, for at undgå fedt på skindet.

– Med skindpakkeren trykker vi bare på en knap, så ryger skindet 
ud på bagenden af maskinen. Det er virkelig en lettelse, siger Claus 
Christensen. Han kan nu afslutte med en hånd og være klar med et 
nyt dyr i den anden hånd.

– Skindpakkeren kræver plads bag pelsrobotten, men det er ikke 
noget problem for os, fordi vi har stillet den op i midten af rummet.

– Kapaciteten hæves med skindpakkeren , vurderer Claus Chri-
stensen.

Jasopels pelsningsroboT XXl opTimerer  
arbeJdsgangen og giver bedre skind
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Tekniske data

Procestid  ca. 20 sekunder. 

El  3x400 Volt + N + PE

Luft   600 l./min. + minimum 8 bar.

Mål  L.: 125 cm.*  B.: 175 cm.  H.: 230 cm.  

Ved tilslutning til Pelsningsrobot, skal fejlstrømsrelæ være: ac/dc relæ 0.3 A, type B

Jasopels pelsningsroboT XXl
Varenr. 31200004

Pris DKK. 

249.900,00
Excl. skindpakker, incl. transportbånd. 

Sælges kun i ren handel.

Det er os en stor fornøjelse at præsentere Jasopels Pelsningsrobot XXL. 
Pelsningsrobottens ydre er det samme, men indmaden er mar-

kant forbedret. Vi har taget det bedste fra de tidligere pelsningsro-
botter og sat det sammen med markedets bedste flåteknologi fra 
vore Flåmaskine T11, så vi nu tør love, at du kan pelse selv de aller-
største hanner uden uhensigtsmæssige stop under flåningen. 

Flåningen sker i en mere lineær bevægelse, og antallet af bevæ-
gelige dele er samtidig blevet reduceret, så maskinen fremstår mere 
betjeningsvenlig. Vi har monteret et større display og ilagt ny soft-

ware, så din Pelsningsrobot XXL er klar til at møde de kommende 
års udfordringer – i det mindste hvad angår størrelsen. 

 Forbedret flåsystem, der kan tage  
 de helt store dyr

 Enklere betjening
 Hurtigere oplæring
 Nyt display med flere funktioner
 Hurtigere flåning og dermed større kapacitet

*Excl. bånd
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32710010
Trækrem blå ru 4 x 295 mm

30500012
kniv til potesnit

53200486
luftmotor m53n1as-015 (v)

53200520
reservedelspakke pelsningsrobot

53200045
induktiv føler for cyl.

53200015
bladfjeder til d. skindsnit

53200026
kniv 8 kantet t/hovedskærer

53200030
Hovedskærer kontakt

30500012
pneumatikolie / luftolie til pelsrobot

53200155
pigkæde

53200094
Hovedskærer hjul

53200063
skindlås for pelsningsmaskine

53200058
strammeruller til hovedskærer

53200216
Hovedskærer samlet m. kliksystem

53200489
leje nsk 6004 ddu m/ dobbelt læbetætning

53200487
luftmotor m53n1as (H)

53200478
ball bushing kb2045pp

53200049
Hall sensor m8 stik

53200048
ledning for Hall 5 m med m8 stik

52100056
Transportbånd løst til 2m alu 
bånd m/remsamler

59600120
kædesamleled 1/2" 11.08b1

59200330
Fodkontakt element C74 (sorT)C74-rasT-su1Z vs

59200326
Ter micro switch

59200328
Fodpedal med nødstop safe

51200120
kniv rund Ø80 mm - High speed steel

51200092
kniv rund Ø50 mm - High speed steel

59100284
montagebeslag vdma Cyl Ø50/63 serie 1320

reservedele Til pelsningsroboT
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Hos Kloster Mink er man trods jysk besindighed ligefrem be
gejstret over Jasopels Skrabemaskine T6 og skraberuller

Til den nye sæson fik Bo Kloster en ny Jasopels skrabemaskine T6, 
primært for at kunne skrabe både tæver og hanner på samme ma-
skine.

– Vi fik egentlig ikke en ny skrabemaskine for, at vi behøvede et 
bedre skrab, men jeg føler, at de nye skraberuller er mere skånsom-
me for skindet, hvis der er fx er skader på skindet, store ører – eller et 
lille hul på skindet, vurderer Bo Kloster.

Hos Kloster Mink er man særdeles tilfreds med resultatet af  de 
ca. 50.000 skind, der er skrabt i den forgangne sæson.

– Hvis man står og skal ud og have fat i en ny skrabemaskine, 
skylder man sig selv at prøve den her. Den virker som om, at det er 
et færdigt produkt og gennemtænkt – jeg kan ikke se nogen punk-
ter, hvor den skulle laves om, fremhæver Bo Kloster.

En af fordelene er blandt andet, at maskinen er nem at justere 
via skærmen. 

– Jeg holder selv opsyn og derfor kan jeg stort set sætte alle til 
stå ved skrabemaskinen, siger Bo Kloster.

Skånsomme og effektive skraberuller
Bo Kloster har valgt at bruge relativt hårde ruller i skrabningen.

– Vi bruger måske hårdere ruller end mange andre, men til gen-
gæld bruger vi lavere tryk, og det fungerer rigtig godt hos os, for-
tæller han.

Når det kommer til rengøring og rulleskift er den nye maskine 
meget brugervenlig.

– Det er nemt at skifte ruller og så er den samtidig lavet sådan, 
at maskinen ikke bliver griset til. Førhen skulle man rengøre, inden 
man skiftede ruller og alligevel var man smurt ind i fedt, før man var 
færdig med at skifte rullerne, erindrer Bo Kloster.

Han vurderer, at det ikke tager længere tid end fem minutter at 
skifte rullerne. 

– Vi er også fri for at justere skraberullerne. Det gør maskinen 
selv. Vi udskifter rullerne efter ca. 6.000 skind, og skifter en gang om 
dagen mellem han og hun, siger Bo Kloster.

Jasopels skrabemaskine T6  
og skraberuller Til perFekTion
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Jasopels skrabeauTomaT T6
Varenr. 32200006

Selvjusterende skraberuller
Jasopels har udviklet et nyt system, der gør, at du endelig er fri 
for at justere skraberullerne efter montering af nye. Den nye Jasopels 
Skrabeautomat T6 justerer selv skraberullerne ud fra indtastede data 
på det betjeningsvenlige touch-display. 

Skrabeautomaten er derfor let at betjene for nye medarbejdere, 
og giver et godt og ensartet resultat!

Begrænset rengøring
Den nye Jasopels Skrabeautomat T6 har mange gode egenskaber, 
og en væsentlig egenskab er, at den sviner minimalt. Den nye lukke-
de sugekasse gør, at fedtet ikke sviner skrabeautomaten til, og den 
holder samtidig skraberullerne tilnærmelsesvis rene. 

Den renere skrabeautomat er med til, at man undgår unødven-
dige stop for småjusteringer og rengøring, og man får derfor en 
nemmere hverdag, et bedre arbejdsmiljø, og mere væsentligt er, får 
man et bedre og mere ensartet skraberesultat samt en større kapa-
citet. 

kursus
lær at lave den optimale kvalitet på 

Jasopels skrabeautomat T6

 Selvjusterende skraberuller
 Lynhurtigt skift af skraberuller
 Støddæmpning af skrabemotorer
 Differentieret stokhastighed
 4 variable skrabezoner, hastigheder og tryk
 Lukket sugekasse
 Separat styreskab
 Begrænset rengøring
 Automatisk kørelængde
 Skindvask
 Mulighed for hastighedsregulering af skrabemotor

Pris excl. sug DKK. 

790.000,00

ny teknologi gør skift af skraberuller til en leg!

Tekniske data

El   3x400 Volt + N + PE.

Luft   10l./min. og 8 bar

Mål   L.:  500 cm.  B.: 115 cm.  H.: 200 cm. 

skraberuller
side 72 og 73

slibning  
af skraberuller  

side 74

32200028  Rørsæt til Skrabeautomat / Fedtpumpe 4.810,00

32200008  Transporthjul T6 Skrabeautomat (krediteres v. returnering) *

32500056  El-vandvarmer 60l, pumpe, trykbeholder

59200132  AC/DC Relæ (PFI-AFB. ACDC 40/0,3/4P)

Varenummer  Produktbeskrivelse Pris
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Jasopels Skrabeautomat T6 har imponeret Lars Peter Jensen ved Pelsdyr-
farmen Nordland 

Hos Pelsdyrfarmen Nordland, pelsede man i den seneste sæson  
65.500 mink, og havde i sæsonen erstattet en 10 år gammel skrabe-
maskine med en Jasopels skrabeautomat T6. 

– Den gamle maskine var blevet en flaskehals, og jeg troede ærlig 
talt ikke, at vi fik en skrabemaskine, der var bedre. Men jeg blev overra-
sket, for vi har aldrig fået skrabt vores skind så godt som i år, konstate-
rer Lars Peter Jensen, driftsleder på Pelsdyrfarmen Nordland.

Han var udstyret med en sund skepsis, inden han kom til at lære 
den nye maskine at kende.

– Man må sige, at den nye skrabeautomat gør en forskel, og der er 
store muligheder for at tilpasse maskinen. Alt kan indstilles på skær-
men, og man kan variere fx tryk og hastighed og finjustere på rigtig 
mange parametre, fortæller en begejstret Lars Peter Jensen.

Enkelhed og fleksibilitet
Trods de mange indstillingsmuligheder virkede maskinen ret simpel 
ved første indtryk.

– Maskinen er ufattelig nem at gå til. Grundfunktionen fungerer 
godt, og vi har udnyttet den høje kapacitet til at skrabe ca. 3.100 
skind om dagen i perioden, vurderer Lars Peter Jensen.

Også stokvaskeren har han været godt tilfreds med.
– Stokvaskeren er virkelig effektiv og giver en nemmere arbejds-

gang. Vi skal ikke stå og gnubbe med fx savsmuld. Det betyder, at 
der nu er tid at skifte arbejdsstilling og se skindene efter for ar eller 
andre skader, fremhæver Lars Peter Jensen. 

Enkelheden i maskinen giver mulighed for at flere medarbejdere 
kan betjene den.

– Maskinen har mange justeringsmuligheder, men man kan sag-
tens lære en anden mand op i brugen af skraberen. Det er ikke no-
get problem, fastslår Lars Peter Jensen.

Nemmere rulleskift
Jasopels anbefaler, at man skifter skraberuller, når man har skrabt mel-
lem 3.500 og 6.000 skind.

– Vi har valgt at skifte hver anden dag, så der skrabes ca. 6.000 
skind imellem rulleskifte. Her er det en kæmpe fordel, at det blot tager 
tre til fem minutter at skifte ruller, fortæller Lars Peter Jensen.

Hen over sæsonen har han finjusteret på indstillinger og har kun-
net eksperimentere med forskellige rullekombinationer og hårdheder.

– Jeg har arbejdet med hårdheden af rullerne, hastigheden på 
motoren og på stokhastigheden for at optimere skrabet. Men om-
vendt kan man sagtens overlade maskinen til en medarbejder, som 
kører med maskinen, som den står, siger Lars Peter Jensen, der sam-
tidigt bemærker, at de gode minkskind altid er et resultat af et godt 
teamwork i hele pelseriet.

skrabemaskine imponerer 
garveT driFTsleder
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Hurtigere skift af skraberuller
Det nyudviklede system på Jasopels Skrabeautomat T6 løfter skra-
berullerne fri af sugekassen ved hjælp af lufttryk. Dette forbedrer ar-
bejdsvilkårene under skiftet, og gør tingene meget nemmere. 

Efter montering af skraberullerne, køres skraberullerne på plads 
via displayet, og de indstilles automatisk. For en øvet medarbejder 
kan alt dette gøres på bare 5-7 minutter.

Tekniske data

El  3 x 400 Volt + N+PE/fejlstrømsafbryder type B

Luft  10 l./min. og 8 bar.

Mål  L.: 500 cm.  B.: 115 cm.  H.: 200 cm.  

Mål / skab  L.: 60 cm.  B.: 40 cm.  H.: 170 cm.  

Tilslutning  CEE 32 A stik AC/DC relæ + luft + vand

KW   Max 15,88

Jasopels skrabeauTomaT T6 – deTalJe billeder

65

pelsning



Der er ikke noget nyt i, at Jasopels Skrabeautomat XL igennem år-
tier er blevet udråbt som værende den bedste skrabemaskine, der 
er på markedet. Den udfører et gedigent skrabearbejde, er hurtig, 
billig i drift.

Den store touch infoskærm giver operatøren lynhurtigt overblik 
og mulighed for, på en enkel og overskuelig måde, at skifte drifts-
indstillinger på maskinen. Det giver dig mere ensartet skrabning, 
selv hvis dine skindtyper er blandede!

Active Per4mance® – er et Jasopels udviklet system, der giver dig 
mulighed for at variere stokhastighed samt skrabetryk på 4 uafhæn-
gige zoner. Dermed kan du helt præcist tilpasse maskinen til dine 
skind.

Der er monteret støddæmpere på alle skraberuller. I praksis be-
tyder det, at skraberullerne bliver på skindet med en væsentligt for-
bedret skrabning som resultat – samtidig er maskinen væsentlig 
mere skånsom ved skrabning af skadede skind! 

Jasopels skrabeauTomaT T4 Xl
Varenr. 32200004

Pris excl. sug DKK. 

399.000,00

Tekniske data

El  3 x 400 Volt + N+PE. 

Luft  10 l. / min. og 8 bar.

Mål   L.: 440 cm.  B.: 100 cm.  H.: 190 cm.  

