
Med en flålinje fra Jasopels har Poul Terkildsen fået enklere ar-
bejdsrutiner og øget kapacitet i pelssæsonen

For tre år siden skiftede Poul Terkildsen fra Hjerting ved Esbjerg 
sin pelsningsrobot ud med en flålinje fra Jasopels. Det er et skif-
te, der har gjort pelssæsonen til en helt anden oplevelse end tid-
ligere.

– Jeg syntes, at det er et helt fantastisk anlæg, jeg har fået. Poul 
Terkildsen flår mellem 40.000 og 50.000 mink pr. sæson.
Flålinjen tæller en Jasopels Opskærer T3, en MaxiHook og to Flåma-
skiner T11.

– Samtidig har vi lavet linjen, så den hænger sammen uden løft 
under håndtering af minkene, fra de kommer i tromlen til skindene 
er flået, fortæller Poul Terkildsen.

Fyraften kl. 17.00
Før flålinjen blev installeret var arbejdsdagen i pelssæsonen ofte 12 
timer ved robotten uden stop. Det er ganske anderledes nu.

– Nu er vi godt nok fire mand, men kan starte stille og roligt kl. 
06.00. Inden middag kan vi sagtens have flået 1.200-1.500 mink. Om 
eftermiddagen kan vi fx aflive dyr eller lave andre ting, og får der-
med et afbræk, inden vi fortsætter sidst på dagen, forklarer Poul Ter-
kildsen.

Han og medarbejderne flår typisk 300 mink i timen med fokus 
på kvaliteten, og kan som oftest holde fyraften kl. 17.00.

Minimale fejl og vedligehold
En af de ting medarbejderne værdsætter, er at der er sæder ved flå-
maskinerne, samt en meget lille fejlmargin med udstyret.

– I løbet af sæsonen er der ganske få opskæringsfejl på T3’eren. 
Det er nærmest ingen ting, og gør at vi undgår problemer senere 
hen, konstaterer Poul Terkildsen.

En af de vigtigste egenskaber, der også betyder noget, er den høje 
driftssikkerhed og minimale vedligehold af maskinerne.

– Inden sæsonen starter får alle maskiner et servicetjek. Det be-
tyder, at de kører sæsonen igennem blot med enkelte knivskift. 
Samtidig er al rengøring minimal og kan ordnes med trykluft, når 
det er nødvendigt, slutter Poul Terkildsen.
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