
En ny pelsrobot giver større frihed i pelssæsonen og optimere 
skindkvaliteten for Hans og Claus Christensen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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