
En ny Jasopels Skrabeautomat T6 har givet bedre kvalitet og 
potentielt større skind for Flemming Junge ved Grindsted

Flemming Junge skraber 70.000 skind årligt og har med en ny Jaso-
pels Skrabeautomat T6 løftet niveauet i pelseriet.

– Den nye skrabeautomat giver en højere kvalitet og de minkav-
lere, som vi har skrabt for er steget voldsomt i kvalitet. De er steget 
5-10 point samtidig med at de er gået op i størrelse, fortæller Flem-
ming Junge, der driver en farm med 4.500 tæver og skraber for fire 
farmere i området.

”Han fik den nye skrabeautomat i oktober 2014 og er begejstret 
for den løftede kvalitet”.

– Når man har lært maskinen at kende, så kan den lave det perfek-
te skrabearbejde. Skindet vejer ikke nær så meget, vi har betydelig 
bedre kvalitet på skindene, og vi har nemmere ved at strække skin-
dene fremhæver Flemming Junge.

Kursus gav resultat
Inden pelsningssæsonen gik i gang var alle medarbejdere på kursus 
for at lære skrabeautomaten at kende.

– Vi tog et kursus alle mand og vi fik detaljerne på skrabemaski-
nen. Det vil jeg klart anbefale andre. Det giver en bedre forståelse 
for maskinen, så man kan udnytte alle de gode ting maskinen rum-
mer, siger Flemming Junge.

Han bemærker blandt andet, at skrabemaskinen er nemmere at 
betjene på en lang række områder.

– Den er nem at betjene og samtidig er det en leg at skifte skrabe-
ruller. Det tager maksimalt fem minutter, og samtidig kan man med 
fordel lave en let rengøring med trykluft, foreslår Flemming Junge.

Simpel betjening og service
Via touchskærmen får man et godt overblik og enkel vejledning til 
operatøren. 

– Når du trykker på en knap, så viser systemet, hvor man kan æn-
dre på det ene eller andet. Den er nærmest idiotsikker og sammen 
med gennemløbstromlen giver det også et betydeligt bedre resul-
tat end den gamle, vi havde. 

– Og har vi brug for service, kan langt det meste klares over te-
lefonen, fordi vi kender skrabemaskinen og den samtidig er så bru-
gervenlig. Det er en kæmpe fordel, fastslår Flemming Junge. 
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