
NEM INDKØRING AF NYT PELSERI  
MED JASOPELS FLÅLINJE

Hjælp til projektering
Tidligt i processen var Kenneth Dalentoft sikker på, at Jasopels skulle 
være leverandør af flålinjen.

– Jeg fik god hjælp af Jasopels i projekteringsfasen. De kom med 
skitseforslag til hvordan maskinerne skulle stå, og i hovedtræk er de 
forslag blevet fulgt med lidt småjusteringer, fortæller han.

En af fordelene ved at bygge op fra bunden er, at langt flere de-
taljer kan gennemtænkes, inden projektet bliver sat i gang.

– Det betyder, at vi har kunnet indrette det hele så rationelt som 
muligt. Fra dyrene kommer ind i pelseriet, har vi lavet et godt flow, 
så vejene ikke bliver krydset. Det eneste tidspunkt det sker, er når 
skindene er pakket og skal ud ad døren, fremhæver Kenneth Dalen-
toft.

Opstarten kom meget tæt på sæsonstart, og her er der roser til 
serviceteamet.

– Vi har haft servicemontører et par gange i sæsonen, men ellers 
har vi kunnet klare resten selv med telefonsupport. Her var det en 
kæmpe hjælp, at vi havde været på kursus, fordi meget så kunne 
klares med hjælp over telefonen, fortæller Kenneth Dalentoft.

Kenneth Dalentoft indviede i 2015 sit eget pelseri med en Jaso-
pels flålinje, der gav nem indkøring trods en del nye medarbej-
dere og opstart i nye lokaler

En støt stigende produktion fik Kenneth Dalentoft fra Skærlund 
Mink i/s til at etablere eget pelseri til sæsonen 2015. Han har i dag 
4.500 tæver fordelt på seks farvetyper og pelsede i første sæson 
23.500 mink, der på sigt skal vokse til ca. 28.000.

– I forhold til at alt var nyt vil jeg sige, at det er gået nemmere 
end forventet. Vi havde vores opstartsvanskeligheder og lå på kun 
ca. 1.200-1.300 pelsede mink de første dage. Jeg tænkte ”det her bli-
ver svært”, men i løbet af 4-5 dage kom vi op på 1.800- 2.300 om 
 dagen, fortæller Kenneth Dalentoft.

Han vurderer, at succesen skyldes en kombination af medarbej-
dere og en flålinje, der var stabil og enkel at arbejde med.

Enkelhed der kan udvides
I pelseriet arbejdede 10 medarbejdere seks dage om ugen, hvoraf 
flere aldrig havde arbejdet i et pelseri før.

– Fælles for os alle var dog, at vi havde været på kursus hos Jaso-
pels, så vi var forberedte. Det betød også, at vi nemmere kom over 
de vanskeligheder, vi stødte på og havde som oftest kun behov for 
lidt telefonsupport, fortæller Kenneth Dalentoft.

Pelseriet består af Jasopels Skrabeautomat T6, Jasopels Krops -
trom le, Jasopels Opskæremaskine T4 XL, Jasopels MaxiHook T5, Jaso   -
pels Flåmaskine T4 XL, Jasopels Skindtromle, Jasopels Tanemaskine 
T5 Maxi Stretch og Jasopels Skindrenserautomat T5. Derudover er 
der også et skindflyttesystem og savsmuldstransport. Det var vig-
tigt for Kenneth Dalentoft, at der var en høj kapacitet med en lille 
 risiko for fejl.

– Det vigtigste for mig er ikke at kunne pelse flest mulige mink, 
men at vi tager det vi kan nå, hvor kvaliteten er i orden.

– Derfor har vi valgt de her maskiner. Der er mange maskiner på 
markedet, men Jasopels flålinje passer fint med den måde, vi gerne 
vil arbejde på, og så er den både nem og billig at udvide, hvis det 
bliver aktuelt, vurderer Kenneth Dalentoft.
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