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1. Overensstemmelseserklæring 
 

EU-overensstemmelseserklæring 
 

Fabrikant:   Jasopels A/S                          Tlf.  +45 76 94 35 00 
Adresse:     Fabriksvej 19                          DK-7441 Bording 

 

Maskine:    Flåmaskine T11  
Type     :    19-0000 

 

Jasopels A/S erklærer, at dette produkt er i 
overensstemmelse med følgende 

EU Direktiver: 

89/336 EEC 

98/37 EEC    

 

Endvidere erklæres det at følgende harmoniserede 
standarder er blevet anvendt:  

EN 60204-1 

EN 983    

 

Sted og dato:   Bording     1. August 2008 

Navn:            Adm. Direktør  Poul Bach 

 
 Brugermanual Flåmaskine T11 19-0000 Ver.1.0.0. 
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3. Forord 
• Denne Brugermanual er en vigtig del af Deres nye 

maskine. Læs manualen grundigt igennem og brug den 
som en opslagsbog. 

• Denne manual indeholder vigtige informationer om 
sikkerhed og brug af maskinen. 

• Manualen bør opbevares sammen med maskinen. Det er 
vigtigt at brugermanualen følger med maskinen ved 
videresalg og udlån. 

• Brugeren af maskinen skal sikre, at operatør, 
servicepersonale og andre, som har adgang til maskinen, 
er instrueret om korrekt brug og omgang med maskinen. 
Se denne brugermanual for yderligere information 
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4. Symbolforklaring 
• Læs venligst denne brugermanual og følg de anvisninger 

der  er  foreskrevet. For at understrege  visse oplysninger, 
anvendes følgende udtryk:  

 

 

• Bemærk !!     

Trekant indeholdende udråbstegn er et advarselssymbol, 
der advarer om vigtige instruktioner, eller informationer 
vedrørende denne maskine.  

 

 

• Fare !!  

Trekant indeholdende lyn er et advarselssymbol, der 
advarer om ”Høj Spænding”  

 

 

• Advarsel !! 

Trekant indeholdende advarsel om risiko for 
klemningsfare.
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5. Maskine introduktion 
• Flåmaskinen T11 er konstrueret til at aflaste 

flåpersonalet, og derved tage det hårde slid i forbindelse 
med at trække skindet af minkkroppene. 

• Maskinen er en nyudviklet maskine, hvor 
arbejdssikkerhed og ergonomi i særdeleshed er blevet 
forbedret.    

• Maskinen er opbygget, så der er god plads til at skære fri 
ved ører og øjne. Den store bevægelsesfrihed gør det 
ligeledes let at flytte mink og skind. Den nyudviklede 
kropsfjerner, fjerner automatisk den flåede krop fra 
maskinen, når tøm-knappen påvirkes. Derved er 
operatøren blevet fritaget for mange gentagende og 
opslidende løft. 

• Maskinens trækfunktion er mekanisk opbygget, hvilket 
har øget trækkraften, og gjort det muligt at stoppe meget 
præcis ved ører og øjne. 

• Sædet kan justeres i både højde og frem/tilbage , hvilket 
letter tilpasningen til den perfekte arbejdsstilling. 

• Maskinen er enkelt og let at betjene, dog bør  
”Brugermanualen” gennemlæses før maskinen tages i 
brug. 

 

 

 

 

Bemærk !! 

• Brugeren af maskinen skal sikre, at operatør, 
servicepersonale og andre, som har adgang til maskinen 
er instrueret om korrekt brug og omgang med maskinen. 
Se denne brugermanual for yderligere information. 

• Maskinen må kun bruges til det formål, den er 
konstrueret til. 

• Uanset hvilke problemer der måtte opstå med maskinen 
eller driften, må fejl ikke rettes før maskinen er forsvarlig 
afbrudt med mindre rettelse kan foretages via maskinens 
betjeningsknapper. 

• Betjeningsmanualen bør altid opbevares, tilgængeligt for 
operatøren.   
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6. Ibrugtagning 
• Før flåmaskinen tages i brug, skal man kontrollere at den 

står på et fast og stabilt underlag. De justerbare 
maskinfødder indstilles så maskinen står i vatter og ikke 
vipper.  

• Flåmaskinen er fra fabrikken monteret med et 5 polet 16 
A CEE stik på forsyningskablet, og skal tilsluttes et udtag 
med 3*400V+PE. 

• På maskinens venstre side, under fodpedalen, er der 
monteret et trykluftfilter med lynkobling, hvor slangen fra 
kompressoren monteres.  

 

 

 

 

• Lufttrykket skal være 8 bar. 

• Luftslangen der forbinder flåmaskinen og kompressor 
anlægget, skal være min. ½”. 