KW  Max 13,68

Tilslutning  CEE 32 A stik + luft

 Bedre skrabning 
 Mindre risiko for fedtudtræk
 Øget indtjening

slibning  
af skraberuller  

side 74

32200073  Afrykkertårn 2016 T/skrabeauttomat T4/T5 19.900,00

32200028  Rørsæt til Skrabeautomat / Fedtpumpe 4.810,00

32720130  Snudehold for afrykkertårn T5 skrabeautomat 1.389,00

Varenummer  Produktbeskrivelse Pris

skraberuller
side 72 og 73
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Jasopels roTerende skrabemaskine 4000 XXl
Varenr. 33100003

Pris DKK.

154.900,00

Jasopels Roterende skrabemaskine 4000 XXL med 2 skrabehoveder 

  En af de bedste og mest afprøvede roterende 
skrabemaskiner på markedet i dag

  Jasopels Roterende skrabemaskine 
 4000 XXL monteres nu med XXL  
skrabestokke, så skindenes længde   
ikke får indflydelse på det gode  
skraberesultat

  Nu med touchskærm og frekvens  styrede  
motor, der gør det nemt at betjene  og  
skifte indstillinger på maskinen

4

8

3

6

21

7

10

5

9

Tekniske data

Mål          L.:  238 cm.  B.: 125 cm.  H.: 184 cm.  

Luft         51./min.

El  3 x 400 Volt + N + PE

Tilslutning   CEE 16 A stik + luft

33900013  1  Skraberulle 100 mm. hård gul 695,00

33900014  2  Skraberulle 100 mm. sort 695,00

33200000  3  Skraberulle 100 mm 6 tands rød shore 95  695,00

  Rotomax/Jasop hård 

33200001  4  Skraberulle 100 mm 6 tands hvid shore 90  695,00

  Rotomax/Jasop mellem 

33200002  5  Skraberulle 100 mm 6 tands turkis shore 85  695,00

  Rotomax/Jasop blød 

33900017  6  Skraberulle 060 mm 5 tands orange *

33900006  7  Haleklemme til skabemaskine *

33900021  8  Potekrog til Rotomax og Jasopels Roterende  *

  Skrabemaskine 4000 XXL 

33900009  9  Snor til skrabemaskine   *

33300002  10  Vacuumsuger, 2BH1600-7AH16,3 kW. 12.700,00

  For enkelt roterende skrabemaskine  

Varenummer  Produktbeskrivelse Pris
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Jasopels roTerende skrabemaskine med 1 sTok
Varenr. 32200067

Pris DKK.

84.900,00

2 31

Tekniske data

Mål          L.: 250 cm  B.: 75 cm  H.: 120 cm

Luft         6 bar og 20 l/min.

El  1x240 VAC 50 Hz

Tilslutning   CEE 16 A

33200003  1  Skrabelamel blå shore 83 til 1 stoks skrabemaskine (8 stk.) 149,50

33200004  2  Skrabelamel rød shore 86 til 1 stoks skrabemaskine (8 stk.) 149,50

33200005  3  Skrabelamel sort shore 92 til 1 stoks skrabemaskine (8 stk.) 149,50

Varenummer  Produktbeskrivelse Pris pr. stk.

Jasopels Roterende Skrabemaskine med 1 stok er  udviklet og 
designet til skrabning af skadede skind:

  Skraberullen kan køre begge veje hvilket  gør det muligt at 
skrabe ind til hullet i skindet fra alle sider 

 Velegnet til skrabning af skind med hoved skader
 Kan indstilles til at køre 100% manuelt eller fuldautomatisk
 I automatik kan man overtage manuelt nårsomhelst 
 Lys i stok så man tydeligt ser områder med skader
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nyHed! sHoWroom i bording
KOM OG SE VORES SHOWROOM

Her har du mulighed for at se en stor del af vores maskiner i drift.  En fantastisk mulighed for dig som kunde, så kom og kig.
Vi vil gerne byde på en kop kaffe og en rundvisning. Kontakt din salgskonsulent for at aftale tidspunkt for besøget.

Vi glæder os til at se dig.
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50100088   Bowex M 38  nylon tandkrans *

52600068  Lyddæmper Transfer Ø160x990 *

32800036  Ombygning til fedttrans. til fedtpumpe *

Varenummer  Produktbeskrivelse Pris

Pris DKK.

54.900,00

Jasopels FedTpumpe
Varenr. 32200024

Fører fedtet direkte ud i en ekstern container. Fedtet ledes ud i con-
taineren via en slange. Kan pumpe fedtet op til 20 meter ud og 3 
meter op – alt efter bøjning. 

Incl. blæser, cyklon. Monteret på stativ.

Tekniske data

El  3 x 400 Volt + N+PE, 2,2 kW

Tilslutning   CEE 16 A stik + 4 x 1,5 og 7 x 1,5

Mål  L.:  150 cm.  B.: 90 cm.  H.: 200 cm.  

KW  Max 7,7

Tekniske data

Mål   L: 240 cm.  B:110 cm.  H: 130 cm. 

  Ø 100 cm. Tromle diameter

El  3 x 400 Volt + PE

KW  Max 0,55

Tilslutning  CEE 16 A stik

Jasopels gennemlØbsTromle
Varenr. 32200036

 Helt rene skind
  Tromler og renser skindene 2 gange
  Bedre tromling
  Større tromle diameter
  Intet remtræk

Pris DKK. 

49.900,00
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reservedele Til skrabeauTomaT
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32720017  1  Gummi til savsmuldsauto 02-1220 

32720020  2  Gummi savsmuldsautomat 02-1223 

32720023  3  Afrager gummi EKSTRA kort 50 x 75 mm 

32720021  3  Afrager gummi kort 50 x 90 mm 

32720022  3  Afrager gummi lang 50 x 110 mm 

32720010  4  Gummi til stokafskrab 55 x 130 mm. - lodret

32720012  5  Gummi til stokafskrab 65 x 200 mm. - vandret

32720011  5  Gummi til stokafskrab 75 x 200 mm. - vandret

32720142  6  Gummi til skindafskrab 40 x 180 mm. - gul

32720026  7  Gummi til skindafskrab 40 x 180 mm. - grøn

51100202  8  Fedtafskraber u./kerne (2xT5) 

51100196  9  Fedtafskraber u./kerne (2xT5) / (4xT6) 

51100081  10  Afskraber vask kort 30 mm. kerne 40 x 132 mm. T5 - sort

51100077  11  Afskraber vask lang 30 mm. kerne 40 x 180 mm. T5 - sort

32720145  12  Gummi til stokvasker kort m./kerne slebet 40 x 130 mm. T6 - turkis

32720143  13  Gummi til stokvasker lang m./kerne slebet 40 x 180 mm. T6 - turkis

32800040  14  Reseverdelspakke til Skrabeautomat

51100086  15  Klods til skindafrykker 

51100144  16  Trækfjeder til skindafskrab - 95 mm.

51100143  16  Trækfjeder til skindafskrab - 105 mm.

51100215  17  Skrabemotor 3 kw komplet

51100256  18  Kædebeslag på slæde galv. (til aksler)

51100255  19  Spændebeslag kæde

51100257  20  Kædebeslag på slæde galv. (til skinnefør)

51100278  21  Skrabestok T4/T5 Komplet 

51100328  21  Skrabestok T6 komplet

51100283  22  Støddæmper for skrabeautomat

52900078  23  Vanddyse til Stokvasker

52900079  24  Luftdyse til Stokvasker

59100104  25  Magnet spole 240V/50Hz til M pilot MB25

59100130  26  Ventil 3/2 1/8 luft/fjeder

59100140  27  Ventil 5/2 1/8 luft/fjeder

59100228  28  Cylinder VDMA Ø40 x 050 u. Br/ Ma

59200287  29  Induktiv aftaster pnp NO M18 skærmet

51100358  30  Næseholder til skrabestok T5

51100335  31  Næseplade rustfri for skrabestok T6

51100487  31  Pom plade sort for næseplade

Varenummer  Produktbeskrivelse Pris

26252423

20 2219
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1 x  T5 1 x  T5

2 x T5
2 x T5
4 x T6

2 x T5
2 x T6

2 x T5
2 x T6
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Shore Hårdhed Bar Farve Varenr. Tand Hård kerne Form Råd til anvendelse Pris DKK.

75-78 Blød Max. 1,5 bar Gul

33200007 8 tands Forskudt skær / 1-2-3

Til sarte tæver

699,00

32720107 9 tands
Forskudt skær  / 
Forben

499,00

33200008 12 tands
Forskudt skær / T6 / 
1-2-3

995,00

32720149 16 tands Forskudt skær / T6 995,00

80-82
Almindelig 
(ikke blød / 
ikke hård)

Max. 2,0 bar Blå

32720044 7 tands Forskudt skær / Forben

Til sarte hanner 
og almindelige 
tæver

499,00

32720133 8 tands Forskudt skær / 1-2-3 699,00

33200009 12 tands Forskudt skær / 1-2-3 995,00

32720150 16 tands Forskud skær / T6
995,00

84-85 Lidt hård Max. 2,5 bar Turkis

32720046 7 tands 
Forskudt skær / 
Forben

Til almindelige 
hanner og 
grove tæver

499,00

32720134 8 tands Forskudt skær / 1-2-3 699,00

33200011 12 tands
Forskudt skær / T6 / 
1-2-3

995,00

32720151 16 tands Forskudt skær / T6 995,00

Jasopels skraberuller

Med et helt nyt bølgemønster som vi kalder MotionWave, hæver 
Jasopels igen barren for effektiv skrabning. De nye ruller er forsynet 
med dybere kanaler, der transporterer mere fedt væk, godt hjulpet 
på vej af den bølgende skærebevægelse. 

Dertil kommer, at de er skærpet på en helt ny måde, der giver 
dem en markant skarpere profil end andre kendte produkter. 

Skraberullerne produceres i 7, 8, 9, 11, 12 og 16 tands versioner – og 
naturligvis producerer vi også fortsat en 8 tands skraberulle i traditio-
nelt mønster med dybere kanaler for lettere fjernelse af fedt. Vi har i 
skemaet herunder indsat max. skrabetryk på de enkelte typer af skra-
beruller. Når man når maximalt tryk skal man skifte til en rulle der er 
hårdere og reducere trykket.
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Shore Hårdhed Bar Farve Varenr. Tand Hård kerne Form Råd til anvendelse Pris DKK.

88 Hård Max. 3,0 bar
Hvid/
klar

32720153 8 tands Forskudt skær / 1-2-3

Til grove 
hanner der er 
svære at skrabe 
rene bl.a. 
breeders

699,00

32720111 8 tands Ja Forskudt skær 699,00 

32720128 11 tands Ja Forskudt skær / T6 995,00

32720061 11 tands Forskudt skær / T6 995,00

32720152 16 tands Forskudt skær / T6 995,00

95 Meget hård Max. 3,5 bar Rød

32720112 8 tands Ja Forskudt skær Bruges til 
ryggen / 
meget grove 
hanner

699,00

32720129 11 tands Ja Forskudt skær / T6 995,00

Jasopels skraberuller
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Hos Jasopels kan vi også slibe dine skraberuller.
Som de eneste på markedet gennemfører vi 3 gange CNC-slib-

ninger (grov, mellem og ultrafin) med diamanter. Inden vi sliber, 
foretager vi en 3D-måling af skraberullen. Det er din garanti for per-
fekt slibning og ingen ujævnheder. Vi sliber i match, så diameteren 
er den samme sætvis, hvis det ønskes.

Vi sliber skraberuller fra samtlige producenter. Vi garanterer at 
rullen er 100% ensartet slebet. Alle nye ruller fra Jasopels er naturlig-
vis slebet på samme måde.

Kontakt os og få en pris.
Tlf. 98 42 05 66 eller på info@jasopels.dk

OBS: Husk at rengøre skraberuller inden forsendelse.
Ikke rengjorte ruller afvises og tilbagesendes ubehandlede af hen-
syn til smitterisiko.

slibning aF skraberuller

100% 
præcis slibning
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Jasopels skindvasker

Med en Jasopels Skindvasker får Kim Drejer en bedre rensning 
af skind end tidligere

Efter første sæson med en Jasopels Skindvasker er konklusionen klar 
fra Kim Drejer fra Drejer Mink:

– Vi bruger ca. samme tid på rengøring som tidligere, men hånd-
teringen er nemmere og vi får klart et bedre resultat, fastslår han.

Inden han investerede i en skindvasker blev skindene renset 
med savsmuld.

– Der er helt klart penge at hente med Jasopels Skindvasker, 
men det tager også tid, fordi skindet skal vendes og vi skal tromle 
skindet igen inden taning, fortæller Kim Drejer.

Når forårssæsonen kommer vil alle forårshanner blive vasket, 
hvor man førhen har vasket hele kroppen.

Uldvaskepulver fungerer bedst
I forbindelse med vasken har Kim Drejer eksperimenteret med for-
skellige typer vaskemiddel og har også prøvet blot at bruge vand.
– Vi kan ikke undvære sæbe, og har fundet ud af uldvaskepulver 
fungerer bedst for os. Det sikrer, at vi stadig har en spændstighed i 
skindene, forklarer Kim Drejer.

Han vurderer, at der tidligere var mere fysisk arbejde i rengørin-
gen af skindene og at han nu sparer nogle sække savsmuld.

– Med Jasopels Skindvasker bliver sæben nu helt vasket ud af 
skindene. Det skete ikke før, hvor vi fik et blåligt skær på de hvide 
skind. 

