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ĮŽANGA

DĖKOJAME UŽ PAGALBĄ
Jasopels patenkintų klientų skaičius nuolat auga. Pažymėtina,
kad didžiąja dalimi tai yra pačių augintojų nuopelnas,
nes susitikimai ir bendravimas su jais leidžia mums tobulinti
mūsų produktus. Žinoma, tebėra sričių, kuriose būtina įtemptai
dirbti, todėl angažuojamės į tokias sritis pilnu pajėgumu.

Tobulesnės serviso paslaugos
Praėjusiais metais stengėmės pradėti teikti serviso paslaugas jau pa-
skutinėmis vasaros savaitėmis, kad įrengimai būtų paruošti sezonui 
rugpjūtį arba rugsėjį. Ankstyviesiems serviso klientams buvo siūlomi 
žemesni valandiniai įkainiai, o mes savo ruožtu galėjome greičiau  
reaguoti sezono įkarštyje.

Didesnis talpumas
Praėjusį sezoną sulaukėme didesnės būgno Jasopels XL paklausos. 
Šiame dvigubai didesnio talpumo būgne telpa net 450 žvėrelių 
kūnų (tiek patelių, tiek patinėlių), o būgno ištuštinimo laikas neviršija 
2 minučių. Taip pat padidinome didžiausio iš mūsų turimų šėrimo 
vežimėlių talpumą net iki 2000 litrų. Be to, šėrimo vežimėlyje sumon-
tuotas galingesnis variklis ir „boogie“ tipo pakaba. Naujasis šėrimo 
vežimėlis didina darbo komfortą ir leidžia šėrimo darbus atlikti grei-
čiau ir našiau.

Saugumas ir kokybė
Išmanioji FarmManager valdymo sistema kasdien teikia augintojams 
svarią pagalbą. Tiek iš nedidelių, tiek iš didelių ūkių gauname atsilie-
pimų, kuriuose minimi tokie pasiekimai kaip vienodesni žvėreliai, 
veiksmingesnė gerovės kontrolė ir mažesni pašaro nuostoliai. Farm-
Manager užtikrina saugumą, laisvę ir aukštesnę kasdienių darbų ko-
kybę.

Darbus ūkyje visada galima atlikti geriau ir našiau. Tai reiškia, kad  
privalome nuolat kelti kartelę, kad bendromis pastangomis gamin-
tumėme kokybiškiausius kailiukus pasaulyje.

Linkime, kad pažintis su katalogu būtų naudinga!

Poul A. Bach



VIELOS TINKLAS
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VEISIMO BŪDOS

VOLJERAI

CrapalPremium®

Įmonė Jasopels yra išskirtinė šio vielos tinklo platintoja. 
CrapalPremium® - tai įmonės ArcelorMittal Wire Solution užpaten -

tuotas cinko, aliuminio ir magnio lydinys. 
Šis išskirtinis antikorozinis metalų lydinys buvo specialiai sukurtas 

naudotojams, teikiantiems didelę reikšmę produkto ilgaamžiškumui. 
Gamintojas garantuoja 8 kartus didesnį ilgaamžiškumą palyginti su 
kitais panašiomis sąlygomis naudojamais produktais.

CrapalPremium® - tai antikorozinis lydinys, kuriame 95 proc. sudaro 
cinkas, 5 proc. aliuminis ir kontroliuojamas magnio kiekis. Vielos  
tinklas CrapalPremium® parduodamas ir plastifikuotų ritinių bei sky-
delių formos.

JASOPELS – IEŠKANTIEMS AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS UŽ PATRAUKLIAUSIĄ KAINĄ!

Kodas  Produkto pavadinimas Kaina

20200010  Dvigubo 6-ių kamerų narvo viršutinė dalis, 

  nerūdijančio plieno, su durelėmis  *

20100016  Dvigubo 6-ių kamerų narvo viršutinė dalis 27”, 

  surinkto, su durelėmis *

20200011  Dvigubas narvas, 36” + 27”, surinktas, 

  apatinis tinklas nerūdijančio plieno, 9” užlenkimas  *

20300014  Dvigubas narvas, 36” + 27”, surinktas, apatinis tinklas

  nerūdijančio plieno, 9” užlenkimas, 2.45 mm *

20200011  Dvigubas narvas, 36” + 27”, surinktas, apatinis tinklas

  nerūdijančio plieno, 9” užlenkimas, visas nerūdijančio plieno  *

20300017  Surinktas narvas, 6/90 cm, viršutinė dalis Maxi, 

  apatinis tinklas nerūdijančio plieno, 9” užlenkimas *

20300018  Surinktas narvas, 6/90 cm, viršutinė dalis Maxi, apatinis 

  tinklas nerūdijančio plieno, 9” užlenkimas, 2.45 mm *

20300019  Surinktas narvas, 6/90 cm, 3/4” X 1” apatinis tinklas nerūdijančio 

  plieno, 9” užlenkimas, 2.45 mm, nerūdijančio plieno viela.  *

20100023  Surinktas narvas, 6/90 cm, tinklas combi, su Maxi Crapal *

20200013  Surinktas narvas, 6/90 cm, 3/4” X 1”, nerūdijančio plieno,

  dvigubas apatinis tinklas, užlenktas, visas nerūdijančio

  plieno, 2.45 mm *

20300008  Nesurinktas narvas, 36” + 27”, apatinis tinklas nerūdijančio

  plieno, 9” užlenkimas, 2.45 mm *

20100003  Nesurinktas narvas, 36” + 27”, apatinis tinklas nerūdijančio

  plieno, 9” užlenkimas *

20100014  Narvas, 5/75 cm apjuosiantis modelis 2002, su veisimo 

  būda iš kietai presuotos beržo faneros  *
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VEISIMO BŪDOS

Kodas  Produkto pavadinimas Kaina

20100138  6-ių kamerų voljero durelės, 12”x11” combi *

20100137  6-ių kamerų voljero durelės, 12”x11”,½” x 1” *

20100139  6-ių kamerų voljero durelės, 12”x11”,1” x 1” *

20100141  6-ių kamerų voljero durelės, 12”x12” combi *

20100144  Apatinės durelės, 9” x 12”, ½” x 1”, su rėmu ir vyriu  *

20100145  Apatinės durelės, 9” x 12”, 1 x 1” be vyrio *

20100152  Viršutinės durelės, sumontuotos, 9” x12”, 1” x 1” *

Kodas  Produkto pavadinimas Kaina

20100086   Apačia, combi, 1” x 1” x 1,5” x 30”, 76 cm  *

20100088  Apačia, combi, 1” x 1” x 1,5” x 36”, 91 cm  *

20100082   Nugarėlė, 1” x 1”, 18” x 77”, Ø 2.00  * 

20100075  Pašaro tinklas, ¾” x 1”, 9” x 77”  * 

20100073   Pašaro tinklas, 1” x 1”, 8” x 77”  * 

20100074   Pašaro tinklas, 1” x 1”, 8” x 77”  * 

20100078   Pašaro tinklas, 1” x 1”, 9” x 77”  * 

20100043   Skyrikliai, 18” x 55”, 70 cm, nesumontuoti Crapal  * 

20100047   Skyrikliaii, 18” x 73”, 90 cm, sumontuoti Crapal  * 

20100044   Skyrikliai, 18” x 73”, 90 cm, nesumontuoti Crapal  * 

20200059  Dugnas, nerūdijančio plieno, 9 x 1” + 17” x 1,5 + 1 x 2”, Ø 2.45  * 

20200056   Dugnas, nerūdijančio plieno, 12 x ¾” + 17 x 1,5” + 1 x 2”, Ø 2.00  * 

20200057  Dugnas, nerūdijančio plieno, 9 x 1” + 17” x 1,5 + 1 x 2”, Ø 2,00  * 

20200058  Dugnas, nerūdijančio plieno, 23 x 1,5” + 1 x 2”, Ø 2.45  *

SKYDINIS TINKLAS

JAUNIKLIŲ VOLJERŲ ĮDĖKLAI CRAPALPREMIUM® 

20100065   1  Įdėklas, 90 cm, plastikinis, be rėmelio, 11.5 x 36”  *

  Kaina= 29 cm x 91cm 

20100066  2  Įdėklas, 90 cm, plastikinis, su rėmeliu 11.5 x 36”  * 

  = 29 cm x 91cm 

20300024   Rėmelis, 90 cm  *

Kodas  Produkto pavadinimas Kaina

DURELĖS



PAMIRŠKITE PRISPAUSTUS PIRŠTUS
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VEISIMO BŪDOS

NAUJOVĖ

VEISIMO BŪDOS

Įmonės Jasopels veisimo 
būdoms gaminti naudojamos 

kompiuterizuoto numeravimo 
mašinos (CNC), leidžiančios gaminti 

būdas iki 1/10 mm tikslumu.

Naujas veisimo būdų užraktas

Mūsų specialistų pastangos skirtos tam, kad kasdienis darbas ūkyje 
taptų dar paprastesnis. Pristatome naują sprendimą, nudžiuginsiantį 
kiekvieną augintoją. Naujas uždoris tinka visiems veisimo būdų mo-
deliams, jį galima naudoti vietoje ankstesnio tipo uždorių. Užsisakykte 
pavyzdį iš Jūsų prekybininko!

Mūsų prioritetinė veiklos sritis yra itin ilgaamžių ir funkcionalių pro-
duktų kūrimas, todėl džiaugiamės galėdami pristatyti tobuliausias iš 
rinkoje siūlomų veisimo būdas, gaminamas iš 11-os sluoksnių faneros.

Angos uždaromuosiuose rėmeliuose išfrezuotos taip, kad atidaryti ir 
uždaryti būdą būtų itin paprasta. Dėl kūgiškų griovelių angų kraštai 
yra lygūs ir saugūs. Visos tvirtinamosios dalys yra nerūdijančio plieno 
ir užtikrina nepriekaištingą kokybę. 

Siūlome įvairių tipų veisimo būdas už itin patrauklią kainą.

  Visos angos yra išgręžtos iš anksto siekiant užtikrinti,  
kad tvirtinamosios detalės būtų sumontuotos teisingai. 

  Visose pertvarų sienelėse angos išgręžtos iš anksto 
siekiant užtikrinti, kad veisimo būda būtų sumontuota 
teisingai 

  Angos uždaromuosiuose rėmeliuose išfrezuotos taip,  
kad uždorį būtų nesudėtinga sumontuoti 

 Priekiniame skydelyje - 120 mm angaVEISIMO

PATEIKTA PARAIŠKA PATENTUI GAUTI
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VEISIMO BŪDOS

Transportavimo narvai
Džiaugiamės galėdami Jums pristatyti mūsų naujuosius 
transportavimo narvus. Siūlome 4-ių ir 5-ių kamerų modelius.

NAUJOVĖ

Kodas  Produkto pavadinimas Kaina

21200010   6-ių kamerų surinkta veisimo būda, 11 x 12”, modelis 

  skirtas dvigubam narvui  *

21200014   6-ių kamerų veisimo būda, sumontuota 9 x 12”, su 

  plastikiniu įdėklu ir durelėmis, be pertvaros kreipiančiųjų  *

21200011  6-ių kamerų surinkta veisimo būda 9 x 12", su plastikiniu

  įdėklu ir durelėmis, su pertvaros kreipiančiosiomis  *

21100011   6-ių kamerų veisimo būda, olandiškojo modelio, sumontuota,

  su durelėmis, plastikiniu įdėklu, be pertvaros kreipiančiųjų  * 

21200015   6-ių kamerų veisimo būda, sumontuota, 9 x 12”. 

  Su durelėmis, plastikiniu įdėklu, ¾” x 1” nerūdijantis 

  plienas, be pertvaros kreipiančiųjų  *

21200017   6-ių kamerų veisimo būda, surinkta 9 x 12”. Su durelėmis,

  plastikiniu įdėklu, ¾” x 1” nerūdijantis plienas, su pertvaros

  kreipiančiosiomis  *

12600055   Transportavimo oro transportu narvas, 5-ių kamerų, patelėms *

12600056   Transportavimo oro transportu narvas, 4-ių kamerų,

   patinėliams  *

VEISIMO BŪDOS IŠ BERŽO FANEROS / OLANDIŠKOJO MODELIO VEISIMO BŪDOSKODAS
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VEISIMO BŪDŲ ĮRANGA
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Kodas  Produkto pavadinimas Kaina

21100028   1  Kampainis, 65x65x11 mm  0,30 

21100027   2   Kampainis, 110x20 mm   0,35 

21100018    3  Kablys veisimo būdoms  0,20 

21100020   4  Metalinė sklendė  0,25

21100026  5  Kablys veisimo būdoms, nerūdijantis  0,30

12300084   6  Plieninė juosta veisimo būdoms, 14 cm x 50 m  20,30

12300088   7  Juostos įveržtuvas  * 

22100155   8  TORX tipo sraigtai, durelėms 3,5 x 15 200 vnt.  26,40 

21100033   9  Pertvaros kreipiančioji, nerūdijančio plieno  0,30

21100034   10  Pertvara  1,75

21100036   11  Pertvara, šakių modelio  12,85

21100039   12  Aliumininis priekinis skydelis, anga viduryje  1,95

21100038  13  Alumininis priekinis skydelis, anga šone  1,95

21100037   14  Durelių spyruoklė  0,25

21100047   15  Kablys 12,8 cm  0,60

21100054   16  Kablys 95 cm  0,85

22100039   17  Kortelės laikiklis, plastikinis  0,20 

22100037   18  Kortelės laikiklis, nerūdijantis, trumpas  0,20 

22100038   19  Kortelės laikiklis, nerūdijantis, ilgas  0,30 

22100040   20  Kortelės laikiklis, plastikinis, dvigubas  0,25 

22100041   21  Kortelės laikiklis, nerūdijantis, dvigubas, modelis BK  3,75

20100027   22  Palaidi spaustukai ½” Crapal aliuminis/cinkas  10,15

20100026   Palaidi spaustukai 3/8” Crapal alumins/cinkas  10,15

20200016   Palaidi spaustukai ½” nerūdijantys, mažd. 1100 vnt./kg  18,50

20200015   Palaidi spaustukai 3/8” nerūdijantys, mažd. 1100 vnt./kg  16,25

12200094   23  Spaustukai blokeliuose, alumininiai, blokelyje 15 680 vnt.  100,00

20200022   Spaustukai blokelyje, nerūdijančio plieno, 

  blokelyje 15 680 vnt.  190,00

20100034   24  A tipo spaustukai blokelyje, 1 000 vnt.  12,00

20200024   A tipo spaustukai, nerūdijančio plieno  37,16

VEISIMO BŪDOS
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VEISIMO BŪDOS

ŽAISLAI/LENTYNOS

Kodas  Produkto pavadinimas Kaina

20100160   Plastikinis įdėklas, 9” x 12”, be dangčio  *

20100163   Įdėklas, 9” x 12”, su nerūdijančiu dangčiu 1” x ¾”  *

20100166  Įdėklas, plastikinis, 10” x 12”, su dangčiu Crapal  *

20100168   Įdėklas, plastikinis, 11” x 12”, su reguliuojamu dangčiu  *

20100104   Plastikinis įdėklo dugnas 9” x 12”, ½” x 1”  *

20100154   Uždaromasis veisimo būdos rėmelis 9” x 12”, 1” x 1”  *

VEISIMO BŪDŲ ĮDĖKLAI

Kodas  Produkto pavadinimas Kaina

12600013   1  Kabių kalimo įrankis, švediškas  45,00 

12600014   2  Kabių kalimo įrankis, su dėtuve, Ottensten  62,85

12600009   3  Pistoletas kabėms, modelis Jasopels  810,00

12600018   4  Pneumatinis peilis, MR20 330,00

12600021   Pneumatinis peilis, MR-30 A, didelis  370,00 

12600022  Didelio pneumatinio peilio žiaunos MR-30 A P8P  105,30

12600019   5  Pneumatinio peilio žiiaunos MR20  82,43

12600016   6  Elektrinis peilis vielai, Bosch  470,00

Kodas  Produkto pavadinimas Kaina

12600080   1  Vamzdis Ø 120 x 155 x 5mm  0,80

12600082   2  Vamzdis Ø 43 mažas, ilgis mažd. 15 cm  0,40

12600084   3  Vamzdis Ø 120 x 400 x 5mm  1,60

20100124   4  Voljero lentyna 12” x 14” užapvalinta  *

20100095   5  Voljero lentyna, modelis V, 11” x 11”, lenkta  * 

12600069   6  Ekranas Uniq 16 mm  3,30

12600072   7  Modulinis ekranas, plastikinis, juodas  1,60

REPLĖS IR ŽNYPLĖS
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VANDENS TIEKIMAS

Kodas  Produkto pavadinimas Kaina

12200028   1  Čiulptukas, Gjøl, žalias  0,75

12200030   2  Čiulptukas, termo, Gjøl, žalias  0,95

12200023   3  Čiulptukas, nerūdijantis, baltas, Columbus  0,70

12200024   4  Čiulptukas, nerūdijantis, juodas, Columbus  0,80

12200020   5  Čiulptukas, ØKO, su plieniniu laikikliu, Morsø  0,80

12200015   6  Tarpiklis Forelco/Columbus  0,08

12200012   7  Vožtuvo laikiklis, viengubas  0,11 

12200013   Vožtuvo laikiklis, dvigubas  0,11

12200014   Terminio vamzdžio Forelco laikiklis  0,25 

12200021   8  Metalinis vožtuvų laikiklis Morsø  0,20 

12200034   9  Metalinis čiulptuko laikiklis, nerūdijantis  0,20

12200041   10  Mova, juoda, ¾”, su vidiniu tarpiklu  2,05 

12200038   11  Mova, RG, ¾”, žarnai PEL  5,55 

12200037   12  Mova, ¾”, žarnai PEL  1,55 

12200040   13  Įsukamoji mova  3,40 

12200039   14  Užsukamoji mova ¾”  3,40 

12200056   15  Alkūnė, RG ¾” žarnai PEL, su veržtuvu  3,60 

12200057   16  Alkūnė, ¾” žarnai PEL, vienpusio užsukimo  3,40 

12200058   17  Alkūnė, ¾”vienpusio užsukimo  3,40

12200055   18  Alkūnė, ¾” žarnai PEL  1,50

12200054   19  Trišakis RG ¾” žarnai PEL  1,80 

12200053   20  Trišakis RG ¾” žarnai PEL, su veržtuvu  12,85 

12200059   21  Vienpusis veržtuvas, RG žarnai PEL  3,90 

12200062   22  Trišakis ¾” žarnai PEL  13,40 

12200074   23  Redukcija RG vandens tiekimo sistemai  111,50 

12200075   24  Redukcijos manometras, 01-1,0 bar  12,85 

12200076   25  Redukcijos RG atsarginių dalių komplektas RG  53,40 

12200086   26  Čiulptuko lovelis  0,60 

12200087   27  Čiulptuko lovelis, Morsø  0,60 

12200088   28  Girdykla, Berima  0,90 

12200044   29  Terminis vamzdis Gøl, 6 kom., 206 cm, su čiulptuku  15,55 

12200035   30  Plastikinis vamzdis, ¾”, 100 m  85,00 

12200065   31   Kilpa  13,10

50500071   32  Veržtuvas ¾, 22-32  2,70

VANDENS TIEKIMO ĮRANGA



1

2

3

AUDINIŲ ŪKIO PASTOGĖS
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AUDINIŲ ŪKIO PASTOGĖS

Audinių ūkio pastogė yra viena iš gamybinės sistemos sude-
damųjų dalių. 
Todėl mūsų šūkis yra:

GAMYBOS procesui turi būti naudojamos pastogės. 
Gamybos procesas turi būti našus ir rentabilus. Būtina įranga, užtikri-
nanti optimalias žvėrelių laikymo sąlygas. Aukštas žvėrelių gerbūvio 
lygis reiškia aukštesnę kailiukų kokybę ir didesnį pelną. 

Įmonėje Jasopels inovatyvumas yra nukreiptas į galutinio 
produkto kokybę. 
Mūsų siekis padidinti našumą ir optimizuoti darbą ūkyje liečia tiek 
pastoges, tiek jų įrangą, mašinas ir pagalbinius įrankius. Dėl šios prie-
žasties visų Jasopels gamybos pastogių šėrimo koridorių plotis yra 
140 cm.  

Pastoges statome iš aukščiausios kokybės obliuotos medienos. 
Visos gegnės, skirtos 2, 4 ir 6 eilių pastogėms, pristatomos komplek-
tais. Gegnes galima sumontuoti savarankiškai. 1

Visos gegnės pristatomos su sumontuotais laikikliais narvams 
tvirtinti. 2

Gegnių matmenys atitinka normos 
Eurocode EC-DK reikalavimus. Visos 
mūsų gegnės (tarp jų stogo 

KONSTRUKCIJA

kraigas ir stogo gegnių konstrukcija) yra ne mažesnės 
kaip 45 mm x 95 mm. 3

Be to, Jasopels siūlo ir nestandartinio dydžio gegnes, 
pvz., prireikus padidinti pastoges arba naudoti 

individualiai suprojektuotas gegnes. 
Teikiame neatlygintinas matavimų 

atlikimo paslaugas.  

140 CM ŠĖRIMO KORIDORIUS
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AUDINIŲ ŪKIO PASTOGĖS

IŠSKIRTINIS ĮMONĖS JASOPELS PROJEKTAS – 12 EILIŲ AUDINIŲ ŪKIO PASTOGĖ

Betono blokų išdėstymas smėlyje

Konstrukcijos įrengimas

Stogo montavimas

Pamatų užliejimas

Mėšlo kanalų montavimas

Pastogė paruošta montuoti mėšlo latakus ir vandens tiekimo sistemas

Ūkis Birkekær



STOGO DANGOS

14  |  www.jasopels.lt

AUDINIŲ ŪKIO PASTOGĖS

Stogo skardą 2-jų eilių pastogėms tiekiame pilno ilgio.

Pastogių stoguose įrengta dūmų šalinimo ventiliacija su apsauga nuo paukščių.

PRIEŠGAISRINĖ VENTILIACIJA
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AUDINIŲ ŪKIO PASTOGĖS

Naudojame tik aukščiausios kokybės vamzdžius. 
1,5 mm storio vamzdžiai yra atsparūs UV spnduliuotei ir itin kieti, 
todėl juos instaliuoti yra nesudėtinga, o sumontuoti šie vamzdžiai 
išsaugo išlenktą formą.

NULEIDIMO VAMZDŽIAI

FASADINĖS IR VIRŠUTINĖS PLOKŠTĖS
Fasadinės ir viršutinės plokštės pagamintos iš trapecinės 
plastizolinės skardos.

Naudojame įmonės Lindab plieninius stoglatakius.

STOGLATAKIAI

80 cm

70 cm

60 cm



1 2

PLIENINIAI STOVAI
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AUDINIŲ ŪKIO PASTOGĖS

Jasopels gamina stovus voljerams, veisimo būdoms ir atliekų lata-
kams, montuojamiems plieninių konstrukcijų pastogėse, ir t. t. 

Galimi įvairūs stovų modeliai: su kojelėmis, skirti montuoti ant 
betono grindų arba kito lygaus paviršiaus, arba su ilgesnėmis kojo-
mis, skirti įkasti į žemę. 

Stovai montuojami iš plieninių 30 mm pjūvio profilių, su cinkuotu 
atliekų latako laikikliu ir rėmeliu informacinei kortelei.

21100061   1  Plieninis stovas  * 

22100007   2  Plieninis stovas  *

Kodas  Produkto pavadinimas Kaina
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NEŠVARUMŲ NUVEDIMO SISTEMOS

23100103   Siurblys 6,5HK  *

23100101   Siurblys 2,0HK, pilna dezinfekcija  *

23100099   Valdymo spinta  *

23100095   Rezervuaro žiotys, 160 mm, galvanizuotos  *

23100104   Sausas šulinys 1000 x 2000 mm  *

Kodas  Produkto pavadinimas Kaina

SISTEMOS SIURBLIAI  
NEŠVARUMŲ NUVEDIMAS

NEŠVARUMŲ NUVEDIMO SISTEMOS
Jasopels nepripažįsta kompromisų ... 

