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WPROWADZENIE

Mała rewolucja
na Twojej fermie
Sprzedawcy często obiecują, że nowa maszyna lub sprzęt zmieni
czyjeś życie. Ale w praktyce takie obietnice często okazują się rozczarowujące. Dlatego w Jasopels staramy się twardo stać na ziemi, a
większość naszych nowych produktów i maszyn opiera się na ewolucji i optymalizacji. Chcielibyśmy jednak porozmawiać o pewnej
małej rewolucji, ponieważ właśnie tak nasi klienci nazywają nową
maszynę Jasopels MasterCut. Hodowcy zauważyli wyraźną poprawę jakości, ergonomii, wydajności i oszczędności w zakresie zatrudnienia. My sami jesteśmy również zadowoleni z minimalnych wymagań konserwacyjnych i solidnej konstrukcji urządzenia. W tym
katalogu zawarliśmy kilka wywiadów z hodowcami, którzy używają
maszyny MasterCut.
Większe bezpieczeństwo serwisowe
W naszej branży mamy krótki i bardzo intensywny sezon, który
stawia wielkie wymagania zarówno załodze, jak i urządzeniom. Oba
czynniki muszą wejść w optymalną interakcję, aby osiągnąć najlepsze wyniki i największą opłacalność. Wprowadziliśmy umowy serwisowe dotyczące maszyn, aby zapewnić w sezonie pracę bez przestojów. Przed sezonem dokładamy wszelkich starań, aby przeglądać
i serwisować Państwa maszyny oraz wymieniać części. Rezultaty są
bardzo dobre - po sezonie zaobserwowaliśmy minimalne przestoje w działaniu maszyn z umowami serwisowymi. Aktualizacje oprogramowania zapewniające maksymalne wykorzystanie maszyn są
oczywiście uwzględnione w umowie. W Jasopels umowy serwisowe pomagają w dobrej organizacji naszych usług na przestrzeni
roku, dlatego w sezonie mamy jeszcze krótszy czas reakcji.
Uwaga na wąskie gardła
Katalog ten zawiera przegląd wielu naszych maszyn i produktów, a także kilka wywiadów z hodowcami. Wspólną cechą wielu
hodowców, z którymi rozmawialiśmy, jest świadomość skomplikowanych wzajemnych zależności na fermie. Przykładowo, nawet jeśli mamy najskuteczniejszą na świecie linię do skórowania, nie ma
to znaczenia, jeśli nieustannie czekamy na zakończenie pracy bębna do tuszek. Uważamy, że nasz bęben XL i inne, prostsze maszyny
działają tak dobrze, że powodują właśnie znikanie wąskich gardeł,
a dzięki brakom przestojów praca przebiega bez zbędnych przerw.
Podsumowując, dzień pracy staje się przyjemniejszy i znacznie bardziej efektywny. Jeśli napotkają Państwo na niektóre z wyzwań, które przedstawiłem powyżej, zapraszamy do kontaktu z naszymi doświadczonymi konsultantami. Podpowiedzą oni rozwiązania, które
zoptymalizują pracę na Państwa fermie.
Życzę miłej lektury katalogu!
Z poważaniem

Poul A. Bach
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SIATKA

CrapalPremium®
Sprzedawana wyłącznie przez firmę Jasopels.
CrapalPremium® to opatentowany przez firmę ArcelorMittal
Wire Solution stop cynku, aluminium i magnezu.
Ten wyjątkowy antykorozyjny stop metali został stworzony z
myślą o użytkownikach, którzy przykładają dużą wagę do trwałości
produktu. W tym przypadku producent gwarantuje żywotność 8
razy dłuższą w stosunku do podobnych produktów, wystawionych
na identyczne warunki.
CrapalPremium® jest antykorozyjnym stopem, składającym się w
95% z cynku, 5% z aluminium i kontrolowanej ilości magnezu. Siatka
CrapalPremium® sprzedawana jest również w plastykowanych rolkach i panelach.

Jasopels – kiedy stawiasz na
najwyższą jakość za rozsądną cenę!

Siatki w panelach
Nr katalogowy

Nazwa produktu

Cena

20100073		 Siatka do karmy, 1” x 1”, 8” x 77”, bwg/12,5

*

20100074		 Siatka do karmy, 1” x 1”, 8” x 77”, bwg/14

*

20100078		 Siatka do karmy, 1” x 1”, 9” x 77”, bwg/14

*

20200058		 Spód, nierdzewny, 23 x 1,5” + 1 x 2”, Ø 2.45

*

20200059		 Spód, nierdzewny, 9 x 1” + 17” x 1,5 + 1 x 2”, Ø 2.45

*

20100088		 Spód, combi, 1” x 1” x 1,5” x 36”, 91 cm

*

20100042

*

Przegroda 18"x 36" 45 cm Crapal, do złożenia

20100082		 Tył, 1” x 1”, 18” x 77”, Ø 2.00

*

20100090		 Spód Maxi PREMIUM 45" x 77, zagięta

*

		 Siatka do karmy PREMIUM dostępna także o śred. 2,45 mm
20100208		 Siatka Premium ½ x 1" 5" x 36"

*

20100209		 Siatka Plast ½ x 1" 5" x 36"

*

20100215		 Siatka nierdzewna ½ x 1" 5" x 36"

*

Wkłady do wybiegów dla młodych CrapalPremium®
Nr katalogowy
20100065

1

Nazwa produktu
Wkład, 90 cm, plastik, bez ramki,

NOWOŚĆ!

Cena
*

		 11.5 x 36” = 29 cm x 91cm
20100066		 Wkład, 90 cm, plastik, z ramką

*

		 11.5 x 36” = 29 cm x 91cm
20300024		 Ramka, 90 cm
20100205

2

Uchwyt do wkładu do wybiegu dla młodych 75 cm.

*
*

		 Uchwyt jest mocowany na krótkim wkładzie do wybiegu
		 dla młodych, aby zapobiec gromadzeniu się nieczystości
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SIATKA

NIERDZEWNE
Nasza 7 – komorowa CAŁKOWICIE NIERDZEWNA klatka ze spodem
z siatki o średnicy 2,45 mm i 2,00 mm, górnym i tylnym elementem i niebieskimi przegrodami z PVC jest doskonałą alternatywą
dla standardowej, nierdzewnej klatki ponieważ na tej samej powierzchni zyskujemy miejsce na dodatkową komorę, a wszystko za
niższą cenę.

W ofercie posiadamy klatki i kotniki model polski oraz klatki piętrowe. Kotniki wykonane są z wysokojakościowej wodoodpornej
płyty wiórowej.

Niskie ceny na stal nierdzewną znalazły również swoje odbicie w
branży futrzarskiej. Firma Jasopels A/S oferująca najmocniejszą
siatkę nierdzewną na rynku, obniżyła cenę wybiegów o 25 %
w stosunku do ceny zeszłorocznej.

KLATKI ZŁOŻONE
Nr katalogowy

Nazwa produktu

	KLATKI DO ZŁOŻENIA
Cena

*

*

*

*

*

		 Z drzwiczkami przednimi, całkowicie PREMIUM

*

		 Nierdzewny spód, z zagięciem 9” śred. 2,45 mm

*

		 Nierdzewny spód, z zagięciem 9” śred. 2,45 mm i

		 Nierdzewny spód z zagięciem 9” śred. 2,45 mm i
*

		 nierdzewną siatką do karmy

*

20200006		 6/90 cm ¾”x1” Nierdzewny spód 2x, z zagięciem

20100023		 6/90 cm MAXI
		 z 2 x MAXI PREMIUM, śred. 2,45 mm

		 14”x 77”x18” z drzwiczkami przednimi i siatką

20300009		 6/90 cm ¾”x1”

20300019		 6/90 cm ¾”x1”

		 nierdzewną siatką do karmy

*

20300004		 6/90 cm MAXI górna siatka

20300018		 6/90 cm MAXI górna siatka
		 Nierdzewny spód z zagięciem 9” śred. 2,45 mm

		 PVC Premium, z drzwiczkami przednimi

20100002		 Górna część, 6-komorowa 27”

20100016		 Górna część 6-komorowa 27”
		 z przednimi drzwiczkami, całkowicie PREMIUM

Cena

20100006		 Góna część 14” dla 3 norek

20100019		 Górna część 14” dla 3 norek
		 14”x77”x18” z przednimi drzwiczkami i siatką

Nazwa produktu

20100198		 Górna część klatki piętrowej 3D z niebieską przegrodą

20100197		 Górna część klatki piętrowej 3D z niebieską
		 przegrodą PVC Premium, z drzwiczkami przednimi

Nr katalogowy

*

		 całkowicie nierdzewna

*

20100010		 6/90 cm MAXI
Wszystkie klatki są także dostępne w opcji nierdzewnej

		 Z 2 x MAXI PREMIUM śred. 2,45 mm

*
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WYBIEGI I Kotniki
Polski model wybiegu posiada, w odróżnieniu od modelu duńskiego, drzwiczki umieszczone w górnej części klatki. Są one zrobione ze stali kwasoodpornej i są zintegrowane z siatką do karmy.
Możemy wykonać dla Państwa dowolny rodzaj klatek i kotników
tak aby najlepiej spełniały Państwa oczekiwania.

Nigdy więcej przytrzaśniętych palców

OPATENTOWANE

Nowe zamknięcie do kotników
Nasz zespół nieustannie pracuje nad tym, żeby codzienna praca na
farmie była jeszcze prostsza. Przedstawiamy nowe rozwiązanie, które ucieszy każdego hodowcę. Nowe zamykanie pasuje do wszystkich modeli kotników, i można nim zastąpić zamknięcie starego
typu.
Zamów próbkę u swojego przedstawiciela!

Drzwiczki
Nr katalogowy

Nazwa produktu

Cena

20100152		 Drzwiczki górne, zmontowane, 9” x12”, 1” x 1”

*

20100144		 Drzwiczki spodnie 12”x11”, 1/2”x1”

*

20100138		 Drzwiczki do wybiegu 6-komorowego, 12”x11” combi

*

20100137		 Drzwiczki do wybiegu 6-komorowego,12”x11”,½” x 1”

*

20100141		 Drzwiczki do wybiegu 6-komorowego, 12”x12” combi

*

Drzwiczki są także dostępne w opcji nierdzewnej
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Kotniki
Naszym priorytetem jest dostarczanie produktów o wysokiej trwałości i funkcjonalności, dlatego mamy przyjemność przedstawić najbardziej atrakcyjne na rynku kotniki, produkowane z 11-warstwowej
sklejki.
Unikatowe frezowanie otworów do ramek zamykających zapewnia
proste otwieranie i zamykanie. Stożkowe frezowanie zapewnia, że
krawędzie otworów są pozbawione drażniących brzegów. Wszystkie
mocowania ze stali nierdzewnej zapewniają doskonałą jakość.

	Wszystkie otwory są wstępnie nawiercone, co zapewnia
prawidłowy montaż mocowań
	Wszystkie rozgraniczniki są wstępnie nawiercone, co
zapewnia prawidłowy montaż kotnika
	Unikatowe frezowanie otworów do ramek zamykających
zapewnia łatwy montaż zamknięcia
	Otwór w części przedniej - 120mm. Można także zamówić
z otworem 130 mm

Oferujemy sprzedaż wielu typów kotników w atrakcyjnych cenach.

Kotniki
Nr katalogowy

Nazwa produktu

Cena

21200014		 Kotnik, 6-komorowy, sklejka brzozowa, wkład
*

		 Kotniki - bez pokrywy
21200009		 Kotnik 6-komorowy, brzoza, złożony 12"x9"

*

		 Regulowana wysokość - bez pokrywy
21100008		 Kotnik 6-komorowy, model holenderski, złożony12"x9"

*

		 Regulowana wysokość - bez pokrywy
21100011		 Kotnik, 6-komorowy, model holenderski, złożony, z wkładem

*

		 złożony, plastik, z pokrywą, bez zamknięcia 12"x9"

KOTNIKI XL-box
Nr katalogowy

Nazwa produktu

Cena

21200011		 Kotnik XL, 6-komorowy, brzoza, wkład 12'' x 11'' lub
		 12'' x 10'' z wkładem, bez zamknięcia. Uwaga: bez pokrywy

*

21200010		 Kotnik XL, 6-komorowy, brzoza, złożony, 11 x 12" - Specjalny
		
do piętrowej klatki z regulowaną wysokością. Uwaga: bez pokrywy *
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WKŁADY
Nr katalogowy
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Nazwa produktu

Cena

20100160		 Wkład plastikowy, 9” x 12”, bez pokrywy

*

20100163		 Wkład, 9” x 12”, z nierdzewną pokrywą 1” x ¾”

*

20100166		 Wkład, plastikowy, 10” x 12”, z pokrywą Crapal

*

20100168		 Wkład, plastikowy, 11” x 12”, z regulowaną pokrywą

*

20100104		 Plastikowe dno do wkładu 9” x 12”, ½” x 1”

*

20100154		 Ramka do zamknięcia kotnika 9” x 12”, 1” x 1”

*

Kotniki

Wyposażenie kotników
Nr katalogowy

Nazwa produktu

Cena

21100028

1

Kątownik, 65x65x11 mm

0,30

21100027

2

Kątownik, 110 mm x 20 mm 2,04 mm

0,35

21100018

3

Zaczep do kotników

0,20

21100020

4

Metalowa zasuwka

0,25

21100026

5

Hak do kotników, nierdzewny

0,30

12300084

6

Taśma do kotników, 14 cm x 50 m.

12300088

7

Napinacz do taśmy

22100355

8

Wkręty typu TORX, do drzwiczek 3,5 x 15, 200 sztuk

5,27

21100033

9

0,30

Przegroda/zasuwa, cynk, otwór 12 cm x 14 cm

1,75

21100036 11

Przegroda, model widełkowy

21100039 12

Aluminiowy front, otwór w środku

1,95

21100038 13

Aluminiowy front, otwór z boku

1,95

21100037 14

Sprężynka do drzwiczek

0,25

21100047 15

Hak 12,8 cm

0,60

21100054 16

Hak 95,8 cm

0,80

22100039 17

Uchwyt do karty, plastikowy

0,20

22100037 18

Uchwyt do karty, nierdzewny, krótki

0,20

22100038 19

Uchwyt do karty, nierdzewny, długi

0,30

22100036 20

Uchwyt do karty, plastikowy, podwójny

0,25

22100041 21

Uchwyt do karty, nierdzewny, podwójny, model BK

20100027 22

Klipsy luzem ½” Crapal aluminium/cynk

12,85

10,15

20200016		
Klipsy luzem ½” nierdzewne ok.1100 szt/kg

16,25

20200022		
Klipsy w panelu, stal nierdzewna, w panelu 15 680 szt.
20100034 24

Klipsy typu A w panelu 1.000 szt.

20200024		
Klipsy typu A nierdzewne

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

3,75
10,15

20100026		
Klipsy luzem 3/8” Crapal aluminium/cynk

Klipsy w panelu, aluminiowe, w panelu 15 680 szt.

3

280,40

Prowadnica do przegrody, stal nierdzewna

12200094 23

2

20,30

21100034 10

20200015		
Klipsy luzem 3/8” nierdzewne ok. 1100 szt/kg

1

16,25
100,00
190,00
12,00
37,16
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Obcęgi i szczypce
Nr katalogowy

1

2

3

Nazwa produktu

Cena
45,00

12600013

1

Ściskarka do zszywek, szwedzka

12600014

2

Ściskarka do zszywek, z magazynkiem, Ottensten

12600009

3

Pistolet do zszywek, model Jasopels

675,00

12600018

4

Nóż pneumatyczny, MR20

337,90

12600021		
Nóż pneumatyczny, MR-30 A, duży
12600019

5

Szczęki do noża pneumatycznego MR20

12600022		
Szczęki do noża pneumatycznego MR-30 A P8P, dużego
12600016

4

5

6

Nóż do drutu, elektryczny, Bosch

62,85

367,45
82,50
105,30
470,00
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Zabawki/półki
Nr katalogowy

1

6

2

3

4

5

7

8

Nazwa produktu

Cena

12600080

1

Rura Ø 120 x 155 x 5mm

0,80

12600082

2

Rura Ø 43 mała, dł. ok. 15cm

0,40

20100124

3

Półka do wybiegu 12” x 14” zaokrąglona

1,60

20100096

4

Półka do klatki 5"x11" siatka/ramka

0,80

12600069

5

Ekran Uniq 16mm

3,30

12600072

6

Ekran modułowy, plastikowy, czarny

1,60

12600078

7

Sprężyna do uchwytu do rury

0,39

12600079

8

Uchwyt do rury Ø 43

0,26

Klatki transportowe
Nr katalogowy

Nazwa produktu

Cena

12600055		 Klatka transportowa, 5-komorowa, samice

*

12600056		 Klatka transportowa, 4-komorowa, samce

*

12600093		 Siatka + plastik, 5-komorowa
		 samce (komora 5"x 6")
12600104

2

1

*

Siatka + plastik, 4-komorowa

		 samce (komora 5"x 7")

*

12600094		 Papier do klatek transportowych
		 75 cm x 115 cm

1

Nr katalogowy
12200088
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2

Nazwa produktu
Poidełko, podwójne

*
Cena
0,90

xxx
Kotniki

Klatki i kotniki
Przed zakupem wszystkie klatki i kotniki wyglądają podobnie. Ważne jest jednak jak będą wyglądały po kilku latach używania. Rozwiązania produkowane przez Jasopels są wykonane z dobrego materiału, są też łatwe do czyszczenia. – Zawsze warto
postawić na jakość – przekonują Jan i Loes Janssen z Janssen Farming Group.
Prowadzicie pod Gorzowem rodzinną hodowlę norek. Jak to się zaczęło?
Jan: W moim przypadku, to już naprawdę długa historia. Ponad 35
lat temu próbowałem różnych hodowli m.in. trzody chlewnej. Największe zainteresowanie jednak wzbudziły we mnie norki. Moja
pierwsza hodowla norek liczyła zaledwie 100 zwierząt. To było
niemal hobby. Osiemnaście lat temu zacząłem już na poważnie
prowadzić hodowlę norek w Polsce, bo to piękny kraj z wieloma
możliwościami.
Loes: To prawda, że Polska jest piękna i zawsze fascynowała mnie
jej przyroda lecz muszę przyznać, że gdy byłam młodsza to nigdy
nie planowałam pracować na fermie norek. Chodziłam do szkoły
ekonomicznej, ale zawsze ciągnęło mnie do hodowli zwierząt. Jako
dziecko pomagałam ojcu na fermie gdy była taka potrzeba. W 2009
roku pojechałam na półroczne studia do Kanady. I to otworzyło mi
oczy ponieważ zobaczyłam, że jest dużo więcej do odkrycia poza
Holandią. Dzień po ukończeniu nauki właściwie przeprowadziłam
się do Polski wraz z moimi końmi. I jestem tu już od prawie 6 lat i to
jest najlepsza decyzja jaką dotychczas podjęłam.

To była duża inwestycja?
Jan: O tak, bardzo kosztowana, ale też warta swojej ceny. Zawsze
kiedy mieliśmy jakiś wątpliwości, wystarczyło zadzwonić i wszystko
można było ustalić. Zawsze udało się znaleźć rozwiązanie.
Loes: Serwis jest bardzo ważny. Poprzednim razem, kiedy kupiliśmy
klatki od innego producenta, dostawca zostawił nam tylko towar i
odjechał. Kiedy coś się zepsuło, nie było nikogo, kto mógłby nam
pomóc. Brak kontaktu, czyli brak profesjonalnej współpracy z producentem, to duży problem. Z Jasopels jest zupełnie inaczej.
Od jak dawna korzystacie z maszyn firmy Jasopels?
Jan: Od dawna. Jedną z pierwszych maszyn kupiłem, kiedy zaczynałem przygodę z norkami. Zawsze byłem z niej zadowolony, dlatego
teraz, podczas modernizacji hodowli, kupujemy kolejne.

Co różni klatki wyprodukowane przez firmę Jasopels od innych?
Jan: Przed zakupem wszystkie klatki wyglądają bardzo podobnie.
Ważne jest jednak jak będą wyglądały po kilku, albo kilkunastu latach. Postawiliśmy właśnie nowe hale do hodowli i to dla nas bardzo
ważne, aby wszystko było w nich najlepszej jakości, czyli na lata.
Loes: To, co mi od razu przychodzi na myśl to bardzo łatwe i wygodne otwieranie i zamykanie klatek. Nie ma też problemu, aby je
dokładnie doczyścić. Przy okazji tej inwestycji zamontowaliśmy też
system do pojenia zwierząt oraz system do usuwania nieczystości
od Jasopes.
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SYSTEM POJENIA

ARTYKUŁY DO SYSTEMÓW POJENIA
Nr katalogowy

1

4

7

10

13

16

2

5

8

11

14

17

3

6

9

12

15

18

Nazwa produktu

Cena

12200028

1

Smoczek, Gjøl, zielony

0,75

12200030

2

Smoczek, termo, Gjøl, zielony

0,95

12200023

3

Smoczek, nierdzewny, biały, Columbus

0,70

12200024

4

Smoczek, nierdzewny, czarny, Columbus

0,75

12200020

5

Smoczek, ØKO, z uchwytem stalowym, Morsø

0,80

12200015

6

Uszczelka do Forelco/Columbus

0,09

12200012

7

Uchwyt do wentyla, pojedynczy

0,13

12200013		
Uchwyt do wentyla, podwójny

0,11

12200014		
Uchwyt do rury termicznej Forelco

0,25

12200021

8

Uchwyt metalowy do wentyli Morsø

0,22

12200034

9

Uchwyt metalowy do smoczka, nierdzewny

0,27

12200041 10

Złączka, czarna, ¾”, z wewn. uszczelką (Forelco)

2,05

12200038 11

Złączka, RG, ¾”, do węża PEL

5,55

12200037 12

Złączka, ¾”, do węża PEL

2,10

12200040 13

Złączka wkręcana

3,40

12200039 14

Złączka nakręcana ¾”

3,40

12200056 15

Kolanko, RG ¾” do węża PEL, z zaciskiem

7,10

12200057 16

Kolanko, ¾”, do węża PEL, jednostronnie nakręcane

3,40

12200058 17

Kolanko, ¾” jednostronnie wkręcane

3,40

12200055 18

Kolanko, ¾”, do węża PEL

1,95

12200054 19

Trójnik RG ¾” do węża PEL

3,25

12200053 20

Trójnik RG ¾” do węża PEL, z zaciskiem

10,55

12200059 21

Zacisk jednostronny, RG do węża PEL

3,90

12200062 22

Trójnik ¾” do węża PEL

12200074 23

Redukcja RG do systemu nawadniającego

12200075 24

Manometr do redukcji, 01-1,0 bar

12,85

12200076 25

Zestaw części zapasowych do redukcji RG

53,40

12200087 26

Rynienka smoczka, Morsø

0,60

12200088 27

Poidełko, Berima

0,90

12200044 28

Rura termiczna Gøl, 6 kom., 206cm, ze smoczkiem

15,55

12200035 29

Rura plastikowa, ¾”, 100m

85,00

12200065 30

Pętla

13,50

50500071 31

Zacisk 3/4, 22-32 mm

12200099 32

Rura do pojenia młodych norek 0,5 l, przezrocz., z wentylem 2,83

13,50

2,70

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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111,50

32

Hale do hodowli norek

Hale do hodowli norek
Hala do hodowli norek jest jednym ze środków produkcji –
jest częścią całego systemu produkcyjnego.
Dlatego nasze hasło brzmi: PRODUKCJA powinna odbywać się
w halach. W sposób wydajny i ekonomiczny. Przy wyposażeniu zapewniającym zwierzętom optymalne warunki. Bo lepszy dobrostan
zwierząt oznacza lepsze skóry, a więc i większe zyski.

Innowacyjność w Jasopels koncentruje się na jakości końcowego produktu.
Poprawienie wydajności i zoptymalizowanie pracy na fermie, zarówno jeśli chodzi o hale i ich wyposażenie, jak i maszyny i narzędzia gospodarcze.
Dlatego też wszystkie korytarze paszowe w halach produkcji Jasopels mają szerokość 140 cm.

140 cm. KORYTARZ PASZOWY

12 rzędowa hala do hodowli norek
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Hale do hodowli norek

NOWOŚĆ

MEMBRANA DACHOWA
Nasze nowe, wyjątkowe membrany dachowe dają
więcej światła w halach, co jest korzystne dla zwierząt
i jednocześnie cieszy hodowców.
Opinie klientów
– W moim zakładzie od sezonu wiosennego
2016 mamy nowe membrany dachowe w trzech
halach, gdzie w każdej znajdują się 4 rzędy klatek.
Dzięki nim mamy znacznie więcej światła i lepszy
klimat w halach, mówi Benny Berge.
Na swojej nowej fermie norek w pobliżu miasta
Fredericia, Thomas Søgaard zmienił pokrycie dachu w 14 z 16 dwurzędowych hal - dwie ostatnie
mają dach kryty eternitem w związku z lokalnymi
wymaganiami przeciwpożarowymi. Dzięki temu
hodowca miał okazję do porównania temperatur
w halach z różnym poszyciem dachowym.
– Zamontowane termometry pokazały, że w dni,
kiedy na zewnątrz było ok. 20 stopni, różnica
temperatur w halach wynosiła 3,5 stopnia. W
bardzo ciepłe dni ta różnica sięgała nawet 6 stopni!
– Ponadto w halach, gdzie dach przepuszcza
miękkie i przyjemne światło po prostu lepiej się
pracuje, mówi Thomas Søgaard.

Konstrukcja
Budujemy z oheblowanego drewna najwyższej jakości.
Wszystkie krokwie do hal 2-, 4- i 6-rzędowych dostarczane są zbiorczo. Można je zmontować samodzielnie. 1
Wszystkie krokwie dostarczane są z zamontowanymi uchwytami
do montażu klatek. 2
Wymiary krokwi są obliczane przez dostawcę krokwi. 3
1

3

2
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Dodatkowo Jasopels oferuje
krokwie na wymiar, w przypadku gdy hale mają zostać
powiększone, lub potrzebne są indywidualnie zaprojektowane krokwie. Zapewniamy bezpłatny pomiar.

Hale do hodowli norek

Panele frontowe i szczytowe
Panele frontowe i szczytowe zrobione są z blach trapezowych
plastizolowych.

Rynny dachowe
Używamy rynien stalowych firmy Lindab.

Wentylacja pożarowa
Hale posiadają grzbiety wyposażone w wentylację oddymiającą z zabezpieczeniem przed ptakami.

Pokrycia dachowe
Blachy dachowe do hal dwurzędowych dostarczamy
w pełnej długości.
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HALE DO HODOWLI NOREK

ŚWIETLIKI DACHOWE
ŚWIETLIKI DACHOWE – standardowo są dostępne w arkuszach
o grubości 1,2 mm, ale arkusze wykonane z poliwęglanu są bardziej
rekomendowane ze względu na wysoką odporność na promieniowanie UV, które szczególnie w ostatnich latach zwiększyło swoją
intensywność.

GRZBIETY DACHOWE
Stosowane przez nas grzbiety dachowe są najlepszej jakości.
Mają grubość 1,5 mm, są odporne na promieniowanie UV i bardzo
sztywne, co znacznie ułatwia instalację i zapewnia, że utrzymują zakrzywiony kształt po zamontowaniu.

80 cm
70 cm

Nr katalogowy

60 cm

Nazwa produktu

Cena

22100129		 Grzbiet 50 cm x 25 m, biały, 29 rolek/paleta

*

22100130		 Grzbiet 60 cm x 25 m, biały, 29 rolek/paleta

*

22100131		 Grzbiet 70 cm x 25 m, biały, 29 rolek/paleta

*

22100133		 Grzbiet 80 cm x 25 m, biały, 29 rolek/paleta

*

22100127		 Grzbiet 100 cm, biały, max. 25 m/rolka

*

STATYWY ZE STALI
Nr katalogowy

Nazwa produktu

Cena

21100061

1

Statyw ze stali

*

22100008

2

Stalowa konsola, model Uniq

*

Jasopels jest producentem statywów do wybiegów, kotników i rynien do odchodów, które montuje się w halach o konstrukcji stalowej, itp.
Dostępne są różne rodzaje statywów: na „stopkach” do montażu
na betonowej podłodze lub innej płaskiej powierzchni, lub na dłuższych „nogach” do wkopywania.
Statywy montowane są z profili stalowych o przekroju 30 mm,
posiadają ocynkowany uchwyt pod rynnę do odchodów, a także
ramę na tablicę do kart.
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Systemy odprowadzania nieczystości

Systemy odprowadzania nieczystości Pompy do systemu
Jasopels nie uznaje kompromisów…
ODPROWADZANIA NIECZYSTOŚCI
Jasopels ma w swojej ofercie najbardziej elastyczny system odprowadzania nieczystości na rynku – skrojony na Twoje potrzeby i dostosowany do Twojej fermy.
Nie godzimy się na kompromisy w kwestii ważnej dla nas wszystkich – środowiska. Używamy w związku z tym tylko certyfikowanych materiałów, a montaż wykonywany jest wyłącznie przez specjalnie przeszkolonych pracowników.
Jeśli wolisz automatyczny system odprowadzania nieczystości,
Jasopels ma również w swojej ofercie urządzenie Farm Cat, model
pojedynczy albo podwójny.