– Ser man samlet på købet af skindvaskernen, tror jeg at penge-
ne er tjent hjem igen, konkluderer Kim Drejer.

bedre FinisH med Jasopels skindvasker

Er dine skind beskidte, så har Jasopels løsningen!
Vi har vaskemaskinen, som kan vaske dine skind skånsomt – uden at det går ud over 
kvaliteten.

Vaskemaskine fås med den kapacitet som passer til dine behov.

32300021  Jasopels Skindvasker LW9 9 kg.   30 skind 25.395,00

32300022  Jasopels Skindvasker LW12 12 kg.  40 skind 30.480,00

32300023  Jasopels Skindvasker LW15 15 kg.   50 skind 35.135,00

32300024  Jasopels Skindvasker LW20 20 kg.   60 skind 41.950,00

32300025  Jasopels Skindvasker LW27 27 kg.   80 skind 47.200,00

32300026  Jasopels Skindvasker LW32 32 kg.   90 skind 55.915,00

32300034  Jasopels Skindvasker LW40 40 kg. 110 skind 75.350,00

32300035  Jasopels Skindvasker LW60 60 kg. 160 skind 91.359,00

Ønskes der sokkel tilkøbes dette separat

L.:  91,5 cm.  B.: 89 cm.  H.: 141 cm. 

Varenummer  Produktbeskrivelse Kapacitet Antal skind Pris
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TRÆMEL / SAWDUST
Jasopels Mix
VAREDEKLARATION MIX

Importør: Jasopels A/S
 DK-7441 Bording
  Phone: +45 98 42 05 66 
 www.jasopels.dk
Fabrikant:  Jelu Werk, Tyskland
Træsort: Alm. bøg
Vægt: 15 kg.
Vand: 8-10 pct. max.
Varmebehandlet: Delvis

Partikelfordeling
0,80 til 0,50 mm  36,0 %
0,50 til 0,25 mm  48,0 %
0,25 til 0,18 mm    9,0 %
0,18 til 0,125 mm    5,5 %
Mindre end 0,125 mm   1,5 %
       100,0 %

Max. indhold pr. gram
Kim  100.000
Gær    10.000
Skimmel    10.000

PRODUCT DECLARATION MIX

Importer: Jasopels A/S
 DK-7441 Bording
  Phone: +45 98 42 05 66 
 www.jasopels.dk
Manufacturer: Jelu Werk, Germany
Tree sort:  Common beech
Weight: 15 kg
Water: 8-10 pct. max.
Heat treatment: Partial

Particle size
0,80 to 0,50 mm  36,0 %
0,50 to 0,25 mm  48,0 %
0,25 to 0,18 mm    9,0 %
0,18 to 0,125 mm    5,5 %
Less than 0,125 mm 1,5 %
     100,0 %

Max. content pr. gram
Germ  100.000
Yeast    10.000
Mould    10.000

TRÆMEL / SAWDUST
Jasopels Fin / Fine
VAREDEKLARATION FIN

Importør: Jasopels A/S
 DK-7441 Bording
 Phone: +45 98 42 05 66  
 www.jasopels.dk
Fabrikant: Jelu Werk, Tyskland
Træsort: Alm. bøg
Vægt: 15 kg.
Vand: 8-10 pct. max.
Varmebehandlet:  Delvis

Partikelfordeling
0,50 til 0,25 mm  77,0 %
0,25 til 0,18 mm  14,0 %
0,18 til 0,125 mm    6,5 %
Mindre end 0,125 mm   2,5 %
         100,0 %

Max. indhold pr. gram
Kim  100.000
Gær    10.000
Skimmel    10.000

PRODUCT DECLARATION FINE

Importer: Jasopels A/S, 
 DK-7441 Bording
  Phone: +45 98 42 05 66
 www.jasopels.dk
Manufacturer: Jelu Werk, Germany
Tree sort:  Common beech
Weight: 15 kg
Water: 8-10 pct. max.
Heat treatment: Partial

Particle size
0,50 to 0,25 mm  77,0 %
0,25 to 0,18 mm  14,0 %
0,18 to 0,125 mm    6,5 %
Less than 0,125 mm 2,5 %
      100,0 %

Max. content pr. gram
Germ   100.000
Yeast    10.000
Mould    10.000

TRÆMEL / SAWDUST
Jasopels Mix
VAREDEKLARATION MIX

Importør: Jasopels A/S
 DK-7441 Bording
  Phone: +45 98 42 05 66 
 www.jasopels.dk
Fabrikant:  Jelu Werk, Tyskland
Træsort: Alm. bøg
Vægt: 15 kg.
Vand: 8-10 pct. max.
Varmebehandlet: Delvis

Partikelfordeling
0,80 til 0,50 mm  36,0 %
0,50 til 0,25 mm  48,0 %
0,25 til 0,18 mm    9,0 %
0,18 til 0,125 mm    5,5 %
Mindre end 0,125 mm   1,5 %
       100,0 %

Max. indhold pr. gram
Kim  100.000
Gær    10.000
Skimmel    10.000

PRODUCT DECLARATION MIX

Importer: Jasopels A/S
 DK-7441 Bording
  Phone: +45 98 42 05 66 
 www.jasopels.dk
Manufacturer: Jelu Werk, Germany
Tree sort:  Common beech
Weight: 15 kg
Water: 8-10 pct. max.
Heat treatment: Partial

Particle size
0,80 to 0,50 mm  36,0 %
0,50 to 0,25 mm  48,0 %
0,25 to 0,18 mm    9,0 %
0,18 to 0,125 mm    5,5 %
Less than 0,125 mm 1,5 %
     100,0 %

Max. content pr. gram
Germ  100.000
Yeast    10.000
Mould    10.000

TRÆMEL / SAWDUST
Jasopels Fin / Fine
VAREDEKLARATION FIN

Importør: Jasopels A/S
 DK-7441 Bording
 Phone: +45 98 42 05 66  
 www.jasopels.dk
Fabrikant: Jelu Werk, Tyskland
Træsort: Alm. bøg
Vægt: 15 kg.
Vand: 8-10 pct. max.
Varmebehandlet:  Delvis

Partikelfordeling
0,50 til 0,25 mm  77,0 %
0,25 til 0,18 mm  14,0 %
0,18 til 0,125 mm    6,5 %
Mindre end 0,125 mm   2,5 %
         100,0 %

Max. indhold pr. gram
Kim  100.000
Gær    10.000
Skimmel    10.000

PRODUCT DECLARATION FINE

Importer: Jasopels A/S, 
 DK-7441 Bording
  Phone: +45 98 42 05 66
 www.jasopels.dk
Manufacturer: Jelu Werk, Germany
Tree sort:  Common beech
Weight: 15 kg
Water: 8-10 pct. max.
Heat treatment: Partial

Particle size
0,50 to 0,25 mm  77,0 %
0,25 to 0,18 mm  14,0 %
0,18 to 0,125 mm    6,5 %
Less than 0,125 mm 2,5 %
      100,0 %

Max. content pr. gram
Germ   100.000
Yeast    10.000
Mould    10.000

TRÆMEL / SAWDUST
Jasopels Mix
VAREDEKLARATION MIX

Importør: Jasopels A/S
 DK-7441 Bording
  Phone: +45 98 42 05 66 
 www.jasopels.dk
Fabrikant:  Jelu Werk, Tyskland
Træsort: Alm. bøg
Vægt: 15 kg.
Vand: 8-10 pct. max.
Varmebehandlet: Delvis

Partikelfordeling
0,80 til 0,50 mm  36,0 %
0,50 til 0,25 mm  48,0 %
0,25 til 0,18 mm    9,0 %
0,18 til 0,125 mm    5,5 %
Mindre end 0,125 mm   1,5 %
       100,0 %

Max. indhold pr. gram
Kim  100.000
Gær    10.000
Skimmel    10.000

PRODUCT DECLARATION MIX

Importer: Jasopels A/S
 DK-7441 Bording
  Phone: +45 98 42 05 66 
 www.jasopels.dk
Manufacturer: Jelu Werk, Germany
Tree sort:  Common beech
Weight: 15 kg
Water: 8-10 pct. max.
Heat treatment: Partial

Particle size
0,80 to 0,50 mm  36,0 %
0,50 to 0,25 mm  48,0 %
0,25 to 0,18 mm    9,0 %
0,18 to 0,125 mm    5,5 %
Less than 0,125 mm 1,5 %
     100,0 %

Max. content pr. gram
Germ  100.000
Yeast    10.000
Mould    10.000

TRÆMEL / SAWDUST
Jasopels Fin / Fine
VAREDEKLARATION FIN

Importør: Jasopels A/S
 DK-7441 Bording
 Phone: +45 98 42 05 66  
 www.jasopels.dk
Fabrikant: Jelu Werk, Tyskland
Træsort: Alm. bøg
Vægt: 15 kg.
Vand: 8-10 pct. max.
Varmebehandlet:  Delvis

Partikelfordeling
0,50 til 0,25 mm  77,0 %
0,25 til 0,18 mm  14,0 %
0,18 til 0,125 mm    6,5 %
Mindre end 0,125 mm   2,5 %
         100,0 %

Max. indhold pr. gram
Kim  100.000
Gær    10.000
Skimmel    10.000

PRODUCT DECLARATION FINE

Importer: Jasopels A/S, 
 DK-7441 Bording
  Phone: +45 98 42 05 66
 www.jasopels.dk
Manufacturer: Jelu Werk, Germany
Tree sort:  Common beech
Weight: 15 kg
Water: 8-10 pct. max.
Heat treatment: Partial

Particle size
0,50 to 0,25 mm  77,0 %
0,25 to 0,18 mm  14,0 %
0,18 to 0,125 mm    6,5 %
Less than 0,125 mm 2,5 %
      100,0 %

Max. content pr. gram
Germ   100.000
Yeast    10.000
Mould    10.000

  Leveres i typerne mix og fin à 15 kg.
 Mulighed for levering af big bags - 

        2 x 400 kg eller1 x 800 kg

30100003  Træmel Jasopels, type mix *

30100004  Træmel Jasopels, type fin *

Varenummer  Produktbeskrivelse Pris

Træmel i sTorsække – uden sTØv og bØvl 
Med Jasopels Mix i storsække har Niels Vesterholm fået en ra
tionel håndtering af træmel med god sugevne og den rette 
struktur til skindbearbejdning

Niels Vesterholm har siden 1984 drevet Ølholm Mink og har i mere 
end 20 år haft eget pelseri. Han har med årene opbygget en rationel 
håndtering af træmel.

– Siden 2003, hvor vi lavede vores nuværende skrabehal, har vi 
fået træmel i i storsække, der kan rumme 900 kilo. Med en truck kø-
rer vi sækken ind over et påslag og åbner op, så tømmer sækken sig 
selv i løbet af dagen, fortæller Niels Vesterholm.

Han pelser 20.000 egne mink i sæsonen og pelser yderligere 
20.000 mink for kollegaer i lokalområdet.

– Vores produktion passer med, at vi kun skal skifte sækken en 
gang om dagen, når vi kører 1.200 skind til tørriet samt de mink, 
som skal skrabes, vurderer Niels Vesterholm.

Lukket system for træmel
I skraberummet er der en god frihøjde, hvor der i kip er svejst en 
jernbjælke med spil, så sækken med træmel kan køres frem og til-
bage. 

– Fra påslaget løber træmelet ind gennem en varmer, der varmer 
det op til 25-27 grader. Derfra flyttes træmelet via en silo, til brug for 
læderside tromling.

– Siden går træmelet til gennemløbstromlen, og når tromlen 
tanker smuldet ud, går det over i siloen, som vi bruger ved skrabe-
maskinen, forklarer Niels Vesterholm. 

Når træmelet er blevet brugt ved skrabemaskinen, fejes det ned 

til en snegl i gulvet og retur til de tomme storsække og ender som 
brændsel i fyret.

God sugeevne og struktur
De senere år har Niels Vesterholm brugt den samme type træmel.

– Vi bruger kun Jasopels Mix, som den eneste type træmel. Den 
har en rigtig god sugeevne, og samtidig har det en god, ensartet 
struktur. Det er meget sjældent, at der er variationer i de sække, jeg 
har fået, fortæller Niels Vesterholm.

For år tilbage forsøgte han sig med træmel fra en anden leverandør.
– Selv om vi har et ret lukket system, lå der mellem en og to cen-

timer støv over det hele, erindrer Niels Vesterholm.
Det som oftest kan påvirke effekten af træmelet er manglende varme.
– Temperaturen er rigtig vigtig. Har vi haft problemer med at få 

varme til træmelet, kan vi med det samme se det på skindresultatet, 
konstaterer Niels Vesterholm.  