Jasopels siūlomos nešvarumų nuvedimo sistemos yra orientuotos į 
jūsų poreikius ir pritaikytos specialiai jūsų ūkiui. 

Mums visiems svarbioje aplinkosaugos srityje nepripažįstame 
jokių kompromisų. Todėl naudojame tik sertifikuotas medžiagas, o 
montavimo darbus atlieka tik specialiai apmokyti darbuotojai. 

Teikiantiems pirmenybę automatinei nešvarumų nuvedimo sis-
temai Jasopels siūlo įrengimą Farm Cat (viengubo arba sudvejinto 
modelio).

23100026   Atliekų latakas, Gjøl, pilkas, 350 mm, 6 m  * 

23100049   Aklė pilka/juoda, be latako  *

23100028   Antgalis, Gjøl, pilkas, 350 mm  *

23100029   Nuotėkio latako pakaba Gjøl, 680 mm, su varžtu  *

23100033   Antgalio pakaba Gjøl  *

23100034   Pakabos laikiklis, plokščias plieno gaminys 20 x 3 mm  *

23100052   Atliekų gremžtukas, rankinis  *

Kodas  Produkto pavadinimas Kaina

LATAKAI IR PRIKLAUSINIAI

FARM CAT JASOPELS
KATALOGO NR. 23100111

Veiksmingas nešvarumų nuvedimas pasitelkus modernų Jasopels 
įrenginį Farm Cat.

 Belaidis automatinis įrenginys Farm Cat nuveda nešvarumus iš 
pastogės itin našiu ir veiksmingu būdu, yra taupus naudoti ir pa-
prastas prižiūrėti. 

Naujajame įrenginyje Farm Cat sumontuotas galingesnis variklis, 
patobulinta pavara, akumuliatorius (kurio tarnavimo laikas palyginti 
su ankstesniuoju yra trigubai ilgesnis), automatinė akumuliatoriaus 
įkrovimo tarp darbo ciklų sistema ir patikima valdymo sistema, kurią 
galima pritaikyti individualiems kiekvieno ūkio poreikiams.

  Paprastesnė priežiūra 
  Pagamintas iš nerūdijančių medžiagų 
  Sudvejinta pavara 
  Viengubas modelis – su išmetimo anga latako gale 
  Sudvejintas modelis – su išmetimo anga latako viduryje
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FARMMANAGER

Metus naudojęs Jasopels sistemą FarmManager, Kristenas 
Have Meldgaardas pastebėjo, kad audinių kūnai tapo didesni 
ir labiau unifikuoti svorio požiūriu.

Kristenas Have Melgaardas audinių pramonėje dirba nuo 1982 metų, 
šiuo metu jo ūkyje, įsikūrusiame Holstebre, auginama 1600 audinių 
patelių. Jasopels sistemą FarmManager naudoja nuo 2014 metų ba-
landžio. 

– Turėjo praeiti šiek tiek laiko, kol pripratome prie naujų proce-
dūrų. Nesu informatikos srities specialistas, tad kol kas, naudodamas 
šią sistemą, nesutaupiau itin daug laiko. Vis dėlto pastaruoju metu 
pastebiu vis daugiau šios sistemos teikiamos naudos. 

– Sistema teikia vertingą pagalbą kontroliuojant žvėrelių kūnus, 
o augimo laikotarpiu naudoju sistemą ir žvėreliams šerti. Šį sezoną 
mano audinės yra didesnės, - sako Kristenas Have Meldgaardas, pa-

sirinkęs sistemą FarmManager dėl jos nesudėtingo naudojimo ir pa-
prastos konstrukcijos. 

– Išbandžiau ir kitas sistemas, tačiau įmonės Jasopels sprendimas 
geriausiai pasiteisina kasdieniame darbe. 

Kasdieniai darbai tapo lengvesni. 
Pastarąjį kartą apsilankiusi mūsų ūkyje ir apžiūrėjusi žvėrelius, veteri-
narė nebuvo sužavėta. 

Pasakė, kad netinkamai kontroliuoju žvėrelių svorį ir kad mano 
audinės yra per storos. Šį sezoną veterinarė konstatavo, kad audinės 
tapo vienodesnės. Didžiąja dalimi dėl to esu dėkingas tobulesniam 
šėrimo valdymui, kurį užtikrina sistema FarmManager,- sako Kriste-
nas Have Meldgaardas. 

Be paprastų naudoti programų sistema FarmManager pasižymi 
dar dviem išskirtinėmis savybėmis. 

– Reguliuoti pašaro kiekį ir jį įrašyti sistemoje yra itin paprasta. Be 
to, naudoti sistemą FarmManager yra itin smagu, nes pakanka nu-
spausti vieną mygtuką, kad persikeltum iš vieno fermos krašto į kitą,- 
sistemos privalumus vardija Kristenas Have Meldgaardas. 

Naujasis šėrimo vežimėlis Jasopels 700 
Be sistemos FarmManager Kristenas Have Meldgaardas taip pat įsigijo 
naują šėrimo vežimėlį Jasopels 700. 

– Pirmą kartą įsigijau šėrimo vežimėlį su sumontuotu maišytuvu. 
Žinoma, tai nebuvo pagrindinė priežastis, dėl kurios įsigijau vežimėlį, 
tačiau dabar nebegaliu be jo išsiversti. Maišytuvas ypač padeda pa-
ruošti vienalytį pašarą. Anksčiau pašarui suminkštinti kartais buvau 
priverstas naudoti slėginį plautuvą. Dabar viskas yra daug papras-
čiau,- džiaugiasi Kristenas Have Meldgaardas. 

Šėrimo vežimėlyje sumontuoti nauji priklausiniai - trumpesnis rė-
mas ir speciali apsauga, sauganti pečius ir kaklą. 

– Man svarbu yra ir tai, kad įmonė Jasopels teikia kokybiškas ser-
viso paslaugas, atsarginių dalių galima įsigyti be jokių trukdžių, o jų 
prireikia, nes šėrimo vežimėlį naudoju kasdien ištisus metus, - pabrė-
žia Kristenas Have Meldgaardas.

FARMMANAGER SISTEMOS NAUDOJIMO 
REZULTATAS – VEIKSMINGESNĖ KŪNŲ 

KONTROLĖ IR DIDESNI ŽVĖRELIAI
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FARMMANAGER

Jasopels sukurta audiniq sérimo sistema, kuri neapsiriboja 
tik pasaro gyvünams tiekimu ir yra itin paprasta naudoti - tai 
revoliucinis sprendimas.

Daugelis augintojy Danijoje ir użsienyje jau naudoja savo ükiuose 
¡monés Jasopels sérimo sistemą FarmManager. Augintojai 
mielai pasidalijo savo jspüdziais apie sérimo sistemą. Siai dienai 
FarmManager yra iśtobulinta tiek, kad pateisina tiek mażą, tiek 
didelią Cikią poreikius.

FarmManager naudojama ükiuose, kuriuose laikoma nuo 1 000 
iki 60 000 patelią.

Paskambinkite mums ir susitarkite dél sistemos FarmManager 
demonstravimo laiko.

  Sistema automatiskai generuoja serganciq gyvünq 
sqrasq.

  Sistema visada zino savo buvimo vietq, tad nereikia jokiq 
„priminimq“

  Sistema registruoja vaistus, atsargq trükumq ükyje ir 
negyvus gyvünus

  Sistema yra itin nasi ir atlaiko kasdienq sunkaus darbo 
porcijq, yra atspari salciui ir drégmei

  Greitas ir létas sérimas toje pacioje eiléje nenuspaudziant 
jokiq mygtukq

  Kiekvienam narvui reikiamas pasaro kiekis nustatomas 
greitai ir nesudétingai.

  Ekranas ir dideli mygtukai
  Programa siüloma keliomis kalbomis.
  Automatinis atsarginés kopijos sukürimas ir tarpusavyje 

komunikuojantys vienetai, vykdantys duomenq mainus
  Sérimo vezimélis leidzia be papildomos ¡rangos tvarkyti 

gimimq, mirciq ir sérimo statistikq, ligq istorijas, jaunikliq 
skaiciaus ir vystymosi duomenis

  Atgaliné vezimélio eiga padeda isvengti pasaro nuostoliq 
veziméliui nuvaziavus nuo kelio trajektorijos arba 
pasitaikius keliems tustiems narvams is eilés 

TOBULIAUSIA AUDINIG SÉRIMO SISTEMA PASAULYJE 

Kodas  Produkto pavadinimas Kaina

40200039  FarmManager 5.400,00 EUR

40200060  FarmManager valdymo svirtis *

40200067  Komunikavimo su FarmManager sistema, su antena *

P r e c i s i o n ,  O v e r v i e w ,  C o n t r o l ,  E f f i c i e n c y .



FARMMANAGER

Pastaraisiais metais Jacobas Bjerregaardas naudojo sistemą 
FarmManager, integruotą su kitos markės šėrimo vežimėliu - 
sistema veikė nepriekaištingai, padėjo taupyti laiką ir pašarą. 

Jacobo Bierregaardo ūkyje, įsikūrusiame Skjerne, laikoma 3 000 pate-
lių. Augintojui padeda vienas darbuotojas ir ūkio vadovas, dirbantis 
nepilnu etatu. Prieš metus augintojas įsigijo sistemą FarmManager ir 
netruko pastebėti, kad nuo tol sumažėjo ne tik pašaro nuostoliai, bet 
ir pašarui paskirstyti skiriamo laiko sąnaudos. 

– Sistemos FarmManager dėka šėrimo darbai tapo lengves-
ni ir užima daug mažiau laiko. Be to, nebereikia šalinti pašaro iš jo 
nesuvalgiusių (pvz., ką tik jauniklių susilaukusių) patelių narvų,- pasa-
koja Jacobas Bjerregaardas. 

Sistema gali būti naudojama kartu su kitos markės šėrimo vežimėliu. 
– Pradėjus naudoti sistemą ir tvarkyti įvestis kilo tam tikrų klausimų, 

kuriuos išsiaiškinome keliais telefono skambučiais. Instaliuota kitos 
markės šėrimo vežimėlyje, su kuriuo sistema yra integruota, sistema 
veikia nepriekaištingai,- teigia Jacobas Bjerregaardas. 

Sistemos diegimas prieš atsirandant jauniklių. 
Ūkio darbuotojas Clausas Thyrstedas Kirkas įdiegė sistemą Farm-
Manager praėjusiais metais, prieš atsirandant jauniklių. 

– Prieš pirmą kartą naudodami sistemą nežinojome, ko turėtumėme 
tikėtis, bet vos užregistravus pirmąją eilę viskas vyko lyg sviestu 
patepta , - pasakoja pašnekovas. 

Mums didžiausią įspūdį padarė prie sistemos pridėtos audinių 
augimo kreivės ir tikslus šėrimo proceso valdymas. Tai neabejotinai 
puikios priemonės. 

– Atsiradus jauniklių, sistemos veiksmingumas atsiskleidė visa  pu -
siškai. Sistemoje nesudėtingai galima įrašyti, kad patelės susilaukė 
jauniklių, o po to šėrimo ciklą reguliuoti atsižvelgus į jauniklių augi-
mo kreivę. Mums nebereikia svarstyti, ar pašaro kiekis yra per mažas, 
ar per didelis,- sako Clausas Thyrstedas Kirkas. 

Jacobas Bjerregaardas papildo: 
– Šiuo atveju sistema pasitikime labiau nei savimi. Kai ūkyje laiko-
ma 9 000 žvėrelių, tinkamai apskaičiuoti pašaro kiekį yra sudėtinga, 
tačiau naudojant sistemą FarmManager šios problemos nebelieka. 

Sukurta augintojams 
Po pirmojo sezono dar neturime duomenų apie audinių dydį arba 
sunaudoto pašaro kiekį. Tačiau naujosios sistemos veikimo rezultatai 
jau matyti. 

– Mums atrodo, kad audinių dydis tapo vienodesnis,- sako Jacobas 
Bjerregaardas. 

Kai pašaro porcijų dydį nustatydavome patys, mums buvo sudė -
tinga įvertinti, koks pašaro poreikis yra atskiruose narvuose.

– Sistema FarmManager leidžia kaskart skirti reikiamą pašaro 
kiekį. Turime galimybę registruoti pastebėtus ligos požymius arba 
negyvas audines, todėl vėliau galime naudotis visais statistiniais 
duomenimis. Sistemą yra itin paprasta naudoti, nes ji „mąsto“ labai 
ūkiškai,- apibendrina Jacobas Bjerregaardas.

TIKSLUS VALDYMAS,  
LAIKO IR PAŠARO TAUPYMAS
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VIETINIA SERVISAS

VIETINIS SERVISAS JASOPELS LIETUVOJE

Jasopels ¡moné su malonumu siülo savo klientams Lietuvo-
je viet¡n¡ Jeigu JOsg masina pages ir negalésime jos pataisyti, 
turime maziausiai serví są su nauju darbuotoju ir automobilig 
servisu. 2 maśinas paruośtas nuormai- Tokiu bodu galite be 
trukdymg tęsti darbą.

Tai reiśkia, kad galime użtikrinti greitą ir kompetentingą servisą visos 
śalies teritorijoje ir visoms markéms. Servisavimo automobilis - mo-
bili taisykla, skirta probiernią pas Jus vietoje, ir turéti automobilyje, 
po ranka, visas aktualias atsargines dalis.

Susisiekite su müsg agentáis jeigu norite żinoti daugiau ap'e müsg 
servisavimo pasiCilą ir kainas

UAB Zverininkystes Iranga
Zalioji g. 10
Kretingalé, Klaipédos r.
LT-96044 Lietuva
Mob:  +37 061254 601 
El.paśtasl:  lranga.parts@gmail.com 
 rrybakas@gmail.com 

Ert Eelmets
Ertel.ee OÜ, 
Váana 7-18 
EE-11612 Tallinn, Estonia 
Mob:  +37 250 31642 
El. paśtas:  ert@ertel.ee 
 info@ertel.ee

NAUJOVĖ



NAUJASIS ŠĖRIMO VEŽIMĖLIS JASOPELS 2000
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ŠĖRIMO VEŽIMĖLIAI

Šėrimo vežimėlis, kuris kailinių žvėrelių ūkyje yra tiesiog 
nepakeičiamas… 

Šėrimo vežimėliai Jasopels buvo sukurti siekiant palengvinti kasdie-
nius kelių tonų pašaro tiekimo žvėreliams darbus ūkyje ir yra nuolat 
tobulinami. Dėl patikimos konstrukcijos šie vežimėliai yra tiesiog  
nepakeičiami ūkyje.

Mūsų šėrimo vežimėliai rinkoje siūlomi jau daugelį metų ir yra verti-
nami ūkininkų visame pasaulyje. Vežimėliai buvo nuolat tobulinami, 
šis procesas nenutrūks ir ateityje, nes puikiai suprantame, kad klientų 
lūkesčiai, susiję su šio tipo įranga, yra itin dideli. 

Jeigu pageidautumėte gauti daugiau informacijos apie mūsų šėri-
mo vežimėlius, pasiteiraukite juos naudojančių verslo kolegų arba 
kreipkitės į įmonės Jasopels atstovą ir paprašykite suteikti daugiau 
informacijos arba pademonstruoti mūsų įrangą.

NAUJOVĖ

44 BHP

 KATALOGO NR. 40100013 
Šarnyrinis šėrimo vežimėlis su maišytuvu, vandens 

talpykla ir 2 000 litrų talpos pašaro talpykla.

Kaina EUR 

37.825,00

Varikls   44,2 hp, Kubota V1505-Turbo, 4-ių cilindrų, aušinamas 

  vandeniu, dyzelinis

Pavara   Pilnai hidraulinė, 55 l talpykla alyvai, su aušintuvu 

Degalų bakas   55 litrų 

Pašaro siurblys   Reguliuojamo greičio, dantytasis siurblys 

Pašaro talpykla   Nerūdijančio plieno, 2000 l

Matmenys   Ilgis: 435 cm, Plotis: 90 cm, Aukštis: 165 cm

Techniniai duomenys

Šarnyrinis vairavimo mechanizmas, mažesnis posūkio spindulys 

4 varomieji ratai, visų 6 ratų padangos su protektoriumi, 12-os sluoksnių didelę

trauką užtikrinančios padangos

4-ių reguliuojamų padėčių sėdynė 

Tylus ir ekologiškas variklis Kubota V1505 Turbo. Alyvos aušintuvas 

Maišytuvas. Vandens dozavimo sistema 

Patogi naudoti atlenkiama pašaro talpykla su žarnoje įtaisyta greitąja jungtimi 

tarp traktoriaus ir talpyklos.

Specifikacija
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ŠĖRIMO VEŽIMĖLIAI

ŠĖRIMO VEŽIMĖLIS JASOPELS 1500

ŠĖRIMO VEŽIMĖLIS JASOPELS 950

Variklis   26 hp, KUBOTA 1105, 3-jų cilindrų, aušinamas vandeniu, dyzelinis 

Pavara   Pilnai hidraulinė,40 l talpykla 

Valdymas   Vairo stiprintuvas 

Bakas   40 l

Pašaro siurblys   Reguliuojamo greičio, dantytasis siurblys 

Pašaro talpykla   Nerūdijančio plieno, 950 l

Vandens talpykla   Nerūdijančio plieno, 50 lMatmenysy Ilgis: 330 cm, 

  plotis: 90 cm, aukštis: 150 cm

Techniniai duomenys

4-ių reguliuojamų padėčių sėdynė 

Vairo stiprintuvas, valdoma keliu, mažesnis posūkio kampas

4 varomieji ratai, visų 4 ratų padangos su protektoriumi

Veikia tyliai, paprasta naudoti 

Itin patvari konstrukcija mažina eksploatavimo išlaidas

Galima sumontuoti papildomus priklausinius 

Vandens dozavimo sistema 

Patogi naudoti atlenkiama pašaro talpykla su žarnoje įtaisyta greitąja 

jungtimi tarp traktoriaus ir talpyklos

Patobulinta aušinimo sistema

Produkto aprašymas

KATALOGO NR. 40100007 
Šėrimo vežimėlis Jasopels 950, šarnyrinis, 

su maišytuvu ir vandens talpykla.

Kaina EUR

27.015,00

Variklis   35 hp, KUBOTA 1505, 26,2 kW 

Pavara   Pilnai hidraulinė, 55 l talpykla, su alyvos aušintuvu 

Valdymas   Vairo stiprintuvas 

Bakas   55 l 

Pašaro siurblys   Reguliuojamo greičio, dantytasis siurblys 

Pašaro talpykla   Nerūdijančio plieno, 1320 l arba 1520 l 

Vandens talpykla   50 l

Matmenys   1320 l Ilgis: 375 cm, plotis: 89 cm, aukštis: 155 cm 

  1520 l Ilgis: 375 cm, plotis: 90 cm, aukštis: 165 cm

Techniniai duomenys

KATALOGO NR. 40100010
Šėrimo vežimėlis Jasopels 1500, šarnyrinis, su maišytuvu,  

vandens talpykla ir 1320 l talpos pašaro talpykla.

Kaina EUR 

31.075,00
KATALOGO NR. 40100012 

Šėrimo vežimėlis Jasopels 1500, šarnyrinis, su maišytuvu, 
vandens talpykla ir 1520 l talpos pašaro talpykla. 

Kaina EUR 

32.420,00

Vairo stiprintuvas, valdoma keliu, mažesnis posūkio kampas 

4 varomieji ratai, visi 4 ratai su didelę trauką užtikrinančiomis 12-os 

sluoksnių padangomis 

4-ių reguliuojamų padėčių pneumatinė sėdynė

Variklis Kubota 1505, tylus ir ekologiškas

Alyvos aušintuvas 

Vandens dozavimo sistema 

Patogi naudoti atlenkiama pašaro talpykla su žarnoje įtaisyta 

greitąja jungtimi tarp traktoriaus ir talpyklos.

Patobulinta aušinimo sistema

Produkto aprašymas
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4-ių reguliuojamų padėčių sėdynė 

Vairo stiprintuvas, mažas posūkio spindulys, didelis manevringumas 

Tyliai veikia, paprasta naudoti 

Atlenkiama pašaro talpykla su maišytuvu 

Vandens dozavimo sistema 

Galima sumontuoti papildomus priklausinius 

Patobulinta aušinimo sistema 

Padangos su protektoriumi

Produkto aprašymas

Variklis   26 hp, KUBOTA 1105, 3-jų cilindrų, aušinamas 

  vandeniu, dyzelinis 

Pavara   Pilnai hidraulinė,40 l talpykla 

Valdymas   Vairo stiprintuvas 

Bakas   40 l

Pašaro siurblys   XL, reguliuojamo greičio, dantytasis siurblys 

Pašaro talpykla   Nerūdijančio plieno, 700 l su maišytuvu 

Vandens talpykla   Nerūdijančio plieno, 50 l

Matmenys   Matmenys: Ilgis: 255 cm, plotis: 85 cm, aukštis: 150 cm

Techniniai duomenys

KATALOGO NR. 40100004 
Šėrimo vežimėlis Jasopels 700, su maišytuvu ir vandens talpykla.

Kaina EUR 

24.315,00

Kodas  Produkto pavadinimas Kaina

40200005  1  Pneumatiškai reguliuojama sėdynė, Grammer  * 

50100021   Mechaniškai reguliuojama sėdynė, Grammer  * 

40200004   Pneumatiškai reguliuojama sėdynė, Grammer, šildoma  *

40200008  2  Pneumatiškai reguliuojama sėdynė, STAR 

  (standartinė įranga modelyje 1500)  *

40200009   Mechaniškai reguliuojama sėdynė, STAR 

  (standartinė įranga modeliuose 600/700/950)  *

40200010   Sėdynė STAR šildoma (tik pneumatiškai reguliuojama sėdynė)  *

40200015   3  Ergonomiškas porankis, su talpykla  * 

50200041   Talpykla Jasopels 600/700  * 

50200040   Talpykla Jasopels 950/1500  * 

50100072   4  Pašaro žarnos laikiklis  * 

50100067   5  Pašaro žarna, minkšta, mėlyna  * 

50100070   Siurblio antgalis, plastikinis, ø 40 mm  * 

50100071   Siurblio antgalis, nerūdijančio plieno  * 

50200357   6  Dujinis porankio amortizatorius, 200N  *

50200360   Kampinis amortizatoriaus šarnyras  * 

40200016   7  Pašaro dozatorius  * 

50200003   8  Žarna 63 mm- 65 cm  *

50200042   9  Atsarginių dalių komplektas Jasopels 600/700/950  *

50200043   9  Atsarginių dalių komplektas Jasopels 1500/2000  *

ŠĖRIMO VEŽIMĖLIŲ ATSARGINĖS DALYS
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Tikslios pašaro dozės, greitas tempas ir išskirtinis patikimumas 
yra vos kelios iš priežasčių, dėl kurių Jackas ir Larsas Kristensenai 
nusprendė įsigyti du šėrimo vežimėlius Jasopels 1500. 

Jackas ir Larsas Kristensenai iš Vembo, 12 000 patelių ūkio savininkai, 
didžiausią dėmesį skiria optimaliems sprendimams. O sprendimas 
įsigyti šėrimo vežimėlius Jasopels 1500 tai puikiai patvirtina. 

„Mums itin svarbu yra tai, kad galime dirbti dviem vienodomis 
mašinomis. Rinkoje visada dairomės tokių mašinų, kurios būtų kuo 
stabilesnės ir kuo atsparesnės darbo sąlygoms. Įsigyjame mašinas, 
kuriomis atlikti darbus galima itin greitai ir kurias eksploatuoti reikia 
kuo mažiau darbuotojų. Tokia yra mūsų strategija.” – paaiškina Jackas 
Kristensenas. 

Praėjusį sezoną jis kartu su broliu išbandė naująjį šėrimo vežimėlį 
Jasopels 2000 su 2 000 litrų talpos pašaro talpykla. 

„Gavome prototipą, skirtą dviejų etapų testams atlikti, kurių metu 
šėrimo vežmėlis buvo eksploatuojamas aštuonias valandas per die-
ną. Vėliau mūsų pastabas perdavėme plėtros skyriaus darbuotojams, 
kurie pasirūpino, kad šėrimo vežimėlis veiktų nepriekaištingai.” – pa-
sakoja Jackas Kristensenas. 

