
Med Jasopels Tanemaskine T5 Maxi Stretch og taner er tane-
arbejdet blevet markant nemmere og har hævet kvalitet og 
skindstørrelser

Far og søn, Bjarne og Michael Mikkelsen, driver sammen minkfar-
men Kær I/S med 10.000 tæver, hvor de frem for alt satser på omhu 
og kvalitet.

I forrige sæson fik de en Jasopels Tanemaskine T5 Maxi Stretch 
ind i pelseriet og i den seneste sæson kom endnu en maskine til.

– At vi køber igen til den seneste sæson fortæller måske aller-
bedst, hvor glade vi er for maskinen, siger Bjarne Mikkelsen.

Selve flåarbejdet sker hos en kollega, som også står for skrabnin-
gen af hannerne. Det resterende pelsarbejde sker hjemme på farmen.

– Med Tanemaskinen bliver skindene trukket godt og wrappen 
kan holde størrelsen til skindene er tørre. Alle vores streg-skind røg 
tilbage – det gør de ikke længere efter vi gik over til den nye maski-
ne, fremhæver Michael Mikkelsen

Samtidig gør de nye Jasopels taner det meget lettere at tage 
skindene af.

– Det er nærmest blevet damearbejde. Det var det bestemt ikke 
tidligere – det var hårdt arbejde, erkender Bjarne Mikkelsen.

God opbakning bag maskine og taner
I løbet af en arbejdsdag på otte timer bliver der sat ca. 1.600 skind 
på taner med de to maskiner.

– Det vigtigste for os er kvalitet i arbejdet, og det skal der være 
en bevidsthed om hos vores medarbejdere. Vi arbejder ikke på ak-
kord, men går i stedet efter kvalitet. Det er der, hvor vi tjener de fle-

ste penge og det er også der man får den største tilfredsstillelse ved 
arbejdet, understreger Bjarne Mikkelsen.

Han vurderer, at wrapperen laver et godt stykke arbejde, og så er 
han glad for statistikfunktionen i maskinen.

– Når vi tager tallene fra maskinen og sammenligner den med 
salgsstatistikken, som vi får fra København, så er der overensstem-
melse – det var der ikke før, fortæller Bjarne Mikkelsen.

Trods jysk beskedenhed er han godt tilfreds med opbakningen 
omkring de nye maskiner.

– Vi må give en ros til Jasopels. Det er dejligt at købe et produkt 
med god opfølgning, og at der ikke er ventetid på service, siger Bjar-
ne Mikkelsen.  
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