Træmel Jasopels

der er  
penge aT spare

– ved køb og levering af træmel 
i forår 2018, ydes stor rabat.

pelsning
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TRÆMEL / SAWDUST
Jasopels Mix
VAREDEKLARATION MIX

Importør: Jasopels A/S
 DK-7441 Bording
  Phone: +45 98 42 05 66 
 www.jasopels.dk
Fabrikant:  Jelu Werk, Tyskland
Træsort: Alm. bøg
Vægt: 15 kg.
Vand: 8-10 pct. max.
Varmebehandlet: Delvis

Partikelfordeling
0,80 til 0,50 mm  36,0 %
0,50 til 0,25 mm  48,0 %
0,25 til 0,18 mm    9,0 %
0,18 til 0,125 mm    5,5 %
Mindre end 0,125 mm   1,5 %
       100,0 %

Max. indhold pr. gram
Kim  100.000
Gær    10.000
Skimmel    10.000

PRODUCT DECLARATION MIX

Importer: Jasopels A/S
 DK-7441 Bording
  Phone: +45 98 42 05 66 
 www.jasopels.dk
Manufacturer: Jelu Werk, Germany
Tree sort:  Common beech
Weight: 15 kg
Water: 8-10 pct. max.
Heat treatment: Partial

Particle size
0,80 to 0,50 mm  36,0 %
0,50 to 0,25 mm  48,0 %
0,25 to 0,18 mm    9,0 %
0,18 to 0,125 mm    5,5 %
Less than 0,125 mm 1,5 %
     100,0 %

Max. content pr. gram
Germ  100.000
Yeast    10.000
Mould    10.000

TRÆMEL / SAWDUST
Jasopels Fin / Fine
VAREDEKLARATION FIN

Importør: Jasopels A/S
 DK-7441 Bording
 Phone: +45 98 42 05 66  
 www.jasopels.dk
Fabrikant: Jelu Werk, Tyskland
Træsort: Alm. bøg
Vægt: 15 kg.
Vand: 8-10 pct. max.
Varmebehandlet:  Delvis

Partikelfordeling
0,50 til 0,25 mm  77,0 %
0,25 til 0,18 mm  14,0 %
0,18 til 0,125 mm    6,5 %
Mindre end 0,125 mm   2,5 %
         100,0 %

Max. indhold pr. gram
Kim  100.000
Gær    10.000
Skimmel    10.000

PRODUCT DECLARATION FINE

Importer: Jasopels A/S, 
 DK-7441 Bording
  Phone: +45 98 42 05 66
 www.jasopels.dk
Manufacturer: Jelu Werk, Germany
Tree sort:  Common beech
Weight: 15 kg
Water: 8-10 pct. max.
Heat treatment: Partial

Particle size
0,50 to 0,25 mm  77,0 %
0,25 to 0,18 mm  14,0 %
0,18 to 0,125 mm    6,5 %
Less than 0,125 mm 2,5 %
      100,0 %

Max. content pr. gram
Germ   100.000
Yeast    10.000
Mould    10.000



Med Jasopels Tanemaskine T5 Maxi Stretch og taner er tane
arbejdet blevet markant nemmere og har hævet kvalitet og 
skindstørrelser

Far og søn, Bjarne og Michael Mikkelsen, driver sammen minkfar-
men Kær I/S med 10.000 tæver, hvor de frem for alt satser på omhu 
og kvalitet.

I forrige sæson fik de en Jasopels Tanemaskine T5 Maxi Stretch 
ind i pelseriet og i den seneste sæson kom endnu en maskine til.

– At vi køber igen til den seneste sæson fortæller måske aller-
bedst, hvor glade vi er for maskinen, siger Bjarne Mikkelsen.

Selve flåarbejdet sker hos en kollega, som også står for skrabnin-
gen af hannerne. Det resterende pelsarbejde sker hjemme på farmen.

– Med Tanemaskinen bliver skindene trukket godt og wrappen 
kan holde størrelsen til skindene er tørre. Alle vores streg-skind røg 
tilbage – det gør de ikke længere efter vi gik over til den nye maski-
ne, fremhæver Michael Mikkelsen

Samtidig gør de nye Jasopels taner det meget lettere at tage 
skindene af.

– Det er nærmest blevet damearbejde. Det var det bestemt ikke 
tidligere – det var hårdt arbejde, erkender Bjarne Mikkelsen.

God opbakning bag maskine og taner
I løbet af en arbejdsdag på otte timer bliver der sat ca. 1.600 skind 
på taner med de to maskiner.

– Det vigtigste for os er kvalitet i arbejdet, og det skal der være 
en bevidsthed om hos vores medarbejdere. Vi arbejder ikke på ak-
kord, men går i stedet efter kvalitet. Det er der, hvor vi tjener de fle-

ste penge og det er også der man får den største tilfredsstillelse ved 
arbejdet, understreger Bjarne Mikkelsen.

Han vurderer, at wrapperen laver et godt stykke arbejde, og så er 
han glad for statistikfunktionen i maskinen.

– Når vi tager tallene fra maskinen og sammenligner den med 
salgsstatistikken, som vi får fra København, så er der overensstem-
melse – det var der ikke før, fortæller Bjarne Mikkelsen.

Trods jysk beskedenhed er han godt tilfreds med opbakningen 
omkring de nye maskiner.

– Vi må give en ros til Jasopels. Det er dejligt at købe et produkt 
med god opfølgning, og at der ikke er ventetid på service, siger Bjar-
ne Mikkelsen.  

HØJere kvaliTeT og leTTere arbeJdsgang  
med Jasopels Tanemaskine T5 maXi sTreTCH
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Jasopels Tanemaskine T5 maXi sTreTCH
Varenr. 32300004

Med den nyeste opdatering af programmeringen er stampefunktio-
nen afløst af et mere nænsomt, ensartet stræk, der sikrer at skindet 
når sin maksimale størrelse uden spor af kæbemærker, stræklinjer 
eller hårtab. Skindet bliver strakt fra snude til halen i et ensartet og 
effektivt stræk.

Anvender man den nye Easy Off Tane XL opnås tillige et hen-
sigtsmæssigt samspil, da tanen indeholder en magnetisk chip, som 
tanemaskinen kan genkende og dermed automatisk holder styr på, 
at det tanede skind kommer rigtigt ind i statistikken.
 
Dynamic Force giver optimale skind
Med Dynamic Force® får du sikkerhed for, at dine skind er optimalt 
strakt, idet systemet tager hensyn til det aktuelle skind under taningen. 

I korte træk fungerer systemet på den måde, at tanemaskinen 
måler skindet, og derefter tilpasses maskinens kraft efter udgangs-
punktet. Det betyder, at et skind, der er str. 0 inden taning ikke bliver 
udsat for helt så stor kraft under stræk som et skind, der før start er 
str. 2 x 0, fordi de største tåler, at der bruges mere kraft på dem.

Stretch’n’release funktion
Når et skind ikke kan strækkes til næste størrelse, er der intet formål 
med at holde det udstrakt til yderste grænse. I disse tilfælde kan ta-
nemaskinen automatisk slække lidt på kraften, så du får optimeret 
forholdet mellem størrelse og kvalitet.

Tekniske data

Luft  40 l./min. og min. 8 bar

El  1 x 230 Volt + N + PE

Relæ  Superrecistent HPFI

Mål  L: 80 cm.  B: 80 cm.  H: 125 cm.

KW  Max 1,5

Tilslutning  230 V stik - AC/DC relæ + luft

Varenummer Produktbeskrivelse Ruller pr. kasse Kasser pr. palle

32730003  Wrap folie 50 mm sort 32 ruller 35 kasser

32730004  Wrap folie 50 mm gul 32 ruller 35 kasser

32730005  Wrap folie 50 mm grøn 32 ruller 35 kasser

32730006  Wrap folie 50 mm hvid 32 ruller 35 kasser

32730007  Wrap folie 50 mm rød 32 ruller 35 kasser

32730008  Wrap folie 50 mm blå 32 ruller 35 kasser

32730010   Wrap folie 50 mm transp.  32 ruller  35 kasser

kursus
lær at lave den optimale 
kvalitet på din Jasopels  

Tanemaskine T5 maxi stretch

Jasopels Tanemaskine T5 Maxi Stretch 
er markedets billigste i drift!

  Hurtigt skift mellem skindtyper via 
8 forskellige programmer

  Hurtig, nem og arbejdsbesparende
  Softfunktion til skadede eller 

sårbare skind
  Tilpasser kraft og tempo til det 

enkelte skind
  Som den eneste tanemaskine på 

markedet, kan vores tanemaskine 
se forskel på XL tane og standard 
tane

Som noget nyt kan wrapfolien nu erhverves i 6 forskellige farver.
Dette kan lette fejlfindingen hvis man benytter flere tanemaskiner 
og gerne vil følge skindene fra den enkelte avler.

Pris DKK. 

239.900,00
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Jasopels Tanekarrusel model basiC
Varenr. 34500033

Jasopels Tanebånd
Varenr. 32500114

Pris v/3,7 meter ekskl. taner DKK. 

64.900,00
Se priser på taner side 85

Tekniske data

Mål          L.: 372  B.: 60 cm  H.: 101

El  1x220 V+N+PE

Tilslutning   CEE 16 A

KW  Max 0,4

Tekniske data

Mål          L.: 400 cm  B.: 100 cm  H.: 104 cm

El  3x400 V+N+PE

Tilslutning   CEE 16 A + stik 

KW  Max 0,4 32500115  Jasopels tanebånd med bånd, 2 meter tillægsmodul 5.900,00

Varenummer  Produktbeskrivelse Pris pr. stk.

Jasopels Tanekarrusel er løsningen hvis du vil have optimalt flow i 
tanerummet.
 

 Tanekarrusellen kan justeres i højden for god arbejdsstilling
 Minimum 3,7 meter kan udvides med moduler á 2 meter 
 Hastigheden kan justeres variabelt
 Kapacitet 50 taner ved 4 meter

Pris v/4 meter DKK. 

35.900,00

Jasopels Tanebånd er løsningen hvis du gerne vil have et stort bånd 
i tanerummet. 

 Effektivisering af arbejdsgangen  for optimal flow
 Min 4 meter i længden, kan udvides med moduler á 2 meter
 Fast hastighed
  Båndet stopper automatisk  når tanerne  

kommer til enden af båndet 

34500034  Jasopels Tanekarrusel udvidelsesmodul - 2 meter 14.900,00

Varenummer  Produktbeskrivelse Pris pr. stk.
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skindsilo over Tanebord
Varenr. 56300109

Pris DKK. 

7.500,00

Tekniske data

Mål          B.: 50 cm  D.: 60 cm H.: 100 cm

Tilslutning   Ø 160 rør, Afkast Ø 160 rør

Vægt          55 kg

Effektiv ved transport af skind. 

 Kan anvendes til at vende skind op i
 Kan anvendes med skindflyt
 Med indvendig rensenet

30500010
Wrap kniv rød

30500027
sikkerhedskniv all-round  
engangskniv

32800051
Wrap Tanemaskine reservedels pakke 

51600083
Holdegummi til kniv - Wrap 15x25

51600134
pom rulle for aksel, styrerulle sort

51600103
stramme valse - blå (gl. model)

51600092
Trækhjul med gummi belægning

51600086
knivblad for Tane T4

59200315
Foto sensor omron 25x11x8

59200316
refleks brik/tape

reservedele Til Tanemaskine

59100061
ventil 5/2 bistabile Ø6 - Hdm

51600081
modhold for kniv

50200417
vibrationsdæmper kg  
Ø25 x 15 mm

59100029
mellemplade blind Hdm

51600200
Foliekniv Hærdet 1.3 mm ck70

59100062
ventil 2 x 3/2 nC Ø6 - Hdm

komplet strammerulle turkis 
t/Wrap tanemaskine 2015

55300015

51600145
stramme valse støbt - blå 
(ny model)

51600247
komplet  foliekniv

30500009
løs kniv til Wrap kniv
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Sydvestjysk Pelscenter producerede i seneste sæson 760.000 
skind med fokus på at minimere omkostninger og tidsforbrug 
samt optimere kvalitet

Sydvestjysk Pelscenter har i det forgangne år skruet op for bluset 
med lidt flere maskiner, og fokus på arbejdsgange og kvaliteten.

– Frem for alt er vi gået meget frem i antallet af skind. I forrige 
sæson flåede vi dagligt omkring 25.000 mink om dagen, i år er vi 
oppe på ca. 40.000. 

– Inden for vores efterbearbejdning som taning, tørring og pak-
ning, er vi nu oppe på mellem 10.000 og 10.600 om dagen. Sidste år 
lå vi på 5.000 - 5.600 skind dagligt, fortæller Christian Winther, direk-
tør i Sydvestjysk Pelscenter.

Antallet af skind, der blev forarbejdet i forrige sæson var 580.000. 
Det tal er i år steget til 760.000 skind.

– Vi har optimeret til at kunne lave mellem 800.000 og 900.000 
skind, men en del flere mink end forventet endte i denne sæson 
med at blive videresolgt til avl, forklarer Christian Winther.

Karrusel i tanerummet
På flåområdet er man gået fra 7 til 11 flålinjer med Jasopels som ma-
skinleverandør. Sammen med den øgede mængde skind har der i 
pelssæsonen været behov for betydeligt flere medarbejdere.

– Det har været hektisk. Vi er gået fra 130 til 180 medarbejdere, 
hvoraf halvdelen er nye. En del af den øgede mængde skind er hen-
tet ved at medarbejderne nu arbejder i to-holdsskift, så vi benytter 
vores maskiner mere intensivt, siger Christian Winther.

I tanerummet er de markante forandringer allerstørst.
– Vi har fastholdt antallet af wrapmaskiner i taneområdet, men  sam-

men med Jasopels har vi bygget et karusselsystem med nogle bånd, så 
der konstant er skind og taner klar til operatøren af wrap-maskinen.
– Det har både forøget flowet og så har det sparet nogle medarbej-

dere, fremhæver Christian Winther, der også har øget mængden af 
taner og vogne, for at kunne imødekomme det større flow.

Optimering og kvalitetssikring
Med 180 medarbejdere, som i forskellig grad har kendskab til arbej-
det i et pelseri har Sydvestjysk Pelscenter fastholdt sit korps af senio-
rer, som oplærer medarbejdere og sikrer kvaliteten.

– Kvaliteten har overordnet udviklet sig positivt. Udover med-
arbejderne er der optimeret en del på vores skrabning. Alene det 
område har givet et løft til skindene senere i processen, fremhæver 
Christian Winther.