Tinkamiausias naudoti didelėse pastogėse 
Didelė talpa ypač pasitvirtino dirbant naujose pastogėse. 

„Šėrimo vežimėlis 2000 idealiai tinka dirbti pastogėse, kuriose šėri-
mas vyksta pagal sistemą „110 metrų šėrimo, 8 metrų pertrauka ir vėl 
110 metrų šėrimo”. Darbai vyksta daug greičiau, nes nereikia papil-
dyti talpyklos. Mums tai yra labai naudinga.” – vertina Jackas Kristen-
senas. 

Kitaip nei šėrimo vežimėlyje Jasopels 1500, modelyje 2000 įtaisyta 
„boogie” tipo pakaba, kuri mažina grindims tenkančią apkrovą. 

„Šėrimo vežimėlis juda ramiai ir tolygiai, nevibruoja ir nesiūbuoja. 
Be to, pagrindui tenka mažesnė apkrova, todėl pagrindo nebereikia 
nuolat prižiūrėti.” – vardija Jackas Kristensenas. 

FarmManager garantuoja ramų savaitgalį. 
„Abu šėrimo vežimėliai Jasopels 1500 yra sujungti su programa Farm-
Manager, kurią naudojame jau trejus metus. Tereikia įvaldyti sistemą 
ir ji veikia nepriekaištingai. Tai iš tiesų paprasta.” – tvirtina Jackas 
Kristensenas, kuris ypač džiaugiasi tuo, kad dabar prireikus gali be 
rūpesčių palikti ūkį. 

„Galiu išvykti iš ūkio penktadienio popietę ir būti tikras, kad visą 
savaitgalį žvėreliai gaus reikiamą pašaro kiekį.” – atvirauja pašneko-
vas. Jis bet kuriuo metu gali patikrinti, ar viskas veikia tinkamai. 

„Kilus nesklandumų, vakare gaunu pranešimą el. paštu. Man tai 
nepaprastai svarbu, nes anksčiau čia kažkas turėjo nuolat budėti”, – 
sako Jackas Kristensenas.

DIDELĖ TALPA IR SAUGUMAS UŽTIKRINA 
NEPRIEKAIŠTINGĄ VEIKIMĄ
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Kodas  Produkto pavadinimas Kaina

40200041   10  Dozavimo kompiuteris Farm assist  *

50200252   11  Dozavimo kompiuteris S11  *

50200256   Rėmelis S11  *

50100148   Relė S11, Solid state  *

50200245   12  Enkoderis  * 

32710011   Enkoderio pleištinis diržas  * 

50200008   13  Pašaro siurblys XL su tarpikliais  *

50200020   14  Nailoninė įvorė, Sitex 28  *

50200021   Anglies pluošto įvorė, Sitex 28, sutvirtinta  *

50200019   Įvorės dantratis, Sitex 28  *

50200377   Mova vandens sistemai, 10 mm  *

41200004   Žibintas  *

50100043   Lemputė H3  *

50100126   16  Dozuojamasis vandens siurblys 12 l/min.  *

50100127   Dozuojamasis vandens siurblys 20 l/min.  *

50100128   Dozuojamasis vandens siurblys 22 l/min.  *

50100159   17  Šėrimo vežimėlio pedalas, mėlynas  *

50100160   Pedalo įdėklas  *

59200345   18  Atbulinės eigos jungiklis  *

50200419   19  Guolis, moteriškas  *

50200420   Guolis, vyriškas  *

59400052   Guolis Jasopels 1500  *

59600111   20  Sutvirtinta grandinė, 5/8”, maišytuvui  * 

59600117   Sutvirtintos grandinės grandis, 5/8”, maišytuvui  * 

50200384   Dantratis, 57 dantukų, maišytuvui  * 

50200380   Dantratis, 11 dantukų, maišytuvui  *

50500043   21  Galinių didelę trauką užtikrinančių 6-ių sluoksnių 

  padangų komplektas  *

50200416   Galinių didelę trauką užtikrinančių 12-os sluoksnių 

  padangų komplektas  *

50500035   Galinių 6-ių sluoksnių padangų su protektoriumi 

  komplektas  *

50500036   Galinių 12-os sluoksnių padangų su protektoriumi 

  komplektas  *

50500031   Priekinių standartinių padangų komplektas, modeliams

  Jasopels 600/700  *

50500033   Priekinių plačių padangų komplektas modeliams 

  Jasopels 600/700  *

40200045   22  Dėžė  *

50200073   23  Ventiliatoriaus diržas modeliui Jasopels 600-1500  *

50100219   24  Alyvos filtras visų tipų šėrimo vežimėliams  * 

50100226   25  Oro filtras visų tipų šėrimo vežimėliams  *

50100218   26  Oro filtras visų tipų šėrimo vežimėliams  *

50100040   27  Žarnos filtras, dyzelis, visų tipų šėrimo vežimėliams  *

50200227   28  Hidraulinis filtras, visų tipų šėrimo vežimėliams  *

50200223   29  Slėgio filtras modeliams Jasopels 950/1400/1500  *

50200221   30  Filtras su atbuliniu vožtuvu visų tipų šėrimo vežimėliams  *



GAS ONE
KATALOGO NR. 43200011
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SERVISAS IR PAŠARO BOKŠTAI

PAŠARO BOKŠTAI

Paskambinkite, jeigu norėtumėte gauti pasiūlymą arba 
išsamesnės informacijos. Kainos prasideda nuo 5.190,00 EUR. 
Galimi aikštelių matmenys nuo 600 x 1500 mm iki  
600 x 5000 mm (ilgis).

43100002   Bokštas, nerūdijantis, 2.500 l  *

43100003   Bokštas, nerūdijantis, 3.300 l  *

43100004   Bokštas, nerūdijantis, 4.000 l  *

43100005   Bokštas, nerūdijantis, 5.000 l  *

43100006   Bokštas, nerūdijantis, 6.000 l  *

43100007   Bokštas, nerūdijantis, 7.000 l  *

43100008   Bokštas, nerūdijantis, 2 x 2.500 l  *

43100009   Bokštas, nerūdijantis, 3 x 3.300 l  *

43100010   Bokštas, nerūdijantis, 2 x 4.000 l  *

43100011   Bokštas, nerūdijantis, 2 x 5.000 l  *

43100012   2.500 l bokšto kopėčios, 10 pakopų  *

43100013   3.300 l/ 5.000 l bokšto kopėčios, 12 pakopų  *

43100014   4.000 l/ 6.000 l bokšto kopėčios, 14 pakopų  * 

43100015   Bokšto kopėčios, 15 pakopų  *

Kodas  Produkto pavadinimas Kaina

   Išsprendžiama sergančių ir sužeistų žvėrelių problema ūkyje
    Žvėreliai anglies dvideginiu numarinami lengvai ir greitai 
    Anglies dvideginio kiekio pakanka mažd. 35 min., talpyklą  

galima pripildyti iš naujo 
   Gyvūnus galima numarinti šėrimo metu
   Patogi 1 kg anglies dvideginio talpykla
   Įsigijus Gas One, jums nebereikės baimintis valstybinių  

inspekcijų vizitų
   Galima montuoti visų tipų šėrimo vežimėliuose

SERVISAS
Vadovaujamės posakiu „Savalaikė prevencija gali padėti išvengti 
 gydymo“ ir todėl norime atkreipti jūsų dėmesį į mašinų serviso ir 
priežiūros svarbą. 

Nors įmonės Jasopels personalas visada yra pasirengęs, vis dėlto, 
kad ir kaip besistengtumėme atlikti darbus greitai ir juos iš anksto 
planuoti, sezono įkarštyje mūsų serviso darbuotojams tenka didžiulis 
krūvis. 

Jeigu pastebėjote, kad kai kurioms Jūsų naudojamoms maši-
noms būtinos tam tikros serviso, remonto arba priežiūros paslaugos, 
susisiekite su mumis telefonu ir iš anksto, prieš prasidedant sezonui, 
susitarkite dėl mūsų darbuotojų apsilankymo jūsų ūkyje.

Kaina EUR 

800,00
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32500003  1  Kūnų vežimėlis, modelis Jasopels - 9 lentynų  1.610,00

32500004    Kūnų vežimėlis, modelis Jasopels 

  8 lentynos dideliems kūnams

  Lentynos matmenys: Ilgis: 200 cm, plotis: 46 cm  1.610,00

43200004  2  Dujų dėžė su elektriniu starteriu *

43200005  Dujų dėžė, „EL“ dėžė CO2 *

43200008  Juostinis transporteris 225 cm, su ratukais *

43200009  Juostinis transporteris 285 cm, su ratukais *

Kodas  Produkto pavadinimas Kaina

Naudojant dujų dėžę, transporterį ir kūnų būgną, 
žvėrelių numarinimo procesas taps našesnis.
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Būsimą sezoną kailių apdorojimo centras Sydvestjydsk Pelscenter 
apdoros 900 000 vienetų audinių ir orientuosis į bendradarbia-
vimo su Jasopels optimizavimą. 

Panašu, kad Sydvestjydsk Pelscenter veikla, pradėta 2013 metais, įsi-
bėgėja. Šį sezoną apdorota mažd. 600 000 vienetų audinių, o būsimą 
sezoną centras ketina apdoroti net 900 000 vienetų. 

– Būsimą sezoną planuojame apdoroti mažd. 35 000 vienetų per 
dieną. Iš jų maždaug 7 800 vienetų perduosime apdoroti toliau, o 
 likusius vienetus užšaldysime,- informuoja Christianas Wintheris, Syd-
vestjydsk Pelscenter direktorius. 

Kailių apdorojimo centras įsikūręs buvusios pieninės, veikusios 
Vardės pakraštyje, patalpose. Objekto plotas yra 10 000 m². 

– Mūsų turimos sąlygos yra beveik idealios. Mūsų sandėlio pajė-
gumai yra tikrai dideli, todėl galime puikiai susiorganizuoti logistiniu 
požiūriu, o tai savo ruožtu leidžia mums iki minimumo sumažinti 
problemas, susijusias su perkrovimu ir pan. Tad galime dirbti efekty-
viai ir užtikrinti aukštą kokybę, - centro pajėgumus vertina Christianas 
Wintheris. 

Jasopels - pagrindinis tiekėjas 
Centrui pradėjus veikti 2013 metais, Jasopels tapo pagrindiniu cen-
tro mašinų ir įrangos tiekėju. Būsimo sezono planuose be kita ko 
 numatyta įsigyti 11 kailių lupimo linijų, 5 kūnų būgnus, 5 iškaišymo 
linijas, 5 kailių valymo būgnus, 250 vežimėlių Maxi su įtempimo 
plokštėmis, 6-8 įtempimo plokščių linijas ir 2 šukavimo mašinas. 

– Glaudžiai bendradarbiaujame su Jasopels siekdami optimi -
zuoti mūsų produkciją. Galime naudotis išsamiomis įmonės Jasoples 

 žiniomis apie mašinas ir jas sėkmingai derinti su mūsų sukaupta pa-
tirtimi gamybos srityje. Šio derinio dėka galime nuolat gerinti mūsų 
produktų kokybę,- argumentuoja Christianas Wintheris. 

Vienas iš glaudaus bendradarbiavimo privalumų yra galimybė 
greitai pasiekti pageidaujamų rezultatų. 

– Tai šiek tiek primena pasiplaukiojimą burlaiviu. Vos kažką pakeitę 
netrukus pastebime rezultatą. Mūsų veiksmai teikia greitų rezultatų, 
ir aš tai vertinu kaip itin pozityvų reiškinį,- savo įžvalgomis dalijasi 
Christianas Wintheris, anksčiau vadovavęs gamykloms Veluxe ir Ves-
tase. 

Senbuviai moko ir valdo kokybę 
Didžiąją dalį centro darbuotojų sudaro sezoniniai darbininkai iš Balti-
jos šalių. 

– Sezono įkarštyje įdarbiname iki 150 darbuotojų, iš kurių daugu-
mą sudaro latviai, kurie atostogų laikui palieka nuolatines darbo vie-
tas savo šalyje,- pasakoja Christianas Wintheris. 

Siekdamas užtikrinti kailių kokybę ir veiksmingus mokymus, Syd -
vestjydsk Pelscenter sudarė sutartį su buvusiais audinių augintojais. 

– Džiaugiamės bendradarbiavimu su grupe senbuvių, dalyvau-
jančių kokybės valdymo procese. Jie dalyvauja naujų darbuotojų 
mokymuose, ypač susijusiuose su kailių lupimo darbais. Be to, senjo-
rai atsako už gamybos grandinės kontrolę ir viską kruopščiai regis-
truoja, tad galime vykdyti veiksmingą kailių stebėseną ir kontroliuoti 
jų kokybę,- paaiškina Christianas Wintheris ir priduria: 

– Visų pirma siekiame susitelkti į kokybę. Tik po to seka atskirų 
gamybos grandžių optimizavimas - užsibrėžto tikslo siekiame ma-
žais, bet tikslingais žingsneliais.

KAILIŲ APDOROJIMO CENTRAS GAUS 
NAUDOS IŠ MASINĖS GAMYBOS

KAILIŲ LUPIMO MAŠINOS
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Szymonas ir Grzegorzas Musialai, Bukowce įsikūrusios įmonės 
savininkai, naudoja kelis Jasopels markės įrengimus. Vienas iš    
jų yra našusis kūnų būgnas XL. Įrengimas yra patikimas ir  
itin paprastas naudoti. Grzegorzas Musialas sako, kad būgno 
dėka gali vienu metu apdoroti 350 kūnų – anksčiau vienu metu 
apdorodavo vos keliasdešimt vienetų. „Jasopels kūnų būgnas 
XL ženkliai palengvina darbą”, – priduria.

Savo ūkyje broliai naudoja kelis Jasoples sprendimus. Tačiau būgnas 
XL nebuvo pirmas. Kodėl ryžotės investuoti į Jasopels įrengimą, juk 
iki šiol tenkinotės standartiniu būgnu? 
Senojo būgno našumas jau nebeatitiko mūsų poreikio. Tad pradėjo-
me ieškoti naujo sprendimo, kuris atitiktų mūsų nuostatą, kad kiekis 
ir kokybė visada turi eiti greta. Naudojame kelis Jasopels sprendimus, 
kurie mūsų ūkyje sėkmingai išlaikė egzaminą ir tai įtikino mus įsigyti 
Jasopels būgną kūnams XL.

Nenusivylėte? Ar naujasis būgnas tikrai yra pranašesnis už konkurentų 
įrengimus?
Visų pirma, šio būgno neįmanoma palyginti su mūsų anksčiau nau-
dotu būgnu. Mūsų našumas išaugo keliskart. Anksčiau būgnas buvo 
eksploatuojamas vos su kelių dešimčių kūnų įkrova, o naujasis  
būgnas yra pajėgus vienu metu apdoroti net 350 kūnų. Pažymėtina, 
kad net maksimaliai užpildyto būgno apdorojimo kokybė yra itin 
aukšta. Panašiai galima vertinti ir įrengimo veikimo trukmę, kuri, paly-
ginti su įkrova, tikrai nenuvilia.

Būgną XL, kurį Jūs įsigijote, galima sujungti su kailių transportavimo 
sistema, kurią naudoja kiti Jasoples įrengimai. Ar ši funkcija yra 
naudinga?
Galimybė veikti kartu su kita įranga yra viena iš būgno savybių, kurias 
itin vertiname. Įrengimas puikiai dera su mūsų konvejeriais ir keltu-
vais. Viskas prijungiama ir atjungiama kompiuteriu. Tai daro mūsų 
darbą sklandesnį ir greitesnį.

Ar dėl šio įrengimo kyla tam tikrų problemų? Ar reikėjo siųsti darbuotojus 
dalyvauti mokymuose?
Ne. Būgno konstrukcija yra nesudėtinga, todėl jį lengva naudoti kie-
kvienam mūsų darbuotojui. Problemų nekyla ir kartais prireikus 
 remonto. Būgnas XL harmoningai įsiterpė į kitų mūsų naudojamų 
 Jasopels įrengimų draugiją ir puikiai veikia, tačiau būgno naudojimo 
instrukcijos iki šiol neturime*.

 Itin didelis našumas 
 Veiksmingas valymas 
 Patikima konstrukcija

*  Kūnų būgnas XL - tai Jasopels naujovė. Interviu rengimo momentu būgno naudo-
jimo instrukcija dar tik buvo verčiama į lenkų kalbą.

KŪNŲ BŪGNAS XL



KŪNŲ BŪGNAS JASOPELS XL
KATALOGO NR. 32400013
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KAILIŲ LUPIMO MAŠINOS

Nauja mūsų būgnų serija jau po pirmojo sezono sulaukė pripaži-
nimo tiek šalies vidaus, tiek tarptautinėje rinkoje. Žinome, kad yra 
kelios tokio įvertinimo priežastys. Mūsų būgnai yra našūs ir patiki-
mi. Pažymėtina ir tai, kad būgnai buvo suprojektuoti ir sukonstruoti 
ypatingą dėmesį skiriant darbo aplinkos saugumui. 

Visi nauji Jasopels būgnų modeliai pasižymi tuo, kad sukamoji 
šerdis yra visiškai uždengta. Tokiu būdu siekta išvengti atsitiktinio 
kontakto su slankiosiomis dalimis. Tradicinės diržinės pavaros nau-
jausioje būgnų serijoje nebeliko. Tai padėjo išvengti nereikalingų 
įtempimų ir sutaupyti nusidėvinčių dalių sąskaita. Dideli ratai, varo-
mi tiesioginės pavaros ir sistemos „softstart”, užtikrina tolygų veikimą, 
o kadangi diržinės pavaros nebėra, įrengimas veikia tyliau. Visuose 
būgnuose įdiegta pažangiausia skaitmeninė technologija, palen-
gvinanti darbą ūkyje. 

Instaliuokite būgnuose siurbimo sistemą ir taip pagerinkite 
darbo aplinkos kokybę. 
Nepriklausomai nuo to, kokios kokybės pjuvenas naudojate, visada 
gali pasitaikyti pavojingų pjuvenų, t. y. tokių, kurių dydis yra mažesnis 
kaip 0,063 mm. 

Tokios pjuvenos plaikstosi ore ir yra beveik nematomos. O visos 
medienos sudėtyje yra didesnis arba mažesnis kiekis mikroorganiz-
mų ir grybelių, galinčių sukelti kvėpavimo takų susirgimus. 

Darbo aplinkai ūkyje pagerinti rekomenduojame instaliuoti bū-
gnuose siurbimo sistemą. Sistema instaliuojama už ūkio ribų, todėl 
triukšmas ir dulkės darbo vietoje netrukdo.

  Naujas centrifugavimo metodas 
 Konstrukcija yra patikima, todėl nereikia  

 prijungti suslėgto oro
 Kilnojamoji maitinimo dėžė 
 Greitas ištuštinimas 
 Papildomas kūnų valymas 
 Didelė talpa (mažd. 300 patinėlių) 
 Patobulinta ištuštinimo sistema

NAUJOVĖ

JASOPELS BŪGNAI

Kaina EUR be siurbimo sistemos 

17.555,00
Techniniai duomenys

Matmenys   Ilgis: 400 cm, aukštis: 200 cm, plotis: 180 cm 

Maitinimas   3 x 400 V N + PENAUJOVĖ
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KAILIŲ LUPIMO MAŠINOS

Naujasis valdymo būdas leidžia patikrinti, ar darbuotojai paiso 
centrifugavimo trukmės. Būgną lengva pripildyti ir ištuštinti. Be 
to, centrifugavimo trukmė yra veiksmingesnė, nes būgnas vei-
kia ir pripildymo metu,- sako Allanas Christensenas. 

Jo vertinimu, tik patobulinta pripildymo sistema pailgina sukimą 3-4 
minutėmis. 

Henningas ir Allanas Christensenai, naudojantys Jasopels kūnų 
būgną XL, praėjusiais metais galėjo džiaugtis didesniu centrifugavimo 
našumu, aukštesne kokybe i galimybe lengviau kontroliuoti procesą. 

Broliams Henningui ir Allanui Christensenams priklausanti įmonė 
prekiauja kailiais, įskaitant ir kailius, gaunamus iš nuosavo žvėrelių 
ūkio. Kartu su jų tėvo ūkiu broliai apdoroja net 80 000 žvėrelių. 

Šį sezoną naudojame kūnų būgno XL prototipą, į kurį galime pa-
krauti 150 vietoje 80 patinėlių,- sako Allanas Christensenas. 

Naujasis būgnas padėjo užtikrinti aukštą produkcijos kokybę: kai-
liai tapo gražesni ir švaresni, be to, atsirado galimybė veiksmingiau 
kontroliuoti procesą. 

Didelė talpa ir daug valdymo galimybių 
Naujasis kūnų būgno XL valdymo būdas leidžia savarankiškai 

 nustatyti centrifugavimo greitį, paleidimo, pripildymo ir ištuštinimo 
laiką. 

Man patinka, kad būgnas pradeda judėti iš lėto ir lėtai sustoja. 
Nėra jokių staigių trūkčiojimų arba smūgių. Šio didelės galios įrengi-
mo konstrukcija yra itin patikima,- teigia Henningas Christensenas. 

Be žvėrelių kūnų būgne yra 25 kg pjuvenų. 
Pjuvenos yra veiksmingai sulaikomos, tad į išorę patenka tikrai 
 nedaug pjuvenų. Pjuvenos keičiamos natūraliai, kaip kad iš mūsų yra 
reikalaujama,- vertina Allanas Christensenas. 

Ir nors broliai buvo vieni pirmųjų, įsigijusių būgną XL, savo nau-
juoju pirkiniu tikrai nenusivylė. 

Pažymėtina, kad ir įmonės Jasopels serviso paslaugų kokybė yra 
išskirtinė ir nepalyginama su niekuo kitu. Vos padedame telefono ra-
gelį, o serviso automobilis jau parkuojasi mūsų kieme, - su šypsena 
pastebi Allanas Christensenas.

BŪGNAS XL UŽTIKRINA TIKSLESNĘ 
KONTROLĘ IR VEIKSMINGESNĮ SUKIMĄ
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KAILIŲ LUPIMO MAŠINOS

KŪNŲ BŪGNAS JASOPELS
ITEM NO. 32400012

Kaina EUR be siurbimo sistemos  

12.150,00

  New tumbling method
  Reliable construction
  No compressed air  necessary

Techniniai duomenys

Matmenys   Ilgis: 240 cm, aukštis: 210 cm, plotis: 175 cm 

Skersmuo   Ø 120 cm, uždaras 

Maitinimas   4 x 400 V N + PEKaina

JASOPELS KŪNŲ BŪGNAS
Tereikia pakrauti būgną ir nuspausti mygtuką „start”. Centrifugavimo 
trukmę galite pasirinkti savarankiškai. Pasibaigus programai kūnai 
automatiškai išstumiami į išorę, o pjuvenos lieka būgne.

Technical data

Talpumas   100 patinėlių / 120 patelių 

Maitinimas   3 x 400 V + N PE

Oro sunaudojimas   0,05 l/min. ir 8 barai 

Matmenys   Ilgis: 230 cm, aukštis: 182 cm, plotis: 124 cm

Kodas  Produkto pavadinimas Kaina

32400002   Jasopels kūnų būgnas su slankiuoju dangčiu, dešinysis  8.775,00 

32400003   Jasopels kūnų būgnas su slankiuoju dangčiu, kairysis  8.775,00

32800018   Atsarginių dalių komplektas  670,00

Kaina EUR 

8.775,00



JASOPELS ŠONINIS BŪGNAS
KATALOGO NR. 32200036
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KAILIŲ LUPIMO MAŠINOS

Techniniai duomenys

Matmenys   Ilgis: 240 cm, aukštis: 130 cm, plotis: 110 cm

Skersmuo   Būgno skersmuo 100 cm 

Maitinimas   3 x 400 V + PE

  Kailiai centrifuguojami ir išvalomi dukart
  Patobulintas centrifugavimo metodas
  Didesnis būgno skersmuo
  Nauja pavaros sistema (be pavaros diržo)

Kaina EUR 

6.745,00

PJUVENŲ KAITINTUVAS
KATALOGO NR. 32500058

Naujas, tobulesnis ankstesniojo gerai žinomo kaitintuvo modelis.
Dėl didelio talpumo įrengime vienu metu telpa net 5 pjuvenų 
maišai. Itin patvarios konstrukcijos, su tvirtais guminiais ratukais.

