
Overgangen til Jasopels tanesystemet hos Bøgballe Mink har 
givet højere kvalitet, færre fejl og en mere optimal størrelse på 
de færdige skind

Et aldrene anlæg til taning hos brødrene Klaus og Kent Hermansen 
blev for tre sæsoner siden skiftet til Jasopels Tanemaskine T5 Maxi 
Stretch, taner og vogne. 

– Vi følte ikke, at hannerne kunne holdes på størrelsen og havde 
en del kæbemærker og et slidt anlæg. Derfor skiftede vi til Jasopels 
taner, wrapper og vogne, fortæller Klaus Hermansen.

I sæsonen blev der sidste år produceret 100.000 skind på farmen, 
der huser i alt 20.000 tæver.

– Vi har to Jasopels Tanemaskine T5 Maxi Stretch, hvor vi taner 
cirka 2.200 skind om dagen. Det fungerer rigtig godt. Vi kan tydelig 
se, at wrappen kan holde dem.

– Vi kontrollerer alle skind, inden de sendes til tørring og kontrol-
lere også, når de er tørret. Er der en fejl, så skyldes det stort set altid 
os – og ikke maskinen, vurderer Klaus Hermansen.

Billigere og nemmere håndtering
Skiftet til de nye taner har ændret lidt på kravet til medarbejderne 
ved taning.

– Førhen skulle vi finde en stor stærk mand fra farmen til at tage 
skindene af. Det behøver vi ikke længere. I dag kan selv pigerne løs-
ne dem, siger Klaus Hermansen.

Samtidig har overgangen til at bruge folie betydet lidt færre ud-
gifter i taningen.

– Det er blevet billigere for os at bruge plastfolie. Med den 
mængde mink vi taner, har vi fået en mærkbar besparelse i forhold 
til tidligere, konstaterer Klaus Hermansen.

Vælg efter mavefornemmelse
I den seneste sæson har han fået opdateret de to Jasopels Tanema-
skine Maxi Stretch med strammeruller og kniv.

– Opdateringen har gjort taningen endnu bedre. Tidligere kun-
ne folien en sjælden gang falde af. Det sker ikke længere og det er 
nemmere at holde den stram, fremhæver Klaus Hermansen.

Han mener dog, at den vigtigste gevinst er, at de nye maskiner 
optimerer og løfter kvaliteten.

– Man skal vælge maskiner og system efter den gode mavefor-
nemmelse. Se på strækket, tørringen og se så til slut på helheden, 
opfordrer Klaus Hermansen.

Kim Drejer har lige afsluttet første sæson med Jasopels Maxivogne og 
Jasopels Easy-Off taner, og er godt tilfreds med de nye funktioner.

– Skindene er jævnt godt tørre alle sammen, og vi har ikke haft 
skind, som skulle omtørres i år. Det tyder på en god luftfordeling i 
tanen, vurderer Kim Drejer.

Easy-off tanen har dog frem for alt haft en stor betydning i hånd-
teringen af skindene.

– Nu tager det blot 10 minutter for en mand at tage skind af en 
vognfuld med 200 taner. Med vores gamle system tog det 1 time 
og 20 minutter for det samme antal, fortæller Kim Drejer.

Han vurderer, at det tidsmæssigt har sparet en hel mand i pelse-
riet med de nye taner.

– Der er ikke mange ting, som man starter op med, der kører lige 
så smertefrit som det her. Det har fungeret lige fra starten, fastslår 
Kim Drejer.
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