Også i den videre proces er der hentet mere kvalitet.
– Vi har også optimeret arbejdsgangen ved gennemløbstromlen 

efter skrabning, så der er savsmuld nok med fem minutters tromling 
efterfulgt af en syv minutters lædertromling med læderrens. Samlet 
ser vi en forbedring af vores kvalitet sammenholdt med forrige sæ-
son, vurderer Christian Winther.

sydvesTJysk pelsCenTer 

ny Jasopels Tane-karrusel opTimerede  
Taningen og reduCerede mandeTimer
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Tekniske data

El   1 x 230 Volt N + PE

Tilslutning  CEE 16 A 2 pol stik blå

Mål  L.: 195 cm.  B.: 85 cm.  H.: 100 cm.

KW  Max 0,25

Jasopels maXi vogn 
Varenr. 34500005

Med blæser  
pris DKK. 

9.900,00
Excl. timer.

  Maxi tørrekasse med plads til 200 taner
  Drejelige hjul i hvert hjørne
  Kan leveres med blæser i tørrekassen
  Kan tilkobles eksisterende tørreanlæg
  Nem håndtering

34500007  Timer til Jasopels Maxi vogn 2.290,00

Varenummer  Produktbeskrivelse Pris

Med blæser  
pris DKK. 

11.900,00
Excl. timer.

Jasopels maXi vogn HØJ model 
Varenr. 34500038

Tekniske data

El  230 Volt 1P + N + PE

Tilslutning  CEE

Mål  L: 190 cm x B: 80 cm H: 92 cm

KW  Max 0,4 kW 

  30% mere luft – vognen er 
konstrueret med betydelig højere 
vogn med skrå bund som giver mere 
luft

  Reduceret tøretid op til 20% - den 
større blæser reducerer tørretiden

  Plads til 200 taner – alle Jasopels 
ekspanderende taner passer  
i vognen

34500007  Timer til Jasopels Maxi vogn 2.290,00

Varenummer  Produktbeskrivelse Pris
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Overgangen til Jasopels tanesystemet hos Bøgballe Mink har 
givet højere kvalitet, færre fejl og en mere optimal størrelse på 
de færdige skind

Et aldrende anlæg til taning hos Bøgballe Mink blev for tre sæso-
ner siden skiftet til Jasopels Tanemaskine T5 Maxi Stretch, taner og 
vogne. 

– Vi følte ikke, at hannerne kunne holdes på størrelsen og havde 
en del kæbemærker og et slidt anlæg. Derfor skiftede vi til Jasopels 
taner, wrapper og vogne, fortæller Klaus Hermansen.

I sæsonen blev der sidste år produceret 100.000 skind på farmen, 
der huser i alt 20.000 tæver.

– Vi har to Jasopels Tanemaskine T5 Maxi Stretch, hvor vi taner 
cirka 2.200 skind om dagen. Det fungerer rigtig godt. Vi kan tydelig 
se, at wrappen kan holde dem.

– Vi kontrollerer alle skind, inden de sendes til tørring og kontrol-
lerer også, når de er tørret. Er der en fejl, så skyldes det stort set altid 
os – og ikke maskinen, vurderer Klaus Hermansen.

Billigere og nemmere håndtering
Skiftet til de nye taner har ændret lidt på kravet til medarbejderne 
ved taning.

– Førhen skulle vi finde en stor stærk mand fra farmen til at tage 
skindene af. Det behøver vi ikke længere. I dag kan selv pigerne løs-
ne dem, siger Klaus Hermansen.

Samtidig har overgangen til at bruge folie betydet lidt færre ud-
gifter i taningen.

– Det er blevet billigere for os at bruge plastfolie. Med den 
mængde mink vi taner, har vi fået en mærkbar besparelse i forhold 
til tidligere, konstaterer Klaus Hermansen.

Vælg efter mavefornemmelse
I den seneste sæson har han fået opdateret de to Jasopels Tanema-
skine Maxi Stretch med strammeruller og kniv.

– Opdateringen har gjort taningen endnu bedre. Tidligere kun-
ne folien en sjælden gang falde af. Det sker ikke længere og det er 
nemmere at holde den stram, fremhæver Klaus Hermansen.

Han mener dog, at den vigtigste gevinst er, at de nye maskiner 
optimerer og løfter kvaliteten.

– Man skal vælge maskiner og system efter den gode mavefor-
nemmelse. Se på strækket, tørringen og se så til slut på helheden, 
opfordrer Klaus Hermansen.

Kim Drejer har lige afsluttet første sæson med Jasopels Maxivogne og 
Jasopels Easy-Off taner, og er godt tilfreds med de nye funktioner.

– Skindene er jævnt godt tørre alle sammen, og vi har ikke haft 
skind, som skulle omtørres i år. Det tyder på en god luftfordeling i 
tanen, vurderer Kim Drejer.

Easy-off tanen har dog frem for alt haft en stor betydning i hånd-
teringen af skindene.

– Nu tager det blot 10 minutter for en mand at tage skind af en 
vognfuld med 200 taner. Med vores gamle system tog det 1 time 
og 20 minutter for det samme antal, fortæller Kim Drejer.

Han vurderer, at det tidsmæssigt har sparet en hel mand i pelse-
riet med de nye taner.

– Der er ikke mange ting, som man starter op med, der kører lige 
så smertefrit som det her. Det har fungeret lige fra starten, fastslår 
Kim Drejer.

nemmere HåndTering aF Taner

sluT med kæbemærker og lØse skind
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Super kvalitets papir.

Jasopelś s taneposer leveres i flere længder i super fin kvalitet, 
hvilket gør det nemt at finde en pose som passer netop til dit behov.

Vor succesfulde Easy Off Tane fremstilles i forskellige varianter; to re-
gulære til han og tæve, og to XL, der er 12 cm længere, samt en 
US Tane. Easy Off Tane er den mest ekspanderende tane, der findes 
på markedet og sikrer, at den tidligere så arbejdskrævende opgave 
med at løsne skindene er blevet hurtig og nem. 

Tanens udformning med strategisk placerede modhager sikrer, 
at skindene fikseres effektivt og holder længden. Samtidig sikrer 
luftkanaler at skindene tørrer jævnt og effektivt. 

  Enkel opbygning – robust, holdbar og nem at bruge. 
  Ekspanderer 10 mm.
  XL tane + 2 størrelser i forhold til traditionel tane (12 cm.)
  Indeholder magnetisk chip, så Jasopels Tanemaskine T5 

Maxi Strech kan skelne mellem Standard og XL taner.
  Easy Off Taner passer til alle gængse systemer.

30200010  Jasopes tævetane, Easy Off Tane XL 120,00

  Længde uden fod, 113,5 cm.

30200008  Jasopels tævetane, Easy Off Tane  79,00

  Længde uden fod 101,5 cm. 

30200009  Jasopels hantane, Easy Off Tane XL 150,00

  Længde uden fod, 132 cm. 

30200007  Jasopels hantane, Easy Off Tane 84,00

  Længde uden fod, 120 cm.

30200015  Jasopels hantane, Easy Off Tane XL - US 95,00

  Længde uden fod, 126 cm.

Varenummer  Produktbeskrivelse Pris

Taneposer

easy oFF Tane

Tævetane XL                  Hantane XL     US Tane

Varenummer  Produktbeskrivelse Pris

30300012  1  Jasopels taneposer tæve 76 cm./500 stk. - US *

30300011  2  Jasopels taneposer, tæve 86 cm. / 500 stk. *

30300013  3  Jasopels taneposer , tæve 95 cm. / 500 stk. *

  Passer til Jasopels tævetane XL  

30300004  4  Jasopels taneposer, han 100 cm. / 500 stk. *

30300002  5  Jasopels taneposer han 95 cm./500 stk. - US *

30300031  6  Jasopels taneposer han 106 cm./500 stk. *

30300036  6  Jasopels taneposer han 106 cm./500 stk. Ekstra kraftig kvalitet *

30300006  7  Jasopels taneposer, han 112 cm. / 500 stk. *

  Passer til Jasopels hantane XL 

lØsner skindene 
HurTigT og nemT

1

5

2

3
4

6
7

85

pelsning



En ny Jasopels skindrenseautomat T5 gav bedre slutresultat og 
sparede mandetimer hos Tvis Pelsdyrfarm ApS

Hos ”Tvis Pelsdyrfarm Aps” ved Holstebro har Jan Albertsen i en år-
række holdt øje med mulighederne for at investere i en skindrense-
automat, der kan højne skindkvaliteten.

– Jeg har i flere år fulgt Jasopels’ skindrenseautomat T5 på udstil-
linger og set resultaterne hos kollegaer. Det overbeviste mig inden 
den seneste sæson om, at det var den rette vej at gå, fortæller han.

Tidligere arbejdede to mand i sæsonen med en blødgører og 
en softer.

– Skindrenseautomaten gør klart et bedre stykke arbejde, end 
det vi tidligere kunne med bordmodellen og softeren. Den lufter og 
rejser skindene og samtidig bliver de blødgjort utrolig godt, konsta-
terer Jan Albertsen.

I den seneste sæson har man på farmen pelset ca. 55.000 egne 
skind og 14-15.000 udefra.

Større ensartethed
Ud over den forbedrede skindkvalitet er der blevet frigjort en del 
mandetimer.

– Med skindrenseautomaten T5 kan vi spare en mand i sæsonen, 
fordi en enkelt medarbejder nu kan klare opgaven, hvor der før var 
to mand, siger Jan Albertsen. 

Han vurderer ligeledes, at automaten udfører et mere ensartet 
stykke arbejde.

– Samtidig er skindene renset for savsmuld og meget rene, når 
de kommer ud af automaten. Selv de dårligste skind, der er lidt flade 
i det, kan hæves markant, når man sender de, igennem automaten, 
vurderer Jan Albertsen. 

bedre skindkvaliTeT og sparede mandeTimer
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52500016  Kongskilde Blæser 4,0 kW, 400 vac, 50 Hz 9.950,00

52500018  Kongskilde Blæser 5,5 kW, 400 vac, 50 Hz 13.900,00

32300018  Rørsæt og Kongskilde Blæser 4,0 kW 20.040,00

32300019  Rørsæt, cyklon og Kongskilde Blæser 4,0 kW 24.900,00

Varenummer  Produktbeskrivelse Pris Tekniske data

El  3 x 400 Volt + N + PE

Luft  268 l./min. og 8 bar.

Mål  L.: 200 cm.  B.: 90 cm.  H.: 160 cm.

KW  Max 6,4

Tilslutning  CEE 16 A stik + luft

Jasopels skindrenseauTomaT T5
Varenr. 32500001

Jasopels Skindrenseautomat T5 renser, blødgør og klargører skindet 
til levering. Uld og dækhår bearbejdes/renses og får et "løft". 

Resterende savsmuld løsnes og fjernes fra skindet. Blæsesyste-
met blæser luft indvendig i skindet så rester af savsmuld og støv 
fjernes – alt i et forløb.

Med den store kapacitet, er maskinen meget effektiv og tidsbespa-
rende. Skindrenseautomaten efterlader skindet med et optimalt ud-
seende.

Skindrenseautomat T5 er forøget med 20 cm. Der er nu 2 med-
bringere i stedet for 1, hvilket øger hastigheden.

Der skal installeres en sugeenhed, som fjerner savsmuld og støv 
direkte til containeren.

Pris DKK.

159.900,00
Excl. sug, cyklon og montageskindbakke for udkast T5

32300020
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Jasopels Q-veX Clima
Varenr. 34100002

Tekniske data

Mål  B: 60 cm.  H: 183 cm.  D: 60 cm.

Luftmængde  16.060 m3/time.

KW   Max 9,4

EL  3 x 400 Volt + N + PE

Vandværksvand Alm. 

Trykluft   5 atm.

Tilslutning  CEE 32 A stik + luft + vand

  Til præcis styring af fugt og temperatur i tørrerummet
  Optimal fugt-og temperaturstyring
  Anlægget vil sikre korrekt tørring af skindene
  Indbygget hygrostat, thermoføler, befugter og varmeunit
  Nem installation – alt i et unit
  Anlægget kræver kun tilslutning af el, vand, ventilationsrør 

og trykluft 

Pris excl. montage DKK. 

79.900,00

beFugTer
Varenr. 34400002

Befugter til opbevarings-og tørreanlæg med hygrostat. Meget ef-
fektiv med 2 dyser.

Pris excl. montage   DKK. 

18.900,00

Jasopels opbevaringsanlæg

Varenr. 34200003

Op til 120 kubikmeter incl. montage , Pris DKK.

99.900,00
Varenr. 34200004

Op til 240 kubikmeter incl. montage, Pris DKK. 

129.900,00

Jasopels Opbevaringsanlæg er beregnet til opstilling i lagerrummet. 
Anlægget styrer temperaturen til mellem 10 og 12 grader C og fug-
tigheden til mellem 75-80 %.

Uniten består af ventilator, køleunit, befugtningsenhed, følere og 
elektronisk styreenhed.
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Tekniske data

El  3 x 400 Volt + N+PE, 1.5 kW

Luft  50 l./min. og max. 8 bar

Tilslutning  CEE 16 A stik + luft

Mål      L.: 250 cm.    B.: 90 cm.  H.: 130 cm.

Jasopels soFTbØrsTen
Varenr. 31400001

Pris DKK. 

59.900,00

Renser og børster skindene i en og samme arbejdsgang. Softbør-
sten er nem og hurtig at anvende og gør skindet klar til aflevering 
med optimalt udseende. Uld og dækhår får et løft, så skindene 
fremstår præsentable og klar til vurdering.