Kaina EUR 

6.745,00

Techniniai duomenys

Matmenys   Ilgis: 215 cm, aukštis: 190 cm, plotis: 75 cm

Kištukas   CEE 16

Maitinimas   3 x 400 Volt + N + PE, 3,75 KW



KAILIŲ VALYMO BŪGNAS MODELIS JASOPELS
KATALOGO NR. 32400011
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KAILIŲ TRANSPORTAVIMO SISTEMA
KATALOGO NR. 32500043

  Kailiai automatiškai transportuojami iš valyklos į bokštą, 
įtaisytą virš būgno

  Kailių transportavimas iš būgno į tempimo mašiną
  Pjuvenų kaitintuvo kontrolė

  Panaudotų pjuvenų pašalinimas iš būgno į talpyklas, 
įtaisytas virš iškaišymo automato

  Taupomas laikas – sutaupoma net 75 % išlaidų darbuotojų, 
atsakingų už kailių centrifugavimą, atlyginimams

Kartu su automatiškai išsituštinančiu kailių valymo būgnu sistema atlieka šias funkcijas:

Jeigu prekes pageidaujate gauti 2016 metais, 
užsakymus prašome teikti iki 2016-08-01 dienos.

Techniniai duomenys

Matmenys   Ilgis: 370 cm, aukštis: 180 cm, plotis: 170 cm, 

Skersmuo   ø 120 cm (uždaras)

Maitinimas   3 x 400 V N + PE

Kaina EUR (be siurbimo sistemos 
ir kailių atlaisvinimo sistemos)   

12.150,00

  Naujas centrifugavimo metodas
  Patikima konstrukcija
  Galima prijungti prie kailių atlaisvinimo sistemos
  Nereikia prijungti suslėgto oro
  Kaina be kailių atlaisvinimo sistemos

KAILIŲ LUPIMO MAŠINOS
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JASOPELS ŠONINIS BŪGNAS
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KAILIŲ LUPIMO MAŠINOS

Techniniai duomenys

Talpumas   80 patinėlių/ 110 patelių

Matmenys   Ilgis: 272 cm, aukštis: 199 cm, plotis: 126 cm

Oro sunaudojimas   2 l/min. ir 8 barai

Maitinimas   3 x 400 V + N + PE

Techniniai duomenys

Matmenys   Ilgis: 135 cm, aukštis: 250 cm, plotis: 66 cm 

Maitinimas   3 x 400 V + PE

Kodas  Produkto pavadinimas Kaina

32400009  Kailių valymo būgnas Jasopels T3, dešinysis 9.450,00

32400010  Kailių valymo būgnas Jasopels T3, kairysis 9.450,00

Neginčytinas laiko taupymas.

  Kailiai centrifuguojami uždarame būgne 
  Po to centrifuguojami tinkle 
  Pjuvenos pašalinamos iš būgno 
  Kailiai pašalinami automatiškai 
  Pneumatinis dangtis

Kaina EUR 

9.450,00

SIURBIMO SISTEMA KŪNŲ BŪGNUI IR KAILIŲ VALYMO BŪGNUI
KATALOGO NR. 32200025 

Kaina EUR 
(kartu su vamzdžių 
komplektu)

2.030,00
ATSARGINĖS DALYS BŪGNAMS

52800011
Varantysis ratas šoniniam būgnui Jasopels

59200339
Saugos jungiklis Pizzato ISO

51500053
Pleištinis diržas B167, vid. matmuo 4242 mm

52900033
Ekscentrinis užraktas Nr. 105

51500086
Kailių valymo būgno varantysis ratas

59200342
Trosinis jungiklis Pizzato

3280-00209930
Ombyg.kropstromle hjulafskærmning

32800021
Kūnų būgno saugos jungiklis

51500010
Kreipiančiosios ritinėlis

52900003
Važiuoklės ratukas

52800016
Ø 200 m.6204

32800022
Ratų dangtis
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KAILIŲ LUPIMO MAŠINOS

Kodas  Produkto pavadinimas Kaina

32500023  Juostinis transporteris, guma 15 x 300 cm 2.700,00

32500024  Juostinis transporteris, guma, 15 x 400 cm 3.475,00

32500025  Juostinis transporteris, guma, 15 x 500 cm 3.750,00

32500026  Juostinis transporteris, guma, 15 x 600 cm 3.880,00

JUOSTINIS TRANSPORTERIS KAILIŲ LUPIMO MAŠINAI T3/T4
Prijungtas už kailių lupimo mašinos transporteris transportuoja 
kūnus į talpyklą. Be stovo.

32500009  Juostinis transporteris T2, 2 m be stovo 1.340,00

32500011  3  Jusotinis transporteris pjaustymo mašinai T3, 2.5 m 

  be stovo 1.595,00

32200037  4  Juostinis transporteris šoniniam būgnui, su stovu 1.610,00

52100054   Juostinis transporteris, aliuminis 1,5 m 275,00

52100056   Juostinis transporteris, aliuminis 2,0 m 340,00

52100059   Juostinis transporteris, aliuminis 2,5 m 465,00

32500018   5  Katilas su sukamaisiais ratukais/apvalus juodas 185,00

Kodas Produkto pavadinimas Kaina

JUOSTINIS TRANSPORTERIS
Didina našumą daugiau kaip 30 %

Dviejų metrų ilgio transporteris turi būti įtaisytas už pjaustymo 
mašinos. Transporteris nugabena kūnus link kūnų kablio. Šio tipo 
transporteris tinka ir pjaustymo mašinoms T2 ir T3.3

32500032  Juostinis transporteris, 150 cm, valdomas automatiškai 2.690,00

32500033  Juostinis transporteris, 200 cm, valdomas automatiškai 3.365,00

32500034  Juostinis transporteris, 300 cm, valdomas automatiškai 4.040,00

59200308   1  Kampinis jutiklis Ø18 *

59200312   2  Juostinis prožektoriui 50x1000mm *

Kodas  Produkto pavadinimas Kaina

JUOSTINIS TRANSPORTERIS KŪNŲ BŪGNUI
Transporteris turi būti sumontuotas kaip kūnų būgno tęsinys – 
taip, kad iš būgno kūnai patektų į transporterį, kuris valdymo siste-
mos dėka nutransportuos kūnus į pjaustymo mašiną, atitinkamai 
pjaustymo/kailių lupimo tempui.
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Patyrusių augintojų Grzegorzo ir Szymono Musialų iš Bukowco 
šeimoje jau keliolika kartų verčiasi kailinių žvėrelių (pirmiausia 
 lapių, o po to ir audinių) auginimu. Grzegorzas ir Szymonas Musi-
alai jau seniai įsitikino įmonės Jasopels įrengimų teikiama nauda. 
Vienas iš jų naudojamų įrengimų yra pjaustymo mašina T3. „Ši 
mašina yra labai greita ir tiksli”, - teigia augintojai. Ir priduria: „Turbūt 
neįmanoma sukurti įrengimo, kurį naudoti būtų dar paprasčiau”.

Kailių apdorojimas yra vienas sudėtingiausių kokybiško produkto 
gamybos procesų, nuo kurio daug kas priklauso. Nepaisant to, jūs 
išreiškėte pasitikėjimą įmone Jasopels, pasirinkę jos įrengimą.
Taip, tai tiesa. Šis procesas yra itin sudėtingas, jį įtakoja daug veiksnių. 
Galima sąžiningai dirbti ištisus metus, o pabaigoje viską sugadinti, 
todėl ieškojome įrengimo, kuriuo galėtume visiškai pasitikėti. 

Rinkoje siūlomi ir konkuruojantys gaminiai. Tad kodėl pasirinkote T3?
Sprendimas nebuvo greitas, prieš apsispręsdami įdėmiai stebėjome, 
kaip šis įrengimas veikia. Turėjome progą stebėti kitų gamintojų 
įrengimus, vis dėlto didžiausio mūsų pasitikėjimo sulaukė Jasopels 
prekės ženklas. Pasidžiaugsiu - tikrai nenusivylėme.

Kokių skirtumų pastebėjote?
Palyginti su kitų gamintojų įrengimais mašinoje T3 įdiegta itin funk-
cionali grįžties sistema. Jasopels įrengime ši sistema veikia labai grei-
tai, tad jau po akimirkos mašiną galima paleisti iš naujo. Dėl to išven-
giama nereikalingų prastovų.

Ar kitų augintojų nuomonė turėjo įtakos Jūsų pasirinkimui?
Žinoma. Naujasis T3 modelis sukurtas remiantis ankstesnėmis šios 
mašinos versijomis, sulaukusiomis teigiamų augintojų įvertinimų.

Kokie, Jūsų manymu, yra pjaustymo mašinos T3 privalumai?
Visų pirma, ši mašina veikia labai greitai ir tiksliai. Svarbi yra ir lazeri-
nio matavimo funkcija – jos dėka mūsų darbuotojas tiksliai žino, ką 
turi daryti, kad nesugadintų kailiuko. Atliekant šį darbą išskirtinis vai-
dmuo tenka smulkioms detalėms, kuriomis įmonė Jasopels deramai 
pasirūpina. Jokių problemų nekyla ir dėl šio įrengimo serviso ar 
techninės priežiūros, nes serviso darbuotojai į mūsų skambučius re-

aguoja akimirksniu, o jų teikiamos paslaugos yra tikrai nepriekaištin-
gos kokybės.

Ar naudotis šiuo įrengiu gali bet kuris operatorius?
Dar paprastesnio įrengimo sukurti turbūt neįmanoma. Įdiegtas 
kompiuteris yra itin paprastas ir intuityvus. Mums itin svarbu yra tai, 
kad siekiant kuo didesnio operatoriaus, dirbančio su pjaustymo ma-
šina, našumo, nereikia jokių ilgai trunkančių mokymų. Todėl bet ku-
ris mūsų darbuotojas gali kokybiškai dirbti naudodamas šią mašiną. 
Galima teigti, kad šio įrengimo tobulumas yra žmogaus tingumo re-
zultatas, nes mašina sukonstruota taip, kad jos operatoriui beveik 
nereikia naudoti raumenų jėgos. Matyti, kad šis įrengimas buvo su-
kurtas specialiai žmogui ir audinėms.

Ar ramia sąžine galėtumėte rekomenduoti šią pjaustymo mašiną 
 kitiems augintojams?
Be jokių abejonių! Įsigijome įrengimą, pateisinusį visus mūsų lūkesčius 
– jį paprasta naudoti, įrengimas veikia tiksliai, greitai, jo konstrukcija 
yra itin patvari. Visa tai leidžia teigti, kad šio įrengimo našumas yra 
vertas pagyrimo. Jeigu svarstysime dar vieną investiciją ir ketinsime 
įsigyti dar vieną pjaustymo mašiną, tai neabejotinai bus Jasopels 
markės mašina.

Įmonė Jasopels veikia rinkoje jau beveik 20 metų, tačiau Jūsų šeimos 
audinių auginimo tradicijos yra daug senesnės.
Štai jau trečioji karta užsiima žvėrelių auginimu. Kartu su Jasopels 
esame kone nuo šio prekės ženklo sukūrimo momento. Norėčiau 
pabrėžti, kad nė karto nenusivylėme šios įmonės įrengimais. Būtent 
dėl to visada renkamės Jasopels sprendimus ir produktus.

 Greitas veikimas
 Tikslus pjovimas
 Galimybė reguliuoti kiekvieną ciklo procesą
 Paprastas naudojimas

 TRŪKUMAI:
 Montavimo metu nebuvo naudojimo isntrukcijos *

*  Montavimo metu instrukcija dar tik buvo verčiama į lenkų kalbą ir buvo pristatyta 
vos spėjus užbaigti montavimo darbus.

PJAUSTYMO MAŠINA T3
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PJAUSTYMO MAŚINA JASOPELS T4 XL
ITEM NO. 32100006

KAILIY LUPIMO MAŚINOS

NAUJOVĖ

Kaina EUR 

19.585,00
Pjaustymo masina T3 XL / T4 XL su lazeriu skersiniam pjüviui 
zyméti. 
Naujausias modelis użtikrina didesnj istempimo ¡lg¡ ir Vfor- mos 
pjüv¡. Pjovimo trukmé yra mazd. 5 sekundés vienai audinei.

Ekranas leidżia nuskaityti ¡vairius duomenis, pvz„ ciklo trukmę. 
Greitai pereinama nuo patelig prie patinéliq pasirinkties. Papildomas 
slégio reguliuoklis patelig ¡r patinélig ¡tempimo jégai valdyti. Be to, 
pjaustymo maśinoje ¡taisytas pneumatinis reguliuoklis, skirtas nus-
tatyti individualią ¡tempimo jegą tiek patelig, tiek patinélig atveju. 
100 % tikslumas atliekant V tormos pjüvj. Gamybos procesas bus dar 
naśesnis, jeigu po pjaustymo maśina jtaisysite juostinj transporterj.

Technical data

Maitinimas  1 X240V+N + PE

Oro sunaudojimas  600 l/min. ir 8 barai

Matmenys  llgis: 120 cm, aukstis: 120 cm, plotis: 65 cm

Svoris  100 kg

Kodas  Produkte pavadinimas Kaina

32100003  Pjaustymo maśina Jasopels T3 XL 17.555,00

32100006  Pjaustymo maśina Jasopels T4 XL 19.585,00

32100005 Koją nupjovimo rinkinys - NAUJAS MODELIS 



ATSARGINĖS DALYS PJAUSTYMO MAŠINAI T3 XL/T4 XL
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KAILIŲ LUPIMO MAŠINOS

59200001
Lazeris skersiniam pjūviui žymėti

51200150
Nerūdijančio plieno semtuvėlis XL T3

59100295
Cilindras Ø 32x50 mm

33900028
Galąstuvas, Arkansas

59400021
Peilių letenoms nupjauti guoliai

512000055
Peilio letenoms nupjauti cilindras - dešinysis

51200053
Peilio letenoms nupjauti cilindras - kairysis

51200085
Detalė peiliui įtvirtinti

51200133
Padėklas letenoms, T3 2006, kairysis

59400155
Slydimo guolis

32710005
Tūrinis peilis, Ø 50 mm

51200134
Padėklas letenoms, T3 2006, dešinysis

59400095
Rutulinis guolis Ø15 x 32 x 9

59400093
Rutulinis guolis Ø12 x 28 x 8, plieninis 
tarpklis 6001 ZZ

32710003
Peilis letenoms nupjauti, kairysis

51200092
Pjovimo diskas, Ø 50 mm, greitapjūvis plienas

32710006
Pjovimo diskas, Ø 50 mm, greitapjūvis plienas

51200120
Pjovimo diskas, Ø 80 mm, greitapjūvis plienas

51200119
Pjovimo diskas, Ø 80 mm, greitapjūvis plienas

32710004
Peilis letenoms nupjauti, dešinysis

51200088
Išilginio pjovimo variklis

51200173
Variklis T3 dešinysis

51200172
Variklis T3 kairysis

59600065
Skirstomosios pavaros diržas 
Gates GT3 5MGT 425-09

32710001
Kaladėlė letenoms prilaikyti, kairioji

32710002
Kaladėlė letenoms prilaikyti, dešinioji

32800046
Atsarginių dalių komplektas - 
Pjaustymo mašina T3

32710014
Pjūklinis peilis letenoms 
nupjauti, 2014, kairysis

32710013
Pjūklinis peilis letenoms nupjauti, 
2014, dešinysis
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MOKYMAI

TAPKITE MŪSŲ MOKYMŲ DALYVIU IR UŽDIRBKITE!
Visiems naujiems kailių apdorojimo įrengimų naudotojams 
įmonė Jasopels siūlo praktinius mokymus, kurių metu siekiama 
suteikti prieš sezoną kuo išsamesnes žinias apie įrenginius, kad 
naudotojai galėtų pasinaudoti visomis šių įrengimų užtikrina-
momis kailių apdorojimo galimybėmis.

Praėjusį sezoną keli šimtai augintojų sutiko dalyvauti vienuose iš 
praktinių mokymų, susijusių su tempimo mašinos WRAP Maxi Stre-
tch su sukliu (2 dienos), iškaišymo mašinos T6 (2 dienos) ir kailių at-
skyrimo roboto XXL (2 dienos) naudojimu.

Mokymuose teikiamos žinios padeda įgyti įgūdžius, būtinus 
sklandžiai kailių apdorojimo proceso eigai užtikrinti, todėl staiga pri-
reikus pakeisti nusidėvėjusią dalį galėsite nesunkiai tai atlikti ir greitai 
atnaujinti gamybos procesą. 

Mokymai bus rengiami 2016 metų rudenį.
„Kviečiame visus augintojus, įsigijusius vieną iš pirmiau minėtų 

įrengimų, dalyvauti šių įrengimų naudojimo mokymuose, padėsian-
čiuose pasiekti geriausių kailių apdorojimo rezultatų”,- kviečia Mo-
gensas Kristensenas.

Henrikas Bækgaardas, Danijos kailinių žvėrelių centro konsultantas, 
mano, kad tokie mokymai yra puikus sumanymas. „Kailių apdoroji-
mo klaidos, kurių padaroma dėl žinių trūkumo, neatsargumo, sku-
bėjimo arba netinkamo mašinų naudojimo, kasmet Danijos audi-
nių augintojams kainuoja milijonus kronų prarastų pajamų”,- aiškina 
konsultantas. „Todėl mokymai gali padėti sutaupyti tikrai įspūdingas 
sumas. Mokymuose suteikiama galimybė išbandyti naujoves ir mo-
kytis iš savo klaidų ir po to pritaikyti įgytas žinias savo ūkyje.”

Kilus klausimų dėl mokymų prašome susisiekti su vietos konsul-
tantu arba mūsų biuru telefono numeriu +45 9842 0566.

Tolesniuose katalogo puslapiuose Jūs rasite mūsų įrengimų ir jų 
priedų pasiūlymus. Siekdami sudaryti augintojams kuo palankesnes 
darbo sąlygas, teikiame įrengimų priežiūros paslaugas.

Kreipkitės į mus nedvejodami, jei turėtumėte klausimų.

MOKYMAI
Įmonės Jasopels kailių apdorojimo įrengimai užtikrina greitą
ir sklandų darbą, o tai savo ruožtu leidžia sukurti optimalias
darbo sąlygas ir pasiekti aukštą produkcijos kokybę.

Dar niekada įmonė Jasopels nedėjo tiek pastangų, kad galėtų pa-
siūlyti kailinių žvėrelių augintojams tik pačius geriausius kailių apdo-
rojimo įrengimus, skirtus tiek visam kailių apdorojimo procesui, tiek 
atskiriems šio proceso etapams.

Jasopels siūlo patrauklius sprendimus visam kailių apdorojimo 
procesui, t. y. nuo žvėrelių numarinimo, kailių nulupimo, iškaišymo, 
ištempimo ir džiovinimo iki išsiųsti paruoštų kailių laikymo. Kiekvie-
nam iš pirmiau minėtų etapų siūlome tik aukštos kokybės profesio-
nalų sukurtus įrengimus.

Visi įrengimai yra sukurti ir suprojektuoti remiantis mūsų ilgame-
te patirtimi kailių pramonės srityje.

Mūsų plėtros skyriaus specialistai ištisus metus dirba tobulindami 
mūsų įrengimus, siekdami užtikrinti, kad mūsų siūlomos mašinos 
būtų pačios geriausios rinkoje.

Prieš pateikiant parduoti, mūsų įrengimai visada yra kruopščiai iš-
bandomi. Taip galime būti tikri, kad mūsų klientus pasieks tik aukš-
čiausios kokybės produktai. Itin didelį dėmesį skiriame ir kuo dides-
niam mūsų įrengimų funkcionalumui.

Siekdami dar labiau palengvinti ir pagreitinti darbą, pastaraisiais 
metais sukūrėme pilną įrankių ir mašinų, skirtų audinių kailiams, kū-
nams ir pjuvenoms transportuoti, komplektą. Dabar visas kailių ap-
dorojimo procesas vyksta vienu ciklu, o tai savo ruožtu užtikrina itin 
gerą rezultatą ir pasitenkinimą darbu.



KAILIŲ LUPIMO MAŠINA T11
KATALOGO NR. 32100035
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KAILIŲ LUPIMO MAŠINOS

Techniniai duomenys

Oro sunaudojimas   2,0 l/min. ir 8 barai

Maitinimas   3 x 400 V + N + PEKAILIU

Matmenys   Ilgis: 240 cm, aukštis: 175 cm, plotis: 80 cm

Naujas veiksmingas kailių lupimo metodas leidžia neapsunkinti rau-
menu ir užtikrina darbu tiksluma ir sklanduma neatsižvelgus i tai, ko-
kio dydžio yra žverelis. 

Kailių lupimo mašinoje T11 itaisyta patogi sedyne, užtikrinanti ope-
ratoriui taisyklinga ir ergonomiška darbo laikysena ir palengvinanti 
darba. Mašina valdoma dviem pedalais. Vieno ciklo metu kailis yra nu-
lupamas ir atidedamas i šali, o kuna paima juostinis konvejeris.

Didelis talpumas 
Tinka dideliems žvereliams 
Taisyklinga ir ergonomiška darbo padetis 
Sumontuotas transporteris

Kaina EUR 

13.425,00
Kaina su pneumatiniu peiliu ir kronšteinu.



KAILIG LUPIMO MASINA
KATALOGO NR. 32100013
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KAILIŲ LUPIMO MAŠINOS

NAUJOVĖ

KÜNG KABLYST4XL
KATALOGO NR. 32100011

Techniniai duomenys

Maitinimas  3 x400 V+ PE Oro

sunaudojimasT3 XL  0,77 l/min. ir 8 barai

Oro sunaudojímasT4 XL  2,0 l/min. ir 8 barai

Matmenys  Ilgis: 130 cm, aukstis: 150 cm, plotis: 80 cm

Techniniai duomenys

Maitinimas   3x 400 Volt + PE

Matmenys  I Igis: 120 cm, aukstis: 220 cm, plotis: 80 cm

Kaina EUR 

7.420,00
Kaina su pneumatiniu peiliu ir kronśteinu.

Kaina EUR 

6.070,00
Kaina su pneumatiniu peiliu ir kronśteinu.

Itin paprastas naudoti. Gali büti sumontuotas su automatine kCing 
śalinimo alkdne. Patobulintas kCiną kablys ¡r konverteris. Iśtempimo 
ilgis padidintas iki 250 mm.

Sumontavus jrengimą su küng śalinimo alküne kartu su 
transporteriu ir talpykla, kailig lupimo procesas vyks itin sklandżiai.

Pristatome kailig lupimo maśiną Jasopels.

Masina sukurta remiantis pażangiausiomis technologijomis, Jos 
konstrukcija yra itin patvari ir patikima.

Kailig lupimo maśina Jasopels yra didesnés galios, todél yra 
veiksminga lupant kailius net ir itin dideliems patinéliams.



ATSARGINIV DALV KOMPLEKTAS
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KAILIŲ LUPIMO MAŠINOS

50200042   Atsargini4 dalil! komplektas serimo vezimeliui

  Jasopels 700/950 475,00

50200043   Atsarginill dalil! komplektas serimo vezimeliui

  Jasopels 1500/2000  565,00

53200520   Atsarginill dalil! komplektas Jasopels kailill 

  atskyrimo robotui 1.205,00

32800040   Atsarginill dalil! komplektas iskaisymo 

  automatuiT4/T5 1.205,00

32800046   Atsarginill dalil! komplektas pjaustymo masinai T3 800,00

32800047   Atsarginill dalil! komplektas leten4 atlaisvinimo

  masinaiT4/ MaxiHook 340,00

32800048   Atsarginill dalil! komplektas kailil!lupimo masinaiT4/Tll 205,00

32800051   Atsarginill dalil! komplektas tempimo masinai WRAP-T4  800,00

32800052   Atsarginill dalil! komplektas  tempimo  masinai  

  Jasopels WRAP TS MaxiStretch 675,00

Kodas Produkto pavadinimas Kaina

ATSARGINIV DALIV KOMPLEKTAI
Visi zinome, kad masin4 prastovos gamybas proceso metu daug kai-
nuoja- tai liecia ir kaili4 apdorojimą. Todel mus4 pasiulyme rasite at-
sargini4 dali4 komplektus!

