


SOLIDY PRODUKT I SOLIDNA 
PRZYSZŁOŚĆ
Czasami warto spojrzeć wstecz, żeby móc odpowiedzialnie patrzeć 
w przyszłość. Jasopels powstał w roku 1998 i mieścił się wtedy w 
warsztacie o powierzchni zaledwie 60 metrów kwadratowych i ma-
łym magazynie. Przez ostatnie 20 lat  firma przeżywała dynamicz-
ny rozwój, by dziś stać się największym i najnowocześniejszym do-
stawcą maszyn na rynku. 

Dlaczego to tak istotne, by spojrzeć wstecz? Otóż w obliczu wy-
zwań, z którymi mamy obecnie do czynienia w branży futrzarskiej, 
warto pamiętać, że jest to rynek, który podlega globalnym trendom 
zarówno pod względem produkcji jak i popytu. Tu z pomocą przy-
chodzi historia, której doświadczenie pokazuje, że rynek futrzarski 
ma swoją dynamikę i odbuduje się na nowo.

To, co pozostaje niezmienne, to zapotrzebowanie na wysoką jakość 
i solidne rzemiosło -  wartości dostarczane przez hodowców norek 
we współpracy z firmą Jasopels.  To one robią różnicę.

To właśnie we współpracy z hodowcami udało nam się w ciągu 
dwóch ostatnich lat stworzyć aktualizacje do praktycznie wszyst-
kich modeli maszyn. Wiele z nich jest już zainstalowanych na fer-
mach i w centrach obróbki. Mogę wymienić choćby owijarkę 
MaxiStretch T5, zaktualizowaną do modelu T6. W ciągu dwóch sezo-
nów sprzedaliśmy ponad 250 aktualizacji do owijarki, ponieważ jest 
to rozwiązanie, które zwyczajnie się opłaca. 

Jestem związany z firmą od 1998 r. W 2004 r. zostałem dyrektorem 
zarządzającym naszego zagranicznego oddziału, nadzorując pro-
dukcję maszyn i elementów wyposażenia ferm. W maju 2018 zo-
stałem mianowany na stanowisko dyrektora generalnego całego 
przedsiębiorstwa, spotkając się z ciepłym przyjęciem zarówno w 
Danii jak i za granicą.  

Wierzę, że jest jedna prosta recepta na przyszłość. My dostarczamy 
solidny produkt, a hodowcy wykonują rzetelną pracę przy obróbce.   

Życzę przyjemnej lektury katalogu!

Casper Spanner
Dyrektor generalny
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NARZĘDZIA GOSPODARCZE

NARZĘDZIA GOSPODARCZE

Nr kodowy Nazwa produktu Cena

30500013  1  Nożyk Gilette 5,40

30500011  2  Ostrze, Paragon nr 23, wąskie 0,40

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 93,00

30500015  9  Nóż do mizdrowania cz. ogonowej, 5 szt. 6,70

30500016  10  Rapid steel action 118,30

12600002  11  Klatka transportowa, 5 x 5,  z nowym zamykaniem 20,00

12600004  12  Łapica, siatka, 1 x 1 18,20

12600114  13  Łapica, siatka 1 x 1, Super size XXL 26,90

12600029  14  Szczypce do odłowu, samica  57,50  

12600053  15  Grabie Galax, 15-zębne, ustawiane 54,00

12600052  Grabie, 16-zębne, szerokość: 60 cm 39,00

12600028  16  Siatka do odłowu ze stalową ramą 73,70

12600025  Siatka do ramy (12600028) 25,00

33900025  17  Stojak na wiadro, 3-kołowy 270,00

12500013  18  Parvocide płyn do dezynfekcji 5 l.  93,00  

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

12600111  21  Grzebień do norek, średni 11,50

12600112  22  Grzebień do norek, drobny 11,50

30500024  23  Worek plastikowy, jasny, 60 x 120 super mocny (100 szt.) 75,00

12400051  24  Jednorazowe ochraniacze na buty (25 par) 14,60
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NARZĘDZIA GOSPODARCZE

Nr katalogowy  Nazwa produktu Cena

12400033  1  Rękawica, Europa 12,56

12400037  2  Rękawica gospodarcza, Classic artic 16,90

12400024  3  Rękawica Ninja Maxim, rozmiar 7 1,90

12400025  Rękawica Ninja Maxim, rozmiar 8 1,90

12400026  Rękawica Ninja Maxim, rozmiar 9 1,90

12400027  Rękawica Ninja Maxim, rozmiar 10 1,90

12400078  4  Rękawice zimowe Blue Star Signal (min. 12 par) rozmiar 10 7,95

12400061  5  Rękawica Jasopels nr 285, prawa, długi mankiet, biała 29,50,

  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.)

12400081   13  Rękawica Jasopels nr 565, prawa 20,50

  rozmiar 10 (16,90 eur/pow. 6 szt.) 

12400082  14  Rękawica Jasopels nr 565, lewa 20,50

  rozmiar 10 (16,90 eur/pow. 6 szt.) 

