
Rene Juul har med en Jasopels Tanemaskine T5 Maxi Stretch 
fået mere skånsom taning og mærkbare besparelser 

Gamle vaner kan være rigtige svære at slippe. Det gælder også for 
Rene Juul, der i 2013 tog springet til en Jasopels Tanemaskine T5 
Maxi Stretch.

– Hannerne var vokset fra den eksisterende maskine, så jeg køb-
te en Jasopels Tanemaskine T5 Maxi Stretch. Jeg var virkelig skeptisk. 
Jeg troede faktisk ikke på, at den kunne tane godt nok i forhold til 
træstokkene. Men da jeg kom i gang, kunne jeg godt se, at det her 
gjorde en forskel. Den strækker virkelig fantastisk, siger Rene Juul.

Jasopels Tanemaskinen T5 Maxi Stretch bruger en elspindel, der 
presser og strækker skindet.

– Spindlen presser stokken op ganske roligt. Det gør en stor 
forskel, at det ikke er luft, der bare virker mere voldsomt. Tidligere 
havde jeg flere tæver, som gik i stykker. Nu fornemmer jeg et godt 
stræk, men på en måde så skindet kan holde til det, vurderer Rene 
Juul, der med 6.500 tæver laver ca. 40.000 skind årligt.

Holder skindet perfekt
Springet fra det gamle system betyder, at man ikke behøver plast-
poser, men blot en fastholdelse med folie i bunden.

– Når vi så strækker så meget, som vi gør, så kan man godt være 
skeptisk overfor wrappen, men det holder altså rigtig godt fast, kon-
staterer Rene Juul.

Wrappen fungerer således, at der ved et øget stræk lægges flere 
vindinger plast-folie i bunden af tanen.

Hos Rene Juul er der frem for alt fokus på kvaliteten, når der tanes.

Lettere fjernelse af skind
Samtidig med købet af den nye tanemaskine skiftede Rene Juul til 
Jasopels Easy Off Taner.

– Overgangen til de nye taner kan virkelig mærkes. De kan eks-
pandere 16 mm, derfor kan jeg have selv spinkle folk til at tage skin-
dene af. Det har fungeret fantastisk, jeg er virkelig imponeret over 
tanemaskinen, siger Rene Juul.

Ud over kvaliteten, så har det også på bundlinjen gjort en forskel 
at gå over til det nye system.

– Det er billigere at wrappe end at bruge plastposer. Det er en 
besparelse på 30.000 kr. alene ved at bruge wrap, og så har jeg spa-
ret en mand, fordi alle kan tage skindene af nu. Det giver altså både 
god kvalitet og god økonomi, konkluderer Rene Juul.

SKEPSIS OVERFOR WRAP BLEV TIL BEGEJSTRING
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