Kilus problemai, trikdanciai gamybas procesą, trukdi daznai ga-
lima pasalinti panaudojus atsargini4 dali4 komplekte esancią dali. 
Todel, nuolat turint atsargini4 dali4 atsarg4, galima daug sutaupyti. 
Daznai tokius remonto darbus galima atlikti savarankiskai, pasikon-
sultavus su mus4 darbuotoju telefonu.

NAUJOVĖ
Nuo śiol prie kiekvieno śerimo

vezimélio pridedame atsarginią
dalią komplektą.

31200006
Peilio galvuté, spragtukiné slsterna

31200006
Remonto rinklnys tiesiojo peilio galvvutel 

51400058

220V elektriné/benzinlné
Hidraullné stotelé 1,5 KW 51400055

Pneumatinis rožtuvas Cetup
32100027
Pneumatinio kirstuko amortizatorius

32100025
Pneumatinls pellis, tiesus

32710006 51200092
Pjovimo diskas, Ø 50 x 16 x 1 mm Pjovimo diskas, Ø 50 greltapJüvis plienas

32710011
Panaros dirtas

32100034
Pneumatinls pellis, kamplnls

32800006
Konverterís kailii) luplmo maiinai T3

32800048
Atsarginiq daliif komplektas

59100139
Rédalas 5/2, geltonas

51400073
Konverterio alküné, íamyrínií modelis

51400015
Kality laikildis, guma, 13 x 62 x 96 m
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KAILIŲ LUPIMO MAŠINOS

Transporteryje įtaisytas jutiklis, kurio dėka prie išėjimo angos nepertrau-
kiamai pristatoma po audinės kūną. O tai leidžia personalui taupyti laiką. Į 
kainą įskaičiuota valdymo sistema su fotoelementu.

Kaina EUR

2.420,00

KAILIŲ LUPIMO STALAS SU JUOSTINIU KONVEJERIU
TRANSPORTERIOKATALOGO NR. 32100020

LUPIMO STALAS
KATALOGO NR. 32100019

Kailių lupimo stalas, medinis, dvigubas, 2 letenų 
atlaisvinimo mašinoms, 2 kailių lupimo mašinoms, 
be transporterio.



46  |  www.jasopels.lt

KAILIŲ LUPIMO MAŠINOS

Danielius Teodorczykas, įmonės Norpol Sp. z o.o., naudo-
jančios Jasopels kailių atskyrimo robotą, vadovas. Įrengimą 
įsigijo atlikus išsamius bandymus. Pripažįsta, kad įrengimas 
padėjo padidinti darbo našumą ir komfortą bei reikšmin-
gai sumažinti gamybos kaštus. „Įrengimas atsiperka jau po 
dviejų sezonų”,- priduria.

Jūsų įmonė nuolat auga. Pastarąjį sezoną apdorojote mažd. 800 
tūkst. vienetų daugiau nei praėjusį sezoną. Toks augimas reikalau-
ja investicijų.
Būtent dėl to mums reikėjo įrengimo, leisiančio padidinti našumą. 
Mūsų įmonė nuolat auga, tad žvalgomės geriausių rinkoje įrengimų.

Žinoma, sprendimas įsigyti tokį įrengimą negali būti priimtas apsiri-
bojus kataloge pateikiama ir mugėse gauta informacija, būtina as-
meniškai išbandyti įrengimą. Tad kaip pavyko Jasopels roboto XXL 
bandymai?
Mūsų patirtis naudojant robotą XXL prasidėjo nuo bandymų seri-
jos įmonėje. Bandymų metu įrengimas pasirodė puikiai. Po to ap-
sisprendėme įsigyti įrengimą ir savo sprendimu esame labai paten-
kinti. Visų pirma itin vertiname roboto XXL visapusiškumą, nes jis 
atlieka darbus nuo A iki Z.

Kokios naudos gavote įsigiję šį įrengimą?
Palyginti su ankstesne situacija, dabar šioje darbo vietoje galime 
įdarbinti 2-3 kartus mažiau darbuotojų, o našumas dėl to nenuken-
tėjo. Robotas XXL leidžia mums sutaupyti laiko, vietos ir žmogiškųjų 
išteklių.

Kokiems darbams naudojate Jasopels robotą?
Dažniausiai naudojame jį patinėliams apdoroti - tai yra geriausias 
ir patogiausias būdas. Vidutinis roboto našumas mūsų įmonėje yra 
mažd. 80 – 100 vnt./val. Nors mašiną valdantis operatorius ir turi pri-
sidėti prie jos veikimo savo raumenų jėga, tačiau operatoriui ten-
kantis krūvis yra tikrai minimalus, todėl operatoriaus darbo komfor-
tas yra tikrai didelis ir dėl to išauga darbo našumas. Naujausiame 
modelyje praktiškai nekyla problemų dėl didelių patinėlių apdoro-
jimo. Šis patobulinimas didina darbo efektyvumą. Pastebėtina ir tai, 
kad dabar beveik nesusiduriame su prastovomis, o kartais pasitai-
kančios darbo pertraukos yra tikrai nereikšmingos.

Kokios roboto XXL savybės praverčia kasdieniame darbe?
Visų pirma - tikslumas. Tikslumas, leidžiantis efektyviai panaudoti 
visą kailį. Galime nutraukti darbą bet kuriame etape ir be problemų 
ištraukti žvėrelį. To dėka mūsų darbuotojai bet kokius netikslumus 
gali pastebėti kiekviename gamybos etape. O tai leidžia minimali-
zuoti atliekų kiekį. Atsižvelgus į tai, kad sezono metu apdorojame 
mažd. 40-45 tūkst. vienetų per dieną, šis veiksnys yra itin svarbus 
tiek mums, tiek mūsų klientams.

Ar sudėtinga naudoti įrengimą? Ar prireikė specialių mokymų?
Darbuotojai, dirbantys su robotu XXL, turi būti specialiai apmokyti 
– tai turi įtakos našumui. Iš esmės, valdyti robotą gali kiekvienas dar-
buotojas, kuris jau po dviejų pirmųjų savaičių galės pasiekti 80 vnt./
val. greitį. Toliau našumas auga kartu su įgijama patirtimi. Po vieno 
sezono darbuotojas gali apdoroti vidutiniškai 100 vnt./val. Bet ir tai 
dar ne viskas. Roboto XXL galimybės yra tikrai didelės. Labiausiai pa-
tyrę rekordininkai pasiekia net mažd. 130 patinėlių vnt./val. rezultatą. 
Mašina yra intuityvi ir ergonomiška, tad jeigu personalas yra kvalifi-
kuotas, puikių rezultatų ilgai laukti nereikės.

Ar šia įranga galima pilnai pasitikėti? Ar naudodami šį įrengimą se-
zono metu galite būti tikri, kad visi darbai bus atlikti laiku?
Remontuoti šį įrenginį yra paprasta, tad jis veikia beveik neper-
traukiamai ir ilgesnių prastovų nepasitaiko. Robote įdiegti paprasti 
sprendimai, tad ir atsiradusius gedimus paprasta pašalinti. 

Vertiname ir tai, kad prireikus roboto XXL atsarginių dalių gali-
ma įsigyti nedelsiant, o įvykus veikimo trukdžiui serviso darbuoto-
jai reaguoja itin greitai. Daugumą sutrikimų pašaliname savarankiš-
kai. Rimtesnių gedimų atveju kreipiamės pagalbos į Jasopels serviso 
paslaugų skyrių.

Žinoma, investicija į tokį pažangų įrengimą tikrai nėra pigi. Bet ar 
įranga yra verta savo kainos? Ar pirkinys ekonomiškai pasiteisino?
Jau po dviejų sezonų įrengimas pradeda atsipirkti. Su sąlyga, kad 
kasdien ir kas sezoną yra apdorojami dideli žvėrelių kiekiai. Šio įren-
gimo dėka galime didinti darbo komfortą ir našumą bei mažinti iš-
laidas. Robotas XXL - tai įrengimas, vertas kuo geriausių rekomen-
dacijų.

  Apdorojami itin dideli 
patinėliai 

  Visą darbą atlieka 
vienas asmuo 

 Paprastas valdymas 
  Didelis našumas ir 

greitis

KAILIŲ ATSKYRIMO 
ROBOTAS XXL
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Techniniai duomenys

Ciklo trukmė   mažd. 20 sekundžių 

Maitinimas   3 x 400 Volt + įžeminimas/B tipo saugiklis 

Oro sunaudojimas   600 l/min. + minimum 8 barai 

Matmenys   Plotis: 200 cm, ilgis: 380 cm, aukštis: 128 cm 

Matmenys transportavimo reikmėms   Plotis: 75 cm, ilgis: 380 cm, aukštis: 128 cm 

Prijungiant robotą turi būt naudojama diferencinė srovės relė ac/dc 0.3 A, tipas B

Kaina EUR su juostiniu 
transporteriu, be  

kailių transporterio:

52.570,00

Džiaugiamės galėdami Jums pristatyti Jasopels XXL modelio robotą.
Įrengimo išvaizda nedaug tepasikeitė, tačiau viduje įdiegta daug 

patobulinimų. Surinkome geriausias ankstesnių modelių savybes ir 
jas pritaikėme naujajame modelyje, kartu su pažangiausiomis kai-
lių lupimo technologijomis, kurios yra įdiegtos ir modelyje T1 (kai-
lių lupimo mašina). Visa tai suteikia galimybę savarankiškai apdoroti 
net didžiausių patinėlių kūnus, išvengiant nereikalingų kailių lupimo 
proceso pertraukų.

Kailių lupimas vyksta tolygiai, slankiųjų dalių skaičius yra suma-
žintas, tad mašina tapo draugiškesnė naudotojui ir paprastesnė nau-

doti. Instaliavome didesnį ekraną ir naują programinę įrangą, kad ro-
botas sėkmingai įveiktų iššūkius ir ateityje.

  Patobulinta kailių lupimo sistema yra pritaikyta ir 
dideliems žvėreliams.

 Paprastesnis valdymas
 Trumpesnė mokymų trukmė
 Ekranas su įdiegtomis naujomis funkcijomis
 Kailių lupimas vyksta greičiau, todėl auga našumas

MOKYMAI
Įsitikinkite, kad iškaišymo procesą 
galima optimizuoti - dalyvaukite 
mūsų rengiamuose mokymuose.

JASOPELS ROBOTAS XXL
KATALOGO NR. 31200004



ROBOTO ATSARGINĖS DALYS
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KAILIŲ LUPIMO MAŠINOS

59200330
Elementas C74 (Juodas) C74-RAST SU1Z VS

53200478
Rutulinis guolis KB2045PP

53200487
Variklis M53N1AS-015 (P)

32710010
NSK 6004 DDU M / dvigubas tarpiklis

53200216
Galvų pjautuvas, spragtukinė sistema

59600120
Grandinės grandis 1/2 “11.08B1

53200489
Galvų pjautuvo galvutė, 
spragtukinė sistema

59200326
Pedalo komandinis kontroleris

53200155
Dygliuotoji grandinė

53200015
Lakštinė lingė

53200094
Pjautuvo ratukas

53200063
Letenų laikikliai

53200030
Kirstuko jungiklis

53200058
Įtempimo ratukas

53200025
8-kampis peilis

53200050
Skalpelis

53200486
Variklis M53N1AS-015 (L)

59200093
Pedalas su jungikliu

53200520
Atsarginių dalių komplektas robotui 4M

53200012
Pneumatinė alyva

32710011
Pavaros diržas, Ø 4

53200043
Indukcinis cilindro jutiklis

51200120
Pjovimo diskas, Ø 80 mm, 
greitapjūvis plienas

51200092
Pjovimo diskas, Ø 50 mm, 
greitapjūvis plienas

31200006
Galvų pjautuvo galvutė
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KALLI V LUPIMO MASINOS

NAUJOVĖ
Possible in both  

left and right

Techniniai duomenys

Oro sunaudojlmas   Maks. 8 barai; 2 liciklas

Matmenys  llgis: 130 cm, aukStis: 66 cm, plotis: 50 cm

Maltlnlmas  230 Volt + L + N + PE

Rele  Didelio atsparumorele HPFI

JASOPELS MAXIHOOK T5

MaxiHook leidzia reguliuoti greiti, todel net svelniausi kailiai lieka 
nepazeisti. 
Todel tolesnis kaili4lupimo procesas vyksta daug lengviau.

 Jtempia lygiai ir saugo kaili
 Reguliuojamas greitis
 Ideafus dideliems kiinams

32100009  Jasopels MaxiHookTS, desinysis  6.067,00

32100010  Jasopels MaxiHookTS, kairysis 6.067,00

Kodas Produkto pavadinimas Kaina

59200325 32800047
Atsarginių dalių kompKojlnis pedalas

51300006

59200326

59100139
Kojinis pedalas S/2, galtooas

51300040
Kailly laikiklis, guma, zaiias

Geltonojo pedalo valdiklis

51300028 51300029

51300017

modelis · patinélis
Kabiys su rutuliuku, T3/T4, 

59200327
Pedalovaldildis Pinato

Jutiklis PRO12-4DP2 Künų kablio voztuvas
51300027

51300008

briauna 60
Guma kunų kabliul, 10x24x235, 

Elektninio künų kablio ritinélis

Talpykla



IŠKAIŠYMO AUTOMATAS JASOPELS T6
KATALOGO NR. 32200006
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  Patobulinta kailių lupimo sistema yra  
pritaikyta ir dideliems žvėreliams 

 Savaiminio reguliavimo gremžimo sparnuotės 
 Gremžimo sparnuotės keičiamos itin greitai 
 Variklio amortizatorius 
  Diferencijuotas suklio greitis 
  4 skirtingos greičio ir slėgio zonos 
 Uždara siurbimo dėžė 
 Valdymo dėžė 
  Mažesnis valymo poreikis 
 Automatinis suklio pasislinkimo gylio reguliavimas 
 Vandens sistema iš suklio pusės 
 Galima reguliuoti variklių greitį

Įdiegus naująją technologiją keisti gremžimo sparnuotes tapo itin paprasta!

Savaiminio reguliavimo gremžimo sparnuotės 
Jasopels sukūrė naują sistemą, kurios dėka nebereikia reguliuoti 
naujai sumontuotų gremžimo sparnuotės. Naujasis iškaišymo auto-
matas T6 pats sureguliuoja gremžimo sparnuotės nustatymus, nau-
dodamas duomenis, įvestus paprasto naudoti ekrano pagalba. 

Dėl šios savybės naująjį iškaišymo automatą paprasta naudoti 
naujiems naudotojams, be to, automatas užtikrina nekintamą kokybę.

Mažesnis valymo poreikis 
Naujasis iškaišymo automatas T6 turi daug privalumų. Iš jų vienas 
svarbiausių yra švaros palaikymas, kurį užtikrina uždara siurbimo 
dėžė, neleidžianti patekti riebalams į automatą ir padedanti išsaugo-
ti gremžimo sparnuotes švarias. 

Naujojo „švaraus” iškaišymo automato dėka išvengsite nereika-
lingų prastovų ir valymo darbų, todėl atlikti darbus bus lengviau, o 
darbo sąlygos pagerės. O tai savo ruožtu nulems didesnį našumą ir 
geresnius rezultatus.

Techniniai duomenys

Maitinimas   3 x 400 Volt + N + PE

Oras   10 l/ min. ir bar

Matmenys   L.: 470 cm, H.: 210 cm, W.: 190 cm

Gremžimo sparnuotės 
puslapiai 56 ir 57

Frezu atnaujinimas  
59 puslapis

MOKYMAI
Įsitikinkite, kad iškaišymo procesą  
galima optimizuoti - dalyvaukite  

mūsų mokymuose.

Kaina EUR be siurbimo sistemos

107.435,00

KAILIŲ LUPIMO MAŠINOS
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Greitesnis Frezu keitimas
Naujai įdiegta sistema leidžia keisti dėžės sparnuotes naudojant
suslėgtą orą ir tai pagerina darbo sąlygas bei supaprastina darbus.

Sumontuotos gremžimo sparnuotės nustatomos ir automatiškai 
sureguliuojamos ekrano pagalba. Patyręs naudotojas šiam veiksmui 
užtrunka mažd. 10-12 minučių.

Techniniai duomenys

Maitinimas   3 x 400 Volt + N + PE

Elektros sunaudojimas   32 A

Oro sunaudojimas   10 l/min. ir 8 barai

Matmenys Ilgis:   470 cm, aukštis: 210 cm, plotis: 190 cm

Matmenys / dėžė   Ilgis. 60 cm, aukštis: 170 cm, plotis: 40 cm

KAILIŲ LUPIMO MAŠINOS
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NAUJASIS IŠKAIŠYMO AUTOMATAS YRA 
PATIKIMAS IR UŽTIKRINA AUKŠTĄ KOKYBĘ

Įsigijusi du naujus iškaišymo automatus, įmonė Bukholt Mink 
padidino gamybą ir pasiekė dar didesnę savo produktų kokybę.

Sezono metu apdorojame 150 000 audinių kailių iš nuosavo ūkio, ku-
riame laikoma 32 500 patelių. 

– Mūsų perdirbamos produkcijos apimtys yra didelės, tad nu-
sprendėme įsigyti tris iškaišymo automatus. Tai reiškia, kad įmonę 
galime uždaryti jau 18 val.,- sako Jensas Bukholtas, ir priduria, esą tai 
yra itin patogus sprendimas, kuris buvo pasirinktas neatsitiktinai. 

– Du pagrindiniai mane dominantys dalykai yra kailių išvaizda ir 
įrengimo patikimumas,- pabrėžia. 

Dvi pastarosios savybės paskatino Bukholtą įsigyti du naujus iš-
kaišymo automatus Jasopels T6, debiutavusius rinkoje 2014 metų 
lapkritį. 

– Įrengimai yra patikimi ir labai našūs, o kilus tam tikrų techninių 
nesklandumų planą galime įvykdyti tąsyk dirbdami šiek tiek ilgiau,- 
pabrėžia Jensas Bukholtas.

Lengvas paleidimas 
Įrengimai buvo pristatyti spalio pabaigoje, tačiau Jensas Bukholtas 
nusprendė prieš prasidedant sezonui patikrinti, kaip įrengimai veikia, 
panaudodamas turimus užšaldytus žvėrelius. 

– Įrengimai veikė puikiai! Valdyti įrengimus yra taip paprasta, kad 
net darbuotojai, neišmanantys technologijos, puikiai susitvarko,- 
šypsodamas sako Bukholtas ir palygina iškaišymo automatų valdy-
mo paprastumą su iPado valdymu. 

- Valdymas yra intuityvus. Vertinu ir tai, kad, nors naudojame 
įrengimus tik keturias savaites per metus, po 11 mėnesių pertraukos 
ir vėl galime be problemų juos paleisti iš naujo. 

Jokio kalibravimo 
Jenseno manymu, esminis skirtumas tarp šio ir ankstesniojo mode-
lio yra tas, kad naudojant naująjį modelį beveik nėra prastovų, neky-
la kalibravimo ir reguliavimo poreikio. 

– Mano ketverių metų senumo iškaišymo automatas veikia ne-
priekaištingai, tačiau naudodamas naujo modelio automatą nebe-
sugaištu 10 minučių kalibravimui ir 20 minučių riebalų valymui. Į 
naująjį T6 pakanka sudėti kailius ir nuspausti mygtuką, visa kita au-
tomatas atliks savarankiškai,- sako Jensas Bukholtas. Nepamiršta pa-
minėti ir praktiško įrengimo korpuso. – Tai tiesiog fantastika - riebalai 
netykšta į kairę ir į dešinę, kaip kad senuosiuose įrengimuose. To-
dėl vakarais valyti įrengimus yra daug paprasčiau. Tai, kad iškaišymas 
vyksta uždaroje dėžėje, o riebalai yra išsiurbiami vakuuminiu princi-
pu, yra neabejotinos naudos teikiantis sprendimas. Jensas Bukholtas 
pabrėžia, kad yra maloniai nustebintas plaunančiojo įrengimo koky-
bės. 

– Plaunantysis įrengimas yra tiesiog nepriekaištingai sukonstruo-
tas. Iškaišymo automatu apdorojome 100 000 kailių nekeisdami nu-
statymų,- apibendrina.
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Gremžimo sparnuotės 
56 + 57 puslapiai

Frezu atnaujinimas 
59 puslapis

Ne paslaptis, kad XL modelio Jasopels iškaišymo automatas jau dau-
gelį metų yra pripažįstamas geriausiu šio tipo įrengimu rinkoje. Au-
tomatas yra patikimas, greitas, pigus naudoti dėl nedidelių eksploa-
tavimo išlaidų, tačiau nusprendėme jį dar labiau patobulinti! 

Naudodamasis dideliu liestiniu ekranu, operatorius gali greitai 
gauti pageidaujamą informaciją ir nesunkiai pakeisti veikimo režimą. 
Automatas užtikrina nekintamą kokybę, o tai yra itin svarbu, kai 
pasitaiko skirtingų tipų kailiai! 

Active Per4mance – tai Jasopels sukurta sistema, leidžianti 
keisti suklio greitį ir Frezu spaudimo jėgą keturiose savarankiškose 
zonose. Tad sistema suteikia galimybę suderinti įrengimo veikimą su 
apdorojamų kailių tipu. 

Visose gremžimo sparnuotėse yra įtaisytas vibracijos slopintuvas. 
O tai reiškia, kad sparnuotės priglunda prie kailių ir iškaišymo 
rezultatas yra ženkliai geresnis, be to, automato poveikis pažeistiems 
kailiams yra daug švelnesnis!

 Geresnė iškaišymo sistema 
 Mažesnė riebalų ekstrakcijos rizika 
 Didesnės pajamos

IŠKAIŠYMO AUTOMATAS JASOPELS T4 XL
KATALOGO NR. 32200004 

Iškaišymo automatas Jasopels T4  
Kaina be siurbimo sistemos EUR 

53.380,00
Techniniai duomenys

Maitinimas   3 x 400 Volt + N + PE

Oro sunaudojimas   10 l/min. ir 8 barai 

Matmenys   Ilgis: 440 cm, aukštis: 190 cm, plotis: 100 cm 53

KAILIŲ LUPIMO MAŠINOS
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Augintojas Tomaszas Lelasas ūkiui vadovauja kartu su pusbro-
liu Hubertu Kozłowskiu. Šioje srityje pusbroliai turi 9 metų pa-
tirtį ir jau kelis mėnesius naudoja iškaišymo automatą Jasopels 
T4. Vyrai yra įsitikinę, kad investicija į įrengimus leido jų įmonei 
padaryti šuolį į kokybės aukštumas. „Riebių kailių kiekį sumaži-
nome nuo 40 procentų iki vos 1 procento”, - sako Tomaszas Le-
lasas.

Jasopels įrangą įsigijote visai neseniai. Ar iškaišymo automatas T4 
pasiteisino?
Įrengimą turime kelis mėnesius. Iškaišymo automatas pas mus atke-
liavo spalį ir visą sezoną veikė nepriekaištingai. Turiu pripažinti, kad 
iškaišymo kokybė mus nustebino lygiai taip pat kaip įrengimo nuos-
tačių gausa ir jo veikimo tikslumas.

Tokia įranga augintojams dažniausia daug kainuoja. Tai investicija, 
kuri ateityje atneš didesnį pelną. Ar manote, kad iškaišymo automa-
tas T4 atsipirks?
Vienareikšmiškai taip. Sakau tai jau įvykus aukcionams, į kuriuos iš-
siuntėme kailius, iškaišytus naujuoju automatu. Anksčiau turėdavo-
me labai daug riebaluotų, nes senasis įrengimas su šia problema 
nebesusitvarkydavo. Iš viso produkcijos kiekio 40 proc. kailių buvo 
vertinama būtent taip. Dabar šis parametras pasikeitė iš esmės. Tūks-
tančiui kailių tenka tik 10 riebaluotų odų, t. y. mažd. 1 proc. Tai buvo 
kokybinis šuolis, ypač patinėlių atveju.

