
Nowa karuzela z prawidłami Jasopels optymalizuje i przyspie-
sza proces naciągania skór

Centrum Obróbki Skór Sydvestjysk w poprzednim sezonie wypro-
dukowało 760 000 skór. Kładzie ono nacisk na optymalizację kosz-
tów, czasu i jakości.

Centrum zwiększyło liczbę maszyn i położyło jeszcze większy 
nacisk na zwiększenie wydajności pracy i wysoką jakość produkcji.

– Przede wszystkim zwiększyliśmy liczbę skór. W poprzednich 
sezonach mizdrowaliśmy około 25 000 norek dziennie, a w tym roku 
ta liczba wzrosła do 40 000. 

– Zanim poddamy skóry końcowej obróbce, takiej jak rozciąga-
nie, suszenie i pakowanie, nasza produkcja wynosi między 10 000 a 
10 600 skór dziennie. W ubiegłym roku produkowaliśmy 5000-5600 
skór dziennie, mówi Christian Winther, dyrektor Centrum Obróbki 
Skór Sydvestjysk.

Liczba skór poddanych obróbce w poprzednim sezonie wynio-
sła 580 000, a w tym roku wzrosła do 760 000.

– Oczekiwaliśmy, że będzie to między 800 000 a 900 000 skór, ale 
okazało się, że więcej norek zostało w tym roku sprzedanych do ho-
dowli, wyjaśnia Winther.

Karuzela z prawidłami
W hali skórowania zwiększono liczbę linii z 7 do 11, odkąd Jasopels 
został dostawcą maszyn dla Centrum. Wraz ze wzrostem ilości skór 
w sezonie, musieliśmy również zatrudnić znacznie większą liczbę 
pracowników.

 – Naprawdę dużo się działo. Zwiększyliśmy zatrudnienie ze 130 
do 180 pracowników, z czego połowę stanowią nowe osoby. Nasi 
pracownicy obecnie pracują na dwie zmiany, więc teraz maszyny są 
bardziej intensywnie użytkowane, mówi Winther.

Jednym z miejsc, które zmieniło się najbardziej jest sala z pra-
widłami.

– Mamy taką samą liczbę owijarek, ale wraz z Jasopels zbudowa-
liśmy nowy system suszenia skór. Przy pomocy taśmy stworzyliśmy 

obrotową karuzelę z prawidłami, i teraz i prawidła i skóry są w każdej 
chwili gotowe do użycia przez operatora owijarki.

– Zwiększyło to wydajność pracy i sprawiło, że mogliśmy za-
oszczędzić na zatrudnieniu kilku pracowników, podkreśla Christian 
Winther. Zwiększyliśmy również liczbę prawideł i wózków, aby pora-
dzić sobie z szybszą produkcją.

Optymalizacja i zapewnienie jakości
Centrum utrzymało wszystkich swoich doświadczonych pracowni-
ków, którzy przyuczają nowe osoby i pilnują jakości.

– Jakość na ogół jest coraz lepsza. Oprócz pracy naszych pra-
cowników, zawdzięczamy to optymalizacji procesu mizdrowania. 
Optymalizacja tylko w tej sferze spowodowała wzrost liczby wypro-
dukowanych skór, podkreśla Winther.

Również w dalszej części procesu osiągamy lepszą jakość.
– Mamy również zoptymalizowany obieg przez bęben do czysz-

czenia wewnętrznej strony skór po mizdrowaniu. Po pięciominuto-
wym wirowaniu, po którym następuje siedmiominutowe wirowanie 
z użyciem preparatu do czyszczenia skór mamy nadal wystarczają-
co dużo trocin. Podsumowując, widzimy poprawę jakości w porów-
naniu z poprzednim sezonem, podkreśla Christian Winther.
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