
Driftsikkerhed og nye features på Jasopels Skrabeautomat T6 
var med til at give en god pelssæson for Rene Juul  

I pelssæsonen skal alting gerne gå stærkt og gnidningsfrit. Det har en 
ny Jasopels Skrabeautomat T6 hjulpet med til hos Rene Juul i Brovst.

– I sæsonen er det virkelig skønt, at kunne sætte en til skrabe
arbejdet og så stole på, at udstyret gør et godt stykke arbejde og 
skraber optimalt, siger Rene Juul.

Han pelser med 6.500 tæver ca. 40.000 skind i pelseriet.
– Med den nye Skrabeautomat T6 har jeg taget et stort spring 

frem. Den er utrolig god til at tage de store hanner, rengøringen er 
blevet langt nemmere og skiftet af skraberuller er nu enkelt og sim
pelt. Det gør virkelig en forskel, vurderer Rene Juul.

Stokvasker med god effekt
Den største overraskelse for Rene Juul har umiddelbart været stok
vaskeren, der bruger varmt vand til rengøring af stokken.

– Jeg havde ikke meget fidus til vaskeren, men jeg må indrøm
me, at det fungerer fantastisk. Der er ikke noget at komme efter, 
stokken bliver ren og tør, fortæller Rene Juul.

Medarbejderne der står ved maskinen er specielt glade for at 
bruge langt mindre tid på rengøring.

– Der er vitterligt ikke meget rengøring. Der skal tages lidt under 

maskinen og så blæser vi den ren efter hver 1.000 skind. Det tager 
kun fem minutter, fremhæver Rene Juul.

Skraberullerne skiftes, når der har været ca. 7.000 skind igennem.
– Der er seks ruller på maskinen. Her kan jeg mærke, at det vir

kelig gør en forskel, at der er forbensskrab. De ruller fjerner lige den 
sidste vigtige del, siger Rene Juul.

Større præcision
Skiftet til den nye Skrabeautomat T6 har givet nye betjeningsmulig
heder gennem touchskærmen.

– Maskinen er meget nemmere at indstille gennem skærmen. 
Jeg fornemmer, at man kan regulere mere præcist på flere punkter 
og mere sikkert, end jeg kunne tidligere, siger Rene Juul.

Under skrabeautomaten har Rene Juul etableret en lille grav, 
hvor der opsamles savsmuld i sække.

– Også når det gælder savsmuld er det blevet bedre. Skindene 
bliver tromlet i væsentlig længere tid og der bliver tilsat mere sav
smuld, siger Rene Juul.

Samlet set er han godt tilfreds med springet til den nye Skra
beautomat T6.

– Det er en stor investering, men eftersom minkene bliver stadig 
større og automaten giver et godt resultat, så er jeg ikke i tvivl om, 
at det henter sig selv hjem, fastslår Rene Juul.
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