Kas nulėmė sprendimą pasirinkti Jasopels įrengimą?
Mūsų anksčiau naudotas iškaišymo automatas buvo jau labai senas 
ir per mažas. T4 matėme Gądkose vykusioje mugėje. Tąsyk apžiū-
rėjome įvairius įrengimus. T4 nėra naujausia Jasopels konstrukcija, 
tačiau yra idealus mūsų apdorojamam kailių kiekiui. Mums šio au-
tomato kainos ir kokybės santykis atrodė priimtiniausias. Įmonėje 
Jasopels galima buvo pasirinkti senesnį modelį už žemesnę kainą, 
savo ruožtu kitos įmonės siūlė tik naujausius sprendimus, kurie nea-
titiko mūsų poreikių.

Kiek kailių apdorojate per metus?
Šis sezonas buvo išskirtinis, nes ėmėmės apdoroti ir pažįstamo au-
gintojo kailius, tad įrengimas apdorojo virš 20 tūkst. kailių, iš jų 15 
tūkst. mūsų kailių. 

Ar dėl iškaišymo automato T4 buvo kilę kokių nors problemų?
Ne, įrengimas veikė be trukdžių ir nepriekaištingai. Tų kelių pasitai-
kiusių klaidelių nė neverta prisiminti. Serviso darbuotojai akimirksniu 
jas pašalino – pakako susisiekti telefonu. Vienąsyk paaiškėjo, kad pa-
talpoje buvo per žema temperatūra.

O kokias problemas pavyko išspręsti įsigijus naują įrengimą?
Senajam iškaišymo automatui buvo jau virš 20 metų. Bandėme jį 
suderinti, bet veikimo efektyvumas vis mažėjo, tai liudijo riebaluo-
tų kailių kiekis. Visų pirma automatas buvo per trumpas. Pateles dar 
kažkaip pavykdavo iškaišyti, bet patinėliams šis įrengimas jau nebe-
tiko. 

Ar darbai vyksta greičiau?
Šis įrengimas yra neabejotinai našesnis. Anksčiau iškaišymo darbams 
turėjome samdyti papildomą darbuotoją, kuris nulupdavo kailius 

nuo galo. Įsigijus T4 toks darbas tapo nebereikalingas. O ir T4 našu-
mas yra didesnis. Greičiau bei tolygiau veikia ir elektra varomas polis. 
Neturime didelės džiovyklos, tad greitis mums nelabai rūpėjo, tačiau 
iškaišymo automatas Jasopels gali apdoroti 150-180 vienetų per va-
landą.

Įrengimas yra techniškai labai pažangus. Ar įvaldyti šį automatą yra 
sudėtinga?
Tikrai ne. Visi nuostačiai įvedami itin paprastai. Meniu yra aiškus, tad 
nekyla jokių valdymo problemų. Pakanka dviejų dienų, kad viską 
įvaldyti – tiek užtrukome mes.

Ar kažką galėtumėte patarti tiems, kurie dar tik ketina įsigyti T4?
Jasopels įrengimo pirkėjus apmoko. Serviso darbuotojas suteikia 
visas instrukcijas dėl įrengimo naudojimo, priežiūros ir galimo da-
lių keitimo. Visa kita įsisavinama kasdienio darbo metu, nes geriau-
siai kailiai iškaišomi tuomet, kai pasirenkami tinkamiausi nuostačiai, 
o juos reikia pažinti savarankiškai. Atlikus nuostačių pakeitimus re-
komenduoju tikrinti pirmuosius kelis kailius ir einamąja tvarka kore-
guoti parametrus. 

Ar investicija į iškaišymo automatą T4 buvo geras pasirinkimas? 
Žinoma. Jei užsibrėži tikslą būti tarp pirmaujančių šioje pramonėje 
ir sieki aukščiausios kokybės, tiesiog privalai investuoti į įrengimus. 
Šiandien rinkčiausi tą patį iškaišymo automatą ir nedvejodamas jį re-
komenduočiau kitiems augintojams. Tai pirmasis mūsų įsigytas Ja-
sopels įrengimas, bet puiki patirtis naudojant T4 skatina mus galvo-
ti apie tolesnius pirkinius. Mūsų akys krypsta į pjaustymo mašiną ir 
tempimo mašiną. Manau, kad su Jasopels bendradarbiausime ir atei-
tyje. Ir ne tik serviso sumetimais, esą apsimoka turėti to paties prekės 
ženklo įrengimus. Svarbi yra ir kontaktų su Jasopels atstovais kokybė 
- jie yra visada pasiekiami ir turi mums laiko.

 Iškaišymo tikslumas 
 Geresnė kailių kokybė 
 Nesudėtingas naudojimas 
  Plačios įrengimo montavimo vietos pasirinkimo 

galimybės
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IŠKAIŠYMO MAŠINA JASOPELS 4000 XXL
KATALOGO NR. 33100003

KAILIŲ LUPIMO MAŠINOS

Kaina EUR

20.935,00

Iškaišymo mašina Jasopels 4000 XXL su dviguba gremžimo 
sparnuote - tai viena geriausių ir patikimiausių rotacinių maši-
nų rinkoje.

Iškaišymo mašinos 4000E savybės:
  Dvigubo sukimosi gremžimo sparnuotės su įtaisytais 

XXL skersiniais, užtikrinančiais, kad net didžiausi kailiai 
iškaišomi nepriekaištingai

  Liestinis ekranas ir dažnio keitiklis, palengvinantys 
naudojimą ir nuostačių keitimą

RIEBALŲ SIURBLYS MODELIS JASOPELS
KATALOGO NR. 32200024

Nuveda per žarną riebalus tiesiogiai į išorinę talpyklą Pajėgus per-
pumpuoti riebalus iki 20 m horizontalia kryptimi ir 3 m vertikalia 
kryptimi. Į kainą įskaičiuota orapūtė ir stovas.

Techniniai duomenys

Matmenys   Ilgis: 150 cm, aukštis: 200 cm, plotis: 90 cm

Kištukas   CEE 16

Maitinimas   3 x 400 Volt + N + PE 2,2 KW

Kaina EUR 

7.420,00

Techniniai duomenys

Matmenys   Ilgis: 238 cm, plotis: 125 cm, aukštis: 184 cm

Oro sunaudojimas   5l/min.

33900014 1 Gremžimo sparnuotė 100 mm  *

33900013 2 Gremžimo sparnuotė 100 mm, geltona, kieta *

33900006 3 Uodegos spaustukas *

33900021 4 Letenų kablys, suderinamas su Rotomax ir 

  iškaišymo mašina Jasopels 4000 XXL 

33900009 5 Iškaišymo mašinos kabelis *

33300002 6 Siurbimo įrengimas iškaišymo mašinai, 1.720,00

  2BH1600-7AH16,3 kW.

Kodas Produkto pavadinimas Kaina

50100088   BoWex M 38 nailoninis siūlas *

52600068   Amortizatorius- Transfer Ø160x990 *

Kodas Produkto pavadinimas Kaina
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Džiaugiamės galėdami pristatyti naująją Jasopels markės frezu seriją. 
Įdiegdama naująsias banguotąsias gremžimo sparnuotes MotionWa-
ve Jasopels pakelia kailių lupimo kokybės kartelę. Naujųjų frezu gilesni 
grioveliai, todėl nuvedama daugiau riebalų, o šį procesą dar labiau ska-
tina banguotas judėjimas.

Be to, gremžimo sparnuotės galandamos naujuoju būdu, todėl, paly-
ginti su kitais produktais, šių sparnuočių profilis yra aštresnis. Naujosios 
gremžimo sparnuotės siūlomos 7-ių, 8-ių, 9-ių ir 11-os dantukų. Žino-
ma, ir toliau galima įsigyti senojo modelio 8-ių dantukų frezu su giles-
niais grioveliais, padėsiančiais lengviau pašalinti riebalus.

Kietumas ShA Aprašymas Spalva Numeris Dantukai Kiet šerdis Ašmenų tipas Komentaras Kaina

70
Labai 
minkšta

Juoda

32720038
8 
dantukai

Tiesūs ašmenys
Itin švelniems 
patelių kailiams

94,50

32720097
8 
dantukai

Pasislinkę ašmenys 94,50

75-78 Minkšta Geltona

32720108
8 
dantukai

Taip Pasislinkę ašmenys

Itin švelniems 
patelių kailiams

94,50

32720045
8 
dantukai

Tiesūs ašmenys 94,50

32720104
8 
dantukai

Pasislinkę ašmenys 94,50

32720107
9 
dantukai

Pasislinkę ašmenys / 
Priekinės letenos

67,50

32720125
11 
dantukai

Taip
Pasislinkę ašmenys 
/ T6

135,00

32720058
11 
dantukai

Pasislinkę ašmenys 
/ T6

135,00

80-82
Paprastos 
(ne minkštos 
/ ne kietos)

Mėlyna

32720044
7 
dantukai

Pasislinkę ašmenys / 
Priekinės letenos

Švelniems 
patinėlių ir 
įprastiems 
patelių kailiams

94,50

32720109
8 
dantukai 

Taip Pasislinkę ašmenys 94,50

32720101
8 
dantukai

Tiesūs ašmenys 94,50

32720100
8 
dantukai 

Pasislinkę ašmenys 94,50

32720126
11 
dantukai

Taip
Pasislinkę ašmenys 
/ T6

135,00

32720059
11 
dantukai

Pasislinkę ašmenys 
/ T6

135,00



GREMŽIMO SPARNUOTĖS JASOPELS

57

KAILIŲ LUPIMAS

Kietumas ShA Aprašymas Spalva Numeris Dantukai Kiet šerdis Ašmenų tipas Komentaras Kaina

84-85
Pakankamai 
kietos

Turkio

32720046
7 
dantukai 

Pasislinkę ašmenys /
Priekinės letenos

Įprastiems 
patinėlių kailiams 
ir šiurkštiems 
patelių kailiams

94,50

32720103
8 
dantukai

Tiesūs ašmenys 94,50

32720099
8 
dantukai

Pasislinkę ašmenys 94,50

32720110
8 
dantukai

Taip Pasislinkę ašmenys 94,50

32720060
11 
dantukai 

Pasislinkę ašmenys 
/ T6

135,00

32720127
11 
dantukai

Taip
Pasislinkę ašmenys 
/ T6

135,00

88 Kietos
Balta/
pieno 
spalvos

32720096
8 
dantukai

Taip Pasislinkę ašmenys

Šiurkštiems 
patinėlių kailiams, 
kuriuos sudėtinga 
pilnai išvalyti.

94,50

32720111
8 
dantukai

Taip Pasislinkę ašmenys 94,50 

32720128
11 
dantukai

Taip
Pasislinkę ašmenys 
/ T6

135,00

32720061
11 
dantukai

Pasislinkę ašmenys 
/ T6

135,00

95 Labai kietos Raudona

32720112
8 
dantukai

Taip Pasislinkę ašmenys Itin šiurkštiems 
patinėlių 
nugarinės dalies 
kailiams

94,50

32720129
11 
dantukai

Taip
Pasislinkę ašmenys 
/ T6

135,00

100 Labai kietos Rausva

32720113
8 
dantukai

Taip Pasislinkę ašmenys Patinėlių kailiams, 
kurių neįmanoma 
išvalyti raudona 
gremžimo 
sparnuote

94,50

32720054
11 
dantukai

Taip
Pasislinkę ašmenys 
/ T6

135,00
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32720017  1  Guminis gremžtukas pjuvenoms *

32720020  2  Guminis gremžtukas pjuvenoms *

32720079  3  Guminis gremžtukas sukliui, 65 mm, geltonas , komplektas *

32720080  Guminis gremžtukas sukliui, 65 ir 75 mm, geltonas, komplektas *

32720021  3  Guminis gremžtukas trumpas 50 x 90 mm Briauna 95 *

32720022  Guminis gremžtukas ilgas 50 x 110 mm Briauna 95 *

32720023  Guminis gremžtukas l. trumpas 50 x 75 mm Briauna 95 *

32720088  4  Guminis gremžtukas riebalų atsiurbėjui, geltonas, 

  komplektas *

32720089  5  Guminis gremžtukas riebalams su šerdimi, geltonas, 

  komplektas *

32720082  6  Guminis gremžtukas sukliui, su metaline šerdimi, žalias, 

  komplektas *

32720081  7  Guminis gremžtukas sukliui, su metaline šerdimi, juodas, 

  komplektas *

32720084  8  Guminis gremžtukas suklio plautuvui, žalias, komplektas *

32720027  9  Guminis gremžtukas 5x40x180. Briauna 85-90, 4 vienetai *

59100131  10  Vožtuvas 3/2 1/8 oras/spyruoklė *

59100104   11  Kondensatorius 240V/50Hz M, pultas MB25 *

59100228  12  Servovariklis VDMA Ø40 x 050 *

59100140   13  Vožtuvas 5/2 1/8 oras/spyruoklė *

51100086  14  Guminės trinkelės iškaišymo mašinai *

51100143  15  Spyruoklė, 105 mm, kailių nuimtuvui *

51100144  Spyruoklė, 95 mm, kailių nuimtuvui *

51100275  16  Suklys T3 XL, komplektas, 140 x 129 x 2260 mm *

51100254  17  Grandinės kreipiančioji *

51100255  18  Grandinės kreipiančioji *

51100256  19  Žiaunų įtvirtinimo detalė, galvanizuota (ašys) *

51100257  20  Žiaunų įtvirtinimo detalė, galvanizuota (kailių lupimas)  *

59200287  21  Indukcinis kabelis ekranui M18 * 

32800040   22  Atsarginių dalių komplektas *

52900078   23  Plautuvo vandens tūta šerdžiai Kynar Venjet Noozzle *

52900079  24  Plautuvo oro tūta šerdžiai WindJet ABS plastic *

51100215  25  Iškaišymo mašinos variklis 3 kW *

51100283   26  Iškaišymo mašinos vibravimo slopintuvas *

Kodas Produkto pavadinimas Kaina

KAILIŲ LUPIMO MAŠINOS
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JASOPELS PJUVENOS

FREZU ATNAUJINIMAS

 Naujo, patobulinto tipo pjuvenos 
 Galima įsigyti dviejų tipų – 50 (miksas) ir 60 (smulkios) 
 Pakuojama po 36 maišus ant padėklo 

Įsigykite dabar ir gaukite papildomą nuolaidą!

Jasopels šlifuoja gremžimo sparnuotes. 
Esame vienintelis rinkoje gamintojas, deimantu atliekantis 3 tipų 

(stambaus, vidutinio ir lygaus) šlifus. Pirmiausia atliekame gremžimo 
sparnuotės 3D matavimus, užtikrinančius nepriekaištingą išbaigimą 
ir vienalytį sparnuotės paviršių. Mūsų šlifuoklis šlifuoja gremžimo 
sparnuotes komplektais, todėl gauname identišką skersmenį. 

Šlifuojame visų gamintojų gremžimo sparnuotes. 
Paskambinkite ir sužinokite paslaugos kainą. 
Dėmesio: 
Prieš išsiunčiant gremžimo spranuotes jas reikia nuvalyti. Priešingu 

atveju sparnuotės bus išsiųstos nešlifuotos dėl epidemiologinės rizi-
kos.

100% 
šlifo tikslumas

30100003  Jasopels pjuvenos, tipas 50 (miksas), maišas 20 kg *

30100004  Jasopels pjuvenos, tipas 60 (smulkios), maišas 20 kg *

Kodas Produkto pavadinimas Kaina
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Augintojas Konradas Piwońskis, bendrovės Kozfur Sp. z o.o. 
bendrasavininkis, naudoja Jasopels tempimo mašinas WRAP T5 
MaxiStretch. „Atlikę savo įmonėje bandymus matome, kad nau-
dojant Jasopels tempimo mašiną WRAP MAXISTRETCH kailių iš-
tempimą galima padidinti keliais procentais”,- sako Konradas 
Piwońskis.

Jau seniai savo ūkyje naudojate įvairias gamybines mašinas. Naudo-
jate pažangiausias technologijas. Ar tempimo mašiną Jasopels WRAP 
T5 MaxiStretch galima vertinti kaip technologinės pažangos šuolį?
Šiuo metu mašina pagauna kailį iš keturių pusių, jį laiko ir tempia vie-
nu metu. Vyniojimo metu kailis jau yra automatiškai įtemptas. Anks-
čiau apie tokį palengvinimą net pagalvoti nedrįsdavome.

Kiek laiko sutaupėte Jasopels dėka?
Remdamasis savo patirtimi galiu tvirtinti, kad naujausi sprendimai, 
tokie kaip WRAP, padeda sutrumpinti visą procesą perpus. Be tinka-
mų mašinų kailių įtempimas buvo sunkus ir daug laiko reikalaujantis 
darbas. Anksčiau tam naudodavome lentas ir visus darbus atlikdavo-
me rankomis. Po to pradėjome naudoti savo pirmąją mašiną, o ap-
dorojama buvo dvipusio įtempimo principu - pirmiausia nugara, po 
to pilvas ir uodega. Procesas užtrukdavo labai ilgai. Toliau pasitelkda-
vome vis naujesnes mašinas, tokias kaip WRAP ir kitas, atliekančias 
visas funkcijas.

Bet Jasopels WRAP T5 MaxiStretch ne tik palengvina darbą. Kozfur 
pavyzdys įrodo, kad Jasopels įranga padeda gerinti kailių savybes.
Daugelis augintojų baiminasi pradėti naudoti Jasopels markės tem-
pimo mašiną. Sako, esą ji yra lėtesnė nei kitos mašinos. Šiek tiek tie-
sos šiame teiginyje yra, tačiau daugumai augintojų tempas nėra 
vienintelis jiems rūpintis dalykas. Ne mažiau svarbus yra įtempimo 
tikslumas ir gaunamo kailio dydis.

Kaip šie rodikliai buvo įvertinti atlikus bandymus Kozfur įmonėje?
Labai gerai. Kelis procentus odų galime papildomai ištempti ma-
žiausiai vienu dydžiu. Naudodami ankstesnius įrengimus tokių rezul-
tatų negalėjome pasiekti. Nevalia pamiršti, kad svarbiausia yra kailių 
ilgis. Šis matmuo turi tiesioginę sąsają su finansais ir leidžia sutaupyti 
viso gamybinio ciklo sąskaita.

Ar tikrinote, kokios įtakos ši naujausia technologija turi galutiniam 
rezultatui?
Tai yra praraja. Net jei WRAP Jasopels yra šiek tiek lėtesnė, ji leidžia 
įtempti keliolika kartų daugiau kailių nei prieš keliolika metų. Be to, 
džiovinimas vyksta greičiau.

Ar WRAP yra paprasta naudoti?
Taip, labai paprasta.

Ar bandėte pats?
Žinoma. Mašinai perprasti reikia kelių dienų, kaip ir bet kurios kitos 
mašinos atveju. WRAP valdymas nesukelia didesnių sunkumų. Dar 
prieš dvidešimt metų darbas Lenkijos audinių ūkiuose buvo laiko-
mas vienu sunkiausių. Dabar, kai naudojame Jasopels mašinas, yra 
daug lengviau. Kai naudojami tokie automatizuoti sprendimai, rasti 
norinčių dirbti audinių ūkyje tikrai nesudėtinga. Darbuotojai negaili 
pagyrų visoms naujovėms, kurios leidžia sumažinti darbams atlikti 
būtiną fizinę apkrovą.

Ar įsivaizduojate sugrįžimą prie ankstesnių technologijų?
Atsisakę mašinų, grįžtumėme į akmens amžių. Abejoju, kad darbuo-
tojai, dalyvaujantys apdorojimo procese, norėtų dirbti sąlygomis, vy-
ravusiomis 9-ojo dešimtmečio pradžioje. Manau, kad 90 procentų 
personalo tiesiog atsisakytų dirbti.
 
Kaip seniai užsiimate šiuo verslu?
Įmonę įsteigėme 1995 metais, tad audines auginame jau 20 metų. 
Tai jau ilgas laiko tarpsnis, nė pats nepastebėjau.

Iš kur gavote savo pirmąsias mašinas?
Pirmąsias mašinas ir būtinus priklausinius atsivežėme iš Olandijos. 
Olandijoje visko išmokome. Kartu su draugu dirbome ūkiuose, o grį-
žus kilo mintis įsteigti nuosavą audinių ūkį. Iš pradžių gauti įrangą 
Lenkijoje buvo labai sudėtinga, nes tai buvo visiškai nauja pramonės 
sritis. Žmonės jau buvo šį bei tą girdėję apie audinių auginimą, ta-
čiau toks užsiėmimas nebuvo populiarus.

 Parametrai parenkami atsižvelgus į kailį 
 „Įtempk ir paleisk” metodas 
 Optimalus kailių įtempimas 
 Greitas perėjimas nuo vieno kailių tipo prie kito

TEMPIMO MAŠINA JASOPELS WRAP T5 MAXISTRETCH
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TEMPIMO  MASINA  JASOPELS  WRAP TS MAXI STRETCH
KATALOGO NR. 32300004

Naujausias program1nes jrangos atnaujinimas, kurio deka jtempi-
mas tapo dar tikslesnis ir tolygus, garantuoja, kad kailis jgis savo opti-
mal4 dydj, jo nereikes siuti ir kailis nepraras plauk4. Kailis jtempiamas 
visa me ilgyje tolygiai ir efektyvia i.

Jeigu papildomai bus naudojamos naujosios lengvai isima-
mos kailiamauciai Easy off XL, sis derinys veiks puikiai, nes 
plokStese yra jtaisytas lustas, kurj tempima masina atpaz-
jsta ir automatiskai )raso tempiamą kailj j statistiką.

Dynamie Force leidzia pasiekti optimal4 dydi 
Dynamie force® sprendimas garantuoja, kad kailiai bus op-
timaliai jtempti, nes sistema kiekvienąkart kaip atskaitos 
taską supranta  butent siuo momentu jtempiamą  kailj.

Kitais zodziais tariant, sistema matuoja kailj, o po to jam 
pritaiko spaudimo jegą. Tai reiskia, kad kailis, kurio dydis 
pries jtempimą yra O, nera veikiamas tokios pat jegos 
kaip kailis, kurio dydis yra 2 x O, tik del to, kad didesni 
kailiai atlaiko didesnes jegos spaudimą.

ultempk ir paleisku metodas
Jeigu nera galimybes jtempti kailio iki sekancio dy-
dzio, nera prasmes laikyti jj jtemptą iki maksimalaus il-
gio. Tokiu atveju tempima masina gali automatiskaj su-
mazinti galią. Tokiu bOdu pasiekiama ideali atitiktis tarp 
dydzio ir kokybes.

Tempima masina Jasopels WRAP TS MaxiStretch yra pigiau-
sia eksploatuoti sio tipo masina rinkoje!

  B programas uźtikrina greitą perejimą tarp skirtingą 
kailią tipą.

 Greita, lengvai valdoma ir taupi.
 Funkcija "soft"- idea/i svelniems kailiams.
 Kiekvienam kailiui pritaiko spaudimo jegą ir greitj.
  Tai yra vienintele masina rinkoje, kuri atskiria XL tipo 

plokstes nuo standartinią.

Techniniai duomenys

Air  40 l./min and minimum 8 bar

Electrical connection  230 Volt + PE

Relay  Super resistant HPFI

Dimensions  L.: 80 cm  H.: 125 cm  W.: 80 cm

Kaina EUR

32.420,00

MOKYMAI
¡sitikinkite, kad galite optimizuoti 
turimos tempimo maśinos Jasopels 

WRAP T5 MaxiStretch veikimq - 
dalyvaukite müsq rengiamuose 

mokymuose.
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32730003 30500009
WRAP peilio ašmenys

30500010
Peilis WRAP

51600083
Guminis peilio laikiklis – WRAP 15 x 25

51600134
Įtempiamasis ritinėlis – mėlynas

51600103
Tension roll – blue

51600092
Ratukai su gumine danga

51600086
Peilis plėvelei WRAP T4

59200315
Fotoelementas 25 x 11 x 8

59200316
Šviesą atspindinti juosta 5923-44003310

WRAP plėvelė 50 mm

59100061
Vožtuvas 5/2 bistabilus Ø6 HDM

51600081
Peilio laikiklis

50200417
Vibracijų slopiklis KG 
Ø25x15mmx6x16

59100029
Tarpinė plokštė, aklina HDM

59100062
Vožtuvas 2x3 / 2 NC Ø 6 – HDM
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Augintojas Konradas Piwońskis, bendrovės Kozfur Sp. z o.o. 
bendrasavininkis, naudoja markės Jasopels lengvai nuimamas 
plokštes Easy Off. Dvidešimties metų patirtis šioje pramonėje 
leidžia teigti nedvejojant – šiai dienai šios plokštės yra geriau-
sios. „Džiovinimas trunka trumpiau, o kailių stovis yra daug ge-
resnis”,– pažymi.
 