• Flåmaskinen er nu klar til brug. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Bemærk!! 
Ved tilslutning af trykluft, bør man opholde sig på 
behørig afstand af maskinen, da der herved kan 

forekomme utilsigtede cylinderbevægelser. 

Bemærk ! 

For at forebygge en evt. skade på styringens micro-
controller og det øvrige elektriske system i 

forbindelse med tordenvejr, anbefales det at afbryde 
el-tilslutningen, når maskinen ikke er i brug. 
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7. Betjening 
Med udgangspunkt i at el og trykluft er korrekt monteret, som 
beskrevet tidligere. 

• 1.Start med at frigøre skindet fra bagkroppen af minken. 
Anbring derefter bagkroppen i den øverste holder 
(bagkropsholderen), med bugen nedad. 

• 2. Ved at aktivere den venstre fodpedal, lukker den 
øverste holder sig om bagkroppen af minken på lavttryk. 
Træd igen på venstre fodpedal for at aktivere højttryk. 

 

 

 

 

 
• 3. Træd nu på højre fodpedal og armen kører op. 

• 4. Med håndkraft trækkes det frigjorte skind nu så langt, 
at rygskindet kan anbringes imellem holdegummiet i den 
nederste holder (skindholderen). Bemærk:  Kun  
rygskindet må placeres i skindholderen. 

• 5. Ved at træde på begge fodpedaler, lukkes 
skindholderen.  

• 6. Nu trykker man så på fodpedalerne enkeltvis. Højre 
fodpedal kører armen ned og skindet trækkes af. Venstre 
fodpedal aktivere kæderne. Så man kan finde den 
optimale position for at skære hovedet fri. 

•  7. Med lette pumpebevægelser på fodpedalen, kan man 
nu frigøre skindet i præcise ryk. Skær skindet fri ved ører 
og øjnene. 

• 8. Når skindet har sluppet hele kroppen, trykkes der på 
TØM på betjeningspanelet hvorved bagkrop og 
skindholdere åbnes, kropsfjerneren kører den flåede 
minkkrop ud af enden af maskinen. skulderholderen 
åbnes og kører tilbage i udgangsposition.  

 

Advarsel !! 
Da der er RISIKO for klemningsfare når 
betjeningspanelet aktiveres, skal den frie hånd 
befinde sig uden for bagkrop og skulder holderens 
operations område 
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FARE ! 
Afbryd trykluft og elforsyning til maskinen inden 

vedligeholdelse, rengøring og anden service 
påbegyndes på maskinen. 

 

 

 

 

• 9. Når skindet og kroppen er fjernet, er flåmaskinen klar til 
næste gentagelse.  

 

 

 

 

 

 

7.1 Indstilling af maskinhøjde 
For at opnå den optimale ergonomiske arbejdsstilling for 
operatøren, er flåmaskinen konstrueret med højdejusterbare 
ben. Højden kan indstilles på de 4 bolte. 

 
8. Vedligeholdelse 

 

• Dagligt tømmes trykluftfilterets vandudskiller, ved at 
trykke på knappen under glasset indtil glasset er tomt. 
Vandudskilleren kan også tømme sig selv, ved at 
afmontere trykluftslangen på lynkoblingen. Hvis der er 
olierester og andre urenheder i filteret, bør glasset skrues 
af, og renses i varmt sæbevand.  

• Flåmaskinen bør rengøres hver dag efter brug, med 
trykluft, og evt. varmt vand, der hvor der er meget blod. 

STOP! 
Ved at trykke på den røde STOP knap på Nødstop 
panelet, vil maskinen straks blive trykløs, og den 

igangværende proces standses. 
Maskinen resettes ved at trykke på den røde knap 

under nødstoppet 

Advarsel !! 
Der er RISIKO for klemningsfare imellem 

skindholderen og støtterullen når skindholderen 
returnere til udgangsposition 



 

Jasopels ♦ Knivholtvej 9 ♦ 9900  Frederikshavn 
Salg: Tlf. +45 9842 0566 ♦ Fax. +45 9843 8000    Service: Tlf. +45 9843 9966 

Side 10 af 11 
 
 

Specielt bør de bevægelige dele ved skindholderen 
holdes fri for savsmuld og snavs. Det er ligeledes vigtigt, 
for at undgå utilsigtede driftsstop at holde rent under den 
bevægelige bagkropsholder. Det kan evt. gøres med 
varmt vand og en børste. 

• Efter endt pelsning bør maskinen rengøres, trykluft og 
eltilslutning afbrydes. 
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9. Teknisk data 
• Eltilslutning 16A 5 pol CEE stik 3X400 V+N+PE 

• Elforbrug  Max. 5,1 A 

• Lufttilslutning Lynkobling 

• Luftforbrug 8 bar, 2  l/min. 

•  Mål  Højde 130 cm 

Længde  170 cm 

Brede   80 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