Efektywne odprowadzanie nieczystości z unowocześnionym urządzeniem Farm Cat marki Jasopels.
Bezprzewodowy Farm Cat automatycznie odprowadza nieczystości z hali w sposób wydajny i precyzyjny, nie wymagając przy
tym wielkich nakładów, jeśli chodzi o utrzymanie i konserwację.
Nowy Farm Cat został wyposażony w mocniejszy silnik, udoskonalony napęd, lepszy akumulator (o trzykrotnie dłuższej żywotności
od poprzedniego), automatyczny system ładowania akumulatora
pomiędzy cyklami i sprawdzony system sterownia, dopasowujący
się do indywidualnych potrzeb każdej fermy.
Nazwa produktu

Nazwa produktu

Cena

23100103		 Pompa 6,5HK

*

23100101		 Pompa 2,0HK, pełna dezynfekcja

*

23100099		 Szafa sterownicza

*

23100095		 Ujście zbiornika, 160mm, galwanizowane

*

23100104		 Sucha studnia 1000 x 2000 mm

*

Rynny i wyposażenie

Farm Cat Jasopels

Nr katalogowy

Nr katalogowy

Cena

Nr katalogowy

Nazwa produktu

Cena

23100026		 Rynna do odchodów, Gjøl, szara, 350mm, 6m

*

23100049		 Zaślepka szara/czarna, bez rynny

*

23100028		 Końcówka, Gjøl, szara, 350mm

*

23100029		 Zawieszka do odpływu Gjøl, 680mm, ze śrubą

*

23100033		 Zawieszka do koncówki Gjøl

*

23100034		 Uchwyt do zawieszki, stal płaska 20x3mm

*

23100052		 Skrobak do odchodów, ręczny

*

23100018		 Zestaw: rynny 6 szt., wkręty + silikon

*

23100111		 Jasopels FarmCat, podwójny, prawy
		 ruch nad środkowym wylotem rynny

*

23100112		 Jasopels FarmCat, podwójny, lewy
		 ruch nad środkowym wylotem rynny

*

23100115		 Jasopels FarmCat Model 2, prawy/pojedyńczy, > 50 przęseł

*

23100116		 Jasopels FarmCat Model 2, lewy/pojedyńczy, > 50 przęseł

*

	Mniej problemów z konserwacją
	Wykonany z nierdzewnych materiałów
	Podwójny napęd
	Model pojedynczy – z wylotem na końcu rynny
	Model podwójny – z wylotem na środku rynny

Silosy paszowe
Nr katalogowy

Zadzwoń po ofertę albo w celu uzyskania szczegółowej informacji.
Ceny zaczynają się od 5.190,00 EUR. Wymiary kładek mieszczą się
w przedziałach 600 x 1500 mm do 600 x 5000 mm (długość).

Nazwa produktu

Cena

43100002		 Silos, nierdzewny, 2.500 l

*

43100003		 Silos, nierdzewny, 3.300 l

*

43100004		 Silos, nierdzewny, 4.000 l

*

43100005		 Silos, nierdzewny, 5.000 l

*

43100006		 Silos, nierdzewny, 6.000 l

*

43100007		 Silos, nierdzewny, 7.000 l

*

43100008		 Silos, nierdzewny, 2 x 2.500 l

*

43100009		 Silos, nierdzewny, 3 x 3.300 l

*

43100010		 Silos, nierdzewny, 2 x 4.000 l

*

43100011		 Silos, nierdzewny, 2 x 5.000 l

*

43100012		 Schodki do silosu 2.500 l, 10 stopni

*

43100013		 Schodki do silosu 3.300 l/ 5.000l, 12 stopni

*

43100014		 Schodki do silosu 4.000 l/ 6.000 l, 14 stopni

*

43100015		 Schodki do silosu, 15 stopni

*
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WARSZTATY

Warsztaty w Herning
7 września 2018 podczas warsztatów w Messecenter w Herning
będą mogli Państwo zobaczyć nasze dobrze znane i sprawdzone maszyny w czasie pracy przy obróbce skór.
Będzie też okazja, aby przekonać się, jak szybko i łatwo pracuje się
z MasterCut i MasterSkin.
Nasi sprzedawcy i serwisanci chętnie udzielą Państwu pomocy
i wsparcia.

19

FarmManager

Zdrowsze norki i więcej czasu DZIĘKI SYSTEMOWI FarmManager
Dzięki systemowi FarmManager ferma Fox Farm nie ma już problemu z nadwagą młodych, optymalnym podziałem karmy i
hodowlą norek w odpowiednim rozmiarze
W zeszłym roku Jens Peter Larsen z fermy Fox Farm zainstalował na swojej karmiarce system FarmManager. Jego głównym celem było zoptymalizowanie procesu karmienia, oczekiwał również, że w ostatecznym rozrachunku widoczne będą chociaż niewielkie korzyści finansowe.
– FarmManager okazał się po prostu genialny w okresie wzrostu
zwierząt. Dzięki niemu kontrolowanie wagi zwierząt stało się o wiele łatwiejsze. Naszym zdaniem lepsze zarządzanie karmą przyniosło
wiele korzyści, a przy tym zaoszczędziliśmy sporo czasu – opowiada
Jens Peter Larsen.
Według jego obliczeń wprowadzenie nowego systemu skróciło
czas pracy o ok. 1,5 godziny dziennie.
– Kiedyś wydawało mi się, że nie robię nic innego tylko ciągle
obsługuję karmiarkę. Teraz nie mam już takiego odczucia – ocenia
Jens Peter Larsen, który szacuje, że karmienie zajmuje mu obecnie
tylko od 2,5 do 3 godzin.
Koniec z nadwagą u młodych
Nowy system okazał się niezwykle pomocny głównie ze względu
na młode. – Uważam, że rozdzielanie karmy w okresie wykotu stało się o wiele prostsze. W poprzednim sezonie udało nam się praktycznie wyeliminować problem nadwagi u młodych – mówi Jens Peter Larsen. Informacja, że samica urodziła, zostaje wprowadzona do
FarmManagera. – System nalicza wówczas o ok. 2-3 procent więcej
karmy dziennie, dopóki młode są przy matce. Jest to bardzo sprytne
– stwierdza Jens Peter Larsen.
W odróżnieniu od innych systemów FarmManager jest zintegrowany z karmiarką.
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– To oczywiście ogromna zaleta. Wszystkie funkcje są na wyciągniecie ręki. Pracownik obsługujący karmiarkę może w prosty i szybki sposób zaznaczyć w systemie, która norka wszystko zjadła – opowiada Jens Peter Larsen.
Zwrot nakładów w ciągu jednego roku
Wprowadzenie systemu przebiegło bez żadnych problemów i zapewniło Jensowi Peterowi Larsenowi więcej swobody.
– Dzięki FarmManagerowi mogę wyznaczyć do karmienia tylko
jednego pracownika, ponieważ sam zarządzam ilością przeznaczonej karmy – mówi.
System opracowuje również różnego rodzaju statystyki, można
np. wydrukować listę sztuk, które padły. Jednak jedną z najważniejszych funkcji jest możliwość zamawiania karmy na podstawie precyzyjnie wyliczonych prognoz.
– Dzięki FarmManagerowi przez cały czas znamy nasze zużycie
karmy i wiemy, ile będziemy jej potrzebowali następnego dnia. To
bardzo dobre rozwiązanie – mówi Jens Peter Larsen. Ogólnie rzecz
biorąc, jest on przekonany, że system ma tak wiele zalet, że jego zakup zwrócił się w rekordowym tempie.
– Pieniądze zainwestowane w FarmManagera zwróciły nam się
po zaledwie roku. Osiągnęliśmy większy rozmiar skór, a poza tym
odkryliśmy wiele innych zalet tego systemu.
Jako ostatnie, ale nie mniej ważne, wymieniane jest profesjonalne wsparcie zespołu Jasopels, jakie otrzymała ferma Fox Farm.
– Musimy pochwalić firmę Jasopels za czas, który poświęciła
nam przy wdrażaniu systemu oraz później, już przy użytkowaniu.
Jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni – podsumowuje Jens Peter
Larsen.

FarmManager

Precyzja, Przegląd, Kontrola, Wydajność.

Najlepszy system karmienia norek na świecie
Jasopels trafił w dziesiątkę, opracowując system karmienia norek, który potrafi o wiele więcej niż podawanie zwierzętom pokarmu, a przy tym nie jest czasochłonny w obsłudze.
Wielu hodowców zarówno w Danii, jak i zagranicą stosuje już system karmienia FarmManager firmy Jasopels na swoich fermach.
Wyrazili oni swoje opinie odnośnie systemu karmienia. Obecnie
FarmManager osiągnął tak wysoki poziom, że spełnia potrzeby
wszystkich ferm, bez względu na ich wielkość. FarmManager jest
używany na fermach o wielkości od 1 000 do 60 000 samic.
Zadzwoń do nas i ustal termin pokazu systemu FarmManager.
Nazwa produktu

Cena

40200039		FarmManager

5.400,00

Nr katalogowy

40200060		 Joystick do urządzenia FarmManager
40200067		 System do komunikacji z FarmManager, z anteną

810,00
1.203,00

40200036		 Dozowanie lekarstw
 ena nie obejmuje montażu/system może być zamontowany na dowolnej
C
karmiarce.

*

	System automatycznie generuje listę chorych zwierząt
	System zawsze wie, w którym miejscu się znajduje, nie
trzeba ciągle mu tego „przypominać”
	System rejestruje leki, usterki na fermie oraz martwe
zwierzęta
	System jest wytrzymały i zniesie codzienną dawkę ciężkiej
pracy, jest również odporny na mróz i zamakanie
	Szybkie i wolne karmienie w tym samym rzędzie bez
potrzeby wciskania jakichkolwiek przycisków.
	Szybkie i proste ustalanie ilości pokarmu dla każdej klatki
	Ekran i duże przyciski
	Program dostępny w kilku językach.
	Automatyczne wykonywanie kopii zapasowej danych
	Możliwość opracowywania statystyk narodzin, zgonów i
karmienia, historii chorób, ilości młodych i przebiegu ich
rozwoju, bez użycia dodatkowych urządzeń
	Bieg wsteczny, dzięki któremu nie marnuje się pokarm, jeżeli
karmiarka zjedzie z toru lub gdy pod rząd stoi kilka pustych
klatek
Możliwość zainstalowania na dowolnej karmiarce dostępnej
na rynku
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Karmiarki Jasopels
Dopasowane do Twoich potrzeb
W Jasopels oferujemy karmiarki, które dostosowują się do Twoich
potrzeb. Cechą wspólną wszystkich maszyn jest łatwe użytkowanie
na co dzień, proste czyszczenie oraz łatwość
w obsłudze serwisowej.
Ponadto istnieje możliwość zakupienia dodatkowych akcesoriów do poszczególnych maszyn z szerokiej gamy wyposażenia dodatkowego.

Karmiarki Jasopels są obecne na rynku od wielu lat i są znane hodowcom na całym świecie. Przez lata były udoskonalane i będziemy je nadal udoskonalać ponieważ zdajemy sobie sprawę, że
oczekiwania i wymagania wobec tego typu urządzeń są bardzo
duże.
Jeżeli masz ochotę bliżej poznać karmiarki Jasopels, zapytaj o
opinię kolegów z branży lub po prostu skontaktuj się z nami, aby
uzyskać więcej informacji i zobaczyć prezentację karmiarki.

Nr kATALOGOWY 40100004

Karmiarka Jasopels 700, z
mikserem i pojemnikiem na wodę

Cena w EUR

Szeroki WYBÓR
WYPOSAŻENIA
DODATKOWEGO!

24.315,00
Karmiarka Jasopels 700
Karmiarka Jasopels 700 jest odpowiednią maszyną na farmie, gdzie występuje potrzeba bardzo dobrej manewrowości w kompaktowym rozwiązaniu z mieszaczem. Karmiarka sprawnie porusza się nawet w bar-

Karmiarka Jasopels 700
dzo małych pomieszczeniach. Odchylane siedzenie i pokrywa silnika
ułatwiają obsługę serwisową. Pojemnik na karmę można bez trudu odchylić do przodu, co pozwala na łatwy dostęp podczas codziennego
czyszczenia lub serwisowania. Karmiarka Jasopels 700 mieści 700 litrów
karmy i jest wyposażona w 3-cylindrowy silnik 26 km Kubota 1105.

Opis produktu

Dane techniczne

4 możliwości regulacji fotela

Silnik		 26 km, KUBOTA 1105, 3 cylindrowy, chłodzony wodą, diesel

Wspomaganie kierownicy, mały promień skrętu, łatwość manewrowania

Przekładnia		 W pełni hydrauliczna

Promień skrętu 230 cm.

Bak		 40 l.

Uchylny zbiornik na karmę

Pompa karmy		 XL, z regulowaną prędkością, pompa zębata

Ulepszony system chłodzenia

Zbiornik na karmę		 Stal nierdzewna, 700l z mieszaczem

Dozownik wody

Zbiornik na wodę		Stal nierdzewna, 50l .

Opony z bieżnikiem

Wymiary		Dł.: 255 cm, szer.: 85 cm, wys.: 150 cm
		 Wys. siedziska 152-160 cm., wys. siedzenia 109-116 cm.,
		 Wys. zbiornika 147 cm.
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Karmiarka Jasopels 950:

Koniec z marnowaniem czasu i energii
Razem z karmiarką Jasopels 950 Ejgil Markussen poprawił wydajność i ergonomię na fermie a poza tym zyskał więcej energii
do codziennej pracy
Jesienią zeszłego roku Ejgil Markussen zakupił nową karmiarkę Jasopels 950 wyposażoną w mieszacz i komputer dozujący. Była to inwestycja, która przyniosła wiele korzyści.
– Mam na fermie 2.550 samic, a dzięki mieszaczowi i dużej pojemności karmiarki mogę ładować paszę nawet dwa razy rzadziej,
jeśli zajdzie taka potrzeba. Jednocześnie napęd na 4 koła daje pojazdowi więcej mocy – mówi farmer.
Mimo że nowa karmiarka jest większa, zmiana odbyła się bez
żadnych problemów.
– Jestem zaskoczony tym, jak łatwo manewrować karmiarką, co
jest szczególnie ważne w hali, w której nie ma zbyt dużo wolnego
miejsca. Jednocześnie pojazd okazał się bardzo łatwy w czyszczeniu
– opowiada Ejgil Markussen.
Koniec z marnowaniem karmy
Dzięki nowej funkcji pompa odwraca kierunek, gdy karmiarka dojedzie do końca rzędu.
– Bardzo podoba mi się, że ani w zbiorniku ani na ziemi nie zostają resztki karmy. Wypróbowaliśmy wcześniej inną karmiarkę, w
której wciąż trzeba było opróżniać zbiornik. Dlatego uważamy, że
Jasopels zastosował świetne rozwiązanie – twierdzi Ejgil Markussen.

Dzięki temu, że istnieje możliwość zmiany kierunku obrotu pompy, w wężu nie ma ciśnienia i dlatego karma nie marnuje się.
– Innym dodatkiem jest nowa mniejszy wylot węża. Ułatwia on
formowanie mniejszych porcji, dzięki czemu norki otrzymują odpowiednią ilość karmy. Zwłaszcza w przypadku młodych nie trzeba
później zeskrobywać resztek karmy – twierdzi Ejgil Markussen.
Uważa on, że dokładne porcjowanie karmy bardzo pomaga w
przypadku stosowania żywienia bodźcowego, czyli tzw. flushingu.
Ergonomiczny podłokietnik przyniósł ulgę kręgosłupowi
Ejgil Markussen i jego pracownik karmią norki dwa razy dziennie z
wyjątkiem okresu wzrostu, kiedy robią to cztery razy dziennie. W takich przypadkach ergonomiczny podłokietnik jest prawdziwą pomocą.
– Ogólnie rzecz ujmując kierowanie karmiarką 950 jest bardzo
wygodne, zwłaszcza na równych i betonowych nawierzchniach –
mówi Ejgil Markussen.
W przeszłości często dokuczał mu ból ramienia spowodowany
złą pozycją, jaką przyjmował w czasie karmienia.
– Nareszcie poczułem ulgę, wcześniej cały czas musiałem trzymać wąż. Praca na poprzednich karmiarkach kończyła się więc zawsze bólem ręki. Teraz nie mam tego problemu, ponieważ nowa
karmiarka jest wyposażona w podłokietnik. Różnica jest ogromna –
podsumowuje Ejgil Markussen.
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Karmiarka Jasopels 950
Karmiarka Jasopels 950
Karmiarka Jasopels 950 mieści 950 litrów karmy i jest naszą najmniejszą karmiarką przegubową. Jest wyposażona w 3-cylindrowy silnik
26 km Kubota 1105, co sprawia, że ma
 nieco krótszy, a tym samym
bardziej zwrotny przód. To sprawia, że maszyna może dostać się do
każdego miejsca na farmie. Ponadto karmiaka ma napęd na cztery

koła. Zbiornik jest wyposażony w mieszacz i może być przechylany na boki, dzięki czemu czyszczenie go jest bardzo proste. Pompa
karmy jest zamontowana w zbiorniku, i jest zaprojektowana tak, aby
była łatwa w obsłudze. Ta karmiarka ma skuteczny system chłodzący, stosowany w większych maszynach. Wielką zaletą tego urządzenia jest fakt, że karmiarka ma całkowicie wypróbowaną konstrukcję,
a zatem jej obsługa i serwis są bardzo proste.

BOGATY WYBÓR
WYPOSAŻENIA
DODATKOWEGO!

Nr KATALOGOWY 40100007
Karmiarka Jasopels 950, przegubowa,
z mikserem i pojemnikiem na wodę

Cena w EUR

27.015,00
Układ centralnego smarowania
Nr katalogowy 50100161

Wyposażenie dodatkowo płatne

Wyposażenie dodatkowo płatne

Opis produktu

Dane techniczne

Promień skrętu165 cm

Silnik		 26 km, KUBOTA 1105, 3 cylindrowy, chłodzony wodą, diesel

Napęd na 4 koła, opony z bieżnikiem na wszystkich 4 kołach

Przekładnia		 W pełni hydrauliczna

Regulacja fotela - 4 pozycje

Sterowanie		 Wspomaganie kierownicy

Dozownik wody

Bak		 40 l.

Łatwy w obsłudze, uchylny zbiornik z szybkozłączką na wężu paszowym

Pompa karmy		 Z regulowaną prędkością, pompa zębata

Ulepszony system chłodzenia

Zbiornik na karmę		 Stal nierdzewna, 950l
Zbiornik na wodę		 Stal nierdzewna, 50l
Wymiary		 Dł.: 330 cm, szer.: 90 cm, wys.: 150 cm
		 Wys. siedziska 150-158 cm, wys. siedzenia 107-115 cm
		 Wys. zbiornika 155 cm
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Karmiarka Jasopels 1500
Karmiarka Jasopels 1500 - 1320 litrów / 1520 litrów
Karmiarka Jasopels 1500 to nasza najlepiej szprzedająca się karmiarka,
która jest dostępna w dwóch rozmiarach zbiornika. Te warianty różnią
się jedynie wysokością, a tym samym pojemnością zbiornika. Jest to
najlepszy wybór, jeżeli istotny jest komfort pracy - urządzenie jest wyposażone w fotel z zawieszeniem pneumatycznym i hydraulicznym

pedałem, co daje bardzo dynamiczną, ale płynną jazdę. Model 1500,
podobnie jak model 2000, ma wzmocniony układ napędowy mieszacza, podwójny łańcuch i zębatki, a także wzmocnione osie i łożyska.
Model ten jest wyposażony w dobrze znany, 4-cylindrowy silnik 36
km Kubota V1505, który zapewnia szybki start i dobre przyspieszenie.
Karmiarka Jasopels 1500 jest właściwym wyborem, jeśli cenisz komfort podczas długiego dnia w pracy.

Nr kATALOGOWY 40100010

Karmiarka Jasopels 1500, przegubowa,
z mikserem, zbiornikiem wody i zbiornikiem na paszę o poj. 1320 l.

Cena w EUR

31.075,00
Nr KATALOGOWY 40100012

BOGATY WYBÓR
WYPOSAŻENIA
DODATKOWEGO

Karmiarka Jasopels 1500, przegubowa z
mikserem, zbiornikiem wody i zbiornikiem na paszę o poj. 1520 l.

Cena w EUR

32.420,00
Dozownik do paszy

Wyposażenie dodatkowo płatne

Opis produktu

Dane techniczne

Promień skrętu 280 cm

Silnik

Napęd na 4 koła, opony trakcyjne, 12-warstwowe na wszystkich 4 kołach

Przekładnia		 W pełni hydrauliczna, z chłodnicą oleju

Regulacja fotela - 4 pozycje, siedzisko pneumatyczne

Bak		 55 l.

Silnik Kubota 1505, cichy i ekologiczny

Pompa karmy		 Z regulowaną prędkością, pompa zębata

Chłodnica oleju

Zbiornik na karmę		Stal nierdzewna, 1320 l lub 1520 l

Ulepszony mikser

Zbiornik na wodę		Stal nierdzewna, 50 l.

Dozownik wody

Wymiary		 1320 l Dł.: 375 cm, szer.: 89 cm, wys.: 155 cm

Przyjazny dla użytkownika, uchylny zbiornik na paszę z szybkozłączką na wężu

		
Wys. siedziska 152-160 cm, wys. siedzenia 109-117 cm, wys. zbior nika 169 cm

paszowym pomiędzy traktorem a zbiornikiem

		 1520 l Dł.: 375 cm, szer.: 90 cm, wys.: 165 cm

36 km Kubota 1505, 4 cyl., chłodzony cieczą, diesel.
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KARMIARKA Jasopels 2000
Karmiarka Jasopels 2000
Karmiarka Jasopels 2000 jest idealnym rozwiązaniem na nowoczesnej farmie, gdzie potrzebna jest duża wydajność karmienia i ekonomiczne działanie. To potężna maszyna z uchylnym zbiornikiem, co
sprawia, że jest
 bardzo stabilna, a jazda po nierównych powierzchniach jest bardzo komfortowa - nawet przy pełnym zbiorniku. Mimo
tego, że oś pojazdu ze zbiornikiem znajduje się na silniku, karmiarka
nie uszkadza podłoża, głównie dlatego, że uchwyt zaczepiony jest
tylko o dwa przednie koła zbiornika.

Karmiarka ma wzmocniony układ napędowy mieszacza, podwójny
łańcuch i zębatki, a także wzmocniony przegub, osie i łożyska.
Jest wyposażona w 4-cylindrowy silnik 44 km Kubota V1505
turbo, który ma dużą rezerwę mocy przydatną w codziennej pracy. Dzięki nowoczesnej konstrukcji, silnik tej karmiarki jest również
bardzo ekonomiczny i prawdopodobnie najcichszy spośród wszystkich naszych maszyn. Mimo faktu, że zbiornik jest duży, bardzo łatwo uchyla się na boki, co ułatwia obsługę i serwis. W tym modelu
pompa karmy jest przyłączona do zbiornika i przemieszcza się kiedy
zbiornik jest uchylany.

44 km

Nr KATALOGOWY 40100013

Karmiarka przegubowa
z mikserem, zbiornikiem na
wodę i 2000 litrowym zbiornikiem
na paszę.

Cena w EUR

37.825,00

BOGATY WYBÓR
WYPOSAŻENIA
DODATKOWEGO
Zawieszenie typu bogie

Opis produktu

Dane techniczne

Promień skrętu 315 cm

Silnik		 44 km, Kubota V1505-Turbo, 4 cylindrowy, chłodzony wodą, diesel.

Napęd na 4 koła, opony z bieżnikiem na wszystkich 6 kołach, 12-warstwowe

Przekładnia		 W pełni hydrauliczna, pojemnik na 55 l oleju z chłodnicą

opony trakcyjne

Bak		 55 l

4 możliwości regulacji siedzenia

Pompa karmy		 Z regulowaną prędkością, pompa zębata

Cichy i ekologiczny silnik Kubota V1505 Turbo. Chłodnica oleju

Pojemnik na karmę		Stal nierdzewna, 2,000 l

Chłodnica oleju.

Pojemnik na wodę		 Stal nierdzewna, 50 l.

Wzmocnione mieszadło miksera

Wymiary		 Dł.: 435 cm, Szer.:90 cm, Wys.:165 cm

Dozownik wody

		 wys. siedzenia 109-117 cm, wys. zbiornika169 cm

Przyjazny dla użytkownika, uchylny zbiornik na paszę z szybkozłączką na wężu
paszowym pomiędzy traktorem a zbiornikiem
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CZĘŚĆI ZAMIENNE DO KARMIAREK
Nr katalogowy
50100022

1

Nazwa produktu

Cena

Siedzenie MSG 75/521 N z regulacją pneumatyczną

40200004		 Siedzenie z regulacją mechaniczną, Grammer

*
*

50100021		 Siedzenie z regulacją pneumatyczną, Grammer, podgrzewane *
40200015

2

Ergonomiczny podłokietnik, ze zbiornikiem

*

50200041		 Zbiornik do Jasopels 600/700

*

50200040		 Zbiornik do Jasopels 950/1500

*

40200076

3

Uchwyt do węża paszowego

*

50100067

4

Wąż paszowy, miękki, niebieski

*

50100070		 Wylot pompy, plastik, ø 40mm

*

50100071		 Wylot pompy, stal nierdzewna

*

50100251		 Wylot pompy, stal nierdzewna, mały wylot

*

50200357

5

Teleskop gazowy do podłokietnika, 200N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

*

50200358		
Amortyzator N300 do podłokietnika z dozownikiem karmy

*

50200360		 Przegub kątowy do teleskopu

*

40200016

6

Dozownik do karmy na podłokietnik

*

50200003

7

Wąż 63 mm- 65 cm przy pompie

*

50200425

8

Pakiet części zamiennych do karmiarek Jasopels

*

50200426		 Pakiet części zamiennych do karmiarek Jasopels/rozszerzony *
50200042		 Pakiet filtrów, duży wraz z pompą - Jasopels/Soffie 600/700

*

50200043		 Pakiet filtrów, duży wraz z pompą - Jasopels/Soffie 950/1500 *
50200427		 Pakiet filtrów, duży wraz z pompą - Jasopels 2000
40200041

9

50200252 10

*

Program dozujący Jasopels Farmassist

*

Komputer dozujący S11

*

50200256		 Ramka do S11

*

50100148		 Przekaźnik do S11, Solid state

*

50200245 11

*

Koder do porcjowania karmy

32710011		 Pasek klinowy do kodera

*

50200008 12

Pompa karmy XL z uszczelkami

*

50200014 13

Pompa karmy Heavyline

*

50200586		 Zestaw montażowy, mały do pompy karmienia HL

*

50200587		 Zestaw montażowy, duży do pompy karmienia HL

*

50200021 14

*

Sprzęgło z włókna węglowego, Sitex 28, wzmocnione

50200019		 Sprzęgło nylonowe, Sitex 28

*

50200377		 Złączka do systemu wodnego, 10 mm

*

41200006 15

Lampa LED 12-36 V

*

50100126 16

Pompa wody do dozowania 10 l/min.