  Nem og hurtig at betjene
  Som ekstra tilbehør kan installeres sugeenhed,  

der fjerner savsmuld og støv fra skindet
  Uld og dækhår løftes

Tekniske data

El  3 x 400 Volt + PE.

Luft  1 l/min og 8 bar.

Mål   L.: 55 cm.  B.: 28 cm.  H.: 63 cm.

Tilslutning  CEE 16 A stik

Jasopels skindrenser T3
Varenr. 32300014

Ved at anvende 3 børster, en i toppen og to i bunden, laver  
Skindrenseren et godt arbejde med at rense skindet for urenheder, 
blødgører og fjerner løs snavs på skindet.

Pris DKK. 

9.900,00

32750002
 børste, mellem
(Hestehår, stivhed 2)

32750003
 børste , natur
(Hestehår, stivhed 3)

32750001
børste, sort  
(Hestehår, stivhed 1)

51900005
Tandrem dobbelt 815mm / 25dT5, bred

51900004
Tandrem dobbelt 815 / 10dT5, smal

51900177
medbringer

 

nyHed: leveres 
med støjsvag 
tandremssæt

51900218  Opdatering tandremssæt til softbørsten 6.798,00

Varenummer  Produktbeskrivelse Pris
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Tekniske data

Luft   0-10 bar.

Mål  L.: 220 cm.  B.: 35 cm.  H.: 22 cm.

Tilslutning  Luft

Tekniske data

Luftforbrug  0,75 l./min. - 8 bar.

Mål  L.: 41 cm.  B.: 34 cm.  H.: 34 cm.

Tilslutning  Luft

Jasopels Talonmaskine T2
Varenr. 32300033

Jasopels Quick Softer 4M automatik er en maskine med stor kapaci-
tet. Maskinen blødgører skindet efter tørreprocessen. Skindet sæt-
tes manuelt på maskinen, hvorefter Quick Softeren trækker skindet 
igennem et sæt ruller, der blødgør skindet på lædersiden.

Pris DKK.

7.900,00
  Automatisk fremføring
  Formstøbte ruller
  Ekstra kraftig stempel
  Gennemblæsning af skind

Talonmaskinen har et magasin, der kan anvende alle typer taloner.

Pris DKK. 

24.900,00

59100047
ventil 5/2 – mev 25 ass oo

Jasopels QuiCk soFTer 4m auTomaTik
Varenr. 31400003

30400008
Hæfteklammer senco b05 / 8mm. 

51600004
Trækfjeder 0,3x3x130
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33300009  Skruekompressor 7,5 kW Reno Monzun 10 HK      *

  270 ltr. beholder & køletørrer                 

33300010  Skruekompressor 11 kW Reno Monzun 15 HK       *

  270 ltr. beholder & køletørrer 

33300011  Skruekompressor 15 kW Reno Monzun 20 HK *

  500 ltr. beholder & køletørrer  

33300012    Kompressor Reno 5,5 kW 7,5 HK  *

  200 ltr. beholder.   

33300017     Kompressor KGK 300-7522 *

  Eff. luft v/8 bar 680 ltr.

33300018    Skruekompressor 10 HK - 300 l. tank,   *

  med køletørre, eff. luft 860 l. v/10 bar 

33300019    Skruekompressor 15 HK - 300 ltr. tank,      *

  med køletørre, eff. luft 1340 ltr. v/10 bar     

33300020     Køletørrer DRY18, op til 1800 ltr. /min *

Varenummer  Produktbeskrivelse Pris

kompressor

Ingen er i tvivl om vigtigheden af at have luft nok i pelseriet. Det er 
ikke så spændende, når der under pelsning opstår driftsfejl – forår-
saget af tryk tab. En anden stopklods er, når der kommer kondens-
vand i ventiler og motoren. 

Mangelen på luft udløser i reglen blot en kort pause til der igen 
er tryk, hvorimod vand i ventiler og motor kan være både mere 
tidskrævende og tillige mere kostbart! 

Står du for at skifte kompressor, anbefaler Jasopels køb af en 
skruekompressor af flere årsager. Grundlæggende har den en mar-

kant højere ydelse, er støjsvag sammenlignet med stempelkom-
pressoren og allervigtigst – den har integreret køletørrer, som fjer-
ner alt kondensvand der naturligt dannes inde i rør og slanger ved 
temperatursvingninger.

Har du en nyere traditionel stempelkompressor du ikke vil byt-
te ud, bør du under alle omstændigheder seriøst overveje at efter-
montere en køletørrer. Det er en billig forsikring mod driftsstop og 
dyre reparationer.

undgå problemer med kompressor
og vand i TrykluFT i diT pelseri
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321

30700010  1  Skindmærkepistol, Economic 195,00

30700011  2  Nål til skindmærkepistol - 5 stk. 237,50

30700028  3  Skindmærker, 20 mm. til Mark II, 5000 stk. 329,25

Varenummer  Produktbeskrivelse Pris

skindmærkning

654

321

Varenummer  Produktbeskrivelse Pris

30700002  1  Vaccinationssprøjte Shooter 2 ml.  249,00

30700005  2  Cylinder & O-ring til Shooter  75,00

30700006  3  Flaskeholder Shooter 127,00

30700003  4  Slangesystem med flaskeholder 92,00

30700004  5  Quick lock ansats i metal 45,00

12600032  6  Neglesaks model 7803 185,00

vaCCinaTion

54

321

Varenummer  Produktbeskrivelse Pris

12100005  1  Loppegift, Permaforte, 10 ltr. 1.998,00

12100004  2  Loppegift, Bio insekt, 700 ml. 160,00

12100002  3  Loppegift, Loppex, 5 kg. 848,00

12100003  4  Loppegift, Dimilin, 5 kg. 1.598,00

12100011  5  Fluegift, Agita WG, 1 kg. 1.238,00

loppegiFT

321

987

654

12500016  1  Affaldssække klar 15,00

30700019  2  Stabelkasse hvid 212,00

12600034  3  Vægt uden holder 0-30 kg. 4.295,00

12300068  4  Burnumre med stregkode, ark á 50 stk. 72,50

12300023  5  Parringskort, han, 1 års 0,75

12300010  6  Parringskort, tæve, 1 års 0,75

12300027  7  Hvalpekort 0,75

12300013  8  Parringskort, 4 års 0,75

12600049  9  Foderske 239,00

Varenummer  Produktbeskrivelse Pris

FarmarTikler
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Varenummer  Produktbeskrivelse Pris

30500013  1  Gilette alm. 40,00

30500011  2  Paragonblade 23, smal 2,95

30500005  3  Kniv Dick, 2259-6 153,00

30500006  4  Kniv Dick, 4070-4 144,00

30500020  5  Potesaks, SX 10 440,00

30500021  6  Skæreblad til potesaks SX-10 198,00

30500022  7  Nylonstopper til potesaks 29,00

30500014  8  Skrabejern med 2 håndtag 688,00

30500015  9  Kniv til haleskraber med kontravægt á 5 stk. 49,50

30500016  10  Rapid steel action 875,00

12600002  11  Flyttefælde 5 x 5, med nyt lukkebeslag 148,00

12600004  12  Fangstfælde tråd 1 x 1 135,00

12600028  13  Fangstketche rustfri 545,00

12600029  14  Minktang tæve 425,00

12600052  Rive 16 tands, 60 cm.bredde 288,00

12600053  15  Rive Galax 15 tands justerbar 399,00

30500024  16  Plast sække klare 60 X 120 super strong 5,55

33900025  17  Spandeholder med 3 hjul 1.995,00 

12500013  18  Parvocide desinfektion 5 ltr  645,00 

12500018  19  Kickstart desinfektion 10 ltr.  995,00 

12500020  20  Desinfektionsmåtte Soft 60 x 90 cm  464,00 

12500021  Desinfektionsmåtte Soft 90 x 90 cm  690,00

16

19

15

18

14

17

20

FarmarTikler
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Varenummer  Produktbeskrivelse Pris

12400033  1  Arbejdshandske Europa 93,00

12400037  2  Arbejdshandske Classic arctic 125,00

12500001  3  Ninja Maxim handske CE-11 19,95

12400051  4  Overtrækssko, 25 par     108,00

12400061  5  Minkhandske Jasopels nr. 285 med lang skaft,  str. 10, 219,00

  højre (Hvid). Pris v/6 stk. 189,00 

12400062  6  Minkhandske Jasopels nr. 285 med lang skaft, str. 10, 219,00

  venstre (Hvid). Pris v. /6 stk. 189,00

12400063  7  Minkhandske Jasopels nr. 285 med kort skaft, str. 10, 189,00

  højre (Hvid). Pris v. /6 stk. 169,00

12400064  8  Minkhandske Jasopels nr. 285 med kort skaft, str. 10, 189,00

  venstre (Hvid). Pris v. /6 stk. 169,00

12400065  9  Minkhandske Jasopels nr. 283 med lang skaft, str. 10, 129,00

  højre (hvid/brun). Pris v. /6 stk. 119,00

12400066  10  Minkhandske Jasopels nr. 283 med lang skaft, str. 10,  129,00

  venstre (hvid/brun). Pris v. /6 stk. 119,00

12400067  11  Minkhandske nr. 283 med kort skaft, str. 10, 119,00

  højre (hvid/brun). Pris v. /6 stk. 107,00

12400068  12  Minkhandske nr. 283 med kort skaft, str. 10, 119,00

  venstre (hvid/brun). Pris v. /6 stk. 107,00

9

6

7

10

8

5

11

Handsker

50200425  Reservedelspakke til nedbrud Jasopels/Soffie alle typer. 4.418,00

50200426  Reservedelspakke til nedbrud udland 

  Jasopels/Soffie alle typer. 10.047,00

50200042  Filterpakke stor incl. foderpumpe Jasopels/Soffie 600/700 8.943,00

50200043  Filterpakke stor incl. foderpumpe 

  Jasopels/Soffie 950-1500 9.535,00

50200427  Filterpakke stor incl. foderpumpe Jasopels 2000 9.740,00

32800040  Reservedelspakke til Skrabeautomat T4/T5 8.900,00

32800041  Reservedelspakke til Skrabeautomat T4/T6 8.995,00

32800046  Reservedelspakke til Opskæremaskine T3 5.900,00

32800047  Reservedelspakke til Rygkrog / MaxiHook 2.500,00

32800048  Reservedelspakke til  Flåmaskine T4/T11 1.500,00

32800051  Reservedelspakke til Tanemaskine T4 5.900,00

32800052  Reservedelspakke til Tanemaskine T5 Maxi 4.995,00

53200520  Reservedelspakke til Pelsningsrobot 8.900,00

Varenummer Produktbeskrivelse Pris

reservedelspakker
Erhvert nedbrud i en industriel produktion - sådan kan man godt be-
skrive produktionen i et pelseri - er omkostningsfyldt, hvorfor drifts-
stop skal løses hurtigst muligt. Derfor anbefaler JASOPELS vore reser-
vedelspakker. Erfaringerne viser, at det som regel er sliddele, der  skal 
skiftes og de mest gængse findes i pakkerne. På langt sigt vil der kun-
ne spares ikke ubetydelige beløb med en (eller flere) reservedelspak-
ke, da montage rådgivning som regel kan klares over telefonen og 
driften dermed genoptages.

12
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Side Produktbeskrivelse Varenummer Mål Vægt El KW  max Luft Tilslutning

26 Jasopels Fodermaskine 700 40100004 L.: 255 cm. B.: 87 cm.  H.: 150 cm. 462 kg.    
28 Jasopels Fodermaskine 950 40100007 L.: 325 cm. B.: 92 cm. H.: 150 cm. 722 kg.    
29 Jasopels Fodermaskine 1500 - 1320 ltr. 40100010 L.: 380 cm. B.: 92 cm. H.: 155 cm. 807 kg.    
29 Jasopels Fodermaskine 1500 - 1520 ltr. 40100012 L.: 380 cm. B.: 92 cm. H.: 169 cm. 858 kg.    
30 Jasopels Fodermaskine 2000 40100013 L.: 435 cm. B.: 92 cm. H.: 169 cm. 1073 kg.    
33 Jasopels Multivogn 12600037 L.: 330 cm. B.: 96 cm. H.: 106 cm. 125 kg.     
33 Jasopels BlueMotion 12600091 L: 150 cm. B.: 75 cm. H.: 130 cm. 200 kg. 24 Volt / 12 V udtag   
33 Jasopels BlueMotion Påhængsvogn  12600092 L: 332 cm. B.: 61 cm. H.: 100 cm. 80 kg.    
34 Jasopels Sorteringsvogn 12600046 L: 152 cm. B.: 60 cm.  H.: 164 cm. 150 kg. 1 x 230 Volt + N + PE   
35 Jasopels Længdemåler 32300032 L: 152 cm. B.: 60 cm. H.: 130 cm. 55 kg. Batteridrevet   
40 Jasopels Hyldevogn m/9 vippebare hylder 32500003 L: 215 cm.  B.: 95 cm. H: 194 cm. 222 kg.    
40 Jasopels Hyldevogn m/8 vippebare hylder 32500004 L.: 215 cm. B.: 95 cm. H.: 194 cm. 202 kg.    
42 Jasopels Kropstromle XL 32400013 L.: 400 cm. B.: 180 cm. H.: 200 cm. 1167 kg. 3 x 400 Volt + N + PE 6 Kw  CEE 16A stik
42 Styring til Kropstromle XL  L.: 65 cm. B.: 56 cm. H.: 129 cm. 85 kg.    
43 Jasopels Kropstromle 32400012 L.: 240 cm. B.: 175 cm.  H.: 210 cm. 748 kg. 3 x 400 Volt + N + PE 3 Kw  CEE 16A stik
43 Jasopels Kropstromle med skydelåge, højre 32400002 L.: 230 cm. B.: 124 cm. H.: 182 cm. 400 kg. 3 x 400 Volt + N + PE 1,5 Kw 0,05l./min. og 8 bar. CEE 16A stik + Luft
43 Jasopels Kropstromle med skydelåge, venstre 32400003 L.: 230 cm. B.: 124 cm. H.: 182 cm. 400 kg. 3 x 400 Volt + N + PE 1,5 Kw 0,05l./min. og 8 bar. CEE 16A stik + Luft
45 Jasopels Savsmuldsvarmer 32500058 L.: 215 cm. B.: 75 cm. H.: 190 cm. 355 kg. 3 x 400 Volt + N + PE, 3,75 Kw  CEE 16A stik
45 Jasopels Skindtromle 32400011 L.: 370 cm. B.: 170 cm H.: 180 cm..  670 kg. 3 x 400 Volt + N + PE 3 Kw  CEE 16A stik
46 Jasopels Skindtromle med skydelåde 32400010 L.: 272 cm. B.: 126 cm. H.: 199 cm.  516 kg. 3 x 400 Volt + N + PE 1,5 Kw 2 l./min. max 8 bar. CEE 16A stik + Luft
46 Sug til Jasopels krops- og skindtromle 32200025 L.: 135 cm. B.: 66 cm.  H.: 250 cm. 95 kg. 3 x 400 Volt + PE 2,2 Kw  CEE 16A stik "kan forsynes fra tromle"
48 Jasopels Poteklipper 32100040 L: 65 cm. B: 58,5 cm. H: 155 cm. 180 kg. 3 x 400 Volt + N + PE 0,3 Kw 60 l./min. og 8 bar. CEE 16A stik + Luft