Jūsų įmonėje naudojama daug Jasopels įrangos ir sprendimų. Ar se-
niai juos naudojate?
Lenkijoje dar nebuvo Jasopels atstovo, o mes jau naudojome jų ma-
šinas. Viena pirmųjų mūsų iškaišymo mašinų buvo firmos Jasopan, 
kuri nuo 2003 metų tapo Jasopels dalimi. Mašinas naudojame nuo-
lat, jos puikiai veikia. Taip pat ir pirmosios mūsų įsigytos mašinos. Dėl 
jų turime vienintelę problemą - jos mums tapo per mažos.

Kodėl?
Priežastis paprasta - žvėreliai užaugo. Tad ir kailiai yra didesni ir jiems 
apdoroti reikalinga geresnė įranga. Akivaizdu, kad kartu su žvėreliais 
turi augti ir mašinos. Anksčiau bent jau iškaišymo mašinos galėjo 
būti daug trumpesnės - šiandien tokios egzamino tikrai nebeišlaiky-
tų. Pasikeisti turėjo ir plokštės.

Bendrovė Kozfur apsisprendė dėl tokios investicijos. Pakeitėte siste-
mą ir įsigijote plokštes Easy Off. Ar buvo sunku apsispręsti?
Žinoma. Baiminomės išlaidų. Perorientuoti gamybą iš medinių 
plokščių į plastikines mūsų atveju reiškė būtinybę keisti mašinas, ku-
rios įtempia kailius ant plokščių, ir būtinybę pertvarkyti džiovinimo 
sistemą. Prisipažinsiu, kad ilgai svarstėme visus už ir prieš.

Kuris veiksnys buvo lemiamas?
Tokių veiksnių būta kelių, o pagrindinis iš jų buvo mūsų įmonės 
plėtra. Norime, kad mūsų apdorojimo kokybė būtų kuo aukštesnė. 
Svarstėme įvairius variantus, tačiau mūsų ūkio dydis nulėmė, kad Ja-
sopels plokštės mums buvo geriausias sprendimas.

Kuri iš plokščių Easy Off savybių Jūsų atveju pasirodė esanti svarbiausia? 
Visų pirma, palyginti su medinėmis plokštėmis, džiovinimo tempas 
yra daug greitesnis. Tai pagrindinis privalumas, kurį pastebėjome 
naudodami plokštes. Be to, šios plokštės yra vienareikšmiškai geres-
nės nei siūlomos konkurentų, nes jos patogesnės, nuo jų lengviau 
nuimti kailį. Jeigu palygintumėme rinkoje siūlomas plokštes, pama-
tytumėme, kad standartinis skirtumas tarp uždaros ir atviros plokš-

tės yra 6 milimetrai. Mūsų įsigytų plokščių Easy Off atveju šis skirtu-
mas yra 10 milimetrų.

Tai 4 milimetrų skirtumas turi tokią didelę įtaką kasdieniam darbui?
Mums irgi atrodė, kad tai „tik” keturi milimetrai, tačiau tikrovėje tai 
yra „net” keturi milimetrai. Jų dėka dirbama daug patogiau ir grei-
čiau. Be to, viso proceso metu turime mažiau apgadintų plokščių. Ir 
tai nėra tik mūsų nuomonė. Ta pastebėjo ir mūsų darbuotojai.

Po kiek laiko investicija pradeda atsipirkti?
Tai priklauso nuo gamybos apimčių. Kiekvieno augintojo atveju tai 
yra individualu.

Apsisprendėte ne tik įsigyti plokštes, bet ir iš pagrindų modernizuoti 
šį kailių gamybos etapą įmonėje.
Keičiame ne tik visas plokštes, bet ir džiovyklos elementus. Plokštes 
papildys džiovinimo sistema su specialiais vežimėliais, naudojamais 
kartu su plastikinėmis plokštėmis.

Kokių pasikeitimų pastebėjote pradėję naudoti pirmąsias Jasopels 
plokštes?
Naudodami plokštes Easy Off naudojame ir pirmiau minėtus veži-
mėlius. Anksčiau naudojant medines plokštes turėjome naudoti ir 
ties lubomis pakabinamus modulius su kabliukais. Į juos būdavo įsta-
tomos plokštės. Ta buvo varginanti ir daug laiko užimdavusi proce-
dūra. Kailius reikėdavo pritvirtinti kniedėmis, kurias vėliau išsegdavo-
me rankomis. Trumpam buvome pasitelkę išsegimo mašinas, tačiau 
jos nepasiteisino, nes gadindavo kailius. Naudojant plokštes Easy Off 
kailis nusiima vos vieną kartą trūktelėjus. Kailiai greičiau džiūva ir ne-
turi jokių pažeidimų. Pirkinys tikrai nėra pigus, bet jis vertas savo kai-
nos. Dabar palaipsniui pereiname prie Jasopels plokščių.

 Sutrumpėja džiovinimo trukmė 
 Kailius paprasta nuimti 
 Plokštės pagamintos iš plastiko 
 10 mm skirtumas tarp atviros ir uždaros plokštės

KAILIAMAUČIAI
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Techniniai duomenys

Matmenys   Skersmuo: 85 cm, aukštis: 90 cm

Techniniai duomenys

Maitinimas   230 Volt1P + n + PE 0,25 kW

Kištukas  CEE

Matmenys   Ilgis: 195 cm, aukštis: 100 cm, plotis: 85 cm

Kaina EUR su ventiliatoriumi ir laikmačiu  

1.485,00

 Talpumas: 200 plokščių 
 Sukamieji ratukai kiekviename kampe 
 Gali būti maitinamas ventiliatoriaus 
 Galima prijungti prie esamos džiovinimo sistemos 
 Pritaikytas automatiniam kailių nuėmimui 
 Paprastas naudoti

APVALUS VEŽIMĖLIS MAXI
KATALOGO NR. 34500003

Kaina EUR

2.030,00

Sudėkite plokštes į vežimėlį ir nugabenkite į tempimo mašiną.
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GREITAS IR 
NESUDĖTINGAS KAILIŲ 

ATLAISVINIMAS

Aukštos kokybės popierius. Dideliems užsakymams – individu-
alūs pasiūlymai.
Rankovių galima įsigyti įvairių dydžių, tad nesunkiai rasite Jūsų porei-
kius atitinkantį produktą.

Naujos, puikios kailiamaučiai Easy off gaminamos keturių skirtingų 
dydžių: 2 įprastų dydžių, patinėliams ir patelėms, ir dviejų XL dy-
džių, patinėliams ir patelėms (12 cm didesnių). Iš visų rinkoje siūlomų 
plokščių kailiamaučiai Easy off yra geriausiai reguliuojamos, jas nau-
dojant, iki šiol buvęs varginantis ir daug laiko užėmęs darbas tapo 
daug paprastesnis ir lengvesnis.

  Plokščių korpusas yra paprastas, o pačios plokštės 
patikimos, atsparios ir paprastos naudoti 

 Išsiplečia 10 mm 
  Naujosios plokštės XL palyginti su tradicinėmis yra 

didesnės 2 dydžiais (12 cm) 
 Plokštėse įtaisytas tempimo mašinos atpažįstamas lustas 
  Kailiamaučiai Easy off tinka visoms populiarioms 

sistemoms

30200010  1  Plokštė Easy Off XL, patelė 16,25

  Ilgis be kojelės 113,5 cm, plotis ties pagrindu 8,5 cm

30200008  2  Plokštė Easy Off, patelė 10,68

  Ilgis be kojelės 101,5 cm, plotis ties pagrindu 8,5 cm

30200009  3  Plokštė Easy Off XL, patinėlis 20,30

  Ilgis be kojelės 132 cm, plotis ties pagrindu 11 cm

30200007  4  Plokštė Easy Off, patinėlis 11,35

  Ilgis be kojelės 120 cm, plotis ties pagrindu 11 cm

Kodas Produkto pavadinimas Kaina

Kodas Produkto pavadinimas Kaina

30300010   1  Rankovė Jasopels, patelė, 81 cm 2010, 500 vnt.  *

30300011  2  Rankovė Jasopels, patelė, 86 cm 2013, 500 vnt. *

30300013  3  Rankovė Jasopels, patelė, 95 cm 2014, 500 vnt. *

  Tinka XL plokštei, patelė 

30300003  4  Rankovė Jasopels, patinėlis, 95 cm 2010, 500 vnt.  *

30300004  5  Rankovė Jasopels, patinėlis, 100 cm 2013, 500 vnt. *

30300005  5  Rankovė Jasopels, patinėlis, 100 cm, 500 vnt. *

  Itin patvarios.

30300006  6  Rankovė Jasopels, patinėlis, 112 cm 2014, 500 vnt. *

  Tinka plokštėms XL, patinėlis

POPIERINIAI KAILIAMAUČIAI
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Jasopels markės valymo automato T5 dėka audinių augintojui 
Tommiui Hangaardui pavyksta ženkliai sumažinti darbo sąnau-
das ir pagerinti kokybę.

Tommis Hangaardas priklauso tiems augintojams, kurie teikia išskirti-
nį dėmesį smulkiausioms detalėms, kurių dėka iš kailių galima išgauti 
geriausias jų savybes.

– Man svarbiausia yra padaryti viską, ką galiu, kad į Kopenhagą iš-
siųsčiau kuo aukštesnės kokybės produktus,- pabrėžia Tommis Han-
gaardas.

Pastarąjį sezoną augintojas naudojo Jasopels markės valymo au-
tomatą T5 15 000 - 18 000 į centrą patenkančių kailių, gaunamų iš 3 
800 ūkyje auginamų patelių, galutiniam apdorojimui. 

– Naujoji mašina suminkština ir išvalo kailius geriau nei senoji sis-
tema. Manau, kad mašinoje įtaisyti šepečiai veikia geriau. Atrodo, 
kad šepečiai aukščiau pakelia kailio plaukus, - giria automatą Tom-
mis Hangaardas.

Kailiams išvalyti reikia mažesnių darbo sąnaudų
Anksčiau kailiai buvo valomi šepečiu ir minkštinami atskirai. 

– Naudojant valymo automatą kailių ruošimo aukcionui laikotarpiu 
reikia daug mažiau darbuotojų. Dabar pakanka vieno žmogaus, stovin-
čio prie mašinos, aš savo ruožtu tvirtinu etiketes su brūkšniniu kodu,- 
aiškina Tommis Hangaardas. 

Po Kalėdų kailių apdorojimo centre vyksta kailių paruošimo ir paka-
vimo darbai. 

– Darbą pradedame 6 val. ryto ir pakuojame kailius iki sutemų. Po 
to keliaujame į fermą. Valymo automato pagalba apdorojame 200-300 
kailių per valandą. Kadangi automatas yra labai greitas, darbus baigėme 
sausio viduryje,- pabrėžia Tommis Hangaardas.

Kailiai sulaukia geresnio įvertinimo
Valymo automate įtaisyta pūtimo sistema. Jai pritaikyta grįžtamo-
ji javų orapūtė. Oras prateka per filtro maišelį, kuris sulaiko dulkes ir 
pjuvenas.

– Valymo automatas yra itin veiksmingas, todėl pjuvenos tiek iš vil-
nos, tiek iš kailių plaukų pašalinamos nepriekaištingai,- aiškina Tommis 
Hangaardas. 

Šio proceso metu atliekami paskutiniai taisymai, kurie turi įtakos kai-
lio įvertinimui. 

– Manau, kad už mano kailius centras gauna didesnes sumas ir su-
laukia geresnių įvertinimų. Malonus liesti minkštas kailis neabejotinai 
sulaukia geresnio įvertinimo. Tuo nė neabejoju,- sako Tommis Hanga-
ardas.

JASOPELS MARKĖS KAILIŲ VALYMO AUTOMATAS  
T5 ATLIEKA PASKUTINIUS BŪTINUS TAISYMUS
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KAILIŲ LUPIMO MAŠINOS

JASOPELS VALYMO AUTOMATAS T5
KATALOGO NR. 32500001

52500016  Orapūtė Kongskilde 4.0 kW, 400V, 50 Hz 1.345,00

52500018  Orapūtė Kongskilde 5.5 kW, 400V, 50 Hz 1.879,00

32300018  Pereinamoji dozavimo mova ir orapūtė 

  Kongskilde 4.0 kW 2.710,00

32300019  Pereinamoji dozavimo mova, siurblys ir orapūtė

  Kongskilde 4.0 kW  3.365,00

Kodas Produkto pavadinimas Kaina Techniniai duomenys

Maitinimas   3 x 400 Volt + PE

Oro sunaudojimas   268 l/min. ir 8 barai

Matmenys   Ilgis: 200 cm, aukštis: 160 cm, plotis: 90 cm

Valymo automatas T5 valo, minkština ir paruošia kailius parduoti. Ciklo 
metu kailis kruopščiai išvalomas, o plaukai pakeliami. Pūtimo sistemos, 
per kurią oras pučiamas į kailius, dėka valymo automatas vieno ciklo 
metu pašalina pjuvenų likučius ir dulkes. Didelis našumas sutrumpina 
proceso trukmę ir pagerina kailių kokybę.

Naujasis valymo automatas yra 20 cm didesnis. Vietoje 1 konvejerio 
sumontuoti 2 konvejeriai, o tai pagreitina procesą. 

Prie įrengimo reikia prijungti siurbimo sistemą, kuri nukreipia pju-
venas ir dulkes tiesiogiai į talpyklą.

Kaina EUR be siurbimo sistemos,  
siurblio ir montavimo darbų:

20.260,00T5 šoninis latakas
32300020
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JASOP
Fodercentral Service A/S

Total supplier for mink feed  
kitchens

Exclusive distribution of CFS/
Wolfking feed kitchen machines

Petsmo mink feed tanks 

DME Weighing systems for 
mink feed tanks

New and renovated pumps  
manufactured specifically for 
mink feed

Forging and machine shop

Individual solutions in stainless 
steel 

Wide range of second-hand 
feed kitchen machines and 
mink feed tanks

JASOP
Fodercentral Service A/S

Industrivej 6,  4200 Slagelse, Danmark. Tel. +45 58 55 52 00,  Fax +45 58 50 10 31

http://www.CFS.com

Minkfoderanlægget til Foderfabrikken Lemvig er blot et af

mange komplette, fuldautomatiske, skræddersyede produk-

tions løsninger, som CFS har udviklet og installeret i tæt 

kontakt med kunder overalt i verden i de seneste 15 år. 

     CFS er førende indenfor løsninger til forarbejdning, 

forædling og pakning af kød, fisk, ost og dyrefoder. CFS 

leverer alt lige fra enkelt maskiner eller pakkematerialer til 

komplette produktionsløsninger inklusiv styresystemer og 

software hertil.

     CFS tilbyder ekspertise og professionalisme indenfor 

Foderfabrikken Lemvig har

valgt en totalløsning fra CFS

de forskellige områder via engagerede teams, som arbejder 

med forskning og udvikling, produktion, installation og 

produktsupport. Dette suppleres af vore “Teknologi Centre”, 

som er placeret strategisk i store industriområder verden 

over, hvor vi arbejder sammen med kunder om at teste og 

udvikle løsninger, som specifikt opfylder deres krav.

     Overalt bakkes alle vore produkter op af vort uovertrufne 

engagement i kundeservice, træning på produktionsstedet, 

teknisk support og et verdensomspændende distributions-

netværk indenfor reservedele og materialer.

Annonce.indd   1 20-05-2010   13:30:51
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PELTING MACHINES KAILIŲ LUPIMO MAŠINOS

Q-VEX CLIMA
KATALOGO NR. 34100002

  Tiksliam drėgmės ir temperatūros valdymui džiovykloje, 
ypač su vežimėliu MAXI 

 Optimali drėgmės ir temperatūros kontrolė 
  Užtikrina taisyklingą kailių džiovinimą 
  Įtaisyti drėgmės jutiklis ir termostatas, drėkintuvas ir 

kaitinimo elementas 
 Paprasta montuoti - įrengimą sudaro tik vienas vienetas 
  Būtinos elektros, vandens, vožtuvų ir oro pritekėjimo jungtys

Techniniai duomenys

Matmenys   plotis: 60 cm, aukštis: 183 cm, ilgis: 60 cm

Oro sunaudojimas   16.060 m³/val.

Kaitintuvas   9 kW

Svoris   125 kg

Maitinimas   400 V, 16 A

Vandens tipas   Vartojamasis

Slėgis   Min. 5 atmosferos

Kaina EUR be montavimo odarbų

10.795,00
DŽIOVYKLĖ Q-VEX CLIMA COMPACT HT
KATALOGO NR. 34100007

Džiovyklė Q-VEX Clima Compact HT. Džiovyklės Q-Vex Clima antstatas.

ORO DRĖKINTUVAS
KATALOGO NR. 34400002

Oro drėkintuvas sandėliui ir džiovyklai su drėgmės jutikliu ir 2 vožtu-
vais. Itin našus.

Kaina EUR be montavimo darbų 

1.960,00

Kaina EUR be montavimo darbų 

2.560,00
JASOPELS ĮRENGIMAS SANDĖLIUI

KATALOGO NR. 34200003

Iki 120 m3, su montavimu, EUR:

13.500,00
KATALOGO NR. 34200004

Iki 240 m3, su montavimu, EUR:

17.560,00

Oro drėkintuvas sandėliui ir džiovyklai su drėgmės jutikliu ir 2 vožtu-
vais. Itin našus.



 

ŠUKUOTUVAS SOFT BRUSH
KATALOGO NR. 31400001

ŠUKUOTUVAS T3
KATALOGO NR. 32300014
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KAILIŲ LUPIMO MAŠINOS

Techniniai duomenys

Maitinimas   3 x 400 V + N + PE 1,5kW

Oro sunaudojimas   50 l/min. it maks. 8 barai

Kištukas   CEE 16

Matmenys   Ilgis: 250 cm, aukštis: 130 cm, plotis: 90 cm5190-

Kaina EUR 

8.095,00

Valo ir šukuoja vieno ciklo metu. Šukuotuvą paprasta ir greita nau-
doti. Paruošia kailius parduoti ir suteikia jiems nepriekaištingą išvaiz-
dą. Plaukai pakeliami, todėl kailiai atrodo itin patraukliai ir yra paruoš-
ti vertinti.

 Paprastas naudoti
 Galima sumontuoti pjuvenų likučių siurbimo sistemą 
 Pakelia vilną ir plaukus

Techniniai duomenys

Maitinimas   3 x 400 V + PE

Oro sunaudojimas   1 l/min. ir 8 bar

Matmenys Ilgis:   55 cm, aukštis: 63 cm, plotis: 28 cm

Trys šepečiai (vienas viršuje ir du apačioje) nepriekaištingai pašalina 
iš kailio smulkius nešvarumus ir jį suminkština.

Kaina EUR 

1.350,00

32750002
Šepetys, melanžinis

32750003
Šepetys, natūralios spalvos

32750001
Šepetys, juodos spalvos

51900005
1Dvigubas krumpliaratinis diržas, 815 mm

51900004
Dvigubas krumpliaratinis diržas, 815 mm

51900177
Konvejeris
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KAILIŲ LUPIMO MAŠINOS

KAILIŲ MINKŠTINIMO AUTOMATAS
KATALOGO NR. 31400003

Techniniai duomenys

Oro sunaudojimas   0-10 bar

Matmenys   Ilgis: 220 cm, aukštis: 22 cm, plotis: 35 cm

Kailių minkštinimo automatas Quick Softer 4M yra itin našus. Auto-
matas minkština kailius po džiovinimo. Kailis rankiniu būdu įtaiso-
mas automate, po to perleidžiamas per kailį minkštinančių ritinėlių 
sistemą.

Kaina EUR

2.015,00
 Procesas vyksta automatiškai 
 Lietiniai ritinėliai 
 Tvirtas cilindras 
 Įtaisyta pjuvenų orapūtė

59100047
Vožtuvas 5/2 - MEV 25 ASS OO

Techniniai duomenys

Oro sunaudojimas   0,75 l/min. – 8 bar

Matmenys   Ilgis: 41 cm, aukštis: 34 cm, plotis: 34 cm

ETIKEČIŲ MAŠINA
KATALOGO NR. 32300033

ETIKEČIŲ MAŠINOJE YRA DĖTUVĖ, tinkama visų tipų etiketėms.

Kaina EUR 

3.365,0030400008
Kabės Senco B05 / 8 mm

51600004
Spyruoklė 0,3x3x130



KOMPRESORIAI
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PAGALBINĖS 
PRIEMONĖSIŠSAMESNĖS

33300009  Sraigtinis kompresorius 7,5 kW Reno Monzun, *

  10HK, talpykla 270 l, aušinamasis sausintuvas

33300010  Sraigtinis kompresorius 11 kW Reno Monzun, 15HK, *

  talpykla 270 l, aušinamasis sausintuvas

33300011  Sraigtinis kompresorius 15 kW Reno Monzun, 20HK, *

  talpykla 500 l, aušinamasis sausintuvas

33300012  Kompresorius Reno 5,5 kW, 7,5HK talpykla 200 l, *

  aušinamasis sausintuvas, našumas iki 1 800l/min.

33300017  Kompresorius KGK, 300-7522, 8 bar, 680l *

33300018  Sraigtinis kompresorius, 10HK, talpykla 300 l, *

  aušinamasis sausintuvas, 10 bar, 860 l

33300019  Kompresorius KGK, 15HK, talpykla 300 l, *

  aušinamasis sausintuvas, 10 bar, 1340l

33300020  Aušinamasis sausintuvas DRY18 – našumas iki 1 800 l/min. *

Kodas Produkto pavadinimas Kaina

Išsamesnės informacijos prašome teirautis telefonu.

Kiekvienas supranta, kaip svarbu turėti pakankamas oro atsargas 
ūkyje ir kaip trikdo dekompresijos sukeltos darbo pertraukos. 

Kitas trikdantis dalykas yra trukdžiai, atsiradę dėl vandens vožtu-
vuose arba variklyje. Pirmoji problema nėra labai rimta – pakanka 
akimirką luktelėti ir problema išsisprendžia, o štai susidorojimas su 
antruoju rūpesčiu gali užtrukti net kalias valandas ir daug kainuoti... 

Jeigu ketinate keisti turimą kompresorių, patariame įsigyti sraig-
tinį kompresorių. Išvardinsime priežastis. Visų pirma – šio kompre-
soriaus talpumas yra didesnis nei stūmoklinio kompresoriaus. Kom-

presorius veikia tyliau, o tai turi įtakos darbo aplinkos kokybei. Taip 
pat verta pridurti, kad visuose sraigtiniuose kompresoriuose yra 
įtaisyti liofilizatoriai. Tai reiškia, kad vandens kondensatas, paprastai 
susidarantis vamzdžiuose ir žarnose, yra pašalinamas iš suslėgto oro 
prieš į juos patekdamas. 

Jeigu naudojate naujesnės kartos stūmoklinį kompresorių, kurio 
dar nenorėtumėte atsisakyti, rekomenduojame papildomai įsigyti 
aušinamąjį sausintuvą. Tai yra pigiausias būdas apsisaugoti nuo dar-
bo prastovų ir brangaus remonto.