*

50100127		 Pompa wody do dozowania 20 l/min.

*

50100128		 Pompa wody do dozowania 22 l/min.

*

50100159 17

*

Pedał karmiarki, niebieski Jasopels/Soffie

50100160		 Wkład do pedału

*

59200343 18

Włącznik wsteczny

*

50200419 19

Łożysko - główka cięgła z gwintem wewnętrzym

*

50200420		 Łożysko - główka cięgła z gwintem zewnętrznym

*

59400052		 Łożysko do Jasopels 1500

*

40200045 20

Skrzynka

*

50200422 21

Regulator czasowy do miksera

*

50200347 22

Tachometr (wyposażenie dodatkowe)

*
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CZĘŚĆI ZAMIENNE DO KARMIAREK

23

26

24

27

25

28

Nr katalogowy

Nazwa produktu

Cena

59600111 23

Łańcuch wzmocniony, 5/8”, do miksera

*

59600118		 Ogniwo do łańcucha wzmocnionego, 5/8”, do miksera

*

50200384		 Koło zębate, 57 zębów, do miksera

*

50200380		 Koło zębate, 11 zębów, do miksera

*

50200386		 Koło zębate duplex 57 zębów, do miksera

*

50200387		 Koło zębate duplex 13 zębów, do miksera

*

59600113		 Łańcuch 5/8” dublex 10B-2, wzmocniony

*

59600114		 Łącznik do łańcucha 5/8” dublex 10B-2, wzmocniony

*

50200416 24

*

Komplet opon tylnych trakcyjnych, 12-warstwowych

50500036		 Komplet opon tylnych z bieżnikiem, 12-warstwowych

*

50500031		 Komplet opon przednich, standardowych,

*

		 do modeli Jasopels/Soffie 600/700
50500033		 Komplet opon przednich, szerokich do modeli

*

		Jasopels/Soffie 600/700

29

32

30

33

31

34

Serwis
Zgodnie z powiedzeniem “lepiej zapobiegać niż leczyć” pragniemy
zwrócić uwagę na znaczenie serwisu i utrzymania maszyn.
W Jasopels lubimy być zawsze na wszystko przygotowani, jednak zdajemy sobie sprawę, że nawet robiąc wszystko, co w naszej
mocy i z dużym wyprzedzeniem, czas biegnie szybko a nasza ekipa
serwisowa jest przeciążona pracą w pełni sezonu.
Jeśli już przed sezonem wiesz, że niektóre z Twoich maszyn potrzebują serwisu, konserwacji lub naprawy, zadzwoń do nas w celu
umówienia wizyty na fermie z odpowiednim wyprzedzeniem, zanim rozpocznie się sezon.
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50200073 25

Pasek klinowy do wentylatora/Soffie 600-1500

*

50100219 26

Filtr oleju do wszystkich typów karmiarek

*

50100226 27

Filtr powietrza do wszystkich typów karmiarek

*

50200421		 Filtr powietrza do karmiarki Jasopels 2000

*

50100218 28

Filtr paliwa do wszystkich typów karmiarek

*

50100040 29

Filtr paliwa benzyna/diesel duży Jasopels/Soffie

*

50200227 30

Filtr hydrauliczny, do wszystkich typów karmiarek

*

50200223 31

Filtr ciśnienia do modeli Jasopels 950/1400/1500/2000

*

50200221 32

Filtr z zaworem zwrotnym do wszystkich typów karmiarek

*

50200423 33

Manometr 0-160 bar Ø63 mm 1/4” do sterowania mikserem

*

50400110		 Śruba do manometra - sterowanie mikserem

*

50200424		 Wąż testowy PA 11-2000 do sterowania mikserem

*

50400017 34

*

Kolumna kierownicy 75 mm model krótki

Karmiarki

WÓZEK Jasopels MultiUnit
Nr KATALOGOWY 12600037

Jasopels MultiUnit jest bardzo przydatny w codziennej pracy na fermie. Wózek jest wyposażony w elektryczny układ jezdny i łatwo dostępny system biegów z 6 biegami (w tym 3 wsteczne). MultiUnit
znajduje zastosowanie do przewożenia norek, słomy lub rozmieszczania norcząt etc. Max. załadunek to 300 kg. Dodatkowo Jasopels
MultiUnit jest wyposażony w koła samonastawne pozwalające na
lepsze manewrowanie w hali.
Istnieje możliwość dokupienia do Jasopels MultiUnit dodatkowych modułów:

Nazwa produktu

Cena

12600038		 Moduł do transportu norcząt

358,00

12600039		 Moduł z półkami (3 półki)

370,00

12600040		 Moduł z półkami (2 półki)

270,00

12600041		 Moduł do transportu słomy

676,00

12600042		 Moduł z tubami - 64 tuby

740,00

Nr katalogowy

12600043		 Tuba Ø 64 cm

*

CENA
SPECJALNA
Cena w EUR

3.365,00

Normalna cena 4.365,00

Jasopels blue motion
Nr katalogowy

Nazwa produktu

Cena

12600091		 Jasopels BlueMotion

6.070,00

12600092		 Jasopels BlueMotion przyczepka

2.000,00

Dane techniczne
Wymiary 		 Dł.: 150 cm szer.: 75 cm wys.: 130 cm

	Może uciągnąć masę do 900 kg co odpowiada dwóm pełnym
przyczepkom
	Prędkość: 1 bieg: 6 km/h
2 bieg: 10 km/h + bieg wsteczny, przycisk bezpieczeństwa,
klakson
	Niektóre z modułów Jasopels MultiUnit są kompatybilne
z przyczepą Jasopels BlueMotion

		 – Jasopels BlueMotion
		 Dł.: 332 cm szer.: 61 cm wys.: 100 cm
		 (90 cm z kołami) – Jasopels BlueMotion przyczepka
Waga		 200 kg – Jasopels BlueMotion
		 80 kg – Jasopels BlueMotion przyczepka
Zasilanie 		Elektryczne
Wtyczka 		 24 V/12 V
Czas ładowania		 12 godz.

W Jasopels dokładamy starań aby ułatwiać Państwu codzienną pracę. Pojazd Jasopels BlueMotion może być używany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Przyczepka pozwala na łatwe manewrowanie i zakręcanie pod bardzo ostrym kątem. Dodatkowo przyczepka
posiada regulowaną wysokość od 210 mm do 540 mm.
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WÓZEK Jasopels DO SELEKCJI
Wózek Jasopels do selekcji to bardzo przydatne narzędzie do selekcji skór na farmie. Wózek z blatem można z łatwością przemieszczać
i regulować jego ustawienia zgodnie z Państwa potrzebami. Na
przykład, pulpit do selekcji można przechylić pod kątem 45 stopni i
obracać dookoła o 360 stopni.
Wózek do selekcji wyposażony jest w lampę 8 x 4W (kolor 865) –
czyli dokładnie taką samą jaka używana jest przez KopenhagenFur,
co czyni selekcję jeszcze bardziej efektywną. Wózek do selekcji jest
dostępny z lub bez dodatkowego wyposażenia t.j. waga lub kompresor.
Nr katalogowy

Nazwa produktu

Cena

12600046		 Wózek Jasopels do selekcji
		 z wagą, uchwytem i kompresorem

3.365,00

12600047		 Wózek Jasopels do selekcji
		 bez wagi, uchwytu i kompresora

2.015,00

Dane techniczne
Wymiary 		 Dł.: 152 cm, szer. 60 cm, wys.: 164 cm

Lepsza jakość z dokładniejszym sortowaniem
Hodowca norek Jens Bach z Løkken w minionym sezonie postanowił
lepiej sortować swoje norki. Aby zapewnić optymalne warunki pracy
w hali, zakupił nowy wózek JASOPELS do selekcji.
Jens Bach od początku swojej kariery jako hodowca miał za dużo norek średniej wielkości lub mniejszych. Chciał rozwiązać ten problem.
– W tym sezonie postanowiliśmy, że nasze norki posortuje profesjonalista z firmy Kopenhagen Fur, który w ciągu dwóch dni przesortował w sumie 6000 norek. Pozwoli nam to na zwiększenie rozmiaru
i poprawę jakości naszych skór w przyszłości.
Aby zapewnić ekspertowi od sortowania najlepsze możliwe warunki pracy, zainwestowaliśmy w wózek JASOPELS do selekcji, który zapewnia doskonałe oświetlenie i dobre warunki pracy", mówi Jens Bach.
Wcześniej pracował on z hodowcą, który ma rozległe doświadczenie w sortowaniu norek przez oświetlanie klatek i ocenę wielkości
zwierząt w klatkach.
– Robił to dobrze, ale ta metoda jest znacznie dokładniejsza. Kiedy zwierzę wychodzi z klatki, jest oświetlone i można dotknąć jego
futra. A światło z tego wózka jest po prostu rewelacyjne, podkreśla
Jens Bach.
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Elastyczność i pewność podczas sortowania
Nowy wózek sortujący Jasopels jest wyposażony w szeroki zakres
ustawień, które mogą zapewnić dokładnie taką opcję pracy, jaką hodowca preferuje.
– Stół można przechylić, a jednocześnie jest on stosunkowo duży.
Jest to zaleta, gdy mamy do czynienia z agresywnymi zwierzętami.
Zarówno pracownik firmy Kopenhagen Fur, jak i dwaj jego pomocnicy z lokalnej agencji byli pod wrażeniem uchwytu, który przytrzymuje głowę norki i tuby na głowę, mówi Jens Bach.
Dzięki tej tubie agresywna norka nie ugryzie operatora ani jego
pomocników. Całą maszynę można obracać o 180 stopni, w zależności od preferowanej pozycji roboczej.
– Uchwyt, który mocno trzyma głowę, wymaga sprężarki, która
włącza się w ustalonych odstępach czasu. To urządzenie jest tak ciche, że norki w ogóle go nie zauważają, mówi Jens Bach.

selekcja

WÓZEK JASOPELS DO POMIARU DŁUGOŚCI
Wózek Jasopels do pomiaru długości norek to niezwykle pomocne
urządzenie na każdej farmie. Wózek wyposażony jest w jeden lub
dwa czujniki ultrasoniczne, które służą do pomiaru długości norki.
Wózek do pomiaru długości posiada dwie tuby: jedną do samic
i jedną do samców.
Nr katalogowy

Nazwa produktu

Cena

32300032		 Wózek Jasopels do pomiaru długości – 1 czujnik

2.690,00

32300049		 Wózek Jasopels do pomiaru długości - 2 czujniki

3.370,00

Dane techniczne
Wymiary 		 Dł.: 100 cm, szer. 36 cm, wys.: 130 cm
Zasilanie 		Bateria

Wózek do pomiaru długości Jasopels
usprawni prace hodowlane
Wózek do pomiaru długości Jasopels przyniesie fermie Fox
Farm korzyści w pracach hodowlanych i pozwoli uniknąć chowu
ciężkich i otyłych zwierząt
Przez wiele lat norki na fermie Fox Farm były wyłącznie ważone, ale
w trakcie tego sezonu zdecydowano się na zakup wózka.
– Na aukcji w Kopenhadze ocenia się norki według długości,
więc było dla nas logiczne, że powinniśmy robić tak samo – opowiada Jens Peter Larsen.
Po rozpoczęciu pomiarów pracownicy fermy zrobili własne testy,
żeby przekonać się, w jaki sposób może im pomóc to narzędzie.
– Na początku wzięliśmy kilka białych samców, zmierzyliśmy je
i oskórowaliśmy. Następnie przyjrzeliśmy się skórom. Na podstawie
tych pomiarów zdecydowaliśmy się, z jakiej długości powinniśmy je
zdjąć – opowiada Jens Peter Larsen.
Zmierzyliśmy zarówno samce jak i samice – a na koniec wszystkie
norki zostały zważone, żeby ustalić związek pomiędzy wagą a długością.

Małe zwierzęta nie nadają się do hodowli
Z wykonanych pomiarów wynika, że samiec na fermie Fox Farm powinien mieć minimum 44 centymetry.
– Wówczas możemy mieć pewność, że jest to rozmiar przynajmniej 3-0. Z kolei samica powinna mieć minimum 34 centymetry,
żebyśmy mieli pewność, że będzie rozmiarem 0. Pomaga nam to
wyeliminować małe zwierzęta – mówi Jens Peter Larsen.
Przekonał się on, że na jego fermie były wcześniej dopuszczane
do hodowli za krótkie i okrągłe zwierzęta.
– Dzięki wózkowi możemy wybrać zwierzęta, które mogą mieć
trochę większe potomstwo. W ten sposób wydłużymy najkrótsze
norki – zwraca uwagę Jens Peter Larsen, który wybrał wózek z dwiema rurami – jedną dla samic i jedną dla samców.
– System pozwala na zapisywanie w bazie danych wymiarów
każdej norki, dzięki czemu możemy śledzić ich rozwój w pewnym
okresie czasu – dodaje Jens Peter Larsen.
Na fermie zmierzono w poprzednim sezonie ok. 5.000 norek.

31

Szkolenia

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU
w naszym szkoleniu!
Dzięki urządzeniom do obróbki skór firmy Jasopels skórowanie odbywa się szybko i bez problemów – pozwala to na zapewnienie optymalnych warunków pracy oraz wysoką jakość
gotowego produktu.
Jeszcze nigdy wcześniej Jasopels nie podejmował tak wielu starań,
aby zaoferować hodowcom zwierząt futerkowych jak najlepsze produkty w dziedzinie obróbki skór, niezależnie od tego czy są oni zainteresowani całym procesem skórowania, czy poszczególnymi maszynami.
Jasopels oferuje ciekawe rozwiązania dla całego procesu obróbki
skór obejmującego ubój zwierząt, zdejmowanie skóry, mizdrowanie,
rozciąganie i suszenie jak również magazynowanie skór gotowych
do wysyłki. Na każdym z tych etapów oferujemy tylko profesjonalnie wykonane urządzenia.
Wszystkie urządzenia zostały opracowane i zaprojektowane w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie w przemyśle futrzarskim.
W naszym dziale rozwoju przez cały rok wysoko wykwalifikowani
specjaliści pracują nad rozwojem i usprawnieniem naszych maszyn,
tak żeby w naszej ofercie zawsze znajdowały się najlepsze produkty
na rynku.
Zanim urządzenia trafią do sprzedaży, zawsze są poddawane dokładnym testom. Dzięki temu mamy pewność, że otrzymują Państwo wyłącznie produkty najwyższej jakości. Równocześnie
przykładamy bardzo dużą wagę do osiągnięcia jak najwyższej funkcjonalności naszych maszyn.
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Aby jeszcze bardziej ułatwić i usprawnić pracę, opracowaliśmy
w ciągu ostatnich lat pełen zestaw unikalnych narzędzi i maszyn
przeznaczonych do transportu skór norek, tuszek oraz trocin. Dzięki temu cały proces obróbki skór przebiega w jednym cyklu, co
w efekcie zapewnia bardzo dobre wyniki i ogromną satysfakcję z
pracy.
Wszystkim użytkownikom nowych maszyn do skórowania firma Jasopels oferuje praktyczne szkolenia, których celem jest przekazanie jak najszerszej wiedzy na temat urządzeń przed sezonem,
tak aby użytkownicy mogli w pełni wykorzystać ich możliwości w
obróbce skór.
W poprzednim sezonie kilkuset hodowców zgodziło się na
udział w jednym z praktycznych szkoleń z obsługi owijarki WRAP
Maxi Stretch z wrzecionem (2 dni), Mizdrownicy T6 (2 dni) i MasterSkin i Jasopels MasterCut.
Dzięki szkoleniom uczestnicy mogą nabyć umiejętności potrzebne do zapewnienia sprawnego przebiegu procesu obróbki
skór – nawet w okresach wzmożonego obciążenia, kiedy ewentualnie trzeba wymienić zużytą część – wznowienie produkcji będzie
możliwe znacznie szybciej.
Szkolenia odbędą się jesienią 2018 r.

STRONA INTERNETOWA

Nasza strona - www.jasopels.pl
Zawsze z ogromną przyjemnością spotykamy się z Państwem osobiście, aby znaleźć dla Was najlepsze rozwiązania i produkty. Korzystając z naszej strony www.Jasopels.pl mogą Państwo uzupełnić te
informacje lub uzyskać dodatkowe wskazówki do rozwiązań ułatwiających pracę na fermie.
Na naszej stronie www zebraliśmy wszystkie nasze produkty z
opisami i zdjęciami oraz istotne informacje o bieżących wydarzeniach, kursach, dniach otwartych i tematycznych.
Jasopels jest firmą o zasięgu międzynarodowym, a zatem poza
duńskim nasza strona jest również dostępna w języku angielskim,
polskim, chińskim, fińskim litewskim i rosyjskim.
Instrukcje obsługi do wszystkich produktów
Do każdej zakupionej w firmie Jasopels maszyny dołączona jest instrukcja obsługi. Wszystkie instrukcje są na bieżąco aktualizowane i
każdą można zawsze znaleźć na naszej stronie internetowej.

Należy wejść na www.jasopels.pl a następnie wybrać „Instrukcje
obsługi”, i wtedy wyświetlą się instrukcje obsługi wszystkich maszyn
Jasopels. Na naszej stronie znajdą Państwo zawsze aktualną wersję
instrukcji.
Maszyny używane
Jeśli szukają Państwo maszyny z drugiej ręki to warto sprawdzić
nasz katalog maszyn używanych, który jest również dostępny na
stronie internetowej. Katalog jest na bieżąco aktualizowany więc
warto do niego zaglądać.
Korzystając z naszej strony internetowej mogą Państwo odszukać
pracownika, z którym chcą Państwo rozmawiać. Tutaj znajdują się
dane kontaktowe wszystkich naszych pracowników wraz ze zdjęciami, numerami telefonów i adresami e-mail.
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MASZYNY DO SKÓROWANIA
Nr katalogowy
32500003

1

Nazwa produktu

1

Cena

Wózek na tuszki, model Jasopels - 9 półek
1.610,00

		 Dł.: 215 cm, szer.: 95 cm, wys.: 194 cm
32500004 		 Wózek na tuszki, model Jasopels
		 8 półek na duże tuszki
		 Wymiary półki: Dł. 200 cm, szer.: 46 cm

1.610,00

32500113		 Wózek Jasopels na tuszki - 9 półek, ekstra głębokie

1.810,00

32500118		 Dyszel dwukołowy do wózka na tuszki

135,00

50500057		 Koło transportowe do wózka Jasopels na tuszki,

91,00

		 widelec i koła
43200004

2

*

Gasbox z silnikiem na benzynę, z elektr. zapłonem

43200005		 Gasbox, EL-box na CO2

*

43200008		 Podajnik taśmowy 225cm, z kółkami

*

43200009		 Podajnik taśmowy 285cm, z kółkami

*

43200010		 Miernik stężenia CO do Gasboxa & wózka do usypiania 1.013,00
43200023

3

*

Jasopels Gasbox z nierdzewną skrzynią

Nowość

3

Używając gasboxu, podajnika i bębna do tuszek uzyskasz większą
wydajność w procesie usypiania zwierząt.
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Operacje na dużą skalę wymagają niezawodności
Pelscenter Vestjylland oprawia 675 000 norek i, aby móc osiągać dobre
wyniki w sezonie, stawia niezawodność jako priorytet. Zakład posiada
wiele maszyn JASOPELS, co pomaga im zapewnić płynną pracę.
Pelscenter Vestjylland ma 65 udziałowców i skóruje rocznie około 675
000 norek. W firmie znajdują się maszyny różnych dostawców, a ich
najważniejszym parametrem jest niezawodność.
– Mamy około 20 różnych stanowisk pracy w hali, na których musimy poradzić sobie z norkami w taki czy inny sposób, dlatego bardzo
cenimy sobie niezawodność, mówi Aksel Mortensen, kierownik operacyjny Pelscenter Vestjylland.
W nowym sezonie mamy trzy bębny JASOPELS XL jako jedną
z pierwszych stacji w naszej hali.
– Nowe bębny XL są naprawdę dobre. Mamy specjalny system
działania – umieszczamy norki w wózkach, a następnie wysypujemy
je bezpośrednio na pas transmisyjny, który przenosi je do bębnów.
Działa to bardzo dobrze, mówi Aksel Mortensen, dodając:
– Bębny wykonują swoją pracę bardzo dobrze i zmiękczają norki.
Jest bardzo ważne, aby maszyny po prostu działały, ponieważ na produkt bębna czeka 70 pracowników.
JASOPELS MasterCut zdał test
W ubiegłym sezonie używaliśmy maszyn innego producenta. Początkowo nasi pracownicy uważali, że obsługa nowych maszyn jest wyzwaniem, ale ta kwestia została szybko rozwiązana w trakcie sezonu.
W ostatnim sezonie dysponowaliśmy trzema maszynami JASOPELS
MasterCut.

– Pracownicy entuzjastycznie podchodzą do nowej rozcinarki JASOPELS. MasterCut jest też łatwiejszy w obsłudze i łatwo dobrać pracownika do urządzenia. To duża zaleta. Jednocześnie MasterCut ma
takie same możliwości jak urządzenia innych marek, mówi Aksel Mortensen.
Przejście na nową technologię wiąże się z perspektywą oszczędności 20% personelu zaangażowanego w proces skórowania.
– Łącznie skórujemy 1.600-1.700 norek na maszynę na dziewięciogodzinnej zmianie. Wraz z przejściem na nową technologię udało
nam się zmniejszyć liczbę pracowników bez zmniejszania wydajności, a jednocześnie praca jest mniej wymagająca fizycznie, mówi Aksel Mortensen.
Bębny do skórek działają już trzeci sezon
Do obróbki końcowej skór mieliśmy sześć bębnów JASOPELS na przestrzeni ostatnich trzech lat.
– JASOPELS dostarcza nasze bębny do skór i obsługuje transport
trocin - wszystko to działa naprawdę dobrze. Urządzenia działają nienagannie, wykonują dobrą robotę i nie sprawiają kłopotów - mówi
Aksel Mortensen.
W hali, hodowcy mają swój własny obszar, w którym mogą czyścić
własne skóry za pomocą środków czyszczących JASOPELS, a następnie spakować skórki do wysyłki.
– Mamy maszyny do czyszczenia skór od ok. pięciu lat i uważamy
je za wysoce niezawodne, z których wielu hodowców jest zadowolonych, mówi Aksel Mortensen.
Około połowa z 65 hodowców pakuje własne skórki w hali liczącej
16 000 metrów kwadratowych.
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Bębny Jasopels
Nowa seria bębnów naszego projektu już po pierwszym sezonie
zyskała uznanie zarówno na krajowym, jak i na międzynarodowym rynku. Wiemy, że powodów ku temu jest kilka. Nasze bębny
są wydajne i niezawodne. Niemniej istotny jest fakt, że zostały zaprojektowane i skonstruowane z myślą o bezpieczeństwie środowiska pracy
Wszystkie nowe modele bębnów Jasopels charakteryzują się
tym, że obrotowy rdzeń jest całkowicie osłonięty. Jest to oczywiście
zabieg mający na celu zapobieżenie przypadkowemu kontaktowi
z ruchomymi częściami. Tradycyjna przekładnia pasowa zniknęła
z najnowszej serii bębnów. Oznacza to uniknięcie niepotrzebnych
naprężeń, a ponadto oszczędność na częściach zużywalnych.Duże
koła, wprawiane w ruch przez napęd bezpośredni z pomocą układu „softstart” zapewniają płynną pracę, a brak przekładni pasowej
sprawia, że maszyna pracuje ciszej.Wszystkie bębny są wyposażone

w najnowszą cyfrową technologię, aby praca na fermie była jeszcze
łatwiejsza.
Zainstaluj system odsysania na bębnach, aby poprawić środowisko pracy.
Bez względu na to, jak dobrych i drogich trocin używasz, zawsze
mogą wystąpić tzw. niebezpieczne trociny – czyli zasadniczo trociny o wielkości poniżej 0,063mm.
Trociny te unoszą się w powietrzu i są praktycznie niewidoczne.
A wszystkie drzewa zawierają mniejsze lub większe ilości drobnoustrojów i grzybów, mogących wywołać choroby dróg oddechowych.
Aby poprawić środowisko pracy na fermie, zalecamy zainstalowanie systemu odsysania na bębnach. System jest instalowany
poza fermą, tak że hałas i kurz nie przeszkadzają w miejscu pracy.

Bęben JASOPELS XL do tuszek
Nr KATALOGOWY 32400013

	Nowa metoda wirowania
Solidna konstrukcja bez konieczności podłączania
sprężonego powietrza
Przenośna skrzynka zasilająca
Usprawniony system opróżniania bębna
Dodatkowe czyszczenie tuszek
	
Duża pojemność (ok. 450 samic/samców)

Cena w EUR bez
systemu odsysania

17.555,00
Dane techniczne
Wymiary 		 Dł.: 400 cm, szer.: 180 cm, wys.: 200 cm
Zasilanie 		 3 x 400 V N + PE
KW maks.		 6 kw.
Wtyczka 		 CEE 16A
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BĘBEN JASOPELS DO TUSZEK
Nr KATALOGOWY 32400012

	Nowa metoda wirowania
	Bezpieczna konstrukcja
	Nie wymaga podłączania sprężonego powietrza

Dane techniczne
Wymiary 		 Dł.: 240 cm, szer.: 175 cm, wys.: 210 cm
		 Ø 120 cm, zamknięta

Cena w EUR
bez systemu odsysania

Zasilanie 		 3 x 400 Volt N + PE

12.150,00

KW maks.		3
Wtyczka 		 CEE 16A

BĘBEN JASOPELS DO TUSZEK Z PRZESUWNYMI DRZWIAMI
Wystarczy, że napełnisz bęben i wciśniesz przycisk „start”. Sam możesz wybrać czas wirowania. Po zakończeniu programu tuszki są automatycznie wysuwane na zewnątrz, natomiast trociny pozostają w
bębnie.

Dane techniczne
Zasilanie 		 3 x 400 V + N PE
Zużycie powietrza		 0,05 l/min. i 8 barów
Wymiary 		 Dł.: 230cm, szer.: 124cm, wys.: 182cm
Wtyczka 		 CEE 16A + powietrze
Nr katalogowy

Nazwa produktu

Cena

32400002		
Jasopels Bęben do tuszek z przesuwaną pokrywą, prawy

8.775,00

32400003		
Jasopels Bęben do tuszek z przesuwaną pokrywą, lewy

8.775,00

32800018		 Zestaw części zapasowych

507,00

Cena w EUR

8.775,00
37

Maszyny do skórowania

SYSTEM TRANSPORTOWANIA TROCIN
	Automatyczne transportowanie trocin z bębna wirującego
tuszki do części obejmującej linię do skórowania i
mizdrownicę wraz z automatycznym przenoszeniem trocin
z bębna do czyszczenia skór do pojemnika na odpady
	Transport trocin opiera się na przenośnikach
łańcuchowych
	System minimalizuje kontakt pracowników z trocinami
	Pozwala na zaoszczędzenie kilku godzin pracy

Nr katalogowy

Nazwa produktu

Cena

32500087		 Silos na trociny – Pojedyńczy (0,75 m3)

1.200,00

32500088		 Silos na trociny – Podwójny (1,5 m3)

1.610,00

System transportowania skór
Nr KATALOGOWY 32500043

W połączeniu z samodzielnie opróżniającym się bębnem do skór
system może spełniać następujące funkcje:
	Przenoszenie skór z wnętrza bębna do silosu nad bębnem
	Przenoszenie skór z bębna do pomieszczenia z owijarką
	Monitorowanie dalszych etapów pracy po zakończeniu
wirowania
	Usuwanie zużytych trocin z bębna poprzez silos buforowy
do zbiornika znajdującego się nad mizdrownicą
	Duża oszczędność czasu – pozwala na zaoszczędzenie
nawet 75% wydatków na wynagrodzenia
Więcej informacji na str. 75.

Nr katalogowy

Nazwa produktu

Cena

56300109		 Zbiornik Jasopels na Skóry – Model stalowy (niebieski) 1.015,00

Zamówienia należy składać najpóźniej do 01.08.2018 r.
w celu otrzymania dostawy w 2018.
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Podgrzewacz trocin
Nr KATALOGOWY 32500058

Stary i dobrze znany podgrzewacz trocin w nowej, lepszej wersji.
Dzięki dużej pojemności maszyna może pomieścić nawet 5 worków
trocin jednocześnie. Charakteryzuje się wytrzymałą konstrukcją, posiada również mocne gumowe kółka.