50 Jasopels MasterCut 32100079        L: 95 cm.       B: 125 cm.   H: 165 (+50) cm.   415 kg.        
51 Jasopels Opskærermaskine T4 XL 32100006 L: 120 cm. B.: 65 cm.  H.: 125 cm. 190 kg. 1 x 230 Volt + N + PE 0,3 Kw 600 l./min. og 8 bar 230V stik + Luft
53 Flåbord med rustfri bordplade 32100039 L.: 110 cm. B.: 125 cm.  H.: 113 cm. 110 kg.    
53 Tillægsplade til flåbord  L.: 117 cm. B.: 45 cm.  H.: 92 cm. 42 kg.    
54 Jasopels Maxihook T5, højre 32100009 L.: 130 cm. B.: 50 cm.  H.: 66 cm. 95 kg. 1 x 230 Volt + N + PE 1,1 Kw 2 l./cyklus, max 8 bar. 230V stik - AC/DC relæ + Luft
54 Jasopels Maxihook T5, venstre  32100010 L.: 130 cm. B.: 50 cm.  H.: 66 cm. 95 kg. 1 x 230 Volt + N + PE 1,1 Kw 2 l./cyklus, max 8 bar. 230V stik - AC/DC relæ + Luft
55 Jasopels Flåmaskine T4 XL 32100011 L.: 130 cm. B.: 80 cm. H.: 150 cm.  203 kg. 3 x 400 Volt + PE 1,5 Kw 2,0 l./min. og 8 bar. CEE 16A stik +Luft
55 Jasopels MasterSkin 32100077 L.: 240 cm. B.: 80 cm.  H.: 160 cm. 470 kg. 3 x 400 Volt + N + PE 2,78 Kw 2,0 l./min. og 8 bar. CEE 16A stik + Luft
57 Jasopels Flåtårn Automatic XL 32100041 L.: 135 cm.  B.: 82 cm. H.: 220 cm. 230 kg. 3 x 400 Volt + N + PE 2,2 Kw  CEE 16A stik - AC/DC relæ
57 Jasopels Flåtårn  32100013 L.: 126 cm. B.: 80 cm.  H.: 214 cm. 162 kg. 3 x 400 Volt + N + PE 2,2 Kw  CEE 16A stik - AC/DC relæ
60 Jasopels Pelsningsrobot XXL 31200004 L.: 125 cm. B.: 175 cm.  H.: 230 cm. 850 kg. 3 x 400 Volt + N + PE 3,75 Kw 600 l./min. + min. 8 bar CEE 16A stik - AC/DC relæ + Luft
63 Jasopels Skrabeautomat T6 32200006 L.: 500 cm. B.: 115 cm. H.: 200 cm. 1410 kg. 3 x 400 Volt + N + PE 15,88 Kw 10 l./min. og 8 bar.  CEE 32A stik - AC/DC relæ + Luft + Vand
63 Styring til skrabeautomat T6  L.: 60 cm. B.: 40 cm. H.: 190 cm.     
66 Jasopels Skrabeautomat T4 XL 32200004 L.: 440 cm. B.: 100 cm.  H.: 190 cm. 1010 kg. 3 x 400 Volt + N + PE 13,68 Kw 10 l./min. og 8 bar. CEE 32A stik + Luft
67 Jasopels Roterende Skrabemaskine 4000 XXL 33100003 L.: 238 cm. B.: 125 cm.  H.: 184 cm. 405 kg. 3 x 400 Volt + N + PE   2,24 Kw 5 l./min. og 8 bar. CEE 16A stik + Luft
68 Jasopels roterende skrabemaskine med 1 stok 32200067 L.: 250 cm. B.: 75 cm. H.: 120 cm. 240 kg. 1x240 VAC 50 Hz  6 bar og 20 l/min. CEE 16 A 
70 Jasopels Fedtpumpe 32200024 L.: 150 cm. B.: 90 cm.  H.: 200 cm. 205 kg. 3 x 400 Volt + N + PE   7,70 Kw  CEE 16A stik + 4x1,5 og 7x1,5 til start signal fra skrabemaskine
70 Jasopels Gennemløbstromle 32200036 L.: 240 cm. B.: 110 cm.  H.: 130 cm. 223 kg. 3 x 400 Volt + PE   0,55 Kw  CEE 16A stik
75 Jasopels Skindvasker 32300025 L.: 91,5 cm. B.: 113,5 cm. H.: 141 cm.  1 x 220-240 Volt 3 AC   1,8   Kw  
79 Jasopels Tanemaskine T5 Maxi Stretch 32300004 L.: 80 cm. B.: 80 cm.  H.: 125 cm. 185 kg. 1 x 230 Volt + N + PE   1,5   Kw 40 l./min. og min. 8 bar 230V stik - AC/DC relæ + Luft
80 Jasopels tanekarrusel model basic 34500033 L.: 372 cm. B.: 60 cm H.: 101 cm.   1x220 V+N+PE Max 0,4 Kw  CEE 16 A
80  Jasopels tanebånd 32500114 L.: 400 cm B.: 100 cm H.: 104 cm  3x400 V+N+PE Max 0,4 Kw  CEE 16 A + stik
83 Jasopels Maxi Vogn 34500004 L.: 195 cm. B.: 85 cm.  H.: 100 cm. 112 kg. 1 x 230 Volt + N + PE   0,25 Kw  CEE 16A 2pol stik blå

83  Jasopels Maxi Vogn høj model                                     34500038                 L.: 190 cm.    B.: 80 cm.     H.: 92 cm.           126 kg.
87 Jasopels Skindrenseautomat T5 32500001 L.: 200 cm. B.: 90 cm.  H.: 160 cm. 458 kg. 3 x 400 Volt + N + PE   6,4   Kw 268 l./min. og 8 bar. CEE 16A stik + Luft
88 Jasopels Q-Vex Clima 34100002 L.: 60 cm. B.: 60 cm.  H.: 183 cm. 125 kg.  3 x 400 Volt + N + PE   9,4   Kw Luftmængde 16.060 m3/time CEE 32A stik + Luft + Vand
       Varmeelement 9 kW. 
       Trykluft 5 atm. 
88 Befugter 34400002 L.: 21 cm. B.: 30 cm. H.: 40 cm. 15 kg. 1 x 230 Volt + N + PE   0,3  Kw  I klemrække + Luft + Vand
89 Jasopels Softbørsten 31400001 L.: 250 cm. B.: 90 cm. H.: 130 cm.  202 kg. 3 x 400 Volt + N + PE   0,92 Kw 50 l./min. og max 8 bar. CEE 16A stik + Luft
89 Jasopels Skindrenser T3 32300014 L.: 55 cm. B.: 28 cm.  H.: 63 cm. 36 kg. 3 x 400 Volt + PE   0,37 Kw 1 l./min. og 8 bar. CEE 16A stik
90 Jasopels Quick Softer 4M Automatik 31400003 L.: 220 cm. B.: 35 cm.  H.: 22 cm. 16 kg.   0-10 bar. Luft
90 Jasopels Talonmaskine T2 32300033 L.: 41 cm. B.: 34 cm.  H.: 34 cm. 15 kg.   0,75 l./min. - 8 bar. Luft
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Side Produktbeskrivelse Varenummer Mål Vægt El KW  max Luft Tilslutning

26 Jasopels Fodermaskine 700 40100004 L.: 255 cm. B.: 87 cm.  H.: 150 cm. 462 kg.    
28 Jasopels Fodermaskine 950 40100007 L.: 325 cm. B.: 92 cm. H.: 150 cm. 722 kg.    
29 Jasopels Fodermaskine 1500 - 1320 ltr. 40100010 L.: 380 cm. B.: 92 cm. H.: 155 cm. 807 kg.    
29 Jasopels Fodermaskine 1500 - 1520 ltr. 40100012 L.: 380 cm. B.: 92 cm. H.: 169 cm. 858 kg.    
30 Jasopels Fodermaskine 2000 40100013 L.: 435 cm. B.: 92 cm. H.: 169 cm. 1073 kg.    
33 Jasopels Multivogn 12600037 L.: 330 cm. B.: 96 cm. H.: 106 cm. 125 kg.     
33 Jasopels BlueMotion 12600091 L: 150 cm. B.: 75 cm. H.: 130 cm. 200 kg. 24 Volt / 12 V udtag   
33 Jasopels BlueMotion Påhængsvogn  12600092 L: 332 cm. B.: 61 cm. H.: 100 cm. 80 kg.    
34 Jasopels Sorteringsvogn 12600046 L: 152 cm. B.: 60 cm.  H.: 164 cm. 150 kg. 1 x 230 Volt + N + PE   
35 Jasopels Længdemåler 32300032 L: 152 cm. B.: 60 cm. H.: 130 cm. 55 kg. Batteridrevet   
40 Jasopels Hyldevogn m/9 vippebare hylder 32500003 L: 215 cm.  B.: 95 cm. H: 194 cm. 222 kg.    
40 Jasopels Hyldevogn m/8 vippebare hylder 32500004 L.: 215 cm. B.: 95 cm. H.: 194 cm. 202 kg.    
42 Jasopels Kropstromle XL 32400013 L.: 400 cm. B.: 180 cm. H.: 200 cm. 1167 kg. 3 x 400 Volt + N + PE 6 Kw  CEE 16A stik
42 Styring til Kropstromle XL  L.: 65 cm. B.: 56 cm. H.: 129 cm. 85 kg.    
43 Jasopels Kropstromle 32400012 L.: 240 cm. B.: 175 cm.  H.: 210 cm. 748 kg. 3 x 400 Volt + N + PE 3 Kw  CEE 16A stik
43 Jasopels Kropstromle med skydelåge, højre 32400002 L.: 230 cm. B.: 124 cm. H.: 182 cm. 400 kg. 3 x 400 Volt + N + PE 1,5 Kw 0,05l./min. og 8 bar. CEE 16A stik + Luft
43 Jasopels Kropstromle med skydelåge, venstre 32400003 L.: 230 cm. B.: 124 cm. H.: 182 cm. 400 kg. 3 x 400 Volt + N + PE 1,5 Kw 0,05l./min. og 8 bar. CEE 16A stik + Luft
45 Jasopels Savsmuldsvarmer 32500058 L.: 215 cm. B.: 75 cm. H.: 190 cm. 355 kg. 3 x 400 Volt + N + PE, 3,75 Kw  CEE 16A stik
45 Jasopels Skindtromle 32400011 L.: 370 cm. B.: 170 cm H.: 180 cm..  670 kg. 3 x 400 Volt + N + PE 3 Kw  CEE 16A stik
46 Jasopels Skindtromle med skydelåde 32400010 L.: 272 cm. B.: 126 cm. H.: 199 cm.  516 kg. 3 x 400 Volt + N + PE 1,5 Kw 2 l./min. max 8 bar. CEE 16A stik + Luft
46 Sug til Jasopels krops- og skindtromle 32200025 L.: 135 cm. B.: 66 cm.  H.: 250 cm. 95 kg. 3 x 400 Volt + PE 2,2 Kw  CEE 16A stik "kan forsynes fra tromle"
48 Jasopels Poteklipper 32100040 L: 65 cm. B: 58,5 cm. H: 155 cm. 180 kg. 3 x 400 Volt + N + PE 0,3 Kw 60 l./min. og 8 bar. CEE 16A stik + Luft

