
Med to nye Jasopels Skrabeautomater T6 har Bukholt Mink 
øget kapaciteten med stor driftssikkerhed og høj kvalitet 

Hos Bukholt Mink har man i pelsningsperioden et flow på 150.000 
skind fra egen minkavl på 32.500 tæver. 

– Vi pelser mange mink, men har valgt at have tre skrabeautoma-
ter. Det betyder, at vi kan låse af allerede kl. 18, fortæller Jens Bukholt, 
der indrømmer, at det er lidt en luksus, men samtidig et bevidst valg.

– Det eneste jeg kigger på er, hvordan skindet ser ud og at ma-
skinen er driftsikker, understreger han.

Driftsikkerheden var også en af grundene til, at han købte to nye 
Jasopels Skrabeautomater T6, der fik debut i november 2014.

– De er utrolig driftsikre, og ved at have lidt overkapacitet, kan vi 
ved maskinproblemer stadig have god kapacitet til stadig at kom-
me i mål ved at arbejde lidt ekstra, fremhæver Jens Bukholt. 

Supernem indkøring
Skrabemautomaterne blev leveret i slutningen af oktober, og inden 
pelsningssæsonen rigtig gik i gang, tyvstartede Jens Bukholt med 
nogle dyr fra fryseren for at se, hvor gode maskiner han havde købt.

– Det kørte helt uden problemer. Det er simpelthen bare dejligt, 
at det er lavet så enkelt, at selv os der ikke er teknisk mindede kan 
finde ud af det, siger han med et grin og sammenligner program-
merne med dem, man finder på en iPad.

– Det er nemt at bruge og tager højde for, at det kun er fire uger 
om året, at vi bruger skrabeautomaterne, for når der er gået 11 må-
neder, er det jo som at starte forfra, vurderer han.

Slut med småjusteringer
En mærkbar forskel fra tidligere maskiner er ifølge Jens Bukholt, at 
der er meget få maskinstop, justeringer og tilretninger.

– Min gamle skrabeautomat, der er fire år gammel gør et godt styk-
ke arbejde, men med de nye slipper jeg for at bruge 10 minutter 
på justeringer og 20 minutter på middagsrengøring af fedt. Med de 
nye T6’ere sætter vi bare skind på og trykker på en knap. Det kører 
bare uden stop, siger Jens Bukholt.

Han nævner samtidig indkapslingen, som en vigtig feature.
– Det er simpelthen så lækkert, at der ikke er fedt der sprøjter 

ud i øst og vest, som på de gamle maskiner. Det gør den daglige 
slutrengøring meget nemmere. Her kan vi tydelig se fordelen ved, 
at skrabningen foregår i en lukket kasse og at fedtet suges ud med 
vakuum, siger Jens Bukholt og bemærker, at stokvaskeren har over-
rasket positivt.

– Stokvaskeren er bare lavet rigtig godt. Vi har kørt 100.000 skind 
igennem helt uden at ændre på indstillinger, slutter han.
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