
BEDRE KONTROL OG TROMLING MED XL

Henning og Allan Christensen har kørt med en Jasopels Krop-
stromle XL i den seneste sæson – det har givet større volumen, 
bedre tromling og nemmere kontrol

Brødrene Henning og Allan Christensen driver sammen et I/S, der har 
fokus på både salg af avlsdyr og skind fra eget pelseri. Sammen med 
faderens dyr bliver det til 80.000 skind, der går gennem pelseriet.

– I den her sæson har vi kørt med en prototype af Kropstromlen 
XL, der har øget vores kapacitet fra at have 80 hanner i en tromle til 
nu at have 150 hanner, fortæller Allan Christensen.

Erfaringen med den nye tromle viser god kvalitet med pænere 
og renere skind samt en mere avanceret styring.

– Den nye styring gør, at vi har en bedre mulighed for at kontrollere 
om folkene overholder tromletiderne. Samtidig er den hurtigere at 
fylde i og hurtigere at tømme. Og så har vi fået mere effektiv trom-
letid, fordi den tromler mens vi fylder i den, fremhæver Allan Chri-
stensen. 

Han vurderer, at den ændrede påfyldning alene har givet tre til 
fire minutters længere tromletid.

Bygget til volumen og fleksibilitet
Styringen på Kropstromlen XL giver mulighed for selv at bestemme, 
hvor hurtigt tromlen starter op, selve tromlehastigheden samt ind- 
og udtømning.

– Jeg kan godt lide, at den starter langsomt op og stopper lang-
somt. Der kommer ingen pludselige ryk eller slag i tromlen. Den fø-
les samtidig som en stærk maskine, der er robust lavet, siger Hen-
ning Christensen.

Hver gang tromlen fyldes med dyr kommer der samtidig 25 kg 
savsmuld i tromlen.

– Savsmuldet bliver samlet godt op og det er begrænset, hvad 
savsmuld der kommer ud af den. Vi får den naturlige udskiftning af 
savsmuld, som vi skal, vurderer Allan Christensen.

Selvom brødrene var nogle af de første, som købte Kropstrom-
len XL, så har den vist sig at være ualmindelig driftssikker. 

– Servicen har samtidig været uovertruffen fra Jasopels i denne 
sæson. Vi har jo knap nok trykket telefonnummeret, før de har holdt 
her i gårdspladsen, roser Allan Christensen.
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