50 Jasopels MasterCut 32100079        L: 95 cm.       B: 125 cm.   H: 165 (+50) cm.   415 kg.        
51 Jasopels Opskærermaskine T4 XL 32100006 L: 120 cm. B.: 65 cm.  H.: 125 cm. 190 kg. 1 x 230 Volt + N + PE 0,3 Kw 600 l./min. og 8 bar 230V stik + Luft
53 Flåbord med rustfri bordplade 32100039 L.: 110 cm. B.: 125 cm.  H.: 113 cm. 110 kg.    
53 Tillægsplade til flåbord  L.: 117 cm. B.: 45 cm.  H.: 92 cm. 42 kg.    
54 Jasopels Maxihook T5, højre 32100009 L.: 130 cm. B.: 50 cm.  H.: 66 cm. 95 kg. 1 x 230 Volt + N + PE 1,1 Kw 2 l./cyklus, max 8 bar. 230V stik - AC/DC relæ + Luft
54 Jasopels Maxihook T5, venstre  32100010 L.: 130 cm. B.: 50 cm.  H.: 66 cm. 95 kg. 1 x 230 Volt + N + PE 1,1 Kw 2 l./cyklus, max 8 bar. 230V stik - AC/DC relæ + Luft
55 Jasopels Flåmaskine T4 XL 32100011 L.: 130 cm. B.: 80 cm. H.: 150 cm.  203 kg. 3 x 400 Volt + PE 1,5 Kw 2,0 l./min. og 8 bar. CEE 16A stik +Luft
55 Jasopels MasterSkin 32100077 L.: 240 cm. B.: 80 cm.  H.: 160 cm. 470 kg. 3 x 400 Volt + N + PE 2,78 Kw 2,0 l./min. og 8 bar. CEE 16A stik + Luft
57 Jasopels Flåtårn Automatic XL 32100041 L.: 135 cm.  B.: 82 cm. H.: 220 cm. 230 kg. 3 x 400 Volt + N + PE 2,2 Kw  CEE 16A stik - AC/DC relæ
57 Jasopels Flåtårn  32100013 L.: 126 cm. B.: 80 cm.  H.: 214 cm. 162 kg. 3 x 400 Volt + N + PE 2,2 Kw  CEE 16A stik - AC/DC relæ
60 Jasopels Pelsningsrobot XXL 31200004 L.: 125 cm. B.: 175 cm.  H.: 230 cm. 850 kg. 3 x 400 Volt + N + PE 3,75 Kw 600 l./min. + min. 8 bar CEE 16A stik - AC/DC relæ + Luft
63 Jasopels Skrabeautomat T6 32200006 L.: 500 cm. B.: 115 cm. H.: 200 cm. 1410 kg. 3 x 400 Volt + N + PE 15,88 Kw 10 l./min. og 8 bar.  CEE 32A stik - AC/DC relæ + Luft + Vand
63 Styring til skrabeautomat T6  L.: 60 cm. B.: 40 cm. H.: 190 cm.     
66 Jasopels Skrabeautomat T4 XL 32200004 L.: 440 cm. B.: 100 cm.  H.: 190 cm. 1010 kg. 3 x 400 Volt + N + PE 13,68 Kw 10 l./min. og 8 bar. CEE 32A stik + Luft
67 Jasopels Roterende Skrabemaskine 4000 XXL 33100003 L.: 238 cm. B.: 125 cm.  H.: 184 cm. 405 kg. 3 x 400 Volt + N + PE   2,24 Kw 5 l./min. og 8 bar. CEE 16A stik + Luft
68 Jasopels roterende skrabemaskine med 1 stok 32200067 L.: 250 cm. B.: 75 cm. H.: 120 cm. 240 kg. 1x240 VAC 50 Hz  6 bar og 20 l/min. CEE 16 A 
70 Jasopels Fedtpumpe 32200024 L.: 150 cm. B.: 90 cm.  H.: 200 cm. 205 kg. 3 x 400 Volt + N + PE   7,70 Kw  CEE 16A stik + 4x1,5 og 7x1,5 til start signal fra skrabemaskine
70 Jasopels Gennemløbstromle 32200036 L.: 240 cm. B.: 110 cm.  H.: 130 cm. 223 kg. 3 x 400 Volt + PE   0,55 Kw  CEE 16A stik
75 Jasopels Skindvasker 32300025 L.: 91,5 cm. B.: 113,5 cm. H.: 141 cm.  1 x 220-240 Volt 3 AC   1,8   Kw  
79 Jasopels Tanemaskine T5 Maxi Stretch 32300004 L.: 80 cm. B.: 80 cm.  H.: 125 cm. 185 kg. 1 x 230 Volt + N + PE   1,5   Kw 40 l./min. og min. 8 bar 230V stik - AC/DC relæ + Luft
80 Jasopels tanekarrusel model basic 34500033 L.: 372 cm. B.: 60 cm H.: 101 cm.   1x220 V+N+PE Max 0,4 Kw  CEE 16 A
80  Jasopels tanebånd 32500114 L.: 400 cm B.: 100 cm H.: 104 cm  3x400 V+N+PE Max 0,4 Kw  CEE 16 A + stik
83 Jasopels Maxi Vogn 34500004 L.: 195 cm. B.: 85 cm.  H.: 100 cm. 112 kg. 1 x 230 Volt + N + PE   0,25 Kw  CEE 16A 2pol stik blå

83  Jasopels Maxi Vogn høj model                                     34500038                 L.: 190 cm.    B.: 80 cm.     H.: 92 cm.           126 kg.
87 Jasopels Skindrenseautomat T5 32500001 L.: 200 cm. B.: 90 cm.  H.: 160 cm. 458 kg. 3 x 400 Volt + N + PE   6,4   Kw 268 l./min. og 8 bar. CEE 16A stik + Luft
88 Jasopels Q-Vex Clima 34100002 L.: 60 cm. B.: 60 cm.  H.: 183 cm. 125 kg.  3 x 400 Volt + N + PE   9,4   Kw Luftmængde 16.060 m3/time CEE 32A stik + Luft + Vand
       Varmeelement 9 kW. 
       Trykluft 5 atm. 
88 Befugter 34400002 L.: 21 cm. B.: 30 cm. H.: 40 cm. 15 kg. 1 x 230 Volt + N + PE   0,3  Kw  I klemrække + Luft + Vand
89 Jasopels Softbørsten 31400001 L.: 250 cm. B.: 90 cm. H.: 130 cm.  202 kg. 3 x 400 Volt + N + PE   0,92 Kw 50 l./min. og max 8 bar. CEE 16A stik + Luft
89 Jasopels Skindrenser T3 32300014 L.: 55 cm. B.: 28 cm.  H.: 63 cm. 36 kg. 3 x 400 Volt + PE   0,37 Kw 1 l./min. og 8 bar. CEE 16A stik
90 Jasopels Quick Softer 4M Automatik 31400003 L.: 220 cm. B.: 35 cm.  H.: 22 cm. 16 kg.   0-10 bar. Luft
90 Jasopels Talonmaskine T2 32300033 L.: 41 cm. B.: 34 cm.  H.: 34 cm. 15 kg.   0,75 l./min. - 8 bar. Luft
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bogHolderi

Jens R. Andersen
Mobil 30 17 28 36
jra@jasopels.dk
Minkhaller/Byggeri

Poul Bach
Mobil 30 17 28 04
pab@jasopels.dk
CEO

Pia Tougaard Lau
Mobil 30 17 28 95
ptl@jasopels.dk
Salgssupport- og 
marketingchef

Børge Vind 
Mobil 30 17 28 05
bv@jasopels.dk
Eksport salg

Ove Bæk
Mobil 30 17 28 11
ob@jasopels.dk
Nordjylland

Jens Åge Nielsen
Mobil 30 17 28 44
jaan@jasopels.dk
Øst-, midt- & 
vestjylland

Palle Hansen
Mobil 30 17 28 22
ph@jasopels.dk
Fyn/Sjælland, Bornholm 
Syd- & Vestjylland samt 
Sønderjylland 
Polen

Kjeld Christensen
Mobil 30 17 28 77
kc@jasopels.dk
Midt- & vestjylland

Mogens Kristensen
Mobil 30 17 28 33
mk@jasopels.dk
Danmark/Sverige/
Norge/Finland

salg

Janne Jensen
jj@jasopels.dk

Birthe Prangsgaard
bp@jasopels.dk

Christina Beck
Hickman
cbh@jasopels.dk

Tommy Christensen
tc@jasopels.dk

John Nielsen

ekspediTion TlF. 98 42 05 66
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SERVICE TLF. 98 43 99 66
Åbningstider i serviceafdelingen
Mandag - Torsdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 .00 - 16 .00
Fredag .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 .00 - 12 .00
Vi kan kontaktes frem til   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .00
Weekendvagt   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 .00 - 16 .00

Sæson åbningstider i serviceafdelingen
01 .11 .18 - 30 .11 .18
Mandag - fredag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 .00 - 17 .00
Vi kan kontaktes frem til   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 .00
Weekendvagt   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 .00 - 16 .00

Kenneth Zobbe
Mobil: 30 17 28 08
kmz@jasopels .dk

Kim Spanner
Servicetekniker

Lars Pedersen
Servicetekniker

Danni H. Jensen
Servicetekniker

Brian Skødeberg Nielsen
Servicechef
Mobil: 30 17 28 06
bsn@jasopels .dk

Kurt Pedersen
Udviklingschef

Michael Andersen
Udviklingskonstruktør

Christian Villumsen
 Servicetekniker

Kim Dahl Nielsen
Servicetekniker

www.jasopels.dk
info@jasopels.dk

Jasopels tager forbehold for trykfejl, prisændringer og udgåede varer.
Alle priser er excl. moms, levering, opstart/igangsætning og montering. Indhent venligst dagspriser.

Vi leverer fra dag til dag og der er FRAGTFRI levering i Danmark (dog ej ikke brofaste øer) ved køb
   for min. kr. 1.000,00. (med undtagelse af skaffevarer og træmel i anbrud)

Adresse 
Fabriksvej 19, 7441 Bording

Salg tlf .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98 42 05 66 
Service tlf .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98 43 99 66
Fax .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 76 95 13 43

Åbningstider 
Mandag - Torsdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .00 - 16 .00
Fredag .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .00 - 14 .00

Sæson åbningstider 
01 .11 .18 - 30 .11 .18
Mandag - Fredag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 .00 - 17 .00

JASOPELS KONTOR

Husk telefon 
service er

GRATIS
Spar penge - bestil service i god tid
Bestiller du service mellem den 01 .01 .18 og den 31 .08 .18 betaler du normal takst . 
Bestiller du service mellem den 01 .09 .18 og den 31 .10 .18 betaler du mellem takst . 
Bestiller du service mellem den 01 .11 .18 og den 31 .12 .18 betaler du høj takst .

3 Præsentation

Byggeri og Inventar:

5 Bure

6 Redekasser

9 Beslag, fittings og c-ringe

11 Vandingsanlæg

12 Minkhaller

16 Tagdug

21 Farmerdag

23 Udmugningssystemer

Fodermaskiner:

24 Artikel med Fox Farm v/Jens Peter Larsen

25 FarmManager

26 Jasopels Fodermaskiner

27 Artikel med Ejgil Markussen

31 Reservedele til fodermaskiner

33 Jasopels MultiUnit + Jasopels BlueMotion

34 Jasopels Sorteringsvogn +  

 Artikel med Jens Bach

35 Jasopels Længdemåler +  

 Artikel med Fox Farm v/Jens Peter Larsen

36 Kursus

37 WWW .JASOPELS .DK

38 Service

Aflivning og Tromler:

40 Jasopels Gasbox

41 Artikel med Pelscenter Vestjylland

42 Jasopels Tromler

48 Jasopels Poteklipper

Flåning:

49 Artikel med Benny Berge

50 Jasopels MasterCut

51 Jasopels Opskæremaskine T4 XL 

54 Jasopels MaxiHook T5

55 Jasopels Flåmaskine T4 XL + 

 Jasopels MasterSkin

56 Artikel med Lars Christian Studsholt

57 Jasopels Flåtårn

 Jasopels Flåtårn Automatisk

58 Reservedele til Flåmaskiner

60 Jasopels Pelsningsrobot XXL

Skrabning:

62 Artikel med Bo Kloster

63 Jasopels Skrabeautomat T6

64 Artikel med Lars Peter Jensen:

 Pelsdyrfarm Nordland

66 Jasopels Skrabeautomat T4 XL

67 Jasopels Roterende Skrabemaskine 

 4000 XXL

68 Jasopels Roterende Skrabemaskine  

 med 1 stok

69 Jasopels Showroom

70  Jasopels Fedtpumpe 

 Jasopels Gennemløbstromle

72 Skraberuller

74 Slibning af skraberuller

75 Jasopels Skindvasker  +

 Artikel med Drejer Mink v/Kim Drejer

76 Træmel +

 Artikel med Ølholm Mink v/Niels  

 Vesterholm

Tanning:

78 Artikel med Bjarne og Michael Mikkelsen

79 Jasopels Tanemaskine T5 Maxi Stretch

80  Jasopels Tanekarrusel - model basic

 Jasopels Tanebånd

82 Artikel med Sydvestjysk Pelscenter

83 Jasopels Maxi Vogn

 Jasopels Maxi Vogn Høj Model 

84 Artikel med Bøgballe Mink

 Artikel med Drejer Mink

85 Easy Off Tane

Tørring og Efterbehandling:

86 Artikel med Tvis Pelsdyrfarm 

87 Jasopels Skindrenseautomat T5

88 Jasopels Q-Vex Clima

89 Jasopels Softbørsten

 Jasopels Skindrenser

90 Jasopels Quick Softer 4M Automatik

Farmartikler:

91 Kompressor

93 Farmartikler

95 Handsker

96 Maskinoversigt

98 Kontakt - Salg, ekspedition og bogholderi

99 Kontakt Service

49 35

27 64

56
75

2  |  www.jasopels.dk

INDHOLD KONTAKT

99



KATALOG 2018

Vores kvalitet – Dit valg
Fabriksvej 19 • DK-7441 Bording • Tlf. 98 42 05 66 • info@jasopels.dk • www.jasopels.dk