Dane techniczne
Zasilanie 		 3 x 400 Volt + N+PE, 3,75 kW
Wtyczka 		 CEE 16 A plug
Wymiary 		 Dł.: 215 cm, szer.: 75 cm, wys.: 190 cm
KW maks.		3,75

Cena w EUR

6.745,00
Bęben JASOPELS DO CZYSZCZENIA SKÓR
Nr KATALOGOWY 32400011

	Nowa metoda wirowania
	Solidna konstrukcja
	Możliwość podłączenia do systemu transportowania skór
	Bez konieczności podłączania sprężonego powietrza
	Cena nie obejmuje systemu transportowania skór

Cena w EUR (bez systemu odsysania
i systemu transportowania skór)

12.150,00

Dane techniczne
Wymiary 		 Dł.: 370cm, szer.: 170cm, wys.: 180cm
Nazwa produktu

		 Ø 120cm (zamknięty)

Nr katalogowy

Zasilanie 		 3 x 400 Volt N + PE

32500071		 Zbiornik na skóry nad bębnem,

KW maks.		3

		 część systemu przenoszenia skór - zestaw

Wtyczka 		 CEE 16 A

51500208		 Lejek wylotowy do systemu przenoszenia skór

Cena
1.946,00

342,00

39

Maszyny do skórowania

BĘBEN JASOPELS DO CZYSZCZENIA SKÓR
Nr KATALOGOWY 32400010

Oszczędność czasu, którą naprawdę da się odczuć.
	Skóry wirują w zamkniętym bębnie
	Następnie wirują w siatce
	Trociny są usuwane z bębna
	Skóry są automatycznie usuwane
	Pneumatyczna pokrywa

Cena w EUR

9.450,00
Nazwa produktu

Dane techniczne

Nr katalogowy

Wymiary 		 Dł.: 272cm, szer.: 126cm, wys.: 199cm

32400010		 Bęben Jasopels do czyszczenia skór T3

Cena
9.450,00

Zużycie powietrza 		2 l/min. i 8 barów
Zasilanie 		 3 x 400 V + N + PE
KW maks.		1,5

SYSTEM ODSYSANIA DO BĘBNA DO TUSZEK i BĘBNA DO CZYSZCZENI SKÓr
Nr katalogowy 32200025
Dane techniczne
Wymiary		 Dł.: 135 cm, szer.: 66 cm, wys.: 250 cm
Zasilanie 		 3 x 400 V + PE

Cena w EUR
(wraz z zestawem rur)

KW maks.		2,2

2.030,00

Wtyczka 		 CEE 16 A

Części zamienne do bębnów
gler

n
to ma
nyt fo

32800021
Wyłącznik bezpieczeństwa
do bębna do tuszek

to
nyt fo

ler

mang

32800022
32800022
Pokrywa
na koła
Pokrywa
na koła

51500010
Rolka prowadząca

51500053
Pasek klinowy B167,
wymiar wewn. 4242mm

51500086
Koło podporowe do bębna
do tuszek

52800011
Koło podporowe do bębna
do czyszczenia futer

52900033
59200339
Zapięcie mimośrodowe nr 105 Wyłącznik bezpieczeństwa Pizzato ISO

59200342
Wyłącznik ciągniony Pizzato

52700029
Koło podtrzymujące do bębna

52900003
Koło jezdne Ø200/20Ø

51500104
Elektryczny rodzielacz
obrotowy, zestaw, nowy model

51500120
Uchwyt do szczotki do
bębna do skór

59100045

59100104

59100106
Element sterujący cewką
M2 NC

Zawór 5/3 1/8 NC 220/50 do bębna
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51500122
Rozdzielacz obrotowy 1/8 x 1/8

Kolanko obrotowe RTJ 1/8 x 1/8

Cewka 240V/50Hz for M pilot MB25

59100163
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Podajnik taśmowy do bębna do tuszek
Podajnik należy zamontować jako przedłużenie bębna do tuszek
– tak, aby z bębna tuszki wpadały prosto na podajnik, który dzięki
układowi sterowania przeniesie tuszki do rozcinarki/robota zgodnie
z tempem rozcinania/skórowania.
Nr katalogowy

Nazwa produktu

Cena

32500032		
Podajnik taśmowy, 50/150 cm, sterowany automatycznie 2.690,00
32500033		
Podajnik taśmowy, 50/200 cm, sterowany automatycznie 3.365,00
32500034		
Podajnik taśmowy, 50/300 cm, sterowany automatycznie 4.040,00
32500038		
Podajnik taśmowy, 100/300 cm, sterowany automatycznie 7.420,00
		 model niski
32500037		 Podajnik tasmowy, 100/300 cm, sterowany automatycznie,7.420,00
		 model wysoki
32500039		 Podajnik, 100/500 cm, sterowany automatycznie,

10.800,00

		 model wysoki
59200308

1

Czujnik kątowy Ø18

*

59200312

2

Taśma do reflektora 50x1000mm

*

1

2

Podajnik taśmowy
Zwiększa wydajność o ponad 30%
Dwumetrowy podajnik należy umieścić za rozcinarką. Przenosi on
norkę do maszyny do luzowania nóg. Ten typ podajnika pasuje również do rozcinarki T2 i T3.
Nr katalogowy

Nazwa produktu

32500009		 Podajnik taśmowy T2, 2 m bez statywu
32500011

3

Podajnik taśmowy do rozcinarki T3, 2.5 m bez statywu

Cena
1.340,00
1.608,00

52100054 		 Taśma transportowa, aluminium 1,5 m z zabierakiem

275,00

52100056		 Taśma transportowa, aluminium 2,0 m z zabierakiem

340,00

52100118		 Taśma transportowa, aluminium, 2,0 m z zabierakiem (PUR) 336,00
52100059 		 Taśma transportowa, aluminium 2,5 m z zabierakiem

470,00

52100117		 Taśma transportowa, aluminium, 2,5 m z zabierakiem (PUR) 472,00
32200038		 Statyw do podajnika taśmowego, 2,0 metry

270,30

52100109		 Statyw do podajnika taśmowego 2,5 m

472,00

32500018

4

Miska na kołach obrotowych/okrągła czarna

188,00

3

4

Podajnik taśmowy do słupa poziomego T3/T4
Podłączony za słupem poziomym podajnik transportuje tuszki do
pojemnika. Bez statywu.
Nr katalogowy

Nazwa produktu

Cena

32500023		 Podajnik taśmowy, guma 15 x 300 cm

2.700,00

32500024		 Podajnik taśmowy, guma, 15 x 400 cm

3.475,00

32500025		 Podajnik taśmowy, guma, 15 x 500 cm

3.770,00

32500026		 Podajnik taśmowy, guma, 15 x 600 cm

3.900,00
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OBCINARKA Jasopels DO ŁAP
Nr KATALOGOWY 32100040

Obcinarka Jasopels do łap to szybkie i efektywne urządzenie o
dużej wydajności. Urządzenie jest łatwe w obsłudze i nie wymaga
szkolenia wprowadzającego.
Poza równomiernym cięciem obcinarka daje możliwość wykonania wstępnej kontroli cięcia ponieważ urządzenie wyposażone
jest w wyświetlacz, który pokazuje wszystkie odpowiednie dane.

Cena w EUR bez lejka, zsypu
na tuszki i podajnika

Dane techniczne
Wymiary 		 L.: 767 cm. H.: 1332 cm. W.: 842 cm.

9.450,00

Zasilanie 		 3 x 400 Volt + N + PE
KW maks.		0,3
Wtyczka 		 CEE 16 A + powietrze

Nr katalogowy

Nazwa produktu

32500011		 Podajnik taśmowy Jasopels T2 2,50 m ALU

Cena
1.610,00

51200216		 Lejek do przenośnika tuszek

267,00

51200237		 Zsyp na tuszki do obcinarki do łap

135,00

52100109 		 Statyw do podajnika taśmowego 2.5 metra

472,00

Zestawy części zapasowych
Wszyscy wiemy, jak kosztowne są przestoje maszyn w trakcie procesu produkcji – to się również zdarza podczas obróbki skór. Dlatego
w naszej ofercie posiadamy zestawy części zamiennych!
Kiedy występuje problem i proces produkcyjny zostaje zakłócony, często chodzi o część, którą można znaleźć w zestawie części
zapasowych i która musi być użyta by ten problem rozwiązać. Posiadając części zapasowe na stanie można zaoszczędzić sporo pieniędzy. Naprawa, która w danej sytuacji jest konieczna, może być
często wykonana samodzielnie, z pomocą naszego pracownika,
który wszystkich informacji udzieli przez telefon.
Nr katalogowy Nazwa produktu

Cena

50200425		

Zestaw częśći zapasowych do Soffie/wszystkie modele

597,00

50200426		

Zestaw częśći zapasowych do Soffie/wszystkie

		

modele, zagranica

50200042		

Zestaw filtrów, duży, z pompą do karmy

		

Jasopels/Soffie 600/700

1.360,00

1.210,00

50200043		 Zestaw filtrów, duży, z pompą do karmy Jasopels/Soffie 950-1500 1.290,00
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50200427		

Zestaw filtrów, duży, z pompą do karmy Jasopels 2000

1.317,00

32800040		

Zestaw części zapasowych do Mizdrownicy T4/ T5

1.205,00

32800041		

Zestaw części zapasowych do Mizdrownicy T4/ T6

1.215,00

32800046		

Zestaw części zapasowych do Rozcinarki T3

32800047		

Zestaw części zapasowych do Maszyny do

		

luzowania nóg / MaxiHook

340,00

32800048		

Zestaw części zapasowych do słupa T4/T11

205,00

32800051		

Spare parts kit for WRAP Machine T4

800,00

32800052		

Zestaw części zapasowych do Owijarki WRAP-T5

53200520		

Zestaw części zapasowych do Jasopels Robot

800,00

675,00
1.205,00
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Hodowca norek:
MasterCut to ogromna rewolucja
Hodowca norek, Benny Berge, działa w branży od 1982 roku i nie waha
się nazwać urzadzenie JASOPELS MasterCut największą rewolucją od
czasu wyprodukowania pierwszej maszyny do skórowania.
Benny Berge ma 16 000 norek i własną fermę norek. Od wczesnych
lat 80 wieku zajmuje się hodowlą norek i doświadczył wielu innowacji jeśli chodzi o maszyny. Niektóre spełniły jego oczekiwania,
niektóre okazały się rozczarowujące.
– Kiedy przez lata kupowałem nowe maszyny, przechodząc
przez halę, zawsze martwiłem się, czy nowa maszyna dobrze działa.
Ale mając MasterCut jestem spokojny od pierwszego dnia. To maszyna, która po prostu pracuje.
– Muszę powiedzieć, że według mnie to największa rewolucja,
odkąd zaczęto produkować maszyny do skórowania. Jest coś, co
czyni tę maszynę wyjątkową - podsumowuje Benny, który niedawno kupił trzy urządzenia MasterCut.
Mniej błędów
Za pomocą jednego urządzenia MasterCut można zaoszczędzić
pracę jednego pracownika, ponieważ maszyna odpowiada za dwa
procesy - zarówno tnie skórę, jak i odcina tył zwierzęcia. Wraz z
oszczędnościami siły roboczej, od kiedy zaczęliśmy używać MasterCut, poziom błędów spadł poniżej jednego procenta.
– Jakość pracy wykonywanej przez maszynę jest znakomita Mastercut wykonuje doskonałe i czyste cięcia. Maszyna jednocześnie blokuje łapy i mocno je trzyma i właśnie ta kombinacja zapewnia najlepsze cięcie, podkreśla Benny.
W związku z rotacją pracowników, zazwyczaj przepada też ich
cenna wiedza i doświadczenie praktyczne.
– W MasterCut wiele procesów jest niezależnych od osoby obsługującej maszynę. Jej działanie jest bardzo proste, a my mamy
pewność, że wykonasz dobrą robotę, a szkolenie na tym kompu-

terze jest o wiele łatwiejsze w porównaniu do poprzedniej wersji,
podkreśla Benny.
Wydajność znacznie wzrosła
Dwie z trzech maszyn MasterCut w hali do skórowania są używane
do przecinania samców, a ostatnia do samic.
– W sezonie zwiększyliśmy liczbę zwierząt, które możemy przerobić - teraz jest to 250 samców i 300 samic na godzinę. Czas obróbki wynosi 9,1 sekundy dla samic i 9,22 sekundy dla samców, mówi
Benny.
Samce są znacznie cięższe, stąd proces jest ogólnie wolniejszy.
– Skórujemy przez ok. dziewięć godzin dziennie w sezonie i widzimy, że dzięki MasterCut rozwiązaliśmy nasze obecne i przyszłe
problemy z wydajnością, a błędy wyeliminowaliśmy raz na zawsze,
podsumowuje Benny Berge.
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Jasopels Rozcinarka T4 XL
Nr KATALOGOWY 32100006

Cena w EUR

17.560,00

32100005 Zestaw do odcinania łap

Rozcinarka T4 XL z laserem do zaznaczania poprzecznego cięcia.
Najnowszy model z powiększonym naciągiem i możliwością cięcia
typu V. Czas rozcinania wynosi ok. 5 sekund na norkę.
Posiada wyświetlacz z możliwością odczytu danych typu czas
cyklu. Szybkie przejście z opcji samic na samce. Dodatkowy regulator ciśnienia do regulacji siły naciągu dla samców i samic. Rozcinarka
wyposażona jest ponadto w pneumatyczny regulator, dzięki któremu możliwe jest indywidualne ustawienie siły naciągu zarówno dla
samców jak i dla samic. 100% precyzja w cięciu typu V. Użyj podajnika taśmowego, umieszczając go pod rozcinarką, aby jeszcze bardziej usprawnić proces produkcyjny.
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Dane techniczne
Zasilanie 		 1 x 230 Volt + N + PE.
Zużycie powietrza		 600 l/min. i 8 barów
Wymiary 		 Dł.: 120 cm, szer.: 65 cm , wys.: 125 cm
Wtyczka 		 230 V+ powietrze
Nr katalogowy

Nazwa produktu

Cena

32100006		 Rozcinarka Jasopels T4 XL

17.560,00

32100005		 Zestaw do odcinania łap

2.700,00

Jasopels mastercut

NOWOŚĆ

NR KATALOGOWY 32100079

Rewolucyjna rozcinarka Jasopels, która łączy naszą dobrze znaną
technologię rozcinania z hakiem do skórowania. Urządzenie jest
szybkie i dokładne.
Cykl pracy - około 10 sekund
Prawie bezgłośna praca
Łatwa obsługa
Bardzo szybkie przełączanie między samcem a samicą
Bardzo niskie zużycie powietrza
Elektryczne noże
Dane techniczne
Powietrze:		 50 l/min (250 norek/godz.)(6 bar)
Zasilanie:		

3x400 volt + N + PE

Wtyczka:		 CERE 16A + powietrze
Wymiary:		 Dł: 95 cm + szer: 125 cm + wys: 165 (+50) cm
KW:		 Max 1,5 (całkowite zużycie, w tym powietrze /250 norek)

SZKOLENIA

Przekonaj się, jak możesz zoptymalizować pracę swojej Jasopels MasterCut
i weź udział w naszych szkoleniach.

Cena w EUR

43.230,00
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CZĘŚCI ZAMIENNE DO ROZCINARKI T4 XL

32710001
Kostka do przytrzymywania łap, lewa

32710002
Kostka do przytrzymywania łap, prawa

32710003
Nóż do obcinania łap, lewy

32710004
Nóż do obcinania łap, prawy

32710005
Nóź kubkowy, Ø 50mm

32710013
Nóż do obcinania łap - piłka, 2014, prawy

32710014
Nóż do obcinania łap - piłka, 2014, lewy

32800046
Pakiet części zapasowych - Rozcinarka T3

33900028
Osełka, Arkansas

51200053
Cylinder do noża do obcinania łap - Lewy

51200055
Cylinder do noża do obcinania łap - Prawy

51200085
Mocowanie noża

51200088
Silnik cięcia wzdłużnego

51200091
Tarcza tnąca, Ø 50mm

51200092
Tarcza tnąca, Ø 50mm, stal szybkotnąca

51200119
Tarcza tnąca, Ø 80mm

51200120
Tarcza tnąca, Ø 80 mm, stal szybkotnąca

51200133
Tacka do łap, T3 2006, lewa

51200134
Tacka do łap, T3 2006, prawa

51200150
Szufla ze stali nierdzewnej XL T3

51200172
Silnik do T3 lewy

51200173
Silnik do T3 prawy

59100295
Cylinder Ø32x50 mm

59200300
Laser do cięcia poprzecznego

59400021
Łożyska do noży do obcinania łap

59400093
Łożysko kulkowe Ø15 x 32 x 9

59400095
Łożysko kulkowe Ø12 x 28 x 8,
stalowa uszczelka 6001 ZZ

59400155
Łożysko ślizgowe

59600065
Pasek napędu rozrządu Gates
GT3 5MGT 425-09

51200193
Amortyzator WS-M 0,2-3 do T3/T4

51200222
Przeciwostrze do noża do łap prawy T3/T4

51200223
Przeciwostrze do noża do łap lewy T3/T4
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Stół do SKÓROWANIA z podajnikiem taśmowym
Podajnik posiada czujnik dzięki któremu przy wylocie
zawsze znajduje się gotowa norka. Oznacza to
oszczędność czasu dla personelu. Cena zawiera system
sterowania z fotokomórką.

STÓŁ DO SKÓROWANIA Z NIERDZEWNYM BLATEM
Nr KATALOGOWY 32100039

Stół do skórowania z nierdzewnym blatem

Do stołu głównego
można dokupić
stoły boczne

Cena w EUR:
(cena nie obejmuje stołów bocznych)

2.554,00

Nr katalogowy

Nazwa produktu

Cena

32100023		

Stół boczny do stołu do skórowania

270,00

32500033		 Podajnik taśmowy wychodzący od bębna na tuszki,

3.365,00

		 z panelem sterującym, 200 cm
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Jasopels MaxiHook T5

MaxiHook daje możliwości regulacji prędkości, tak że nawet
najdelikatniejsze skóry pozostają bez skazy.

Dane techniczne

To sprawia, że dalszy ciąg procesu skórowania jest o wiele prostszy.

Wymiary 		 Dł.: 130 cm, szer.: 50 cm, wys.: 66 cm

Zużycie powietrza		 8 bar, 2 l./cykle.

Zasilanie 		 230 Volt + L + N + PE

Naciąga równo i chroni skórę
Regulowana prędkość
Najlepszy do dużych norek

Wtyczka 		 230 V – AC/DC + powietrze
KW maks.		1,1
Nr katalogowy

Nazwa produktu

Cena

32100009		 Jasopels MaxiHook T5, prawy

6.067,00

32100010		 Jasopels MaxiHook T5, lewy

6.067,00

59200327
Sterownik do pedała Pizzato

59200326
Sterownik do żółtego pedała

59200325
Pedał nożny

51300027
Rolka do elektrycznego Body Hooka

51300028
Czujnik PRD12-4DP2

51300029
Zawór do Body Hooka

32800047
Zestaw części zamiennych

51300017
Hak z kulką, T3/T4, model - samiec

51300006
Taca na tuszkę

51300008
Guma do Body Hooka,
10x24x235, brzeg 60

59100139
Pedał nożny 5/2, żółty

51300040
Trzymak do skór, guma, zielony
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Słup poziomy T4 XL
Nr KATALOGOWY 32100011

Maszyna łatwa w obsłudze. Może być zainstalowana z automatycznym
ramieniem do usuwania korpusów. Udoskonalony słup poziomy
i konwerter. Możliwość naciągu zwiększona do 250 mm.
Umieszczenie maszyny z ramieniem do usuwania korpusów wraz
z podajnikiem i zbiornikiem, zapewni płynny proces skórowania
i zoptymalizuje pracę.

Cena w EUR

6.750,00

Cena obejmuje napęd hydrauliczny, nie zawiera
noża pneumatycznego i wspornika.
Dane techniczne
Zasilanie 		 1 x 400 Volt + N + PE
Air T3 XL		 600 l./min. og 8 bar.
Air T4 XL		 600 l./min og 8 bar.
Wymiary 		 Dł.: 120 cm. szer.: 65 cm. wys.: 120 cm.
KW maks.		0,3
Wtyczka 		 CEE 16 A + powietrze

jasopels masterSkin

NOWOŚĆ

Nr KATALOGOWY 32100077

Nowa efektywna metoda skórowania zdejmuje ciężar pracy mięśni
a jednocześnie gwarantuje precyzję i sprawność wykonania zadania,
bez względu na rozmiar zwierzęcia.
Jasopels MasterSkin jest wyposażony w wygodne siedzenie,
zapewniające operatorowi prawidłową i ergonomiczną pozycję
pracy, czyniąc ją przy tym lżejszą. Maszyną steruje się przy pomocy
dwóch pedałów. W jednym cyklu skóra jest ściągana i przekazywana
na bok, podczas gdy tuszka jest zabierana przez podajnik taśmowy.
Jasopels MasterSkin może być używany z wszystkim dostępnymi
rozcinarkami z hakiem lub bez.

Duża pojemność
Nadaje się do dużych zwierząt
Prawidłowa i ergonomiczna pozycja pracy

SZKOLENIA

Przekonaj się, jak możesz zoptymalizować pracę swojej Jasopels
MasterSkin i weź udział w naszych
szkoleniach.
Dane techniczne
Zużycie powietrza		 2,0 l/min. I 8 barów
Zasilanie 		 3 x 400 V + N + PE
Wymiary 		 Dł.: 240 cm, szer.: 80 cm, wys.: 160 cm
KW maks.		2,78
Wtyczka		 CEE 16 A +powietrze

Cena z nożem pneumatycznym
i wspornikiem

16.210,00
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JASOPELS MasterCut zapewnia doskonałą wydajność
Lars Christian Studsholt, hodowca norek, zaczął używać urządzenia
MasterCut, dzięki czemu zwiększył niezawodność i wydajność, a także
uzyskał mniejszy nakład pracy i łatwiejsze skórowanie.
Lars Christian Studsholt prowadzi hodowlę norek - ma 10 000 samic,
które skóruje dla siebie i dla swojego ojca - łącznie ok. 65 000 norek.
– W tym sezonie dostaliśmy urządzenie MasterCut na próbę i byliśmy z niego bardzo zadowoleni we wszystkich obszarach. Udało
nam się skórować 1800 norek dziennie, pracując od 7 do 17, z bardzo niskim poziomem błędu i wysoką niezawodnością, mówi Lars
Christian Studsholt.
Jest tak zadowolony, że zamówił już dwa nowe urządzenia
MasterCut, które zostaną dostarczone przed następnym sezonem.
– Maszyna oszczędziła nam pracę połowy lub jednego pracownika w tym sezonie. Praca jest też znacznie mniej wymagająca fizycznie - jest znacznie łatwiejsza dla operatora niż stanie przy haku,
podkreśla Lars Christian.

Jakość ważniejsza niż ilość
Najważniejszą rzeczą dla Larsa Christiana Studsholta nie jest
ilość, ale liczba całych skór bez błędów, które mogą być wykonane
w ciągu godziny.
– MasterCut jest doskonały w tej dziedzinie, ponieważ może pracować z dużą prędkością i, co jest bardzo dużą zaletą, że jest łatwy
w użyciu.
– Zatrudniamy obcokrajowców, a obsługi MasterCut łatwo jest
się nauczyć, więc nowi pracownicy mogą również wykonywać dobrą robotę - mówi Lars Christian.
Dwóch pracowników uczestniczyło w szkoleniach przed rozpoczęciem sezonu.
– Na linii skórującej mamy 20 intensywnych dni, kiedy musimy
poznać maszynę i sprawić, aby działała optymalnie. Rozpoczęliśmy
już sezon, kiedy jedeń Duńczyk i jeden pracownik z Rumunii pojechali na szkolenie, wyjaśnia Lars Christian.
Spokój i stabilność w hali do skórowania
Wcześniej wyzwania wiązały się z faktem, że norki są coraz większe.
Norki są coraz większe, a stare maszyny mają problem z ich obróbką – duże skórki wymagają po prostu większej siły fizycznej.
MasterCut stosuje bardzo dobre rozwiązanie, które doskonale
sprawdza się na dużych skórach, mówi Lars Christian.
Odkąd zaczęliśmy używać MasterCut, w hali zapanowała cisza
i spokój.
– Maszyna jest prawie zupełnie bezgłośna. W tym roku ludzie
byli w stanie rozmawiać, gdy urządzenie jest włączone, co wcześniej było niemożliwe. Oszczędzamy również energię. Przestawiliśmy się z używania dwóch sprężarek na tylko jedną.
– Ale przede wszystkim w tym sezonie mamy stabilną, niezawodną maszynę, która po prostu działa, podkreśla Lars Christian.
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Słup PIONOWY
Nr KATALOGOWY 32100013

Słup pionowy jest łatwy w obsłudze i całkowicie oparty na dobrze
znanej technice skórowania.
W celu zwiększenia efektywności maszyny, elektryczny silnik i
trzpień zastąpiły poprzednie pneumatyczne rozwiązanie. To ulepszenie zapewnia bardziej równomierne zdejmowanie skóry oraz odciąża operatora.
Równomierne ciągnięcie i odciążenie operatora
Łatwa obsługa
Nie ma potrzeby podłączania sprężonego powietrza
Zajmuje bardzo mało miejsca

Cena w EUR

5.410,00

Cena z nożem
pneumatycznym i
wspornikiem

Dane techniczne
Zasilanie		 3 x 400 Volt + N + PE
Zasilanie		 L: 126 cm H: 214 cm W: 80 cm
KW maks.		2,2
Wtyczka		 CEE 16 A – AC/DC

SŁUP PIONOWY JASOPELS AUTOMATIC XL
Nr KATALOGOWY 32100041

Ten słup pionowy to całkowicie nowa maszyna. Mimo że jego budowa jest oparta na bardzo popularnym słupie pionowy to słup pionowy JASOPELS Automatic XL może skórować norki, które są 3-4 rozmiary większe, ponieważ maszyna jest o 40 cm wyższa w całkowitej
długości skórowania. Ponadto, maszyna chwyta skórę pierwsza, przed
operatorem, co zapewnia w pełni ergonomiczne warunki pracy.
	Nie wymaga ręcznego
pociągania
	Skóruje także największe sztuki
	Równomierne ciągnięcie i
odciążenie operatora
	Nie ma potrzeby podłączania
sprężonego powietrza
	Zajmuje bardzo mało miejsca
Dane techniczne

Cena w EUR

6.750,00

Cena z nożem
pneumatycznym i
wspornikiem

Zasilanie		 3 x 400 Volt + N + PE
Zasilanie		 L: 135 cm H: 220 cm W: 82 cm
KW maks.		2,2
Wtyczka		 CEE 16 A – AC/DC
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Linia do skórowania
Wiadomo, że pomyłki w trakcie skórowania utrudniają kolejne etapy obróbki skóry. Ważne jest więc żeby jak najwięcej z tych błędów eliminować. Linia do skórowania złożona z maszyn firmy Jasopels: Rozcinarki T4, dwóch maszyn MaxiHook oraz dwóch Słupów Pionowych pozwala zachować czujność na każdym etapie. – Wcześniej nasza produkcja wyniosła około 5 tysięcy sztuk dziennie. Teraz jest ich co najmniej 7 tysięcy dziennie – mówi Loes Jansen z Janssen Farming Group.
Zdecydowaliście się za jednym zamachem wymienić całą linię do skórowania na maszyny Jasopels: Rozcinarkę T4 XL, dwa MaxiHooki oraz dwa
Słupy Pionowe. Ten etap produkcji jest o tyle trudny, że wymaga ogromnej precyzji. Jak sprawuje się nowa linia?
Na każdym etapie skórowania można popełnić błąd, który potem dużo kosztuje. To ważne, aby wyeliminować jak najwięcej
takich pomyłek. Najważniejsze są więc dokładne nacięcia, takie
jak robi Rozcinarka Jasopels. Poprzednie maszyny nie robiły tego
za każdym razem tak precyzyjnie oraz tak szybko. Dużą zaletą
MaxiHooka jest wyjątkowo sprawne i płynne luzowanie dolnych
kończyn. Operatorzy lubią też nowy Słup Pionowy, ponieważ
jest to maszyna bardzo „czysta” w obsłudze, tak jak poprzednie
urządzenia.

Pracujecie tylko na maszynach Jasopels?
Nie, nie tylko. Obecnie mamy jedną linię do skórowania Jasopels
oraz część urządzeń od innego dostawcy. Ale operatorzy chętniej
pracują na maszynach Jasopels. Praca na nich jest łatwiejsza i bezpieczniejsza dla operatorów. Wszystkie maszyny są bardzo skomputeryzowane. To chyba najlepsza rekomendacja.

Wymiana całej linii musiała być kosztowna. Dlaczego zdecydowaliście
się na taką inwestycję?
Chcieliśmy zobaczyć jak pracuje cała linia do skórowania. Nie
było problemu, aby to zrobić u siebie, ponieważ firma Jasopels
pozwala na przeprowadzenie takich testów. Chcieliśmy, aby produkcja była bardziej wydajna i tak też się stało dzięki sprzętowi
Jasopels.

