
Jeśli chce się mieć dopieszczone skóry i lepiej je sprzedać, to 
warto zainwestować w najnowszą Czesarkę T5 Jasopels. Tym 
bardziej, że kupcy zwracają uwagę na każdy szczegół podczas 
aukcji. – Skóra wychodząca z Czesarki T5 jest zupełnie inna w 
dotyku – podkreśla Jarosław Jasiński z Fermy Zwierząt Futerko-
wych Krzysztof Jasiński. 

Czesarka to dla hodowcy norek zbytek luksusu, czy może jednak nie-
zbędne narzędzie obróbki skór?
Czesarka jest tak samo niezbędna, jak każde inne narzędzie obróbki, 
ponieważ wpływa na efekt końcowy, czyli na jakość skóry i jej es-
tetyczny wygląd. Niektórzy hodowcy uważają, że można wyczesać 
skórę bez odpowiedniej maszyny, ale ja tego nie polecam. Każda 
maszyna spełnia swoje zadania w procesie obróbki. Jeśli z czegoś 
zrezygnujemy, to odbije się to na wynikach aukcji. 

Od jak dawna korzystacie z urządzeń Jasopels?
Pierwszą styczność z urządzeniami Jasopels mieliśmy pięć lat temu, 
kiedy modernizowaliśmy ubojnie. Jako pierwszą kupiliśmy owijarkę 
WRAP. Potem pojawiły się prawidła, bęben na tuszki i automatyczna 
Czesarka T5.

W jaki sposób Czesarka T5 oszczędza czas?
Czesarka T5 wykonuje dwa procesy za jednym zamachem, czyli czyści 
i zmiękcza. Wewnątrz maszyny znajduje się łańcuch, który jeździ w kół-
ko. Na nim zamontowana jest klamra, w którą wkłada się skórę, aby zo-
stała przeciągnięta przez zmiękczarkę i czesarkę. Model T5 Jasopels ma 
dwie takie klamry, dzięki czemu maszyna pracuje dwa razy szybciej, nie 
ma pustego przebiegu. Do jej obsługi są potrzebne dwie osoby: jedna 
wiesza skóry, a druga je odbiera. W efekcie robimy dwa razy więcej skór, 
które są dokładniej wyczesane i zostawiają mniej trocin w kartonie. 

Po co to zmiękczanie?
Skóra jest zupełnie inna w dotyku. Nie jest twarda, ani szeleszcząca, 
robi się bardziej elastyczna.  Po wyciagnięciu przed aukcją na sor-
towni skóra nie „łamie się”.  

Model T5 pozwala też pozbyć się nadmiaru trocin?
Tak, to jest operacja przedmuchania skóry w środku. Dzięki temu nie 
mamy uwag z sortowni, że zostaje im zbyt dużo trocin. Taka skóra 
prezentuje się lepiej na aukcji. 

Urządzenie jest warte swojej ceny?
To nie jest duży koszt, jeśli chce się mieć dopieszczone skóry i 
lepiej je sprzedać. Jakość pracy i cena na aukcji są nieporównywal-
nie lepsze z Czesarką T5 Jasopels niż bez niej. 
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MASZYNY DO SKÓROWANIA


