
Owijarka Jasopels WRAP MaxiStretch T5 i prawidła Jasopels 
sprawiają, że naciąganie skór jest znacznie łatwiejsze, skóry są 
większe i lepszej jakości.

Ojciec i syn, Bjarne i Michael Mikkelsen prowadzą fermę norek Kaer 
I/S, gdzie mają 10.000 samic. Na ich fermie priorytetem jest jakość i 
dobrostan zwierząt.

Jakiś czas temu na fermę zakupili jedną owijarkę Jasopels WRAP 
T5 MaxiStretch, a w zeszłym sezonie dokupili jeszcze jedną.

– Fakt, że kupiliśmy jeszcze jedną taką samą maszynę chyba naj-
lepiej pokazuje, jak bardzo jesteśmy z niej zadowoleni, mówi Bjarne 
Mikkelsen.

Skórowanie odbywa się u kolegi, który również zajmuje się 
mizdrowaniem samców. Pozostałe prace futrzarskie wykonujemy 
już na naszej farmie.

– Owijarka dobrze naciąga skóry, a prawidła utrzymują ich rozmiar 
do czasu aż skóry wyschną. Odkąd używamy nowej maszyny, zniknął 
problem nadmiernie naciągniętych skór, podkreśla Michael Mikkelsen.

Z nowych prawideł Jasopels o wiele łatwiej ściąga się skóry.
– To praca, która dziś stała się niemal zajęciem kobiecym. Kie-

dyś to była naprawdę ciężka fizyczna praca, wspomina Bjarne Mik-
kelsen.

Serwis maszyny i prawideł
W ciągu ośmiu godzin pracy dwie maszyny naciągają na prawidła 
około 1600 skór.

– Najważniejszą rzeczą dla nas jest jakość pracy i nasi pracow-
nicy mają tego świadomość. Nie pracujemy na akord – naszym 
priorytetem jest jakość. To tu możemy najwięcej zarobić i uzy-

skać największą satysfakcję z naszej pracy, podkreśla Bjarne Mik-
kelsen.

Mówi, że owijarka świetnie się sprawdza i bardzo przydaje mu się 
też funkcja pokazująca statystyki maszyny.

– Gdy odczytamy dane maszyny i porównamy je ze statystykami 
sprzedaży, które otrzymujemy z Kopenhagi, są one dokładnie takie 
same. Wcześniej było inaczej, mówi Bjarne Mikkelsen.

Pomimo skromności typowej dla mieszkańców Jutlandii, Bjarne 
przyznaje, że jest zadowolony z serwisu do nowych maszyn.

– Muszę naprawdę pochwalić Jasopels. To wspaniałe, kiedy ku-
pując produkt dostaje się też świetną obsługę dostępną zawsze 
wtedy, gdy jest to potrzebne, mówi Bjarne Mikkelsen. 
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