Musisz znać się na wszystkim. Jak sobie radzisz z maszynami? To trudne
w obsłudze?
Maszyny, zwłaszcza te od Jasopels, są coraz większe, coraz szybsze i coraz bardziej skomputeryzowane. Kiedy potrzebujemy pomocy przyjeżdża serwisant z Jasopels i podłącza do maszyny laptopa - to niesamowite! Samo opanowanie obsługi maszyny jest szybkie i proste.

O ile poprawiła się wasza wydajność?
Wcześniej produkcja wynosiła około 5 tysięcy sztuk dziennie. Teraz
jest ich co najmniej 7 tysięcy dziennie.
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Ile osób potrzeba do obsługi całej linii?
Do obsługi tej linii potrzeba pięciu osób. Gdybyśmy zdecydowali się na robota, to pewnie wystarczyłaby jedna osoba. Tylko żeby
obsługiwać robota, trzeba przejść kilkudniowe szkolenie. Natomiast
na linii każdy z pracowników potrzebuje zaledwie kilku godzin, aby
wszystkiego się nauczyć.

Macie już doświadczenie w korzystaniu z linii. Jakieś podpowiedzi dla
innych hodowców?
W przypadku MaxiHook, trzeba pamiętać, aby dostosować siłę nacisku do danej tuszki, bo każde zwierzę jest trochę inne. Tylko tyle.
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Robot Jasopels XXL optymalizuje pracę i daje lepsze skóry
Według Hansa i Clausa Christensena nowy robot do skórowania daje więcej swobody w sezonie i podnosi jakość skór
Dzięki nowemu robotowi Jasopels XXL Claus Christensen przeniósł
proces skórowania na własną fermę i może wykonywać dalszą obróbkę skór razem z zaprzyjaźnionym hodowcą.
– Do tej pory również ze sobą współpracowaliśmy, ale teraz zdecydowaliśmy się na zakup robota do skórowania. Przede wszystkim chcieliśmy
uniknąć ręcznego przenoszenia tuszek – wyjaśnia Claus Christensen, który prowadzi fermę norek wraz ze swoim ojcem Hansem Christensenem.
Dzięki nowemu robotowi mogą oni wybrać najlepszy moment rozpoczęcia skórowania, co pozwala na optymalne rozciągnięcie skóry.
– Po zakończeniu obróbki zamrażamy skóry, a następnie wysyłamy je na swoją fermę. Nie musimy już przenosić tuszek ręcznie i
mamy nadzieję, że wpłynie to pozytywnie na jakość skór – podsumowuje Claus Christensen.
Dobre rozwiązanie
Dzięki wspólnemu prowadzeniu fermy Claus Christensen już wcześniej znał robota Jasopels.
– Widzimy, że w nowym modelu zostały wprowadzone pewne
poprawki i udoskonalenia. Jest on na przykład wyposażony w ramię, które podnosi się, chwyta skórę i obraca dookoła. Dzięki temu
możemy uniknąć problemów z większymi skórami – ocenia. Wcześniej zdarzało się, że skóry dużych samców musieliśmy poddawać
obróbce w dwóch cyklach.
– Obrabiamy średnio 80 norek na godzinę. Samo cięcie również
przebiega o wiele sprawniej niż kiedyś, a noże nie tępią się tak szybko – uważa Claus Christensen.
Wcześniej musieliśmy zmieniać noże po 2.000 skór, a teraz nawet
po 8.000.
– Robot jest dla nas naprawdę świetnym rozwiązaniem. Linia do
skórowania działa najlepiej, gdy jest obsługiwana przez 3 osoby, a

na naszej fermie jest właśnie 3 pracowników zatrudnionych na 4 godziny dziennie. Robot Jasopels jest idealny na fermę taką jak nasza z
ponad trzema tysiącami samic – podsumowuje Claus Christensen.
Dobra logistyka dzięki urządzeniu do przenoszenia skór
Wraz z robotem Jasopels Hans i Claus Christensen zdecydowali się
również na zakup urządzenia do przenoszenia skór.
– Do tej pory po oskórowaniu każdej norki musieliśmy zdjąć skórę i wrzucić ją do skrzyni. Następnie za każdym razem trzeba było
wytrzeć ręce, żeby nie wybrudzić kolejnej skóry tłuszczem.
– Dzięki urządzeniu do przenoszenia skór wystarczy nacisnąć jeden przycisk, a skóra wyskakuje z tyłu maszyny. To dla nas ogromne
ułatwienie – mówi Claus Christensen.
Proces przebiega teraz nieporównywalnie szybciej. Kończąc obsługiwanie jedną ręką można już trzymać kolejną tuszkę w drugiej ręce.
– Urządzenie do przenoszenia skór wymaga miejsca z tyłu robota, ale nie stanowi to dla nas żadnego problemu, ponieważ postawiliśmy go na środku pomieszczenia.
– Urządzenie do przenoszenia skór podnosi naszą efektywność.
Potwierdzają to obliczenia, obrabiamy teraz 80 norek na godzinę, a
nie 70 jak kiedyś – podkreśla Claus Christensen.

ZESTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH

32800008 + 32800009
Konwerter do słupa poziomego T3

51400015
Trzymak do skór, guma, 13 x 62 x 96mm

51400073
Ramię do konwertera, model
przegubowy

59100139
Pedał 5/2, żółty

32800048
Zestaw części zamiennych

32100025
Nóż pneumatyczny, prosty

32100034
Nóż pneumatyczny, kątowy

32710011
Pasek napędu

51200091
Tarcza tnąca, Ø 50 mm

51200092
Tarcza tnąca, Ø 50, stal szybkotnąca

51400058
Stacja hydrauliczna 1,5 kW 220V
elektryczna/benzynowa

51400055
Pneumatyczny zawór Cetop

32100027
Tłumik do przecinaka pneumatycznego

31200006
Głowica noża, system zatrzaskowy

31200007
Zestaw naprawczy do głowicy
noża prostego
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Jasopels Robot XXL
Nr KATALOGOWY 31200004

Z wielką przyjemnością przedstawiamy Robota model Jasopels XXL.
Wygląd maszyny niewiele się zmienił, natomiast w środku została
ona znacznie udoskonalona. Zebraliśmy najlepsze cechy z poprzednich modeli i umieściliśmy je w tym najnowszym, wraz z najnowocześniejszą technologią z zakresu skórowania dostępną w modelu
T11 (słup poziomy). To wszystko daje gwarancję samodzielnego skórowania nawet największych samców, bez zbędnych przerw w procesie skórowania.
Skórowanie odbywa się płynnie, a liczba ruchomych części została zredukowana, przez co maszyna jest prostsza i bardziej przy-

jazna w obsłudze. Zainstalowaliśmy większy wyświetlacz i nowe
oprogramowanie, żeby Twój robot sprostał wyzwaniom nadchodzących lat.
	Udoskonalony system skórowania, który uwzględnia
również duże zwierzęta
Uproszczona obsługa
Szybsze szkolenie
Wyświetlacz z nowymi funkcjami
Większa wydajność dzięki szybszemu skórowaniu

NOWa cena
Cena w EUR

33.770,00
Wraz z podajnikiem

Dane techniczne
Czas cyklu		 ok. 20 sekund
Zasilanie		
3 x 400 Volt + uziemienie/bezpiecznik typu B
Zużycie powietrza		 600 l/min. + min 8 barów
Wymiary		 Dł.: 230 cm, szer.: 175 cm, wys.: 125 cm
Przy podłączaniu robota przekaźnik różnicowoprądowy powinien
być typu ac/dc 0.3 A, typ B
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CZĘŚCI ZAMIENNE DO ROBOTA XXL

32710010
NSK 6004 DDU M / podwójna uszczelka

53200012
Olej pneumatyczny

53200015
Resor piórowy

53200026
Nóż 8-kątny

53200030
Włącznik do przecinaka

30500012
Skalpel

53200058
Koło napinające

53200063
Uchwyty do łap

53200094
Koło do przecinaka

53200155
Łańcuch kolczasty

53200216
Odcinacz głów, system zatrzaskowy

53200478
Łożysko kulkowe KB2045PP

53200486
Silnik M53N1AS-015 (L)

53200487
Silnik M53N1AS-015 (P)

53200489
Głowica do odcinacza głów,
system zatrzaskowy

53200520
Zestaw części zamiennych do robota 4M

59200328
Pedał z wyłącznikiem

59200326
Sterownik do pedała

59200330
Element C74 (Czarny) C74-RAST SU1Z VS

59600120
Ogniwo łańcuchowe 1/2 "11.08B1

51200092
Tarcza tnąca, Ø 50 mm,
stal szybkotnąca

51200120
Tarcza tnąca, Ø 80 mm,
stal szybkotnąca

59100284
Mocowanie VDMA Cyl. Ø50/63
Series 1320

53200045
Czujnik do cylindra

53200049
Czujnik Hall'a wtyczka M8

53200048
Przewód do czujnika Hall'a 5 m z
wtyczką M8

52100056
Podajnik taśmowy, do taśmy alu
2 m z zabierakiem

55

Maszyny do skórowania

Mizdrownica T6
Jeśli skóra nie zostanie dobrze wymizdrowana, to ulegnie zepsuciu w magazynie. – Mizdrownica T6 jest dokładniejsza, szybsza,
czystsza i łatwiejsza w o obsłudze – mówi Artur Krawczyński,
który zajmuje się utrzymaniem maszyn w Gospodarstwie Rolno-Hodowlanym Fortuna. – Dzięki T6 robimy 200 skór dziennie
więcej. W dodatku skóry wychodzą z maszyny w lepszym stanie.
Obróbką we własnym zakresie zajmują się Państwo dopiero od kilku lat.
Kiedy zdecydowaliście się na produkty firmy Jasopels?
Rzeczywiście, chociaż hodowlę prowadzimy już od kilkunastu lat,
obróbką zajmujemy się dopiero od czterech sezonów. Maszyny Jasopels są z nami od początku. Zaczęliśmy obróbkę, kiedy technologia była już bardzo zaawansowana, dlatego naszą pierwszą mizdrownicą był model T5. W tym roku, po raz pierwszy pracowaliśmy
na najnowszej Mizdrownicy T6. Mamy też zmiękczarkę do skór, podgrzewacz trocin i prawidła Jasopels. T6 jest wydajniejsza, szybsza,
czystsza, łatwiejsza w obsłudze i serwisowaniu. Do jej obsługi wystarczy jedna osoba, którą łatwo wyszkolić. Praca jest lżejsza. Bywa,
że operatorzy chcą się zamieniać, aby pracować na T6.
Czyli maszyna jest tańsza w utrzymaniu. Jest też bardziej skomputeryzowana?
W porównaniu do poprzednich maszyn, w Mizdrownicy T6 niemal
każdy parametr jest regulowany - mamy teraz wpływ na więcej
ustawień. Przykładowo frezy obracają się z prędkością 1500 obrotów na minutę, ale można to regulować. Dzięki temu z maszyny wychodzi skóra w lepszym stanie.
Co jeszcze ulepszono?
Zmniejszyła się odległość rozpoczęcia mizdrowania. Różnicę widzą
zwłaszcza pracownicy na suszarni, gdzie podcina się pozostałości tłuszczu. Samiczki były w tym roku świetnie wymizdrowane. Dzięki maszynie
dziennie robiliśmy około 200 sztuk więcej, bo cała praca szła sprawniej.
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Jak po całym sezonie podsumuje Pan pracę T6 od Jasopels?
Nie mieliśmy jeszcze żadnych problemów z nową mizdrownicą.
Nie spodziewaliśmy się tylko, że po czyszczeniu pala wodą, skóry mogą wychodzić z wilgotnym futrem. W pierwszej chwili wystraszyliśmy się, że są tłuste. Kiedy hodowca widzi tłuste futro, to
od razu panikuje, bo tłuszcz ciężko wydobyć z futra. Ale tu nie ma
takiego problemu, to tylko woda. Po wyschnięciu, skóry są w idealnym stanie.

Maszyny do skórowania

SZKOLENIA

Mizdrownica Jasopels T6

Przekonaj się, jak możesz zoptymalizować proces
mizdrowania i weź udział w naszych szkoleniach.

Nr KATALOGOWY 32200006

Frezy z samoregulacją
Jasopels stworzył nowy system, dzięki któremu nie musisz regulować nowo zamontowanych frezów. Nowa mizdrownica T6 sama reguluje ustawienie frezów na podstawie danych wprowadzonych za
pomocą łatwego w obsłudze wyświetlacza dotykowego.
To właśnie dzięki temu nowa mizdrownica jest łatwa w obsłudze
dla nowych użytkowników, zapewniając przy tym stałą jakość.

Mniej czyszczenia
Nowa mizdrownica T6 ma wiele zalet, jedną z ważniejszych jest zachowanie czystości, możliwe dzięki zamkniętej skrzyni ssania, która zapobiega dostawaniu się tłuszczu do automatu, pozostawiając
przy tym czyste frezy.
Dzięki nowej “czystszej” mizdrownicy unikniesz niepotrzebnych
przestojów oraz czyszczenia, co sprawi, że praca stanie się łatwiejsza, a jej warunki o wiele lepsze . To z kolei, bez wątpienia, przełoży
się na większą wydajność oraz lepsze efekty.

Dzięki nowej technologii zmiana frezów nigdy nie była tak prosta!

Frezy
strona 66 i 67

Renowacja frezów
strona 68

Cena w EUR bez
systemu odsysania

107.435,00
Nr katalogowy

Frezy z samoregulacją
Szybka zmiana frezów
Tłumik drgań silnika
Zróżnicowana prędkość trzpienia
4 zróżnicowane strefy, prędkości i ciśnienia
Zamknięta skrzynia ssania
Skrzynka sterująca
Mniej czyszczenia
Automatyczna regulacja głębokości posuwu trzpienia
System wodny po stronie trzpienia
Możliwość regulacji prędkości silników

Nazwa produktu

32200028		 Zestaw rur do mizdrownicy/odprowadzanie tłuszczu

Cena
650,00

32200008		 Koło transportowe do mizdrownicy T6

*

32500056		 Bojler 60l

*

59200132		 AC/DC (PFI-AFB. ACDC 40/0,3/4P)

*

Dane techniczne
Zasilanie		 3 x 400 Volt + N + PE
Zużycie powietrza 10 l./min and 8 bar
Wymiary		 Dł.: 470 cm, szer.: 190 cm, wys.: 210 cm
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Operator jest zadowolony
z mizdrownicy
Mizdrownica T6 zrobiła dobre wrażenie na brygadziście farmy futrzarskiej
Nordland.

– Maszyna ma wiele opcji regulacji, ale można z łatwością nauczyć innych, jak jej używać. To nie problem, mówi Lars Peter Jensen.

W zeszłym sezonie farma Nordland przerobiła 5.500 norek, a 10-letnia mizdrownica została zastapiona nowym urządzeniem Jasopels T6.
– Stara maszyna stała się wąskim gardłem, i szczerze mówiąc nie
sądzę, że kiedykolwiek mieliśmy lepszą mizdrownicę. Ale byłem zaskoczony, ponieważ nigdy nie mizdrowaliśmy naszych skór tak dobrze jak w tym roku, mówi Lars Peter Jensen, brygadzista farmy Nordland.
Był on dość sceptyczny zanim lepiej poznał nową maszynę.
– Trzeba powiedzieć, że nowa mizdrownica wiele zmieniła w zakładzie. Ma ona masę świetnych ustawień - wszystko można ustawić na ekranie, a można zmieniać, na przykład nacisk i prędkość
oraz precyzyjnie dostroić wiele parametrów - podkreśla Lars Peter
Jensen.

Łatwiejsza zmiana frezów
Jasopels zaleca wymianę frezów mizdrujących po obróbce od 3500
do 6000 skór.
– Zdecydowaliśmy się na ich zmianę co drugi dzień, co daje około 6 000 skórek między każdą zmianą. To ogromna zaleta, że zmiana

frezu zajmuje tylko trzy do pięciu minut - mówi Lars Peter Jensen.
W sezonie był w stanie dostroić ustawienia i mógł eksperymentować z różnymi kombinacjami frezów i ich twardościami.
– Pracowałem z twardością frezów, prędkością silnika i prędkością pręta, aby zoptymalizować działanie mizdrownicy. Ale można
z łatwością zostawić maszynę pracownikowi, i będzie działała tak,
jak stoi, mówi Lars Peter Jensen, który również podkreśla, że dobra
skórka jest zawsze wynikiem skutecznej pracy zespołowej w hali.

Prostota i elastyczność
Pomimo posiadania wielu ustawień, pierwsze wrażenie jest takie, że
maszyna jest dość prosta.
– Bardzo łatwo zacząć jej obsługę. Podstawowa funkcja działa dobrze i wykorzystaliśmy dużą wydajność urządzenia do mizdrowania
ok. 3 100 skórek dziennie w tym okresie, ocenia Lars Peter Jensen.
Był także zadowolony z urządzenia do mycia.
– Urządzenie jest naprawdę wydajne i zapewnia łatwiejszy przepływ pracy. Nie ma potrzeby czyszczenia maszyny trocinami. Oznacza to, że teraz pracownicy mają na przykład więcej czasu na sprawdzenie skórek pod kątem uszkodzeń, podkreśla Lars Peter Jensen.
Prostota maszyny pozwala na obsługę przez większą liczbę pracowników.
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Mizdrownica Jasopels T6
Szybsza zmiana frezów
Nowo zastosowany system pozwala na wymianę frezów ze skrzyni ssania przy użyciu sprężonego powietrza, co poprawia warunki
pracy podczas wymiany i sprawia że wszystko jest o wiele prostsze.
Po zamontowaniu frezów są one ustawiane oraz automatycznie
regulowane za pomocą wyświetlacza. Doświadczonemu użytkownikowi zajmuje to około 10-12 minut.

Dane techniczne
Zasilanie		 3 x 400 Volt + N + PE
Zużycie powietrza		 10 l/min. i 8 barów
Wymiary		 Dł.: 470 cm, szer.: 190 cm, wys.: 210 cm
Wymiary/gablota 		 Dł:. 60 cm, wys.: 170 cm, szer.: 40 cm
Wtyczka		 CEE 32 A AC/DC + powietrze + woda
KW maks. 		15,88
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MIZDROWNICA JASOPELS T4 XL
NR KATALOGOWY 32200004

Renowacja frezów
strona 68

Frezy
strona 66-67

Cena w EUR
bez systemu odsysania

53.920,00

Nie jest zaskoczeniem, że mizdrownica marki Jasopels model XL od
wielu lat uważana jest za najlepszą tego typu maszynę na rynku.
Jest solidna, szybka, tania w eksploatacji ze względu na niskie koszty
utrzymania, a poza tym jest mocną i niezawodną maszyną - to właśnie dlatego postanowiliśmy ulepszyć ją jeszcze bardziej!
Za pomocą dużego ekranu dotykowego operator może szybko
wywołać żądaną informację, a także w prosty sposób zmienić tryb
pracy. Maszyna zapewnia stałą jakość, co jest szczególnie ważne, kiedy mieszają się różne rodzaje skór!
Active Per4mance – to opracowany przez Jasopels system, który
pozwala zmienić prędkość na trzpieniu i siłę nacisku frezów w czterech niezależnych strefach. System ten pozwala zatem dostosować
pracę maszyny w zależności od rodzaju przerabianych skór.
Na wszystkich frezach zamontowany jest tłumik drgań. W praktyce oznacza to, że frezy przylegają do skór, a efekt mizdrowania jest
widocznie lepszy, co więcej maszyna jest o wiele bardziej delikatna
w stosunku do uszkodzonych skór!
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Lepszy system mizdrowania
Mniejsze ryzyko ekstrakcji tłuszczu
Większy przychód
Nr katalogowy

Nazwa produktu

Cena

32200073		 Moduł do zdejmowania skór 2016, mizdrownica T4/T5 2.690,00
32200028		 Zestaw rur do mizdrownicy/Pompa tłuszczu

650,00

32720130		 Uchwyt do nosa/moduł do zdejmowania skór, T5

187,70

Dane techniczne
Zasilanie		 3 x 400 Volt + N+PE.
Zużycie powietrza 10 l/min. i 8 barów
Zasilanie		 Dł.: 440 cm, szer.: 100 cm, wys.: 190 cm
KW maks.		13,68
Wtyczka		 CEE 32 A+ powietrze
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Mizdrownica Jasopels 4000 XXL
Nr KATALOGOWY 33100003

Mizdrownica Jasopels 4000 XXL z podwójnym frezem to jedna z najlepszych, najbardziej niezawodnych maszyn wirujących na rynku.
Mizdrownica 4000E posiada następujące cechy:
	Podwójne obrotowe frezy wraz
z zamontowanymi trzpieniami
XXL gwarantującymi, że nawet
największe skóry zostaną poddane
perfekcyjnemu mizdrowaniu
	Teraz posiada również ekran dotykowy i przetwornicę częstotliwości, które
ułatwia obsługę i zmianę ustawień

Cena w EUR

20.935,00
Dane techniczne
Zasilanie		 Dł.: 238 cm, szer.: 125 cm, wys.: 184 cm
Pobór powietrza		 51./min.
Zasilanie		 3 x 400 V+ N + PE
Wtyczka		 CEE 16 A + powietrze
Nr katalogowy

Nazwa produktu

Cena

33900013

1

Frez 100mm, żółty, twardy

94,00

33900014

2

Frez 100 mm, czarny

94,00

33200000

3

Frez 100 mm, 6 zębów, czerwony, twardość 95,

94,00

		 Rotomax/Jasop, twardy
33200001

4

Frez 100 mm, 6 zębów, biały, twardość 90,

94,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

		 Rotomax/Jasop, średni
33200002

5

Frez 100 mm, 6 zębów, turkusowy, twardość 85,

94,00

		 Rotomax/Jasop, miękki
33900017

6

Frez 60 mm, 5 zębów, pomarańczowy

33900006

7

Zacisk na ogon

*

33900021

8

Hak do łap pasujący do Rotomax i

*

45,30

		 Mizdrownicy Jasopels 4000 XXL
33900009

9

33300002 10

Kabel do mizdrownicy
Urządzenie ssące do mizdrownicy,

*
1.720,00

		 2BH1600-7AH16,3 kW.

10
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MIZDROWNICA JASOPELS 1-BEAM
Nr KATALOGOWY 32200067

Mizdrownica Jasopels 1-beam została stworzona specjalnie do mizdrowania
uszkodzonych skór:
	Wałek mizdrujący może pracować do przodu i do tyłu, co sprawia,
że miejsce uszkodzone również zostanie poddane dokładnemu
mizdrowaniu
	Nadaje się również do mizdrowania skór gdzie głowa skóry jest
uszkodzona
	Do wyboru: praca w pełni manualna lub w pełni automatyczna
	Tryb automatyczny można w dowolnej
chwili przełączyć na manualny
	Podświetlony trzpień umożliwia łatwą
identyfikację uszkodzonych obszarów

Cena w EUR

11.473,00
Nr katalogowy
33200003

1

Nazwa produktu

Cena

Łopatka do frezu, niebieska, twardość 83,
20,20

		 do mizdrownicy 1 beam (8 szt.)
Dane techniczne

33200004

Wymiary		 Dł.: 250 cm, szer.: 75 cm, wys.: 120 cm

		 do mizdrownicy 1 beam (8 szt.)

Ciśnienie

33200005

		 6 bar i 20l/min

Napięcie		 1 x240 VAC 50 Hz

2

3

Łopatka do frezu, czerwona, twardość 86,
20,20

Łopatka do frezu, czarna, twardość 92,
20,20

		 do mizdrownicy 1 beam (8 szt.)

Przyłącze 		16A

1
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2

3

Nowość! Salon w Bording
Zapraszamy na stałą wystawę w salonie w Bording, gdzie można zobaczyć jak pracują nasze urządzenia. Zachęcamy do skorzystania z tej
wyjątkowej oferty – zapraszamy na kawę, a następnie nasz pracownik oprowadzi Państwa po wystawie. W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt z Państwa przedstawicielem handlowym Jasopels.
Do zobaczenia!
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Cyklon tłuszczu model Jasopels
Nr KATALOGOWY 32200024

Wyprowadza tłuszcz bezpośrednio do zewnętrznego zbiornika za
pomocą węża. Jest w stanie przepompować tłuszcz do 20 m w poziomie i 3 w pionie. Cena zawiera dmuchawę i statyw.

Cena w EUR

7.420,00
Dane techniczne
Zasilanie		 3 x 400 Volt + N+PE, 2,2 kW
Wtyczka		 CEE 16
Wymiary		 Dł.: 150 cm, szer.: 90 cm, wys.: 200 cm
KW maks.		7,7
Nr katalogowy

Nazwa produktu

Cena

50100088 		 Sprzęgło BoWex M 38

*

52600068		 Tłumik - Transfer Ø160x990

*

32800036		 Konwerter do transportu tłuszczu do pompy tłuszczu

*

BĘBEN JASOPELS DO SKÓR OD STRONY MIZDRY
Nr KATALOGOWY 32200036

	Dwukrotne wirowanie i oczyszczanie skór
	Ulepszona metoda wirowania
	Większa średnica bębna
	Nowy system napędowy (bez pasa
przekładni)

Cena w EUR

6.745,00
Dane techniczne
Zasilanie		 Dł.: 240 cm, szer.: 110 cm, wys.: 130 cm
		 Średnica bębna 100 cm
Zasilanie		 3 x 400 Volt + PE
KW maks.		0,55
Wtyczka		 CEE 16 A
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Części zamienne do Mizdrownicy
Nr katalogowy

Nazwa produktu

Cena

32720017

1

Gumowy skrobak do trocin 02-1220

32720020

2

Gumowy skrobak do trocin 02-1223

32720023

3

Skrobak gumowy b. krótki 50 x 75 mm

32720021

3

Skrobak gumowy krótki 50 x 90 mm

32720022

3

Skrobak gumowy długi 50 x 110 mm

32720010

4

Gumowy skrobak do trzpienia 55x 130 mm -pionowy

32720012

5

Gumowy skrobak do trzpienia 65 x 200 mm - poziomy

32720011

5

Gumowy skrobak do trzpienia 75 x 200 mm - poziomy

32720142

6

Gumowy skrobak 40 x 80 mm - żółty

32720026

7

Gumowy skrobak 40 x 180 mm - zielony

51100202

8

Gumowy skrobak do tłuszczu , bez rdzenia (2xT5)

51100196

9

Gumowy skrobak do tłuszczu, bez rdzenia (2xT5)/(4xT6)

51100081 10

1

2

3

4

5

6

Gumowy skrobak do zmywaka do trzpienia, krótki 30 mm,

		 rdzeń 40 x 132 mm T5 - czarny
51100077 11

Gumowy skrobak do zmywaka do trzpienia, długi 30 mm,

7

2 x T5

8

2 x T5
4 x T6

9

1 x T5

10

1 x T5

11

2 x T5
2 x T6

12

2 x T5
2 x T6

13

14

15

16

17

18

19

20

22

26

		 rdzeń 40 x 180 mm T5 - czarny
32720145 12

Gumowy skrobak do zmywaka, krótki, z metalowym rdzeniem

		 40 x 130 mm T6 - turkusowy
32720143 13

Gumowy skrobak do zmywaka do trzpienia, długi, z

		 metalowym rdzeniem 40 x 180 mm T6 - turkusowy
32800040 14

Zestaw części zamiennych

51100086 15

Gumowe klocki do Mizdrownicy

51100144 16

Sprężyna, 95 mm, do automatu do usuwania skór

51100143 16

Sprężyna, 105 mm, do automatu do usuwania skór

51100215 17

Silnik do Mizdrownicy 3 kW

51100256 18

Mocowanie szczęk, galwanizowane (osie)

51100255 19

Klamra do łańcucha

51100257 20

Mocowanie szczęk, galvanizowane (skórowanie)

51100278 21

Trzpień T4/T5 zestaw

51100328 21

Trzpień T6 zestaw

51100283 22

Tłumik drgań do Mizdrownicy

52900078 23

Dysza wodna do zmywaka do trzpienia

52900079 24

Dysza powietrzna do zmywaka do trzpienia

59100104 25

Cewka 240V/50Hz do pilota MB25

59100130 26

Zawór 3/2 1/8 powietrze/sprężyna

59100140 27

Zawór 5/2 1/8 powietrze/sprężyna

59100228 28

Siłownik VDMA Ø40 x 050

59200287 29

Kabel indukcyjny do ekranu M18

51100358 30

Uchwyt do nosa - trzpień T5

51100335 31

Uchwyt nierdzewny do nosa - trzpień T6

51100487 32

Płytka, czarna do uchwytu do nosa

27

21

23

24

25

28

29

30

31
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Frezy Jasopels

Mamy zaszczyt przedstawić nową serię frezów marki Jasopels.
Wraz z nowymi falistymi frezami MotionWave Jasopels podnosi poprzeczkę w dziedzinie efektywnego skórowania. Nowe frezy mają
głębsze rowki, dzięki czemu odprowadzają więcej tłuszczu, co dodatkowo wspomagane jest przez falisty ruch.

