
Jeśli planuje się obróbkę we własnym zakresie, to trzeba mieć 
do tego narzędzia, które są solidne, niezawodne i wytrzymają 
lata. Takie są właśnie prawidła Easy Off Jasopels – mówi Artur 
Andrzejewski, kierownik fermy norek należącej do Bono Fur 
Farm. Zdaniem hodowcy, wykonane z solidnych materiałów 
prawidła firmy Jasopels, które mają zmienną szerokość, są wy-
nalazkiem rewolucyjnym i nie mają konkurencji.

Od 2009 roku jest Pan kierownikiem fermy norek należącej do Bono Fur 
Farm. Co w tym czasie zmieniło się w hodowli norek?
Produkcja zmieniła się diametralnie. Producenci maszyn do obróbki 
skór, tacy jak Jasopels, co roku wprowadzają kolejne zmiany i ulep-
szenia. Prawidła Easy Off były rewolucyjnym wynalazkiem. Kiedy 
sprawdziły się również u nas, spojrzeliśmy szerzej na inne produk-
ty Jasopels. Na początku sezonu 2015 kupiliśmy owijarkę Jasopels 
WRAP – urządzenie do napinania skór, a w tej chwili jesteśmy w 
trakcie rozmów na temat maszyn karmiących. 

Co takiego rewolucyjnego jest w prawidłach Easy Off?
Tak jak sama nazwa wskazuje, są bardzo łatwe w obsłudze oraz w 
ściąganiu skór. 

O jak dużej produkcji mówimy?
Mogę spokojnie powiedzieć, że obrabiamy około 30 tys. sztuk ty-
godniowo.

Czyli potrzebne są niezawodne narzędzia?
Zdecydowanie! Takie, na których można polegać. Wiadomo, że nie 
ma rzeczy w stu procentach bezawaryjnych, ale to dotyczy każdej 
dziedziny przemysłu. Wszystkie prawidła, które są teraz dostępne na 
rynku mają zmienną szerokość. Jednak prawidła Easy Off od Jaso-
pels wykonano z lepszego materiału, dlatego są obecnie bezkon-
kurencyjne.

Hodowcy chwalą Jasopels za dobry i szybki serwis. Jakie są Pana do-
świadczenia?
Serwis jest ogromną zaletą Jasopels. Tak jak już mówiłem – nie ma 
rzeczy bezawaryjnych, ale serwis Jasopels jest bardzo szybki i fa-
chowy. Od razu widać, że są to urządzenia zbudowane przez ho-

dowców dla hodowców.  Zaprojektowane przez osoby, które znają 
branżę, pracowały w niej i wiedzą, gdzie są mocne i słabe strony 
danych urządzeń. 

Są jakieś słabe strony Easy Off?
Zdecydowanie nie należą do najtańszych rozwiązań. Ułatwiają pro-
dukcję, ale trzeba liczyć się ze sporym wydatkiem. Są też minimal-
nie cięższe, co może mieć znaczenie przy napinaniu. Pracownice 
zwracają nam na to uwagę. Jednak dzięki technologii Easy Off praca 
przy nich i tak jest łatwiejsza, a inwestycja w rozwiązanie od Jaso-
pels jest opłacalna.

Wymienili państwo już wszystkie prawidła na Easy Off?  
Trzy czwarte wszystkich prawideł, na których teraz pracujemy, to 
prawidła Easy Off firmy Jasopels. Naturalnie z czasem będziemy do-
kupować kolejne.

Kolejnym krokiem w rozwoju tych prawideł są Easy Off XL, które zapo-
biegają zapychaniu się dziur wózków ogonami. Też macie ten problem?
Jeśli wózek jest kompletny, to nie ma możliwości, aby dziury zapy-
chały się ogonami. Chyba, że stosuje się zbyt krótkie prawidła do 
zbyt długich skór. Wówczas rzeczywiście należałoby zaopatrzyć się 
w Easy Off XL. Również myślimy o ich zakupie. 

Wymieniliście prawidła, ale wózki zostały te same?
Tak, nie mamy jeszcze wózków Jasopels. Wszystkie prawidła po-
przedniej generacji są kompatybilne z dowolnymi  wózkami, które 
są przystosowane do prawideł plastikowych. Słyszałem, że jeden z 
producentów pracuje nad nowym rozwiązaniem, które będzie wy-
magało zakupu całego kompletu. Jest to zagranie czysto marketin-
gowe, które przy obecnej sytuacji na rynku jest strzałem w kolano. 
Wymaga wielu zmian, a każdy szuka oszczędności – te gwarantuje 
system Jasopels.

Bono Fur Farm sporo zainwestowało w prawidła.
Ale to jest inwestycja, która daje duże oszczędności. Jeśli chce się 
robić obróbkę we własnym zakresie, to trzeba mieć narzędzia, które 
są solidne, niezawodne i wytrzymają lata. Takie są właśnie Easy Off 
Jasopels.
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