
Martin Sinkjær har kunnet øge skindkvaliteten på pelseriet 
med Jasopels Skrabeautomat T6 – han har i den seneste sæson 
bearbejdet 390.000 skind

Martin Sinkjær driver et stadig voksende pelseri, der den seneste 
sæson pelsede mink for 29 avlere. Det blev til i alt 390.000 mink, der 
gik gennem pelseriet med 24 timers drift seks dage om ugen. 

– Vi har i fire år haft en Jasopels Skrabeautomat T6 og fik endnu 
en til den seneste sæson. Vi er begejstrede for modellen, der sikrer 
stor ensartethed og meget lidt vedligehold, fortæller Martin.

I alt er 62 ansatte beskæftiget i pelssæsonen, og et af de vigtig-
ste elementer i driften er pålidelighed og kvalitet. 

– Den nye skrabeautomat er bedre til at holde en god og jævn kva-
litet. Og så er den bygget, så de bevægelige dele som aksler, luftstemp-
ler og bøsninger er beskyttede fra fedt og snavs, fremhæver Martin.

Kvalitet frem for kvantitet
Et hurtigt arbejdsflow i pelsarbejdet er ikke det vigtigste for Martin 
Sinkjær.

– Vi er et langsomt pelseri, fordi vore kunder betaler ikke for 
kvantitet, men kvalitet. Selvfølgelig tænker jeg i tid, men tiden må 
ikke presses i forhold til det, som kommer ud i den anden ende, un-
derstreger han.

Med toholdsskift og fire skrabemaskiner er der mange maskin-
operatører inde over skrabearbejdet.

– Her er det forbavsende lidt, vi behøver at justere på maskinerne. 

Det vigtigste er, at grundindstillingerne er på plads fra starten og at 
man afpasser hastigheden til det, der fungerer bedst, siger Martin.

Han vurderer, at man sagtens kunne øge hastigheden, men så 
begynder kompromiserne, at komme på kvaliteten.

Enestående skraberuller
Som mange andre har Martin opdaget, hvor nemt det er at skifte 
skraberuller på T6’eren.

– Det tager 5 minutter i forhold til 25 på den tidligere model. Det 
er vanvittigt nemt at skifte ruller og nok den altafgørende faktor for 
at jeg købte den, siger han.

Særligt de nye skraberuller er noget, der vækker begejstring.
– De nye ruller er simpelthen enestående. Jeg tror, at den hårde in-

der kerne er med til, at rullen holder sig meget mere i balance i hele 
skrabe-processen. Derfor er den ikke helt så hård ved skindene. Jeg tror 
aldrig, vi har revet så få skind, som vi har gjort i den seneste sæson.

– Det virker for mig som om rullen ligesom skærer mere, end 
den trykker fedtet af. Det er uden diskussion en fantastisk forbed-
ring, fastslår Martin. 

I pelseriet bliver rullerne skiftet efter 5.000 til 6.000 skind – det 
passer med cirka et rulleskift i døgnet.

– Samlet set er Jasopels Skrabeautomat T6 den absolut bedste 
investering, vi har lavet, når vi ser på vores produktion, hvor vi skra-
ber 24 timer i døgnet. Det har givet en markant højere kvalitet og  
langt mere sikker drift, konkluderer Martin Sinkjær.
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