JOKIŲ PROBLEMŲ DĖL KOMPRESORIAUS 
IR VANDENS SUSLĖGTAME ORE
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PAGALBINĖS PRIEMONĖS

KAILIŲ ŽYMĖJIMAS

30700010  1  Pistoletas, ECONOMIC 26,35

30700011  2  Pistoleto adata 6,45

30700012  3  Ženklinamasis karulis, 13 mm, skirtas Mark II, 1000vnt. 8,90

Kodas Produkto pavadinimas Kaina

Kodas Produkto pavadinimas Kaina

30700002  1  Skiepijimo pistoletas, Shooter 2 ml 33,65

30700005  2  Stūmoklis ir O-žiedas skiepijimo pistoletui 10,20

30700006  3  Pistoleto butelio laikiklis 17,20

30700003  4  Pistoleto žarna su laikikliu 12,45

30700004  5  Quick lock (metalinis) 6,10

12600032  6  Žnyplės, modelis 7803 25,00

SKIEPAI

Kodas Produkto pavadinimas Kaina

12100005  1  Permaforte, 10 l 280,00*

12100004  2  Bioinsect, 750 ml 23,65*

12100002  3  Loppex, 5 kg 120,75*

12100003  4  Dimilin, 5 kg 207,00*

12100011   5  Priemonė nuo musių, Agita, 400 g 189,90*

PRIEMONĖS NUO BLUSŲ

12500016  1  Maišas atliekoms, skaidrus 3,00

30700019  2  Indas, baltas 28,70

12600034  3  Svarstyklės, be indo, 0-30 kg 580,00

12300068  4  Narvų numeriai su brūkšniniu kodu, lape 50 vnt. 9,80

12300023  5  Inventorizacinė kortelė, patinėlis, 1 metų 0,10

12300010  6  Inventorizacinė kortelė, patelė, 1 metų 0,10

12300027  7  Inventorizacinė kortelė, jaunikliai 0,10

12300013  8  Inventorizacinė kortelė, 4 metų 0,10

12600049  9  Pašaro kaušas 32,30

Kodas Produkto pavadinimas Kaina

PAGALBINĖS PRIEMONĖS

* Į kainą įskaičiuoti Danijoje galiojantys mokesčiai
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PAGALBINĖS PRIEMONĖS

Kodas Produkto pavadinimas Kaina

30500013  1  Peiliukas Gilette 5,40

30500011  2  Ašmenys, Paragon Nr. 23, siauri 0,40

30500005  3  Peilis, modelis Dick 2259-6 20,70

30500006  4  Peilis, modelis Dick 4070-4 13,40

30500020  5  Letenų sekatorius SX 100 59,50

30500021  6  Žirklių ašmenys SX 10 26,80

30500022  7  Stoperis SX 10, nailonas 3,95

30500014  8  Rankinis iškaišymo įrankis, su rankenomis 100,00

30500015  9  Peilis uodeginės dalies iškaišymui, 5 vnt. 6,70

30500016  10  Rapid steel action 118,30

12600002  11  Transportavimo narvas, 5 x 5, su nauju uždoriu 20,00

12600004  12  Gaudyklė, tinklinė, 1 x 1 18,20

12600028  13  Gaudomasis tinklas su plieniniu rėmu 73,70

12600029  14  Gaudymo žnyplės, patelės 57,50

12600053  15  Grėblys, Galax, 15-os dantukų, reguliuojamas 46,60

12600052  Grėblys, 16-os dantukų, plotis: 60 cm 46,60

30500024  16  Plastikinis maišas, šviesus, 60 x 120 itin tvirtas 0,75

33900025  17  Kibiro stovas, triratis 270,00
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Kodas Produkto pavadinimas Kaina

12400010  1  Pirštinė, Nr. 178, dešinė 33,65

12400011  Pirštinė, Nr. 178, kairė 33,65

12400012  2  Pirštinė, Nr. 178, dešinė, mot. 33,65

12400013  Pirštinė, Nr. 178, kairė, mot. 33,65

12400002  3  Pirštinė, Nr. 183, dešinė 24,18

12400003  Pirštinė, Nr. 183, kairė 24,18

12400004  4  Pirštinė, Nr. 185, dešinė 50,80

12400005  Pirštinė, Nr. 185, kairė 50,80

12400018  5  Pirštinė, Nr. 562, dešinė 23,65

12400019  Pirštinė, Nr. 562, kairė 23,65

12400022  6  Pirštinė, Nr. 563, dešinė 31,75

12400023  Pirštinė, Nr. 563, kairė 31,75

12400029  7  Suvirintojo pirštinė, 5-pirštė, Nr. 663 8,24

12400033  8  Pirštinė, Europa 10,67

12400037  9  Ūkinė pirštinė, Classic artic 16,90

12500001  10  Pirštinė Ninja HPT CE-11 3,40

12400051  11  Vienkartinė batų apsauga 14,60

PIRŠTINĖS

PAGALBINĖS PRIEMONĖS
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MOKYMAI

Susitikime mokymuose Herninge penktadienį, 2016 metų rug-
pjūčio 26 dieną. Mokymų metu pademonstruosime kai kuriuos 
iš mūsų garsiųjų kailių lupimo įrengimų.

Turėsite galimybę įsitikinti, kaip lengva dirbti naudojant mūsų nau-
jąsias reguliuojamas plokštes Easy Off. Kviečiame pokalbio su mūsų 
pardavėjais ir serviso darbuotojais.

MOKYMAI HERNINGE
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PAGALBINĖS PRIEMONĖS

PARDAVIMO IR TIEKIMO SĄLYGOS

Šios pardavimo ir tiekimo sąlygos galioja visiems įmonės Jasopels A/S (Jasopels) 
vykdomiems tiekimams, nebent būtų susitarta kitaip. 

1.   Brėžiniai, įrankiai ir kt. 
1.1.   Visi brėžiniai ir kiti techniniai dokumentai, kuriuos Jasopels gali pristatyti Klientui, 

lieka Jasopels nuosavybė ir negali būti dauginami arba naudojami kitokiu 
neleistinu būdu. 

2.  Projektai
2.1.  Jasopels pasilieka teisę be išankstinio pranešimo atlikti projekto pakeitimų, 

neturinčių įtakos projekto funkcionalumui. Produktų atveju, gaminamų 
pagal Kliento pateiktą specifikaciją, Klientas privalo užtikrinti, kad produktai 
nepažeidžia trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisių. 

3.  Prekės, gaunamos iš išorės 
3.1.  Prekės, perduodamos Jasopels perdirbti, arba bet kurios kitos Jasopels 

perduodamos medžiagos, priklausančios Klientui, laikomos Kliento sąskaita 
ir rizika. Jasopels neprisiima atsakomybės už galimus nuostolius arba žalą. Ši 
atsakomybė tenka Klientui ir turi būti apdrausta. 

4.  Pastogių pristatymas į audinių ūkius 
4.1.   Klientas įsigyja ir palaiko draudimą nuo visų statybos rizikų tol, kol visi nustatyti 

trūkumai bus pašalinti. Įmonė Jasopels turi būti įtraukta į draudimą. 
4.2.   Klientas nustato pagrindines statinio linijas ir aukštį (lygius), visus kitus 

parametrus nustato Jasopels. 
4.3.   Klientas privalo gauti ir sumokėti už visus būtinus statybos leidimus. 
4.4.   Klientas prisiima riziką, susijusią su trukdžiais, kylančiais dėl gruntinių vandenų, 

grunto sąlygų, taršos ir t. t. 
4.5.   Eksploatacinius vamzdžius, drenažines linijas ir elektros jungtis statybos vietoje 

įrengia Klientas. 

5.  Pasiūlymas ir patvirtinimas 
5.1.   Jeigu nenustatyta kitaip, įmonės Jasopels pateikti pasiūlymai galioja 14 

(keturiolika) dienų nuo pasiūlymo pateikimo datos. 
5.2.   Klientas privalo patvirtinti pasiūlymo priėmimą raštu, be jokių pastabų dėl 

pasiūlyme nustatytų sąlygų, ir grąžinti patvirtintą pasiūlymą iki pasiūlymo 
galiojimo pabaigos. Jeigu patvirtinimas neatitinka pateikto pasiūlymo, 
patvirtinimas pripažįstamas nauju pasiūlymu. Tokio patvirtinimo turinys nesaisto 
įmonės Jasopels, nebent Jasopels raštu, atsižvelgusi į esamus neatitikimus, 
patvirtina naująjį pasiūlymą. 

6.  Kaina 
6.1.   Nurodytos kainos yra pagrįstos kainomis ir išlaidomis, tarp jų žaliavų kainomis, 

atlyginimų ir kitais gamybos kaštais, galiojančiais pasiūlymo/užsakymo 
pateikimo dieną. Pirmiau minėtoms kainoms ir išlaidoms (įskaitant pasikeitusius 
arba naujus mokesčius ar muitus) pasikeitus prieš vykdant tiekimą, Jasopels gali 
atitinkamai pakoreguoti siūlomas / patvirtintas kainas. 

7.  Tiekimas 
7.1.   Tiekimai iš įmonės Jasopels vykdomi remiantis INCOTERMS 2010 EX WORKS 

Jasopels, buveinė Bordinge, Danijoje, sąlygomis, nebent būtų susitarta kitaip. 
7.2.   Jeigu prekių tiekimo Klientui būdą renkasi Jasopels, Jasopels bus traktuojama 

kaip Kliento agentas, veikiantis Kliento sąskaita ir pastarojo rizika. Tokiais atvejais, 
remiantis krovinių vežimą reglamentuojančiais teisės aktais, disponavimo 
prekėmis teisės priklauso įmonei Jasopels, kuri gali imti mokestį už prekių 
pristatymą. Tokiais atvejais pristatymas bus vykdomas automobilių transportu. 

7.3.   Pristatymo terminas skaičiuojamas nuo dienos, kai Jasopels gauna visą 
informaciją apie užsakymo vykdymą, įskaitant visą būtiną techninę informaciją. 

7.4.   Visi pristatymo terminai yra apytiksliai. Vėlavimas pristatyti prekes gali būti 
pripažintas tik praėjus ne mažiau kaip 30 (trisdešimčiai) dienų nuo sutarto 
pristatymo termino. 

8.  Gavimo sertifikatas. 
8.1.   Kiekvienas tiekimas, vykdomas iš Danijos, turi būti patvirtintas Kliento pasirašytu 

gavimo sertifikatu. Sertifikatas patvirtina, kad prekės, kirtusios sieną, yra gautos, ir 
yra pridedamas prie kiekvienos išrašytos sąskaitos faktūros. 

8.2.   Klientas privalo pasirašyti sertifikatą (data, gavimo vieta, parašas) ir jį išsiųsti 
įmonei Jasopels el. paštu (nuskanuota pasirašyto dokumento versija), paštu arba 
MMS (pasirašyto dokumento nuotrauka). 

9.  Atsiskaitymas 
9.1.   Atsiskaitymo suma neto yra grynųjų pinigų suma neto. Jeigu atsiskaityti 

vėluojama, skaičiuojami dviejų (2) procentų delspinigiai už kiekvieną pavėluotą 
mėnesį ar jo dalį. Klientui neįvykdžius įsipareigojimo sumokėti už prekes, 
Jasopels gali sustabdyti visų kitų Kliento užsakymų vykdymą. Jeigu įsiskolinimo 
suma nebus sumokėta per kitą Jasopels nustatytą terminą, Jasopels gali 
nutraukti visas su Klientu sudarytas sutartis. 

10.  Nuosavybės teisė 
10.1.   Jasopels išsaugo nuosavybės teisę į parduotas prekes tol, kol Klientas atsiskaito 

už prekes. 

11.  Nenugalima jėga 
11.1.   Susiklosčius nenugalimos jėgos aplinkybėms, tokioms kaip streikai ir prastovos, 

lokautai, gaisrai, potvyniai, reikšmingos veiklos pertraukos, karo veiksmai, 
eksporto ir importo draudimai, vyriausybių intervencijos, ledo, laivo apgadinimo 
arba nuskendimo sukelti apsunkinimai, pristatymo vėlavimai, subrangovų 
tiekiamų žaliavų arba energijos nepristatymas arba netinkamas pristatymas, 
kurių Jasopels negali kontroliuoti, Jasopels gali atidėti užsakymo vykdymą arba 
jį panaikinti. Tokiu atveju Klientas neturi teisės reikalauti žalos atlyginimo arba 
reikšti bet kokias kitokias pretenzijas įmonei Jasopels. 

12.  Reklamacijos ir jų teikimo terminas 
12.1. Klientas privalo nedelsiant po pristatymo patikrinti jam pristatytų prekių būklę. 
12.2.   Reklamacijos, susijusios su akivaizdžiu broku ir defektais, kuriuos galima 

nustatyti kontrolės metu, minėtos punkte 11.1., turi būti įforminamos raštu, ne 
vėliau kaip per aštuonias (8) dienas nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos ir 
pristatymo dienos. Kitais atvejais reklamacijos turi būti teikiamos ne vėliau kaip 
per aštuonias (8) dienas nuo momento, kai Klientas sužinojo apie aplinkybes, 
kurios yra pagrindas reklamacijai teikti. Jeigu pirmiau nustatytų terminų nebus 
laikomasi, reklamacijos nebus pripažįstamos. 

12.3.  Jasopels atsakomybė už defektus, minėta 12.2 punkte, nebegalioja, jeigu Jasopels 
negauna Kliento reklamacijos per vienus (1) metus nuo prekių pristatymo dienos. 

13.  Atsakomybė 
13.1.   Jeigu pristatyti prekes vėluojama dėl Jasopels kaltės, Jasopels prisiima 

atsakomybę už dokumentais pagrįstus Kliento nuostolius, patirtus dėl vėlavimo, 
Danijos įstatymų nustatyta tvarka. Klientas neturi teisės į operacinių nuostolių, 
negauto pelno arba kitokių netiesioginių nuostolių atlyginimą, įskaitant 
nuostolius, kuriuos Klientas patyrė dėl teisinių santykių su trečiaisiais asmenimis. 
Žalos atlyginimo suma yra ribota ir neviršija sutartos pavėluotai pristatytų prekių 
įsigijimo kainos. 

13.2.   Defektų, atsiradusių vežimo metu, dėl kurių galima reikalauti žalos atlyginimo iš 
Jasopels, atveju, Jasopels gali savo nuožiūra arba pašalinti defektus, arba pakeisti 
prekes, su sąlyga, kad visi šie veiksmai bus atlikti per trisdešimt (30) dienų nuo 
Kliento nustatytu laiku įmonei Jasopels pateiktos rašytinės reklamacijos dienos, 
paliekant Jasopels galimybę nuspręsti, ar prekių defektas bus pašalintas, ar 
prekės bus pakeistos naujomis. Jeigu prekių pristatymo vieta yra už Danijos 
ribų, Klientas privalo savo sąskaita pasirūpinti prekių pristatymu į Daniją arba 
padengti Jasopels dėl būtinybės pašalinti defektą už Danijos ribų patirtas 
papildomas išlaidas. Jeigu Jasopels pašalins defektus arba pakeis prekes, Klientas 
nebegalės reikšti įmonei Jasopels jokių kitokių pretenzijų dėl nustatytų defektų. 
Jeigu Jasopels nepašalins defekto arba nepakeis prekių, Jasopels išmokės žalos 
atlyginimą Danijos įstatymų nustatyta tvarka. Klientas neturi teisės į žalos, 
patirtos dėl operacinių nuostolių, prarasto pelno arba kitokių netiesioginių 
nuostolių, atlyginimą, įskaitant Kliento nuostolius, patirtus dėl teisinių santykių 
su trečiaisiais asmenimis. Žalos atlyginimo suma yra ribojama iki sumos, lygios 
defektų, atsiradusių prekių vežimo metu, pašalinimo išlaidoms, ir negali viršyti 
nustatytos pirkimo kainos. 

13.3.   Jasopels neatsako už prekes ta aprėptimi, kuri nėra nustatyta galiojančio Danijos 
atsakomybės už prekes įstatymo. Jasopels neatsako už patirtus operacinius arba 
kitokius netiesioginius nuostolius. Jeigu Jasopels prisiima atsakomybę trečiųjų 
asmenų atžvilgiu, Klientas privalo atsisakyti įmonei Jasopels reiškiamų pretenzijų 
įstatymų nustatyta tvarka. Klientas sutinka atvykti į teismą, nagrinėjantį 
atsakomybės už Jasopels produktą bylą. 

14.  Teismingumas ir taikytina teisė 
14.1.   Visi ginčai, kilę tarp šalių, bus sprendžiami Herningo teisme, Haraldsgade 28, 

7400 Herningas, Danija. Įmonė Jasopels gali savo nuožiūra kreiptis dėl bylos 
iškėlimo į kompetentingą Kliento buvimo vietos teismą. 

14.2.  Visi tarp šalių kilę ginčai bus sprendžiami vadovaujantis Danijos įstatymais, 
išskyrus bylas, pavaldžias Danijos tarptautinei teisei. 

2015 metų kovas
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KONTAKTAI

Springbrook Fur Farm Limited
1561 Berlett’s Road, 
St. Agatha, Ontario, N0B 2L0, 
Kanada 
Tel.: + 1 519 885 0970 
Faks.:  + 1 519 885 2373
El. paštas: springbrk@golden.net

Ipves
Nijkerkerstraat 51
3882 LD Putten, Olandija 
Tel.: + 31 341 769 094 
Mob: + 31 06 11406122 
El. paštas: info@ipves.nl

MINKOMAT AB
Gottåkravägen 14B 
23641 Höllviken, Švedija 
Tel.: + 46 404 50320 
Mob: + 46 706 004 800
El. paštas: minkomat@telia.com

Mon ehf
Ásaskóli 801 Selfoss, Islandija 
Tel.: + 354 865 8776
El. paštas: kast@pax.is

Ert Eelmets
Ertel.ee OÜ 
Vääna 7-18 
11612 Tallinn, Estija 
Mob:  +37 250 316 42 
Faks.  +37 253 071 537 
El. paštas:  ert@ertel.ee, 
 info@ertel.ee 
skype:  ert.eelmets

Jasopels Sp. z o.o.
ul. Koscielna 26 
62-001 Chludowo, Lenkija 
Tel.:  + 48 61 855 2776 
Faks.:  + 48 61 811 7610
El. paštas: js@jasopels.pl

Savi di Pozza Luciano
Contra Pezzini, 2
36062 Conco VI, Italija
Tel.:  + 39 042 470 0379 
Faks.:  + 39 042 470 0379 
Mob:  + 39 339 755 7356 
El. paštas: pozzaluciano@alice.it

Einar Johan Sirevag
Havraskaret 17 
4364 Sirevag, Norvegija 
Tel.:  + 47 909 652 01 
Faks.:  + 47 514 366 36 
El. paštas: ej-si@online.no

OY Petsmo Products AB
Kruunantic 30
65230 Vaasa
Suomija 
Tel.:  +358 207908611 
Faks.:  +358 63234655 
El. paštas: jens.osterberg@wel-mach.fi

UAB Zverininkystes Iranga
Žalioji g. 10 
Kretingalė, Klaipėdos r. 
LT - 96044 Lietuva 
Mob:  +37 061 254 601 
Faks.:  +37 046 446 757 
El.paštas: rrybakas@gmail.com, 
 iranga.parts@gmail.com

Nikolaos dim. Kafasis
Thoma Tsipou str. 34 
50300 Siatista, Kozani, Graikija 
Tel.: +30 694 793 3813 
Tel.: +30 694 484 1599 
El. paštas: kafasis@hol.gr

Shanghai Petsmo Trading Co., Ltd.
Puxing Road, Fangxian District
Room 180 
Sixth Building No. 8989
Shanghai, Kinija 
Att.:  John Asmussen
Mob:  (+45) 60 62 21 53 
 (+86) 1368 3646572

Visotenic, S.L.
Pol. ind. „Área 33”, zona 10, n’2
36540 Silleda (Pontevedra) 
Ispanija 
Tel.:  (+34) 661.423.635 
 (+34) 650 342 982 
El. paštas: visotenic@gmail.com

Bank:
Danske Bank, 
Prinsensgade 11, 
DK-9000 Aalborg, Danija
SWIFT:  DABADKKK
IBAN:  DK7030003201396719

JASOPELS A/S – BUVEINĖS ADRESAS
Fabriksvej 19 · DK-7441 Bording, Danija
Tel.: +45 89 20 61 88
Mob.: +48 509 161 333
Faks.:      +45 89 20 61 87 
Interneto svetainė: www.jasopels.com 

Pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00 - 16.00 CET
Penktadieniais                     8.00 - 14.00 CET
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EKSPORTO PARDAVIMAI +48 61 892 70 91

Mogens Kristensen
Sales Manager

+45 30 17 28 33
mk@jasopels.com

Poul Bach
CEO Jasopels A/S
+45 30 17 28 04

pab@jasopels.com

 
ADMINISTRACIJA +48 61 892 70 91

Kasia Matysiak
Office manager

+ 48 509 16 13 33     
km@jasopels.com

Pia Tougaard Lau
Salessupport- and

Marketing Manager
+ 45 30 17 28 95     

ptl@jasopels.com

Anna Frackowiak
Office assistant

+ 48 517 750 512     
af@jasopels.com

LOGISTIKA

Tommy Christensen
tc@jasopels.com

Bent Andsbjerg  
Andersen

ba@jasopels.com

Palle Hansen
Sales consultant
+45 30 17 28 22

ph@jasopels.com

Brian Skødeberg
Nielsen

Service/Consultant
+45 30 17 28 06

bsn@jasopels.com

Børge Vind
Sales consultant
+45 30 17 28 05  

bv@jasopels.com

SERVISO KONSULTANTAI

Kim Spanner
Service Technical 

support
ks@jasopels.com

Danni H. Jensen
Service Technical 

support
dhj@jasopels.com

Kim Dahl Nielsen
Service

Technical supervisor
kdn@jasopels.com

TURINYS KONTAKTAI

3 Įžanga 

4 Vielos tinklas 

6  Veisimo būdos 

8  Rėmeliai, apkaustai, spaustukai 

11  Vandens tiekimo įranga 

12  Audinių ūkio pastogės 

16  Plieniniai stovai 

17  Nešvarumų nuvedimo sistemos 

18  Interviu su augintoju Kristenu Have Meldgaardu 

19  FarmManager 

20  Interviu su augintoju Jacobu Bjerregaardu 

21  Interneto svetainė 

22  Jasopels šėrimo vežimėliai 

24  Šėrimo vežimėlių atsarginės dalys 

25  Interviu su augintojais Jacku ir 

 Larsu Kristensenais 

27  Pašarų bokštai ir Gas One 

28  Kūnų vežimėlis ir gasbox 

29  Interviu su Varde kailių apdirbimo centro

 „Pelting Center Sydvestjydsk“ atstovu 

30   Interviu su augintojais Szymonu 

 ir Grzegorzu Musialomis

31  Jasopels būgnai 

32  Interviu su augintojais Henningu 

 ir Allanu Christensenais 

38  Interviu su augintojais Szymonu 

 ir Grzegorzu Musialomis 

39  Pjaustymo mašina Jasopels T4 XL 

40  Pjaustymo mašinų atsarginės dalys 

41  Mokymai 

42  Kailiu mašina T11

46  Interviu su Danieliu Teodorczyku 

 iš įmonės Norpol 

47  Kailių atskyrimo robotas Jasopels XXL 

49  Jasopels MaxiHook T5 

50  Iškaišymo automatas Jasopels T6 

52  Interviu su augintoju Jensu Bukholtu 

53  Iškaišymo automatas Jasopels T4 

54  Interviu su augintojais Tomaszu Lelasu 

 ir Hubertu Kozłowskiu 

56  Jasopels gremžimo sparnuotės 

58  Iškaišymo automato atsarginės dalys

59  Pjuvenos 

59  Frezu atnaujinimas 

60  Interviu su augintoju Konradu Piwońskiu 

61  Tempimo mašina Jasopels 

 WRAP T5 MaxiStretch 

63  Interviu su augintoju Konradu Piwońskiu 

64  Vežimėlis Jasopels Maxi 

65  Kailiamaučiai Easy off 

66  Interviu su augintoju Tommiu Hangaardu 

67 Kailių valymo automatas Jasopels T5 

69  Q-VEX Clima 

70  Minkštas šepetys Soft Brush 

71  Kailių minkštinimo automatas 

72  Kompresoriai 73 Pagalbinės priemonės 

75  Pirštinės 76 Mokymai Herninge 

77  Pardavimo ir tiekimo sąlygos 

78  Platintojai užsienyje 

79  Kontaktai
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