Twardość
Opis
ShA

75-78 Miękkit

Normalny
(nie miękki
80-82
/ nie
twardy)

Dość
84-85
twardy
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Zalecane
maks. ciśninie

Kolor

Nr kat.

Dodatkowo frezy ostrzone są w zupełnie nowy sposób, dzięki
czemu mają o wiele ostrzejszy profil od innych znanych produktów. Nowe frezy dostępne są w wersji 7, 8, 9, 11, 12 lub 16-zębowej.
Oczywiście nadal dostępne są 8- zębowe frezy ze starym wzorem,
z głębszymi rowkami do łatwiejszego usuwania tłuszczu.

Zęby

Twardy
rdzeń

Rodzaj ostrza

Komentarz

Cena EUR

33200007 8 zębów

Przesunięte ostrze
/ 1-2-3

94,50

32720107

9 zębów

Przesunięte ostrze /
Przednie łapy

67,50

33200008

12
zębów

32720149

16 zębów

Max. 1,5 bar Żółty

Do bardzo
delikatnych
Przesunięte ostrze / T6 skór samic
/ 1-2-3

135,00

Przesunięte ostrze
/ T6

135,00

32720044 7 zębów

Przesunięte ostrze /
Przednie łapy

67,50

32720133

8 zębów

Przesunięte ostrze
/ 1-2-3

33200009

12
zębów

Przesunięte ostrze
/ 1-2-3

32720150

16 zębów

Przesunięte ostrze
/ T6

Max. 2,0 bar Niebieski

32720046 7 zębów

Przesunięte ostrze /
Przednie łapy

32720134

8 zębów

Przesunięte ostrze
/ 1-2-3

33200011

12
zębów

Przesunięte ostrze /
T6 / 1-2-3

32720151

16 zębów

Przesunięte ostrze
/ T6

TurkuMax. 2,5 bar
sowy

Do delikatnych
skór samców
i normalnych
skór samic

94,50

135,00
135,00

67,50

Do normalnych
skór samców i
twardych skór
samic

94,50

135,00

135,00
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Frezy Jasopels

Twardość
Opis
ShA

88

95

Twardy

Bardzo
twardy

Zalecane
maks. ciśnienie Kolor

Max. 3,0 bar

Max. 3,5 bar

Biały/
mleczny

Twardy
rdzeń

Nr kat.

Zęby

32720153

8 zębów

Przesunięte ostrze /
1-2-3

32720111

8 zębów Tak

Przesunięte ostrze

32720128

11 zębów Tak

Przesunięte ostrze
/ T6

32720061

11 zębów

Przesunięte ostrze
/ T6

32720152

16 zębów

Przesunięte ostrze
/ T6

32720112

8 zębów Tak

Przesunięte ostrze

32720129

11 zębów Tak

Przesunięte ostrze
/ T6

Czerwony

Rodzaj ostrza

Komentarz

Cena EUR

94,50

Do twardych
skór samców,
trudnych do
mizdrowania
np.
pokopulantów

94,50

135,00

135,00

135,00
Do
mizdrowania
grzbietów
bardzo
twardych skór
samców

94,50

135,00
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Renowacja frezów
W Jasopels szlifujemy frezy.
Jako jedyny producent na rynku wykonujemy 3 typy szlifu (gruby,
średni i gładki) za pomocą diamentu. Najpierw przeprowadzamy
pomiary frezu w 3D,co jest gwarancją perfekcyjnego wykończenia
i uzyskania jednolitej powierzchni frezu. Nasza szlifierka szlifuje całe
zestawy frezów, dzięki czemu uzyskujemy identyczne średnice.
Szlifujemy frezy wszystkich producentów.
Zadzwoń, a podamy cenę usługi.
Uwaga:
Należy oczyścić frezy przed wysyłką.
W przeciwnym wypadku zostaną one odesłane bez szlifowania ze
względu na ryzyko epidemiologiczne.

100%

precyzyjnego szlifu

Perfekcyjna mizdrownica T6 i frezy firmy Jasopels
Nawet powściągliwi w okazywaniu uczuć Jutlandczycy zachwycili się mizdrownicą Jasopels T6 i frezami
Bo Kloster z fermy Kloster Mink zdecydował się w tym sezonie na
zakup nowej mizdrownicy T6. Jego głównym celem było mizdrowanie samców i samic na jednym urządzeniu.
– W zasadzie nie kupiliśmy nowej mizdrownicy, żeby ulepszyć
sam proces mizdrowania, ale teraz odnoszę wrażenie, że nowe frezy
są bardziej delikatne, zwłaszcza w przypadku wad skóry, np. za dużych uszu lub małej dziurki w skórze – ocenia Bo Kloster. Na fermie
Kloster Mink panuje ogólne zadowolenie ze sposobu, w jaki urządzenie wymizdrowało ok. 50 000 skór w poprzednim sezonie.
– Uważam, że każdy kto zastanawia się nad kupnem nowej mizdrownicy, powinien wypróbować ten model, a nie będzie żałował.
Mizdrownica jest gotowym produktem, niezwykle przemyślanym
urządzeniem, w którym nie widzę żadnych niedociągnięć – zaznacza Bo Kloster.
Jedną z zalet maszyny jest bardzo prosta obsługa za pomocą
wyświetlacza.
– Sam kieruję urządzeniem, dzięki czemu pozostali pracownicy
mogą zająć się mizdrowaniem – mówi Bo Kloster.
Delikatne i efektywne frezy
Bo Kloster zdecydował się na stosunkowo twarde frezy do mizdrowania.
– Być może używamy twardszych frezów niż inni, ale za to stosujemy
niższe ciśnienie i sprawdza się to u nas naprawdę dobrze – opowiada.
Urządzenie jest również przyjazne użytkownikowi, jeśli chodzi o
czyszczenie i wymianę frezów.
– Frezy wymienia się w bardzo prosty sposób, poza tym mizdrownica jest tak skonstruowana, że się przy tym nie brudzi. Wcześniej musieliśmy czyścić mizdrownicę przed każdą wymianą frezów
a i tak człowiek był cały wysmarowany tłuszczem, nim skończył pracę – wspomina Bo Kloster.
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Według hodowcy wymiana frezów nie zajmuje więcej niż pięć minut.
– Nie musimy też regulować frezów. Maszyna robi to sama. Wymieniamy frezy po ok. 6.000 skór i dodatkowo kiedy kończymy obrabiać samce, a zaczynamy samice – mówi Bo Kloster.
Rozcinarka i stół do skórowania to kompleksowe rozwiązanie
W poprzednim sezonie Bo Kloster kupił nową rozcinarkę T4 XL oraz
stół do skórowania Jasopels.
– Wydaje mi się, że teraz obsługę rozcinarki mogę zlecić praktycznie każdemu– mówi.
Do tej pory robił to Bo Kloster albo doświadczony operator.
– Maszyna działała bez żadnych problemów, trzeba też dodać,
że rozcinarka T4 XL ma teraz w komplecie zestaw do obcinania łap.
Sprawdził się on naprawdę dobrze – mówi.
Rozcinarka T4 i stół do skórowania wraz z maszyną body hook
zostały dostarczone równocześnie.
– Stół do skórowania bardzo dobrze współdziała z elektrycznie zasilanym body hookiem, tworząc razem kompleksowe rozwiązanie.
– Moim zdaniem wykonuje on naprawdę ładne cięcie typu V –
poza tym jego dużą zaletą jest to, że bardzo trudno popełnić błąd
– twierdzi Bo Kloster.
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MASZYNA JASOPELS DO PRANIA SKÓR
Martwisz się, że Twoje skóry są zabrudzone? Jasopels ma rozwiązanie tego problemu.
Proponujemy maszynę piorącą do skór, która delikatnie wypierze Twoje skóry nie
obniżając przy tym jakości skór.
Maszyna piorąca do skór jest dostępna w następnych pojemnościach
Nazwa produktu

Pojemność

Liczba skór

32300021		 Jasopels Maszyna piorąca LW9

9 kg

30

3.430,00

32300022		 Jasopels Maszyna piorąca LW12

12 kg

40

4.120,00

32300023		 Jasopels Maszyna piorąca LW15

15 kg

50

4.750,00

32300024		 Jasopels Maszyna piorąca LW20

20 kg

60

5.670,00

32300025		 Jasopels Maszyna piorąca LW27

27 kg

80

6.380,00

32300026		 Jasopels Maszyna piorąca LW32

32 kg

90

7.560,00

32300034		 Jasopels Maszyna piorąca LW40

40 kg

110

10.180,00

32300035		 Jasopels Maszyna piorąca LW60

60 kg

160

12.350,00

Nr katalogowy

Cena

Cokół, do kupienia osobno. Dł.: 91,50 cm, szer.: 89 cm, wys.: 141 cm

Lepszy efekt końcowy z maszyną Jasopels do prania skór
Dzięki maszynie piorącej firmy Jasopels Kim Drejer uzyskuje
lepsze efekty w czyszczeniu skór niż do tej pory
Po pierwszym sezonie użytkowania maszyny piorącej dla Kima Drejer z Drejer Mink wniosek jest jasny.
– Czyszczenie zajmuje nam mniej więcej tyle samo czasu co
wcześniej, jednak obsługa jest łatwiejsza a rezultat o wiele lepszy.
Przed zakupem maszyny piorącej czyszczenie skór odbywało się
za pomocą trocin.
– Z maszyną piorącą można zdecydowanie zaoszczędzić pieniądze, to jednak wymaga czasu, ponieważ skóry obraca się i wiruje
ponownie przed nałożeniem na prawidła, opowiada Kim Drejer.
W sezonie wiosennym wyprane zostaną wszystkie skóry samców, podczas gdy do tej pory kąpane były całe zwierzęta.

– Wszystkie skóry są równomiernie wysuszone i nie mieliśmy
żadnej, która musiałaby być suszona ponownie, co świadczy o dobrym przepływie powietrza.
To przede wszystkim prawidła Easy-Off odegrały ogromną rolę
przy pracy ze skórami.
– Teraz rozładowanie wózka z 200 prawidłami zajmuje jednemu
pracownikowi około 10 minut. Do tej pory przy tej samej ilości trwało to godzinę i 20 minut, opowiada Kim Drejer.
Szacuje, że zastosowanie nowych prawideł pozwoliło mu
zmniejszyć zatrudnienie przy obróbce skór o 1 osobę.
– Początki są zawsze trudne, jednak w tym przypadku, wszystko
przebiegło „bezboleśnie”. Od samego początku wszystko świetnie
zadziałało, podsumowuje Kim Drejer.

Proszek do prania wełny sprawdza się najlepiej
Kim Drejer testował różne środki piorące, próbował nawet samej
wody.
– Nie można całkowicie obyć się bez mydła i stwierdziliśmy, że u
nas jednak najlepiej sprawdził się proszek do prania wełny, który zapewnia skórom sprężystość, wyjaśnia Kim Drejer.
Dodaje, że do tej pory czyszczenie skór wymagało więcej pracy
fizycznej a teraz udaje się także zaoszczędzić kilka worków trocin.
– Dzięki maszynie piorącej firmy Jasopels mydło jest całkowicie
wypłukane ze skór. Mieliśmy z tym wcześniej wiele trudności gdy na
białych skórach pozostawały niebieskawe przebarwienia.
– Podsumowując zakup maszyny piorącej, uważam, że maszyna
jak najbardziej na siebie zarobi, stwierdza Kim Drejer.
Łatwiejsza obsługa prawideł
Kim Drejer właśnie zakończył swój pierwszy sezon z wykorzystaniem wózków Maxi i prawideł Easy-Off. Przyznaje, że jest bardzo zadowolony z nowych funkcji.
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Trociny Jasopels
Dostępne w 2 rodzajach – miks i drobne
Do kupienia także w dużych opakowaniach
– 2 x 400 kg lub 1 x 800 kg
Kup teraz, a otrzymasz dodatkowy rabat!

ZAMÓW TERAZ z dostawą
na wiosnę

TRÆMEL / SAWDUST
Jasopels Mix
VAREDEKLARATION MIX

i zyskaj duży rabat!

Nr katalogowy

Nazwa produktu

30100003		 Trociny Jasopels, typ miks
30100004		 Trociny Jasopels, typ drobne

Cena
*
*

Partikelfordeling
0,80 til 0,50 mm
0,50 til 0,25 mm
0,25 til 0,18 mm
0,18 til 0,125 mm
Mindre end 0,125 mm
Max. indhold pr. gram
Kim
Gær
Skimmel

36,0 %
48,0 %
9,0 %
5,5 %
1,5 %
100,0 %

TRÆMEL / SAWDUST
Jasopels Fin / Fine

PRODUCT DECLARATION MIX

Importer:
Jasopels A/S
DK-7441 Bording
Phone: +45 98 42 05 66
www.jasopels.dk
Manufacturer:
Jelu Werk, Tyskland
Fabrikant:
Tree sort:
Alm. bøg
Træsort:
Weight:
15 kg.
Vægt:
Water:
8-10 pct. max.
Vand:
Heat treatment:
Varmebehandlet: Delvis

Importør:

Jasopels A/S
DK-7441 Bording
Phone: +45 98 42 05 66
www.jasopels.dk
Jelu Werk, Germany
Common beech
15 kg
8-10 pct. max.
Partial

Particle size
0,80 to 0,50 mm
0,50 to 0,25 mm
0,25 to 0,18 mm
0,18 to 0,125 mm
Less than 0,125 mm

36,0 %
48,0 %
9,0 %
5,5 %
1,5 %
100,0 %

Max. content pr. gram
Germ
Yeast
Mould

100.000
10.000
10.000

VAREDEKLARATION MIX

PRODUCT DECLARATION MIX

Jasopels A/S
DK-7441 Bording
Phone: +45 98 42 05 66
www.jasopels.dk
Jelu Werk, Tyskland
Fabrikant:
Alm. bøg
Træsort:
15 kg.
Vægt:
8-10 pct. max.
Vand:
Varmebehandlet: Delvis

Importer:

Partikelfordeling
0,80 til 0,50 mm
0,50 til 0,25 mm
0,25 til 0,18 mm
0,18 til 0,125 mm
Mindre end 0,125 mm

Particle size
0,80 to 0,50 mm
0,50 to 0,25 mm
0,25 to 0,18 mm
0,18 to 0,125 mm
Less than 0,125 mm

Importør:

36,0 %
48,0 %
9,0 %
5,5 %
1,5 %
100,0 %

100.000
10.000
10.000

Jasopels A/S
DK-7441 Bording
Phone: +45 98 42 05 66

www.jasopels.dk
Jelu Werk, Germany
Manufacturer:
Common beech
Tree sort:
15 kg
Weight:
8-10 pct. max.
Water:
Heat treatment: Partial

100.000
10.000
10.000

VAREDEKLARATION MIX

PRODUCT DECLARATION MIX

Jasopels A/S
DK-7441 Bording
Phone: +45 98 42 05 66
www.jasopels.dk
Jelu Werk, Tyskland
Fabrikant:
Alm. bøg
Træsort:
15 kg.
Vægt:
8-10 pct. max.
Vand:
Varmebehandlet: Delvis

Importer:

Partikelfordeling
0,80 til 0,50 mm
0,50 til 0,25 mm
0,25 til 0,18 mm
0,18 til 0,125 mm
Mindre end 0,125 mm

Particle size
0,80 to 0,50 mm
0,50 to 0,25 mm
0,25 to 0,18 mm
0,18 to 0,125 mm
Less than 0,125 mm

Max. indhold pr. gram
Kim
Gær
Skimmel

36,0 %
48,0 %
9,0 %
5,5 %
1,5 %
100,0 %
100.000
10.000
10.000

Partikelfordeling
0,50 til 0,25 mm
0,25 til 0,18 mm
0,18 til 0,125 mm
Mindre end 0,125 mm

Particle size
0,50 to 0,25 mm
0,25 to 0,18 mm
0,18 to 0,125 mm
Less than 0,125 mm

77,0 %
14,0 %
6,5 %
2,5 %
100,0 %

Jasopels A/S
DK-7441 Bording
Phone: +45 98 42 05 66

www.jasopels.dk
Jelu Werk, Germany
Manufacturer:
Common beech
Tree sort:
15 kg
Weight:
8-10 pct. max.
Water:
Heat treatment: Partial

Max. content pr. gram
Germ
Yeast
Mould

36,0 %
48,0 %
9,0 %
5,5 %
1,5 %
100,0 %
100.000
10.000
10.000

Jasopels A/S,
DK-7441 Bording
Phone: +45 98 42 05 66

www.jasopels.dk
Jelu Werk, Germany
Manufacturer:
Common beech
Tree sort:
15 kg
Weight:
8-10 pct. max.
Water:
Heat treatment: Partial
77,0 %
14,0 %
6,5 %
2,5 %
100,0 %

TRÆMEL / SAWDUST
Jasopels Fin / Fine
100.000
10.000
10.000

Max. content pr. gram
Germ
Yeast
Mould

100.000
10.000
10.000

VAREDEKLARATION FIN

PRODUCT DECLARATION FINE

Jasopels A/S
DK-7441 Bording
Phone: +45 98 42 05 66
www.jasopels.dk
Jelu Werk, Tyskland
Fabrikant:
Alm. bøg
Træsort:
15 kg.
Vægt:
8-10 pct. max.
Vand:
Varmebehandlet: Delvis

Importer:

Partikelfordeling
0,50 til 0,25 mm
0,25 til 0,18 mm
0,18 til 0,125 mm
Mindre end 0,125 mm

Particle size
0,50 to 0,25 mm
0,25 to 0,18 mm
0,18 to 0,125 mm
Less than 0,125 mm

Importør:

36,0 %
48,0 %
9,0 %
5,5 %
1,5 %
100,0 %

Max. content pr. gram
Germ
Yeast
Mould

Importør:

Importer:

Max. indhold pr. gram
Kim
Gær
Skimmel

TRÆMEL / SAWDUST
Jasopels Mix

Max. indhold pr. gram
Kim
Gær
Skimmel

PRODUCT DECLARATION FINE

Jasopels A/S
DK-7441 Bording
Phone: +45 98 42 05 66
www.jasopels.dk
Jelu Werk, Tyskland
Fabrikant:
Alm. bøg
Træsort:
15 kg.
Vægt:
8-10 pct. max.
Vand:
Varmebehandlet: Delvis

Importør:

TRÆMEL / SAWDUST
Jasopels Mix
100.000
10.000
10.000

VAREDEKLARATION FIN

77,0 %
14,0 %
6,5 %
2,5 %
100,0 %

Jasopels A/S,
DK-7441 Bording
Phone: +45 98 42 05 66

www.jasopels.dk
Jelu Werk, Germany
Manufacturer:
Common beech
Tree sort:
15 kg
Weight:
8-10 pct. max.
Water:
Heat treatment: Partial
77,0 %
14,0 %
6,5 %
2,5 %
100,0 %

TRÆMEL / SAWDUST
Jasopels Fin / Fine

Max. indhold pr. gram
Kim
Gær
Skimmel

100.000
10.000
10.000

Max. content pr. gram
Germ
Yeast
Mould

100.000
10.000
10.000

VAREDEKLARATION FIN

PRODUCT DECLARATION FINE

Jasopels A/S
DK-7441 Bording
Phone: +45 98 42 05 66
www.jasopels.dk
Jelu Werk, Tyskland
Fabrikant:
Alm. bøg
Træsort:
15 kg.
Vægt:
8-10 pct. max.
Vand:
Varmebehandlet: Delvis

Importer:

Partikelfordeling
0,50 til 0,25 mm
0,25 til 0,18 mm
0,18 til 0,125 mm
Mindre end 0,125 mm

Particle size
0,50 to 0,25 mm
0,25 to 0,18 mm
0,18 to 0,125 mm
Less than 0,125 mm

Importør:

Max. indhold pr. gram
Kim
Gær
Skimmel

77,0 %
14,0 %
6,5 %
2,5 %
100,0 %
100.000
10.000
10.000

Jasopels A/S,
DK-7441 Bording
Phone: +45 98 42 05 66
www.jasopels.dk
Jelu Werk, Germany
Manufacturer:
Common beech
Tree sort:
15 kg
Weight:
8-10 pct. max.
Water:
Heat treatment: Partial

Max. content pr. gram
Germ
Yeast
Mould

77,0 %
14,0 %
6,5 %
2,5 %
100,0 %
100.000
10.000
10.000

Duże opakowania, mało kłopotu
Jasopels Mix dostarczany jest w dużych workach, co Niels Vesterolm uważa za bardzo dobre rozwiązanie. Ceni też dobrą absorpcję trocin Jasopels i ich właściwą strukturę do obróbki skór.
Niels Vesterholm prowadzi zakład Ølholm Mink od 1984 roku i od
ponad 20 lat ma własne centrum obróbki skór. Z biegiem lat opracował efektywny sposób wykorzystania trocin.
– Od 2003 roku, kiedy powstała nasza obecna hala do mizdrowania, używamy trocin w dużych, 900 kilogramowych workach.
Ciężarówką podjeżdżamy z workiem nad lej samowyładowczy i
otwieramy worek. Worek sam opróżnia się w ciągu dnia, mówi Niels
Vesterholm.
Niels w sezonie obrabia 20 000 własnych norek i kolejne 20 000
dla swoich kolegów z okolicy.
– Bardzo nam to pasuje, że wystarczy zmienić torbę raz dziennie.
Robimy to kiedy wieziemy 1200 skór do suszenia razem ze skórami
do mizdrowania, mówi Niels.
Trociny w zamkniętym obiegu
W hali mizdrowania jest wystarczająco wysoko i mamy pod dachem
belkę, na której możemy powiesić worek z trocinami i przesuwać go
tam i z powrotem.
– Z leja trociny przechodzą przez podgrzewacz, który ogrzewa
je do 25-27°C, a następnie do silosu przy skórach, które są wirowane
od strony futra.
– Gdy trociny wędrują do bębna przeznaczonego do obróbki
skór od strony wewnętrznej i gdy bęben wyrzuca pył na zewnątrz,
trociny przechodzą do silosu, którego używamy przy mizdrownicy,
wyjaśnia Niels Vesterholm.
Kiedy trociny zostaną już użyte przez mizdrownicę, są one usu-
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wane przez otwór w podłodze i zsypywane z powrotem do pustych worków kończąc jako opał.
Dobra chłonność i struktura
W ostatnich latach Niels Vesterholm używał tego samego typu trocin.
– Używamy tylko trocin Jasopels Mix, które mają bardzo dobrą
chłonność i doskonałą, jednolitą strukturę. Bardzo rzadko widzę w
worku trociny różnej wielkości, podkreśla Vesterholm.
Kilka lat temu spróbował używać trocin od innego dostawcy.
– Mimo tego, że nasz obieg jest zamknięty, mieliśmy wtedy nawet dwa centymetry kurzu w całym zakładzie, wspomina.
Negatywny wpływ na efektywność trocin może mieć ich niewłaściwa temperatura.
– Temperatura jest bardzo ważna. Jeśli mieliśmy problem z
ogrzaniem trocin, zaraz możemy to zobaczyć po jakości skór, mówi
Niels Vesterholm.
niels@vesterholm.net
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Owijarka Maxi Stretch i
prawidła Jasopels
- wyższa wydajność i łatwość obsługi
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 najlepiej 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. Kiedyś
to była naprawdę ciężka fizyczna praca, wspomina Bjarne Mikkelsen.
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 pracownicy 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 Mikkelsen.
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 kupując produkt dostaje się też świetną obsługę dostępną zawsze
wtedy, gdy jest to potrzebne, mówi Bjarne Mikkelsen.
bjarne_mikkelsen@post.tele.dk
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Owijarka WRAP T5 Maxi Stretch
Optymalne napięcie skór pozwala hodowcy uzyskać większy
rozmiar, co automatycznie podnosi jej wartość. - Tu często chodzi o centymetr lub dwa – podkreśla Artur Andrzejewski, kierownik fermy norek należącej do Bono Fur Farm. I trudno się z
tym nie zgodzić. Produkcja Bono Fur Farm stoi na najwyższym
poziomie. Bono Fur Farm jako jedyny hodowca w Polsce sprzedaje materiał genetyczny do Danii.
Sądząc po ilości pucharów, które stoją w gabinecie, Bono Fur Farm jest
w tym biznesie już od dawna. Jak to się zaczęło?
Pierwsza hodowla Bono Fur Farm została założona w 2004 roku. Był
to pomysł, który powstał w głowie Mariusza Koniecznego i Roberta
Mieleńczuka. Z czasem pojawiły się kolejne hodowle. Teraz mamy
łącznie cztery fermy w różnych lokalizacjach, wszystkie w województwie zachodniopomorskim.
Jaka jest tajemnica waszego sukcesu?
Od początku kładziemy nacisk na jakość. Zakładając swoją pierwszą hodowlę Mariusz i Robert korzystali w dużej mierze z doświadczeń hodowców amerykańskich i duńskich. Między innymi dzięki temu, że
postawili sobie poprzeczkę tak wysoko, bardzo szybko podniosła się jakość całej produkcji zwierząt futerkowych w kraju. Na tę chwilę Polska
należy do czołówki, jeśli chodzi o jakość produkowanych skór z norek,
a Bono Fur Farm jest jedynym producentem w Polsce, który sprzedaje
materiał genetyczny do Danii. Zazwyczaj odbywa się to na odwrót.
Od dawna pracujecie na maszynach firmy Jasopels?
Przymierzaliśmy się do nich już trzy lata temu. Wtedy też zrobiliśmy
pierwsze próby na najnowszych wówczas owijarkach WRAP. Temat
powrócił, kiedy trzeba było wymieniać sprzęt na nowszy.Przez cały
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miniony sezon korzystaliście z najnowszej owijarki WRAP MaxiStretch
od firmy Jasopels. Jakie spostrzeżenia?
Skóry są napinane optymalnie. Napięcie jest zdecydowanie lepsze
niż na naszych poprzednich urządzeniach. Różnica jest ogromna.
Zakup nowej owijarki jest dużym wydatkiem. Kiedy się zwraca?
Jeśli skóra jest optymalnie napięta, to możemy zyskać na rozmiarze,
czyli automatycznie zaczyna nam się zwracać koszt inwestycji. Tu
często chodzi o centymetr lub dwa. Jeśli maszyna może naciągnąć
skórę do granicy rozmiaru, ale nie pozwoli na przejście do następnego rozmiaru, to wówczas nie ma sensu. Przy takiej ilości skór, jaką
obrabiamy to naprawdę ma znaczenie.
Przy owijarkach WRAP MaxiStretch też zdarzają się straty?
Bez względu na urządzenie przytrafiają się straty. Każdy materiał, w
tym przypadku skóra, ma swoją wytrzymałość. Tu często kwestia
„chytrości” lub małego doświadczenia operatora ma wpływ na ilość
uszkodzeń, jednak WRAP MaxiStretch ma zdecydowanie mniej takich strat niż inne maszyny.
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OWIJARKA JASOPELS WRAP T5 MAXI STRETCH

SZKOLENIA

Przekonaj się, jak możesz zoptymalizować pracę swojej owijarki Jasopels
WRAP T5 Maxi Stretch i weź udział w
naszych szkoleniach.

Nr KATALOGOWY 32300004

Ostatnia aktualizacja oprogramowania, dzięki której naciąg jest jeszcze bardziej dokładny i równomierny daje gwarancję, że skóra osiągnie swój maksymalny rozmiar, nie będąc przy tym narażona na ślady zszywek, zacisków czy ubytki sierści. Skóra zostaje naciągnięta na
całej długości w jednolity i wydajny sposób.
Jeśli dodatkowo zastosowane zostaną nowe prawidła Easy Off
XL, uzyska się właściwe współdziałanie, jako że prawidła posiadają wbudowany czip, który owijarka rozpoznaje i automatycznie
uwzględnia owijaną skórę w statystykach.
Dynamic Force pozwala osiągnąć optymalny rozmiar
Rozwiązanie Dynamic force® daje gwarancję, że skóry są optymalnie
naciągnięte, jako że system bierze każdorazowo za punkt wyjścia
aktualnie naciąganą skórę.
Inaczej mówiąc, system działa w ten sposób, że mierzy skórę, po
czym dopasuje do niej siłę nacisku. Oznacza to, że skóra, która ma rozmiar 0 przed naciągnięciem nie jest wystawiona na działanie takiej samej siły jak skóra o rozmiarze 2 x 0, tylko dlatego, że większe skóry wytrzymują nacisk większej siły.
Metoda „naciągnij i puść”
Jeśli nie można naciągnąć skóry do następnego rozmiaru, nie ma
sensu trzymać jej naciągniętej do maksymalnej długości. W takiej
sytuacji owijarka może automatycznie zredukować moc. W ten sposób osiągnięta zostaje doskonała równowaga między rozmiarem a
jakością.
Owijarka Jasopels WRAP T5 Maxi Stretch jest najtańszą w eksploatacji maszyną tego typu na rynku!

