
Et nyt Jasopels Flåtårn Automatisk betyder lettere arbejdsgang 
med langt mindre fysisk slid i pelssæsonen

Aldrende medarbejdere var hovedårsagen til at Henning Henriksen i 
den seneste sæson investerede i et nyt Jasopels Flåtårn Automatisk.

– De, der hjælper mig i pelssæsonen er, som jeg, omkring 50 år. 
Så hvis jeg skulle have dem til at flå i hvert fald fem år mere, var der 
behov for aflastning. 

– Det gamle flåtårn var meget fysisk krævende, men den nye 
model kan selv tage skindet, og derfor er den arbejdsplads nu langt 
mindre fysisk anstrengende, fortæller han.

Henning Henriksen havde tidligere investeret i en Jasopels Flå-
maskine T11, som han har været begejstret for.

– Det er en maskine, jeg selv har været meget glad for, men med 
den nye model er vi helt i mål, så det ikke er nær så belastende, kon-
kluderer han.

 Også de fysiske dimensioner passer godt ind i pelseriet.
– Jeg ser det også som en fordel, at flåtårnet er ret kompakt. Det 

gør, at vi kan holde hele pelseriet samlet, så vi behøver ikke gå ret 
langt fra det ene opgave til den anden, siger Henning Henriksen.

Overgangen til det nye flåtårn betyder også overgang til et el-
drevet system.

– Det er altså helt fantastisk. Det betyder, at vi kan styre proces-
sen meget bedre, fordi vi har et mere dynamisk træk i dyr og skind, 
fremhæver Henning Henriksen. 

Aftenarbejde i hele sæsonen
Henning Henriksen har 2.400 tæver og pelsede 13.000 mink i den 
seneste sæson, og i den sammenhæng ser han Jasopels Flåtårnet 
Automatisk som det rigtige valg.

– Den er også rigtig interessant rent prismæssig. I forhold til det 
antal skind vi skal have igennem, så passer flåtårnet godt ind. Vi 
overvejer faktisk at købe en mere, siger Henrik Henriksen.

I modsætning til mange andre pelsavlere, så flår han og med-
hjælperne om aftenen.

– Vores hjælpere kommer efter almindelig arbejdstid, og vi skal 
have 6-700 skind igennem, derfor er vi lidt pressede. Vi forsøger at 
holde søndag fri, men arbejder lørdag kl. 07.00 - 15.00 og laver ca..  
og har arbejder også lørdag fra kl. 7.00 til 15.00 og laver ca. 1.200 
skind, forklarer Henning Henriksen.

Han erkender, at det måske bliver lidt dyrere at arbejde på den 
måde.

– Men det er altså dejligt, at jeg kan få hjælp af de samme folk, 
og er fri for at hente nye ind hvert år. 

– Den store erfaring gør også, at de selv reparerer og servicerer 
maskinerne – de tager selv initiativ, uden at spørge først. Det er en 
kæmpe fordel, understreger Henning Henriksen. 
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