
K. E. Mink har med en ny Jasopels Tanemaskine T5 Maxi Stretch 
fået en nemmere arbejdsgang og et mindre behov for mand-
skab i pelssæsonen

Hos K. E. Mink i Hanstholm har man i den seneste sæson investeret 
i en Jasopels Tanemaskine T5 Maxi Stretch. Det har givet en mere 
smidig arbejdsdag.

– Inden vi fik maskinen var jeg og min datter på kursus. Det gjor-
de opstarten rigtig nem, fortæller Else Laustsen.

Selve betjeningen er så enkel, at hun en dag kom ind i rummet, 
hvor en anden medarbejder var gået i gang.

– Hun havde ikke været på kursus, men syntes det hele gik for 
langsomt. Hun kunne finde ud af maskinen ved blot at have set mig 
stå ved den, forklarer Else Laustsen, der sammen med manden Knud 
Erik Laustsen har 3.000 tæver og laver 15.000 – 20.000 skind om året.

Et godt stræk
Tanemaskinen sætter 6-800 skind på taner om dagen.

– Arbejdet ved maskinen kræver, at man står der. Det 
duer ikke, at man skal rende efter alt muligt andet. Vi ar-
bejder sådan, at der er en som wrapper og en hjælper, der 
både tromler og sætter på stok, forklarer Else Laustsen.

Hun kan se, at der nu er mindre behov for arbejds-
kraft og en bedre kvalitet i strækket.

– Med maskinen har vi sparet en mand og fået et 
bedre stræk. Det giver også noget størrelsesmæssigt 
uden at vi får de her ’streg-skind’, siger Else Laustsen.

Hendes mand var skeptisk i begyndelsen og målte 
skindene ved wrapning og efter tørring.

– Den holder strækket. Det er også vigtigt, at man finder det pro-
gram, der passer til skindtypen. Der er ikke mange, som bliver øde-
lagt, siger Else Laustsen.

Nye taner var en lettelse
Den nye Tanemaskine T5 Maxi Stretch har gjort et godt stykke ar-
bejde, men det er specielt tanerne, der har betydet den mest umid-
delbare lettelse.

– Vi har også investeret i nye Jasopels Maxi Vogne og Easy Off 
Taner. Her har vi sparet arbejdskraft, fordi vi brugte meget tid på at 
få skindene af. Førhen var jeg nødt til at have voksne mænd til at 
hjælpe mig, og vi havde en maskine til at trække dem af. 

– Med de nye taner troede vi næsten ikke, at skindene var strakt 
ordentlig, for selv vores børn kan jo trække skindene af, slutter Else 
Laustsen.
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