Cena w EUR

	Szybkie przejście między różnymi typami
skór za pomocą 8 programów
	Szybka, łatwa w obsłudze i
oszczędna
	Funkcja „soft” – idealna dla
delikatnych skór
	Dopasowuje siłę nacisku i prędkość
do poszczególnych skór
	Jako jedyna owijarka na rynku,
nasza maszyna odróżnia prawidła
XL od standardowych

32.420,00

Dane techniczne

Nr katalogowy

Nazwa produktu

ilość rolek w kartonie

il. kartonów/paleta

Zużycie powietrza		 40 l/min. i minimum 8 barów

32730003		 Folia Wrap 50 mm czarna

32

35 kartonów/paleta

Zasilanie		 230 Volt + PE

32730004		 Folia Wrap 50 mm żółta

32

35 kartonów/paleta

Przekaźnik		 Bardzo odporny przekaźnik HPFI

32730005		 Folia Wrap 50 mm zielona

32

35 kartonów/paleta

Wymiary		 Dł.: 80 cm, szer.: 80 cm, wys.: 125 cm

32730006		 Folia Wrap 50 mm biała

32

35 kartonów/paleta

KW maks.		1,5

32730007		 Folia Wrap 50 mm czerwona

32

35 kartonów/paleta

Wtyczka		 230 V - AC/DC + powietrze

32730008		 Folia Wrap 50 mm niebieska

32

35 kartonów/paleta

32730010		 Folia Wrap 50 mm przezroczysta

32

35 kartonów/paleta

Teraz folia do owijarki jest dostępna w 6 kolorach co pozwala na łatwiejsze śledzenie skór od poszczególnych hodowców gdy praca
odbywa się na kilku owijarkach jednocześnie.
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KARUZELA NA PRAWIDŁA – MODEL PODSTAWOWY
Nr KATALOGOWY 34500033

Karuzela na prawidła jest rozwiązaniem pozwalającym na optymalizację pracy w hali z prawidłami.
Ma regulowaną wysokość tak, aby praca była wygodna
	Samo urządzenie ma długość 3,7 m, natomiast może zostać
przedłużone za pomocą dostawek o długości 2m
Płynna regulację prędkości
Pojemność – 50 prawideł na 4 m

Cena w EUR za 3,7 m bez prawideł

8.770,00

Ceny prawideł znajdują się na stronie 79

Dane techniczne
Wymiary 		 Dł.: 372 cm, szer.: 60 cm, wys.: 101 cm
Napięcie		 1x220 V + N + PE
Wtyczka 		 CEE 16 A
KW		 Max 0,4
Nr katalogowy

Nazwa produktu

Cena

34500034		 Karuzela Jasopels na prawidła - moduł dodatkowy 2 m 2.015,00

PODAJNIK TAŚMOWY NA PRAWIDŁA
Nr KATALOGOWY 32500114

Podajnik taśmowy na prawidła to bardzo dobre rozwiązanie do dużych pomieszczeń gdzie odbywa się naciąganie skór na prawidła.
	Zapewnia większą efektywność i optymalizację pracy
	Samo urządzenie ma długość 4m, natomiast może zostać
przedłużone za pomocą dostawek o długości 2 m
	Stała prędkość
	Podajnik taśmowy zatrzymuje się
automatycznie, gdy prawidła
dojdą do końca pasa

Cena w EUR
za podajnik o dł. 4 m

4.850,00

Dane techniczne
Wymiary		 Dł.: 400 cm, szer.: 100 cm wys.: 104 cm
Napięcie		 3x400 V + N + PE
Nazwa produktu

Wtyczka 		 CEE16A + wtyczka

Nr katalogowy

KW		 max 0.4

32500115		
Stół Jasopels z taśmą, moduł przedłużający, 2 m
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Cena
798,00
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POJEMNIK NA SKÓRY NAD STOŁEM DO NACIĄGANIA SKÓR
Nr KATALOGOWY 56300109

Przydatny przy transporcie skór.
Może służyć do odwracania skór na drugą stronę
	Może być używany razem z systemem próżniowego
transportu skór

Cena w EUR

1.015,00
Dane techniczne
Wymiary		 szer.: 50, gł.: 60, wys.:100
Podłączenie 		 rura Ø 160, wylot rura Ø 160
Waga

		 55 kg

CZĘŚCI ZAMIENNE DO OWIJARKI WRAP

51600103
Rolka napinająca - niebieska
(stary model)

50200417
Tłumik wibracji KG
Ø25x15mmx6x16

51600081
Uchwyt do noża

30500010
Noż WRAP

32800051
30500027
Zestaw części zamiennych do
Nóż "all round" do owijarki WRAP owijarki Wrap

51600134
Krążek sterujący, czarny

51600083
Uchwyt gumowy do noża
– WRAP 15 x 25

51600086
Nóż do folii WRAP T4

51600092
Koła z gumową powłoką

59200315
Fotokomórka 25 x 11 x 8

59200316
Taśma odblaskowa 5923-44003310

59100029
Płyta pośrednia, ślepa, HDM

59100061
Zawór 5/2 bistabilny Ø6 HDM

59100062
Zawór 2x3 / 2 NC Ø 6 – HDM

51600200
Nóż do folii,1.3 mm ck70

51600247
Nóż do folii, zestaw

55300015
Rolka napinająca do owijarki
WRAP 2015 - zestaw

30500009
Ostrze noża WRAP

51600145
Tension roll - blue (new model)
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Centrum Obróbki Skór Sydvestjysk
Nowa karuzela z prawidłami Jasopels optymalizuje i przyspiesza proces naciągania skór
Centrum Obróbki Skór Sydvestjysk w poprzednim sezonie wyprodukowało 760 000 skór. Kładzie ono nacisk na optymalizację kosztów, 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 rozciąganie, 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 wyniosła 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 hodowli, 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 prawidłami.
– Mamy taką samą liczbę owijarek, ale wraz z Jasopels zbudowaliśmy nowy system suszenia skór. Przy pomocy taśmy stworzyliśmy

76 | www.jasopels.pl

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 zaoszczędzić na zatrudnieniu kilku pracowników, podkreśla Christian
Winther. Zwiększyliśmy również liczbę prawideł i wózków, aby poradzić sobie z szybszą produkcją.
Optymalizacja i zapewnienie jakości
Centrum utrzymało wszystkich swoich doświadczonych pracowników, którzy przyuczają nowe osoby i pilnują jakości.
– Jakość na ogół jest coraz lepsza. Oprócz pracy naszych pracowników, zawdzięczamy to optymalizacji procesu mizdrowania.
Optymalizacja tylko w tej sferze spowodowała wzrost liczby wyprodukowanych skór, podkreśla Winther.
Również w dalszej części procesu osiągamy lepszą jakość.
– Mamy również zoptymalizowany obieg przez bęben do czyszczenia wewnętrznej strony skór po mizdrowaniu. Po pięciominutowym wirowaniu, po którym następuje siedmiominutowe wirowanie
z użyciem preparatu do czyszczenia skór mamy nadal wystarczająco dużo trocin. Podsumowując, widzimy poprawę jakości w porównaniu z poprzednim sezonem, podkreśla Christian Winther.
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Wózek Jasopels MAXI
Nr KATALOGOWY 34500005

Pojemność: 200 prawideł
Obrotowe kółka w każdym rogu
Może być zasilany wentylatorem
	Można go podłączyć do istniejącego systemu
suszenia
Łatwy w obsłudze

Nazwa produktu

Cena

34500007		 Timer do wózka Jasopels Maxi

310,00

Nr katalogowy

Dane techniczne
Zasilanie		 230 Volt 1P + n+PE
Wtyczka		CEE
Wymiary		 Dł: 195 cm szer: 85 cm wys: 92 cm
KW maks.		0,25

Cena w EUR z

1.340,00

Z wentylatorem, bez timera

WÓZEK JASOPELS MAXI MODEL WYSOKI
Nr KATALOGOWY 34500038

	30% więcej powietrza –
podwyższony wózek ze skośnym
dnem to większa pojemność
powietrza
	Czas suszenia zredukowany
o prawie 20% - większy wentylator
redukuje czas suszenia
	Pojemność 200 prawideł –
zastosowanie do wszystkich
regulowanych prawideł Jasopels

Cena w EUR z

1.610,00
Dane techniczne
Zasilanie		 230 Volt 1P + N + PE
Wtyczka		CEE
Nazwa produktu

Cena

Wymiary		

34500007		 Timer do wózka Jasopels Maxi

310,00

KW maks.		 0,4 kW

Nr katalogowy

L:190 cm x W: 80 cm H: 92 cm

77

Maszyny do skórowania

Prawidła Easy Off
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 wynalazkiem 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 ulepszenia. Prawidła Easy Off były rewolucyjnym wynalazkiem. Kiedy
sprawdziły się również u nas, spojrzeliśmy szerzej na inne produkty 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 tygodniowo.

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 produkcję, ale trzeba liczyć się ze sporym wydatkiem. Są też minimalnie 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 Jasopels 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 dokupować kolejne.
Kolejnym krokiem w rozwoju tych prawideł są Easy Off XL, które zapobiegają zapychaniu się dziur wózków ogonami. Też macie ten problem?
Jeśli wózek jest kompletny, to nie ma możliwości, aby dziury zapychały 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.

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 Jasopels wykonano z lepszego materiału, dlatego są obecnie bezkonkurencyjne.

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

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

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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SZYBKIE
I ŁATWE
LUZOWANIE SKÓR

Prawidła Easy Off
Nowe, znakomite prawidła Easy Off produkowane są w czterech różnych wariantach: 2 zwykłe rozmiary na samca i samicę i dwa w rozmiarze XL, który jest większy o 12 cm. Prawidła Easy Off są najlepiej
regulowanymi prawidłami wśród dostępnych na rynku i sprawiają, że
męczące i czasochłonne zadanie stało się o wiele prostsze i lżejsze.
	Prosta obudowa sprawia, że prawidła są solidne,
wytrzymałe i łatwe w użyciu
Rozszerzają się o 10 mm
	Nowe prawidła XL są większe o 2 rozmiary w stosunku do
tradycyjnych (12 cm)
	Mają wbudowany czip, który jest rozpoznawany przez
owijarkę
	Prawidła Easy Off pasują do wszystkich popularnych
systemów
Nazwa produktu

Cena

30200010		 Prawidła Easy Off XL, samica

16,25

Nr katalogowy

		 Długość bez stopki 113,5 cm
30200008		 Prawidła Easy Off, samica

10,70

		 Długość bez stopki 101,5 cm
30200009		 Prawidła Easy Off XL, samiec

20,30

		 Długość bez stopki 132 cm
30200007		 Prawidła Easy Off, samiec

11,35

		 Długość bez stopki 120 cm
30200015		 Prawidła Easy Off XL - US, samiec

12,85

		 Długość bez stopki 126 cm

Samica Samica XL Samiec Samiec XL Samiec US

Rękawy
Wysokiej jakości papier. Indywidualne oferty przy większych
zamówieniach.
Rękawy są dostępne w różnych rozmiarach, więc bez trudu znajdziesz produkt dostosowany do swoich potrzeb.

5
3
1

Nr katalogowy

Nazwa produktu

7

4

2

Cena

30300012

1

Rękaw Jasopels, samica 76 cm./ 500 szt. - US

*

30300011

2

Rękaw Jasopels, samica 86 cm./ 500 szt.

*

30300013

3

Rękaw Jasopels, samica 95 cm./ 500 szt.

*

		 Pasują do prawidła XL, samicaL

*

30300004

4

Rękaw Jasopels, samiec, 100 cm. / 500 szt.

*

30300002

5

Rękaw Jasopels, samiec, 95 cm. / 500 szt. - US

*

30300031

6

Rękaw Jasopels, samiec, 106 cm. / 500 szt.

*

30300036

6

Rękaw Jasopels, samiec 106 cm./500 szt. Ekstra wytrzymałe

*

30300006

7

Rękaw Jasopels, samiec, 112 cm. / 500 szt.

*

		 Pasują do prawidła XL, samiec

6

*
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Czesarka T5
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 Futerkowych Krzysztof Jasiński.
Czesarka to dla hodowcy norek zbytek luksusu, czy może jednak niezbędne narzędzie obróbki skór?
Czesarka jest tak samo niezbędna, jak każde inne narzędzie obróbki,
ponieważ wpływa na efekt końcowy, czyli na jakość skóry i jej estetyczny 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 kółko. Na nim zamontowana jest klamra, w którą wkłada się skórę, aby została 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.
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Po co to zmiękczanie?
Skóra jest zupełnie inna w dotyku. Nie jest twarda, ani szeleszcząca,
robi się bardziej elastyczna. Po wyciagnięciu przed aukcją na sortowni 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 nieporównywalnie lepsze z Czesarką T5 Jasopels niż bez niej.

Maszyny do skórowania

CZESARKA JASOPELS T5
Nr katalogowy 32500001

Cena w EUR

21.610,00

32300020
Rynna boczna do T5

Bez systemu odsysania, cyklonu i instalacji

Czesarka T5 czyści, zmiękcza i przygotowuje skóry do sprzedaży. W
czasie cyklu skóra po stronie futra zostaje dokładnie oczyszczana a
włosie podniesione. Czesarka usuwa pozostałości trocin, dzięki systemowi napowietrzania, który wdmuchuje powietrze do skór i usuwa trociny oraz kurz w jednym cyklu. Duża wydajność skraca proces
i uszlachetnia skóry.

Nr katalogowy

Nazwa produktu

Cena

Nowa czesarka jest większa o 20 cm. Zamontowano 2 podajniki, zamiast 1, co zwiększa prędkość procesu.
Do urządzenia należy podłączyć system odsysania, który odprowadza trociny i kurz bezpośrednio do zbiornika.

Dane techniczne

52500016		 Dmuchawa Kongskilde 4.0 kW, 400V, 50 Hz

1.345,00

Zasilanie		 3 x 400 Volt + N + PE

52500018		 Dmuchawa Kongskilde 5.5 kW, 400V, 50 Hz

1.879,00

Zużycie powietrza		 268 l/min. i 8 barów

32300018		 Zwężka dozująca i dmuchawa Kongskilde 4.0 kW

2.710,00

Wymiary		 Dł.: 200 cm, szer.: 90 cm, wys.: 160 cm

32300019		
Zwężka dozująca, cyklon i dmuchawa Kongskilde 4.0 kW 3.365,00

KW maks.		6,4
Wtyczka		 CEE 16 A + powietrze
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Lepszy efekt końcowy i zaoszczędzony czas
Nowa czesarka T5 pomogła osiągnąć lepszy efekt końcowy
i przyniosła oszczędności czasowe na fermie Tvis Pelsdyrfarm
ApS
Jan Albertsen z „Tvis Pelsdyrfarm ApS” niedaleko Holstebro już od
kilku lat rozważał inwestycję w czesarkę, która poprawiłaby jakość
skór.
– Od dawna miałem na oku czesarkę T5 Jasopels, widziałem ją
na wystawach i przyglądałem się efektom jej pracy u kolegów. Obserwacje te przekonały mnie, że wybór czesarki Jasopels jest odpowiednim kierunkiem – opowiada farmer.
Przed zakupem nowej czesarki dwóch pracowników obsługiwało w sezonie automat do zmiękczania skór.
– Czesarka wykonuje pracę o wiele lepiej niż nasze poprzednie
urządzenie. Sama podnosi i czyści skóry, do tego zmiękcza je niewiarygodnie dobrze – podsumowuje Jan Albertsen.
W ciągu ostatniego sezonu na fermie zostało obrobionych ok.
55.000 własnych skór oraz 14.000-15.000 z innych ferm.
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Większa jednolitość
Poza wysoką jakością skór, dodatkowym atutem jest zaoszczędzony
czas.
– Dzięki czesarce T5 możemy zatrudnić w sezonie o jednego
pracownika mniej, ponieważ obecnie jedna osoba wystarczy do
obsługi urządzenia, do którego wcześniej potrzebne były dwie –
mówi Jan Albertsen.
Według niego automat wykonuje pracę lepiej.
– Po zakończeniu procesu skóry są oczyszczone z trocin i innych
zabrudzeń – twierdzi Jan Albertsen.
Od lat ferma przygotowuje skóry na wystawy i tu również czesarka okazała się pomocna.
– Kiedy przygotowujemy skóry na wystawę, najpierw czeszemy je,
a następnie przepuszczamy przez czesarkę. Wówczas nawet najgorsze, płaskie skóry widocznie się podnoszą – ocenia Jan Albertsen.

Maszyny do skórowania

Q-VEX Clima
Nr katalogowy 34100002

	Do precyzyjnego sterowania nawilżenia i temperatury w
suszarni, zwłaszcza z Wózkiem MAXI
Optymalna kontrola nawilżenia i temperatury
Zapewnia prawidłowe suszenie skór
	Wbudowany higrostat i termostat, nawilżacz i jednostka
ogrzewania
Łatwy w instalacji - tylko 1 jednostka
	Wymaga podłączenia do prądu, wody, zaworów i nawiewu
powietrza

Dane techniczne
Wymiary		 Dł.: 60 cm , szer.: 60 cm, wys.: 183 cm,
Ilość powietrza		 16.060 m³/godzina
KW peak 		9,4
Zasilanie		 3 x 400 Volt + N + PE

Cena w EUR bez instalacji

10.798,00

Rodzaj wody		Użytkowa
Ciśnienie		 Min. 5 atmosfer
Wtyczka		 CEE 32 A + powietrze + woda

Nawilżacz powietrza
Nr katalogowy 34400002

Nawilżacz powietrza do magazynu i suszarni z
higrostatem i 2 zaworami. Bardzo wydajny.

Cena w EUR bez instalacji

2.560,00

NAWILŻACZ JASOPELS do magazynu/Suszarni
Nr katalogowy 34200003

Do 120 m3, bez montażu, EUR:

Nr katalogowy 34200004

Nawilżacz powietrza do magazynu i suszarni z higrostatem i 2
zaworami. Bardzo wydajny.

13.500,00

Do 240 m3, bez montażu, EUR:

17.560,00
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Czesarka Soft Brush
Nr katalogowy 31400001

Czyści i czesze skóry w jednym cyklu. Czesarka jest prosta i szybka w
obsłudze. Przygotowuje skóry do sprzedaży nadając im optymalny
wygląd. Włosie zostaje podniesione, przez co skóra wygląda reprezentacyjnie i jest gotowa do wyceny.
Łatwa w obsłudze
	Możliwość zainstalowania systemu odsysania do
pozostałości trocin
Podnosi futro i włosie

NoWość!

Nr katalogowy

Nazwa produktu

Cena

51900218		 Ulepszone i wzmocnione ko?o pasowe i pasek

920,00

		 zębaty do czesarki SoftBrush - zestaw
Dane techniczne
Zasilanie		 3 x 400 Volt + N + PE, 1,5 kW

Cena w EUR

8.095,00

Zużycie powietrza		 5 l./min. i maks. 8 barów
Wtyczka		 CEE 16
Wymiary		 Dł.: 250 cm, szer.: 90 cm, wys.: 130 cm

Czesarka T3

Nowość!

Mocniejszy i cichszy pas
napędowy

Cena w EUR

Nr katalogowy 32300014

Za pomocą trzech szczotek, jednej u góry i dwóch na dole, maszyna
bardzo dobrze usuwa drobne zanieczyszczenia z futra i zmiękcza ją.

Dane techniczne

1.350,00

Zasilanie		 3 x 400 Volt + PE
Zużycie powietrza		 1 l/min. i 8 barów
Zasilanie		 Dł.: 55 cm, szer.: 28 cm, wys.: 63 cm
Wtyczka		 CEE 16 A

51900177
Podajnik

51900004
Pasek zębaty podwójny, 815 mm, wąski

51900005
Pasek zębaty podwójny, 815 mm, szeroki

32750001
Szczotka, kolor czarny
Włosie końskie, twardość 1

32750002
Szczotka, kolor mieszany
Włosie końskie, twardość 2

32750003
Szczotka, kolor naturalny
Włosie końskie, twardość 3
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Automat do zmiękczania skór
Nr katalogowy 31400003

Cena w EUR

1.070,00
Proces odbywa się automatycznie
Odlewane rolki
Mocny cylinder
Wbudowana dmuchawa do trocin

Automat do zmiękczania skór Quick Softer 4M to maszyna o bardzo
dużej wydajności. Maszyna zmiękcza skóry po suszeniu. Skórę ręcznie umieszcza się na maszynie, następnie jest ona przepuszczana
przez system rolek, które ją zmiękczają.
Dane techniczne
Zużycie powietrza 0-10 barów

59100047
Zawór 5/2 - MEV 25 ASSOO

Wymiary		 Dł.: 220 cm, szer.: 35 cm, wys.: 22 cm
Wtyczka		Powietrze

Metkownica
Nr katalogowy 32300033

Metkownica ma magazynek przystosowany do wszystkich rodzajów metek.
Dane techniczne
Zużycie powietrza		 0,75 l/min. – 8 barów
Wymiary		 Dł.: 41 cm, szer.: 34 cm, wys.: 34 cm
Wtyczka		Powietrze

Cena w EUR

3.365,00

30400008
Zszywki Senco B05 / 8mm

51600004
Sprężyna 0,3x3x130
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Sprężarki
Nr katalogowy

Nazwa produktu

33300009		 Sprężarka śrubowa 7,5kW Reno Monzun, 10HK,

Cena
*

		 zbiornik 270l, osuszacz chłodniczy
33300010		 Sprężarka śrubowa 11kW Reno Monzun, 15HK,

*

		 zbiornik 270l, osuszacz chłodniczy
33300011		 Sprężarka śrubowa 15kW Reno Monzun, 20HK,

*

		 zbiornik 500l, osuszacz chłodniczy
33300012 		 Sprężarka Reno 5,5kW, 7,5HK, zbiornik 200l

*

33300017 		 Sprężarka KGK, 300-7522, 8 barów, 680l

*

33300018 		 Sprężarka śrubowa, 10HK, zbiornik 300l,

*

		 osuszacz chłodniczy, 10 barów, 860l
33300019 		 Sprężarka KGK, 15HK, zbiornik 300l,

*

		 osuszacz chłodniczy, 10 barów, 1340l
33300020 		Osuszacz chłodniczy DRY18 – wydajność do 1800l/min.

*

Brak problemów ze sprężarką
i wodą w sprężonym powietrzu
Każdy chyba zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest posiadanie
wystarczającego zapasu powietrza na fermie i z tego, jak irytujące
są przerwy wynikające z dekompresji.
Kolejną drażliwą kwestią są zatrzymania wynikające z obecności wody w wentylach lub w silniku. Pierwszy problem nie jest aż
tak poważny – wystarczy odczekać chwilę i kwestia jest rozwiązana, natomiast uporanie się z drugim może zabrać kilka godzin i być
bardzo kosztowne…
Jeśli zastanawiasz się nad wymianą dotychczasowej sprężarki,
radzimy Ci zakup sprężarki śrubowej, a jest ku temu kilka powo-
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dów. Przede wszystkim – jej pojemność jest większa niż pojemność sprężarki tłokowej. Jest też cichsza, co wpływa na poprawę
środowiska pracy. Na końcu warto dodać, że wszystkie sprężarki
śrubowe mają zainstalowane liofilizatory. Oznacza to, że skondensowana woda, która normalnie tworzy się w rurach i wężach, jest
usuwana ze sprężonego powietrza, zanim do nich trafi.
Jeśli jesteś w posiadaniu sprężarki tłokowej nowszej generacji,
której nie chcesz się pozbywać, radzimy dokupienie do niej osuszacza chłodniczego. Jest to najtańsza opcja zabezpieczenia się przed
przestojami w pracy i drogimi naprawami.
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Znaczenie skór
Nr katalogowy

Nazwa produktu

Cena

30700010

1

Tacker, ECONOMIC

26,35

30700011

2

Zestaw igieł do tackera - 5 szt.

32,10

30700028

3

Zawieszka oznaczeniowa, 20 mm, czerwona, 5000 szt.

44,49

Szczepionki
Nr katalogowy

Nazwa produktu

Cena

30700002

1

Pistolet do szczepień, Shooter 2 ml

33,65

30700005

2

Tłok i O-ring do Shootera

10,15

30700006

3

Uchwyt do butelki do Shootera

17,20

30700003

4

Wąż z uchwytem do pistoletu

12,45

30700004

5

Quick lock (metalowy)

12600032

6

Cążki, model 7803

6,10

Nazwa produktu

Cena

12100005

1

Permaforte, 10 l

270,00

12100004

2

Bioinsect, 750 ml

21,65

12100002

3

Loppex, 5 kg

115,00

12100003

4

Dimilin, 5 kg

215,90

12100011

5

Preparat na muchy, Agita, 400 g

167,30

Narzędzia gospodarcze
Nr katalogowy

Nazwa produktu

12500016

1

Worek na odpady, przezroczysta

30700019

2

Pojemnik, biały

12600034

3

Waga, bez pojemnika, 0-30 kg

2

3

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

25,00

Preparaty na pchły
Nr katalogowy

1

Cena
2,10
28,70
580,50

12300068

4

Numery klatek z kodem kreskowym, arkusz 50 szt.

9,80

12300023

5

Karta inwentaryzacyjna, samiec, 1 rok

0,10

12300010

6

Karta inwentaryzacyjna, samica, 1 rok

0,10

12300027

7

Karta inwentaryzacyjna, młode

0,10

12300013

8

Karta inewntaryzacyjna, 4 lata

12600049

9

Łyżka do karmy

0,10
32,30
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Narzędzia gospodarcze
Nr kodowy

Nazwa produktu

Cena
5,40

30500013

1

Nożyk Gilette

30500011

2

Ostrze, Paragon nr 23, wąskie

30500005

3

Nóż, Dick model 2259-6

20,70

30500006

4

Nóż, Dick model 4070-4

19,50

30500020

5

Sekator do łap SX 100

59,50

30500021

6

Ostrze do nożyc SX 10

26,80

30500022

7

Stoper do SX 10, nylon

3,95

30500014

8

Ręczna mizdrownica z uchwytami

30500015

9

Nóż do mizdrowania cz. ogonowej, 5 szt.

0,40

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

93,00
6,70

30500016 10

Rapid steel action

12600002 11

Klatka transportowa, 5 x 5, z nowym zamykaniem

20,00

12600004 12

Łapica, siatka, 1 x 1

18,20

12600028 13

Siatka do odłowu ze stalową ramą

73,70

12600029 14

Szczypce do odłowu, samica

57,50

118,30

12600052		 Grabie, 16-zębne, szerokość: 60 cm

39,00

12600053 15

Grabie, Galax, 15-zębne, ustawiane

54,00

30500024 16

Worek plastikowy, jasny, 60 x 120 super mocny

33900025 17

Stojak na wiadro, 3-kołowy

12500013 18

Parvocide płyn do dezynfekcji 5 l.

88,00

12500018 19

Kickstart płyn do dezynfekcji 10 l.

