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

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

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

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

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

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

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

I to sæsoner har man hos Tvis Pelsdyrfarm brugt to Jasopels Opskæ-
remaskiner T4 med poteklip.

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

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

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

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

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

JASOPELS OPSKÆREMASKINE T4 XL  
MED POTEKLIP GIVER BEDRE ARBEJDSGANG

GOD HELHEDSLØSNING MED OPSKÆRER OG FLÅBORD
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