
Med en ny pelsningsrobot har Rene Lagoni fået en mere skån-
som flåning af specielt hanner samt en nemmere omstilling 
mellem hanner og tæver

Rene Lagoni har et erklæret mål om at være blandt de bedste mink-
avlere i Danmark.

– Jeg vil altid arbejde på at ligge blandt de 10 procent bedste 
i Danmark. Ikke på hastighed og volumen, men på at lave et godt 
stykke arbejde, fastslår Rene Lagoni, der har 2.700 tæver på sin 
minkfarm lidt uden for Nyborg.

I alt 18.000 - 20.000 dyr bliver pelset på den nye Jasopels Pels-
ningsrobot XXL i sæsonen. Den nye pelsningsrobot har indtil flere 
features, som han er kommet til at værdsætte.

– Skiftet fra han til tæve er blevet utrolig nemt. Det er blot et tryk 
på et display,  flytning af fire plastklodser og spaden til bugløsning. 
I alt ét minut og så er jeg kørende igen, fremhæver Rene Lagoni. 

Mere skånsomt greb
Første sæson med en Pelsningsrobot XXL har gjort arbejdet lettere 
med specielt hannerne.

– Den nye er bedre til at flå. Den er rigtig god til store hanner, 
som var en udfordring for den gamle. Samtidig har den nye touch-
skærm løftet robotten meget – især ved slibning af knive, fortæller 
Rene Lagoni og fremhæver, at skærmen fx viser, hvor der er proble-
mer i maskinen.

Han er også begejstret for den måde robotten griber hannerne.
– Den måde maskinen griber hannerne på, er langt mere skånsom 

overfor skindet i forhold til tidligere. Den gamle robot kunne komme 
til at hive halen af, men på den nye kan jeg flå alle. Selv de hvide mink, 
som ellers sprang i den gamle robot, konstaterer Rene Lagoni. 

Arbejdsro og hurtig service
På den nye Pelsningsrobot XXL er der flyttet en række luftventiler, 
som er med til at gøre robotten mere lydsvag.

– Når du står i pelseriet er det nu så lydløst, at man ikke behøver 
høreværn. Det er en af de små ting, som jeg har værdsat mere, end 
jeg lige havde regnet med, fortæller Rene Lagoni.

Han oplevede i 2013, at en fodermaskine selvantændte og var 
skyld i, at det meste af pelseriet brændte midt i pelsningssæsonen.

– Det var en torsdag aften, vi opdagede branden, der heldigvis skå-
nede bygningen. Her fik vi en fantastisk god service fra Jasopels, der un-
der 24 timer senere havde installeret en låne robot og en kropstromle. 
Allerede lørdag var vi kørende igen, fortæller Rene Lagoni, og fortsætter:

– Derfor er det afgørende for mig, at servicen er der og at man 
med ét telefonopkald kan få svar på sine spørgsmål eller kan tilkalde 
en servicebil.
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