145,00

12500020 20

Mata dezynfekująca Soft 60 x 90 cm

63,00

12500021		 Mata dezynfekująca Soft 90 x 90 cm

93,00
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1

0,75
270,00
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Rękawice
Nr katalogowy

Nazwa produktu

Cena

12400033

1

Rękawica, Europa

12,50

12400037

2

Rękawica gospodarcza, Classic artic

16,90

12500001

3

Rękawica Ninja HPT CE-11

12400051

4

Jednorazowe ochroniacze na buty

14,60

12400061

5

Rękawica Jasopels nr 285, prawa, długi mankiet, biała,

29,50

2,70

8

9

10

11

5

6

7

8

9

10

11

12

		 rozmiar 10, (25,50 eur /pow. 6 szt.)
12400062

6

Rękawica Jasopels nr. 285, lewa, długi mankiet, biała,

29,50

		 rozmiar 10, (25,50 eur /pow. 6 szt.)
12400063

7

Rękawica Jasopels nr 285, prawa, krótki mankiet, biała,

25,50

		 rozmiar 10, (23,00 eur /pow. 6 szt.)
12400064

8

Rękawica Jasopels nr 285, lewa, krótki mankiet, biała,

25,50

		 rozmiar 10, (23,00 eur /pow. 6 szt.)
12400065

9

Rękawica Jasopels nr. 283, prawa, długi mankiet

17,50

		 biało-brązowa, rozmiar 10, (16,00 eur/pow. 6 szt.)
12400066 10

Rękawica Jasopels nr. 283, lewa, długi mankiet,

17,50

		 biało-brązowa, rozmiar 10, (16,00 eur/pow. 6 szt.)
12400067 11

Rękawica Jasopels nr 283, prawa, króki mankiet

16,00

		 biało-brązowa, rozmiar 10, (14,50 eur/pow. 6 szt.)
12400068 12

Rękawica Jasopels nr 283, lewa, króki mankiet

16,00

		 biało-brązowa, rozmiar 10, (14,50 eur/pow. 6 szt.)
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Strona Nazwa produktu

Nr katalogowy

Wymiary 			

Waga

40100004
Dł.: 255 cm.
szer.: 87 cm.
wys.: 150 cm.
462 kg.				
40100007
Dł.: 325 cm.
szer.: 92 cm.
wys.: 150 cm.
722 kg.				
25
Karmiarka Jasopels 1500 - 1320 L
40100010
Dł.: 380 cm.
szer.: 92 cm.
wys.: 155 cm.
807 kg.				
25
Karmiarka Jasopels 1500 - 1520 L
40100012
Dł.: 380 cm.
szer.: 92 cm.
wys.: 169 cm.
858 kg.				
26
Karmiarka Jasopels 2000
40100013
Dł.: 435 cm.
szer.: 92 cm.
wys.: 169 cm.
1073 kg.				
29
Wózek Jasopels MultiUnit
12600037
Dł.: 330 cm.
szer.: 96 cm.
wys.: 106 cm.
125 kg.
29
Pojazd Jasopels BlueMotion
12600091
Dł.: 150 cm.
szer.: 75 cm.
wys.: 130 cm.
200 kg.
29
Przyczepa do Jasopels BlueMotion
12600092
Dł.: 332 cm.
szer.: 61 cm.
wys.: 100 cm.
80 kg.
30
Wózek Jasopels do selekcji
12600046
Dł.: 152 cm.
szer.: 60 cm.
wys.: 164 cm.
150 kg.
31
Wózek Jasopels do pomiaru długości
32300032
Dł.: 152 cm.
szer.: 60 cm.
wys.: 130 cm.
55 kg.		
34
Wózek Jasopels na tuszki - model 9 półek
32500003
Dł.: 215 cm.
szer.: 95 cm.
wys.: 194 cm.
222 kg.			
34
Wózek Jasopels na tuszki - model 8 półek
32500004
Dł.: 215 cm.
szer.: 95 cm.
wys.: 194 cm.
202 kg.				
36
Bęben Jasopels XL do tuszek
32400013
Dł.: 400 cm.
szer.: 180 cm.
wys.: 200 cm.
1167 kg.
36
Jednostka sterująca do Bębna XL do tuszek 		
Dł.: 65 cm.
szer.: 56 cm.
wys.: 129 cm.
85 kg.				
37
Bęben Jasopels do tuszek
32400012
Dł.: 240 cm.
szer.: 175 cm.
wys.: 210 cm.
748 kg.
37
Bęben Jasopels do tuszek z zamykaną pokrywą, prawy
32400002
Dł.: 230 cm.
szer.: 124 cm.
wys.: 182 cm.
400 kg.
37
Bęben Jasopels do tuszek z zamykaną pokrywą, lewy
32400003
Dł.: 230 cm.
szer.: 124 cm.
wys.: 182 cm.
400 kg.
39
Podgrzewacz do trocin
32500058
Dł.: 215 cm.
szer.: 75 cm.
wys.: 190 cm.
355 kg.
39
Bęben Jasopels do czyszczenia skór
32400011
Dł.: 370 cm.
szer.: 170 cm.
wys.: 180 cm.
670 kg.
40
Bęben Jasopels do skór z zamykaną pokrywą, lewy
32400010
Dł.: 272 cm.
szer.: 126 cm.
wys.: 199 cm.
516 kg.
40
System odsysania do bębna do tuszek i bębna do skór
32200025
Dł.: 135 cm.
szer.: 66 cm.
wys.: 250 cm.
95 kg.
42
Obcinarka Jasopels do łap
32100040
Dł.: 65 cm.
szer.: 58,5 cm.
wys.: 155 cm.
180 kg.
44
Rozcinarka Jasopels T4 XL
32100006
Dł.: 120 cm.
szer.: 65 cm.
wys.: 120 cm.
190 kg.
45
Jasopels MasterCut
32100079
Dł.: 95 cm.
szer.: 125 cm.
wys.: 165 (+50) cm.
415 kg
47
Stół do skórowania z nierdzewnym blatem
32100039
Dł.: 110 cm.
szer.: 125 cm.
wys.: 113 cm.
110 kg.				
47
Dodatkowy blat do stołu do skórowania 		
Dł.: 117 cm.
szer.: 45 cm.
wys.: 92 cm.
42 kg.
48
Jasopels MaxiHook T5, prawy
32100009
Dł.: 130 cm.
szer.: 50 cm.
wys.: 66 cm.
95 kg.
48
Jasopels Maxihook T5, lewy
32100010
Dł.: 130 cm.
szer.: 50 cm.
wys.: 66 cm.
95 kg.
49
Słup Jasopels poziomy T4 XL
32100011
Dł.: 130 cm.
szer.: 80 cm.
wys.: 150 cm.
203 kg.
49
Jasopels MasterSkin
32100077
Dł.: 240 cm.
szer.: 80 cm.
wys.: 160 cm.
470 kg.
51
Słup Jasopels Automatic pionowy
32100041
Dł.: 135 cm.
szer.: 82 cm.
wys.: 220 cm.
230 kg.
51
Słup Jasopels pionowy
32100013
Dł.: 126 cm.
szer.: 80 cm.
wys.: 214 cm.
162 kg.
54
Jasopels Robot XXL
31200004
Dł.: 125 cm.
szer.: 230 cm.
wys.: 175 cm.
850 kg.
57
Mizdrownica Jasopels T6
32200006
Dł.: 500 cm.
szer.: 115 cm.
wys.: 200 cm.
1410 kg.
57
Jednostka sterująca do Mizdrownicy T6 		
Dł.: 60 cm.
szer.: 40 cm.
wys.: 190 cm.		
60
Mizdrownica Jasopels T4 XL
32200004
Dł.: 440 cm.
szer.: 100 cm.
wys.: 190 cm.
1010 kg.
61
Mizdrownica obrotowa Jasopels 4000 XXL
33100003
Dł.: 238 cm.
szer.: 125 cm.
wys.: 184 cm.
405 kg.
62
Mizdrownica Jasopels 1-beam
32200067
Dł.: 250 cm.
szer.: 75 cm.
wys.: 120 cm.
240 kg.
64
Pompa Jasopels do tłuszczu
32200024
Dł.: 150 cm.
szer.: 90 cm.
wys.: 200 cm.
205 kg.
64
Bęben Jasopels do czyszczenia skór od wew. strony
32200036
Dł.: 240 cm.
szer.: 110 cm.
wys.: 130 cm.
223 kg.
69
Maszyna piorąca do skór
32300025
Dł.: 91,5 cm.
szer.: 113,5 cm.
wys.: 141 cm.		
73
Owijarka Jasopels WRAP T5 Maxi Stretch
32300004
Dł.: 80 cm.
szer.: 80 cm.
wys.: 125 cm.
185 kg.
74
Karuzela Na Prawidła – Model Podstawowy
34500033
Dł.: 372 cm.
szer.: 60 cm
wys.: 101 cm. 		
74
Podajnik Taśmowy Na Prawidła
32500114
Dł.: 400 cm
szer.: 100 cm
wys.: 104 cm		
77
Wózek Jasopels Maxi
34500004
Dł.: 195 cm.
szer.: 85 cm.
wys.: 100 cm.
112 kg.
77
Wózek Jasopels Maxi model wysoki
34500038
Dł.: 190 cm.
szer.: 80 cm.
wys.: 92 cm.
126 kg.
81
Czesarka Jasopels T5
32500001
Dł.: 200 cm.
szer.: 90 cm.
wys.: 160 cm.
458 kg.
83
Jasopels Q-Vex Clima
34100002
Dł.: 60 cm.
szer.: 60 cm.
wys.: 183 cm.
125 kg.
			
							
			
							
83
Nawilżacz powietrza
34400002
Dł.: 21 cm.
szer.: 30 cm.
wys.: 40 cm.
15 kg.
84
Czesarka Jasopels Soft Brush
31400001
Dł.: 250 cm.
szer.: 90 cm.
wys.: 130 cm.
202 kg.
84
Czesarka Jasopels T3
32300014
Dł.: 55 cm.
szer.: 28 cm.
wys.: 63 cm.
36 kg.
85
Automat Jasopels do zmiękczania skór 4M
31400003
Dł.: 220 cm.
szer.: 35 cm.
wys.: 22 cm.
16 kg.			
85
Metkownica Jasopels T2
32300033
Dł.: 41 cm.
szer.: 34 cm.
wys.: 34 cm.
15 kg.			
22

Karmiarka Jasopels 700

24

Karmiarka Jasopels 950
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Dane techniczne maszyn
Zasilanie

Moc

Zużycie powietrza

Typy podłączeń

				

				

				

				

				
			
24V/12V 			
			
1 x 230 V+ N + PE			

		

Bateria			

			

				
3 x 400 V + N + PE

6 Kw		

CEE 16A

				
3 x 400 V+ N + PE

3 Kw		

CEE 16A

3 x 400 V + N + PE

1,5 Kw

0,05l./min., 8 bar

CEE 16A + powietrze

3 x 400 V + N + PE

1,5 Kw

0,05l./min., 8 bar

CEE 16A + powietrze

3 x 400 V + N + PE

3,75 Kw		

CEE 16A

3 x 400 V + N + PE

3 Kw		

CEE 16A

3 x 400 V + N + PE

1,5 Kw

CEE 16A + powietrze

3 x 400 V + PE

2,2 Kw		

CEE 16A

3 x 400 V + N + PE

0,3 Kw

60 l./min., 8 bar

CEE 16A + powietrze

1 x 230 V + N + PE

0,3 Kw

600 l./min., 8 bar

230V + powietrze

2 l./min., max 8 bar

				
			
1 x 230 V + N + PE

1,1 Kw

2 l./cykl, max 8 bar

230V - AC/DC + powietrze

1 x 230 V + N + PE

1,1 Kw

2 l./cykl, max 8 bar

230V - AC/DC + powietrze

3 x 400 V + PE

1,5 Kw

2,0 l./min., 8 bar

CEE 16A + powietrze

3 x 400 V + N + PE

2,78 Kw

2,0 l./min., 8 bar

CEE 16A + powietrze

3 x 400 V + N + PE

2,2 Kw		

CEE 16A - AC/DC

3 x 400 V+ N + PE

2,2 Kw		

CEE 16A - AC/DC

3 x 400 V + N + PE

3,75 Kw

600 l./min., min. 8 bar

CEE 16A - AC/DC + powietrze

3 x 400 V + N + PE

15,88 Kw

10 l./min., 8 bar

CEE 32A - AC/DC + powietrze + woda

			
3 x 400 V + N + PE

13,68 Kw

10 l./min., 8 bar

CEE 32A + powietrze

3 x 400 V + N + PE

2,24 Kw

5 l./min., 8 bar

CEE 16A + powietrze

6 bar og 20 l/min.

CEE 16 A

1x240 VAC 50 Hz		
3 x 400 V + N + PE

7,7 Kw		

CEE 16A + 4x1,5; 7x1,5 do podłączenia z mizdrownicą

3 x 400 V + PE

0,55 Kw		

CEE 16A

1 x 220-240 V, 3 AC

1,8 Kw		

1 x 230 V + N + PE

1,5 Kw

1x220 V+N+PE

Max 0,4 Kw		

CEE 16 A

3x400 V+N+PE

Max 0,4 Kw		

CEE 16 A + stik

1 x 230 V + N + PE

0,25 Kw		

CEE 16A dwubiegunowa wtyczka

3 x 400 V + N + PE

6,4 Kw

268 l./min., 8 bar

CEE 16A + powietrze

3 x 400 V + N + PE

9,4 Kw

Przepływ pow. 16.060 m3/godz.

CEE 32A + powietrze + woda

40 l./min., min. 8 bar

							

							

230V - AC/DC + powietrze

Element grzewczy 9 kW
Sprężone powietrze 5 ATM

1 x 230 V + N + PE

0,3 Kw		

w terminalu + powietrze + woda

3 x 400 V + N + PE

0,92 Kw

50 l./min., max 8 bar

CEE 16A + powietrze

3 x 400 V + PE

0,37 Kw

1 l./min., 8 bar

CEE 16A

			

0-10 bar

powietrze

			

0,75 l./min. - 8 bar

powietrze
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Warunki sprzedaży i dostaw

Warunki sprzedaży i dostaw
Poniższe warunki sprzedaży i dostaw mają zastosowanie w przypadku wszystkich dostaw
z Jasopels A/S (Jasopels), chyba że postanowiono inaczej.
1. Rysunki, narzędzia, etc.
1.1.	Wszystkie rysunki i inne dokumenty techniczne, które Jasopels może dostarczyć
Klientowi pozostają własnością Jasopels i nie mogą być kopiowane, powielane lub w
inny sposób niewłaściwie wykorzystywane.
2. Projekty
2.1.	Jasopels zastrzega sobie prawo, bez uprzedniego zawiadomienia, do dokonania
zmian w projekcie, które nie wpływają na jego funkcjonalność. W odniesieniu do
produktów robionych według specyfikacji przedstawionej przez Klienta, Klient musi
zagwarantować, że produkty te nie naruszają prawa własności intelektualnej osób
trzecich.
3. Towary obce
3.1.	Towary, które są przekazywane do Jasopels w celu ich przetwarzania, lub jakiekolwiek
inne materiały przekazane do Jasopels, i które należą do Klienta powinny być
przechowywane na koszt i ryzyko Klienta. Jasopels nie ponosi zatem żadnej
odpowiedzialności za straty lub szkody. Odpowiedzialność ta jest ponoszona przez
Klienta i powinna zostać objęta ubezpieczeniem.
4.	Dostawa hal do hodowli norek
4.1.	Klient wykupuje i utrzymuje ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowlanych aż do
momentu, gdy wszystkie zidentyfikowane wady zostaną usunięte. Jasopels powinien
był włączony do ubezpieczenia.
4.2.	
Klient określa główne linie zabudowy i wysokości (poziomy), a wszystkie inne
ustawienia są ustalane przez Jasopels.
4.3.	Klient jest zobowiązany do uzyskania i opłacenia wszystkich wymaganych pozwoleń
na prace budowlane.
4.4.	Klient ponosi ryzyko związane z wystąpieniem przeszkód wynikających z istnienia
wód przypowierzchniowych, warunków glebowych, zanieczyszczeń itp.
4.5.	Rury serwisowe i linie drenujące, elektryczność powinny być instalowane w miejscu
budowy przez Klienta.
5.	Oferta i akceptacja
5.1.	
O ile nie określono inaczej, oferty złożone przez Jasopels są ważne przez 14
(czternaście) dni od daty złożenia oferty.
5.2.	Przyjęcie oferty przez Klienta powinno mieć formę pisemną i nie zawierać zastrzeżeń
w odniesieniu do warunków określonych w ofercie, a także winno być złożone
przed upływem terminu ważności oferty. W przypadku akceptacji niezgodnej z
ofertą, akceptację uznaje się za nową ofertę. Jasopels nie jest związany treścią takiej
akceptacji, chyba że Jasopels zaakceptował nową ofertę w formie pisemnej, będąc
świadomym istniejących niezgodności.
6. Cena
6.1.	Podane ceny są oparte na aktualnych cenach i kosztach, w tym cenach surowców,
płac i innych kosztów produkcji, w dniu potwierdzenia oferty / zamówienia. Zmiany
powyższych cen i kosztów przed dostawą, w tym zmienione lub nowe podatki lub cła,
uprawniają Jasopels do dostosowania odpowiednio oferowanych / potwierdzonych
cen.
7. Dostawa
7.1.	Dostawa towarów z Jasopels odbywa się zgodnie z INCOTERMS 2010 EX WORKS
siedziba Jasopels w Bording, Dania, chyba że uzgodniono inaczej.
7.2.	Jeśli Jasopels ma wybrać sposób dokonania dostawy towarów do Klienta, Jasopels
będzie traktowany jak agent Klienta działający na koszt i ryzyko Klienta. W takich
przypadkach, prawo do rozporządzania towarem zgodnie z prawem przewozowym,
pozostaje po stronie Jasopels, który będzie miał również prawo do pobrania opłat
za dostawę. Dostawa w takich przypadkach będzie się odbywać transportem
drogowym.
7.3.	Termin dostawy liczony jest od dnia, w którym Jasopels otrzymuje pełne informacje
dotyczące realizacji zlecenia, w tym wszystkie wymagane informacje i formalności
techniczne.
7.4.	Wszystkie terminy dostaw mają charakter przybliżony.Opóźnienie może być uznane
za faktyczne tylko po upływie minimum 30 (trzydziestu) dni od uzgodnionego
terminu dostawy.
8. Certyfikat wjazdu
8.1.	Każda dostawa z Danii musi zostać potwierdzona certyfikatem wjazdu podpisanym
przez Klienta. Certyfikat stanowi potwierdzenie otrzymania towarów, które
przekroczyły granicę i jest dołączany do każdej wystawionej faktury.
8.2.	Klient jest zobowiązany do podpisania certyfikatu (data, miejsce odbioru, podpis) i
odesłania go do Jasopels mailem (skan podpisanego dokumentu), pocztą lub przez
MMS (zdjęcie podpisanego dokumentu).

9. Płatność
9.1.	Płatność netto jest gotówką netto. W przypadku opóźnienia w płatności, naliczane
są odsetki w wysokości dwóch (2) procent za każdy miesiąc zwłoki lub jego część.
W przypadku niewywiązania się przez Klienta z obowiązku zapłaty, Jasopels jest
uprawniony do wstrzymania realizacji wszystkich pozostałych zamówień od Klienta.
Jeżeli zaległości nie zostaną spłacone w kolejnym terminie wyznaczonym przez
Jasopels, Jasopels ma prawo do anulowania wszystkich umów zawartych z Klientem.
10.	Zastrzeżenie prawa własności
10.1.	Jasopels zachowuje prawo własności sprzedanych towarów do momentu dokonania
płatności przez Klienta.
11. Siła wyższa
11.1.	W przypadku wystąpienia siły wyższej, w tym strajków i przestojów, lokautów,
pożarów, powodzi, istotnych przerw w działalności, aktów wojennych, zakazów
eksportu i importu, interwencji rządowych, utrudnień spowodowanych przez
lód, zniszczenia lub zatonięcia statku, opóźnień w transporcie, niedostarczenia lub
uszkodzonej dostawy surowców lub energii od podwykonawców, pozostających
poza kontrolą Jasopels, Jasopels ma prawo do odroczenia lub anulowania realizacji
zamówienia. W takim przypadku Klient nie jest uprawniony do dochodzenia
odszkodowania lub jakichkolwiek innych roszczeń wobec Jasopels.
12. Reklamacje i okres ich przedawnienia
12.1.	Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu dostarczonego towaru natychmiast po
otrzymaniu.
12.2.	
Reklamacje dotyczące widocznych wad i defektów, których istnienie można
stwierdzić w trakcie kontroli, o której mowa w punkcie 11.1., powinny być sporządzone
w formie pisemnej, nie później niż w ciągu ośmiu (8) dni od dnia wystawiania faktury
i daty dostawy. W innych przypadkach reklamacje powinny być składane nie później
niż w ciągu ośmiu (8) dni od momentu, gdy Klient dowiedział się okolicznościach
będących podstawą reklamacji. W przypadku nie dotrzymania powyższych
terminów reklamacje nie będą rozpatrywane.
12.3.	Odpowiedzialność Jasopels za wady Jasopels, o której mowa w punkcie 12.2. poniżej,
wygasa jeżeli Jasopels nie otrzymał reklamacji od Klienta w ciągu jednego (1) roku od
dnia dostarczenia towaru.
13. Odpowiedzialność
13.1.	
W przypadku opóźnienia, które można przypisać Jasopels, Jasopels ponosi
odpowiedzialności za udokumentowane straty Klienta z tytułu opóźnień zgodnie
z ogólnymi zasadami prawa duńskiego. Odszkodowanie nie przysługuje jednak
Klientowi za straty operacyjne, utratę zysku lub inne straty pośrednie, w tym straty
wynikające ze stosunku prawnego Klienta z osobami trzecimi. Odszkodowanie jest
ograniczone i nie przekracza uzgodnionej ceny nabycia towarów dostarczonych z
opóźnieniem.
13.2.	W przypadku wad powstałych w dostawie, których można dochodzić od Jasopels,
Jasopels ma prawo wedle własnego uznania do usunięcia wady lub wymiany towaru, o
ile odbywa się to w ciągu trzydziestu (30) dni od terminowej reklamacji Klienta złożonej
na piśmie w Jasopels w taki sposób , że Jasopels ma możliwość zdecydowania, czy
wada zostanie usunięta, czy towar zostanie wymieniony. W przypadku, gdy miejsce
dostawy znajduje się poza Danią, Klient jest zobowiązany zorganizować dostawę do
Danii na swój własny koszt lub pokryć dodatkowe koszty poniesione przez Jasopels w
związku z usunięciem wady poza Danią. W przypadku, gdy Jasopels usunie wady lub
dokona wymiany towaru, Klient nie jest uprawniony do jakichkolwiek innych roszczeń w
stosunku Jasopels w wyniku stwierdzonych wad . W przypadku, gdy Jasopels nie usunie
wady lub nie dokona wymiany towaru, Jasopels wypłaca odszkodowanie na podstawie
ogólnych zasad prawa duńskiego. Jednak Klientowi nie przysługuje odszkodowanie z
tytułu poniesionych strat operacyjnych, utraty zysku lub innych strat pośrednich, w tym
strat wynikających ze stosunku prawnego Klienta z osobami trzecimi. Odszkodowanie
jest ograniczone do kwoty równej kosztom usunięcia wady powstałej w dostawie i nie
może przekraczać ustalonej ceny zakupu .
13.3.	Jasopels nie ponosi odpowiedzialności za produkt, w zakresie, który nie wynika z
obowiązujących przepisów duńskiej ustawy o odpowiedzialności za produkt. W
szczególności Jasopels nie ponosi odpowiedzialności za poniesione straty operacyjne
lub inne straty pośrednie. Dopóki Jasopels ponosi odpowiedzialność względem osób
trzecich, Klient zobowiązany jest do odstąpienia od roszczeń wobec Jasopels, w
zakresie w jakim jest ona ustawowo ustalona. Klient wyraża zgodę na stawienie się
przed sądem, który rozstrzyga sprawę odpowiedzialności za produkt Jasopels.
14. Wybór sądu i prawa właściwego
14.1.	Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez przez sąd w Herning,
Haraldsgade 28, 7400 Herning, Dania. Jasopels jest również uprawniony, by według
własnego uznania wnieść sprawę do sądu właściwego dla Klienta.
14.2.	Wszelkie spory między stronami będą rozstrzygane zgodnie z prawem duńskim, z
wyłączeniem spraw podlegających regulacjom międzynardowego prawa duńskiego.
Marzec 2018
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Kontakty
xxx

AGENCI NA ŚWIECIE
Springbrook
Fur Farm Limited
1561 Berlett’s Road,
St. Agatha, Ontario, N0B 2L0,
Canada
Phone: + 1 519 885 0970
Fax:
+ 1 519 885 2373
E-mail: springbrk@golden.net
Ipves
Nijkerkerstraat 51
3882 LD Putten, Holland
Phone: + 31 341 769 094
Mob: + 31 06 11406122
Email: info@ipves.nl
Mon ehf
Ásaskóli 801 Selfoss, Iceland
Phone: + 354 865 8776
E-mail: kast@pax.is

Ert Eelmets
Ertel.ee OÜ
Vääna 7-18
11612 Tallinn, Estonia
Phone: + 37 250 316 42
E-mail: ert@ertel.ee,
info@ertel.ee
skype: ert.eelmets
Jasopels Sp. z o.o.
Ul. Łukowska 12
64-600 Oborniki, Poland
Phone: + 48 61 892 70 92
E-mail: js@jasopels.pl
Savi di Pozza
Luciano
Contra Pezzini, 2
36062 Conco VI, Italy
Phone: + 39 042 470 0379
Fax:
+ 39 042 470 0379
Mob: + 39 339 755 7356
E-mail: pozzaluciano@alice.it

Einar Johan Sirevåg
Kråfjellet 9
4364 Sirevåg, Norway
Phone: +47 909 652 01
Fax:
+47 514 366 36
E-mail: ej-si@online.no

Nikolaos dim. Kafasis
Thoma Tsipou str. 34
50300 Siatista, Kozani, Greece
Phone: +30 694 793 3813
Phone: +30 694 484 1599
E-maiL.: kafasis@hol.gr

Oy Petsmo Products Ab
Kruunantie 30
FIN-65230 Vaasa
Finland
Phone: +358 20 7908 611
Fax: +358 63234 655
E-mail:
jens.osterberg@petsmoproducts.fi

Shanghai Petsmo
Trading Co., Ltd.
Puxing Road, Fangxian District
Room 180
Sixth Building No. 8989
Shanghai, China
Att.: John Asmussen
Mob: (+45) 60 62 21 53
(+86) 1368 3646572

UAB Žvėrininkystės Įranga
Glaudenu km. Šalteikio 36
Klaipedos r.
LT-92336, Lithuania
Phone: +37061254601
E-mail: rrybakas@gmail.com
zverininkyste@gmail.com

Agapel Pelting
Recinto ferial, pabellón 5
36540 Silleda (Pontevedra)
Spain
Phone: (+34) 682 606 290
E-mail: agapel@agapel.es

Jasopels A/S – adres siedziby
Fabriksvej 19 · DK-7441 Bording, Denmark
Phone: +45 98 42 05 66
E-mail: info@jasopels.dk
Strona internetowa: www.jasopels.com
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Poniedziałek – czwartek
Piątek		

8.00 - 16.00
8.00 - 14.00

Bank:
Danske Bank,
Prinsensgade 11,
DK-9000 Aalborg, Denmark
SWIFT:
DABADKKK
IBAN:
DK7030003201396719

KONTAKTY

SPRZEDAŻ + 48 61 892 70 92

Poul Bach
CEO Jasopels A/S
+45 30 17 28 04
pab@jasopels.com

Mogens Kristensen
Key Account Manager
+45 30 17 28 33
mk@jasopels.com

Casper Spanner
Manager/Poland
+45 30 17 28 09
cs@jasopels.com

SPRZEDAŻ EKSPORTOWA +45 98 42 05 66

Børge Vind
Sales Consultant
+45 30 17 28 05
bv@jasopels.com

Palle Hansen
Sales Consultant
+45 30 17 28 22
ph@jasopels.com

Brian Skødeberg
Nielsen
Service Manager
+45 30 17 28 06
bsn@jasopels.com

DORADCY SERWISOWI +45 98 42 05 66

Kim Dahl Nielsen
Service
Technical Support
kdn@jasopels.com

Kim Spanner
Service
Technical Support
ks@jasopels.com

Danni H. Jensen
Service
Technical Support
dhj@jasopels.com

Bronek Gutowski
Service Manager/
Poland
+48 502 20 24 04
bg@jasopels.com

Jakub Skikiewicz
Sales Manager/
Poland
+48 504 11 41 05
js@jasopels.com

Przemek Nowak
Sales and Service
Consultant/Poland
+ 48 519 078 908
pn@jasopels.com

ADMINISTRACJA + 48 61 892 70 92

Anna Frackowiak
Office Assistant
af@jasopels.com
+48 517 750 512

Kasia Matysiak
Office Manager
+ 48 509 16 13 33
km@jasopels.com

Pia Tougaard Lau
Sales Support and
Marketing Manager
+45 30 17 28 95
ptl@jasopels.com

LOGISTYKA +45 98 42 05 66

Tommy Christensen
tc@jasopels.com
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