12400075  15  Rękawica robocza BlueStar (min. ilość 12 par) 0,50
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SZCZEPIENIE

654

321

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) 6,10

12600032  6  Cążki, model 7803 25,00

54

321

Nr katalogowy  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

PREPARATY NA PCHŁY

321

987

654

12500016  1  Worek na odpady, przezroczysta 2,10

30700019  2  Pojemnik, biały 28,70

12600034  3  Waga, bez pojemnika, 0-30 kg 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 0,10

12600049  9  Łyżka do karmy 32,30

Nr katalogowy Nazwa produktu Cena

NARZĘDZIA GOSPODARCZE

NARZĘDZIA GOSPODARCZE
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NASZA STRONA - WWW.JASOPELS.PL
Zawsze z ogromną przyjemnością spotykamy się z Państwem oso-
biście, aby znaleźć dla Was najlepsze rozwiązania i produkty. Korzy-
stając z naszej strony www.Jasopels.pl mogą Państwo uzupełnić te 
informacje lub uzyskać dodatkowe wskazówki do rozwiązań uła-
twiających pracę na fermie. 

Na naszej stronie zebraliśmy wszystkie nasze produkty z opisami 
i zdjęciami oraz istotne informacje o bieżących wydarzeniach, kur-
sach, dniach otwartych i tematycznych.

Jasopels jest firmą o zasięgu międzynarodowym, a zatem poza 
duńskim nasza strona jest również dostępna w języku angielskim.

Instrukcje obsługi do wszystkich produktów
Do każdej zakupionej w firmie Jasopels maszyny dołączona jest in-
strukcja 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 zdjęcia-
mi, numerami telefonów i adresami e-mail. 

STRONA INTERNETOWA
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NOWY FARMASSIST W WERSJI NA TABLET I TELEFON
Varenr. 40200171

SYSTEM KARMIENIA FARMASSIST TO 
SAME ZALETY!

Najnowsza wersja naszego dobrze znanego systemu kar-
mienia FarmAssist jest już gotowa.

Jedną z wielu zalet nowego systemu jest możliwość zarzą-
dza nim przy użyciu przenośnego tableta bądź smartfona, a nie 
zainstalowanego na stałe komputera.. 

Przy zakupie joysticka do systemu FarmAssist zyskujesz wy-
godę zmiany programu w komputerze bez odrywania ręki od 
węża paszowego.

BEZPRZEWODOWY KOMPUTER SYSTEMU KARMIENIA
Cena bez montażu i joysticka EUR 

2.290,00

Cena za joystick EUR

443,00

NOWOŚĆ!

JASOPELS FARMASSIST 2020
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KARMIARKI JASOPELS

Karmiarka Jasopels 700 

Karmiarka Jasopels 700 jest odpowiednią maszyną na farmie, gdzie wy-
stępuje potrzeba bardzo dobrej manewrowości w kompaktowym roz-
wiązaniu z mieszaczem. Karmiarka sprawnie porusza się nawet w bar-

dzo małych pomieszczeniach. Odchylane siedzenie i pokrywa silnika 
ułatwiają obsługę serwisową. Pojemnik na karmę można bez trudu od-
chylić 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.

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 akceso-
riów do poszczególnych maszyn z szerokiej gamy wyposażenia do-
datkowego.

Karmiarki Jasopels są obecne na rynku od wielu lat i są znane ho-
dowcom na całym świecie. Przez lata były udoskonalane i bę-
dziemy 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.

KARMIARKA JASOPELS 700

4 możliwości regulacji fotela

Wspomaganie kierownicy, mały promień skrętu, łatwość manewrowania 

Promień skrętu 230 cm.

Uchylny zbiornik na karmę

Ulepszony system chłodzenia

Dozownik wody

Opony z bieżnikiem

Opis produktu

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

Przekładnia  W pełni hydrauliczna

Bak  40 l.

Pompa karmy  XL, z regulowaną prędkością, pompa zębata

Zbiornik na karmę  Stal nierdzewna, 700l z mieszaczem

Zbiornik na wodę  Stal nierdzewna, 50l .

Wymiary  Dł.: 255 cm, szer.: 85 cm, wys.: 150 cm

  Wys. siedziska 152-160 cm., wys. siedzenia 109-116 cm., 

  Wys. zbiornika 147 cm.

Dane techniczne

NR KATALOGOWY 40100004 
Karmiarka Jasopels 700, z  
mikserem i pojemnikiem na wodę

Cena w EUR 

24.315,00

SZEROKI WYBÓR  
WYPOSAŻENIA  

DODATKOWEGO!

KARMIARKI



Razem z karmiarką Jasopels 950 Ejgil Markussen poprawił wy-
dajność i ergonomię na fermie a poza tym zyskał więcej energii 
do codziennej pracy

Jesienią zeszłego roku Ejgil Markussen zakupił nową karmiarkę Jaso-
pels 950 wyposażoną w mieszacz i komputer dozujący. Była to in-
westycja, która przyniosła wiele korzyści.

– Mam na fermie 2.550 samic, a dzięki mieszaczowi i dużej po-
jemności karmiarki mogę ładować paszę nawet dwa razy rzadziej, 
jeśli zajdzie taka potrzeba. Jednocześnie napęd na 4 koła daje po-
jazdowi 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 doje-
dzie do końca rzędu.

– Bardzo podoba mi się, że ani w zbiorniku ani na ziemi nie zo-
stają 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 pom-
py, 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 od-
powiednią 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 ta-
kich przypadkach ergonomiczny podłokietnik jest prawdziwą po-
mocą.

– 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 trzy-
mać wąż. Praca na poprzednich karmiarkach kończyła się więc za-
wsze bólem ręki. Teraz nie mam tego problemu, ponieważ nowa 
karmiarka jest wyposażona w podłokietnik. Różnica jest ogromna – 
podsumowuje Ejgil Markussen.

KARMIARKA JASOPELS 950:

KONIEC Z MARNOWANIEM CZASU I ENERGII

10  |  www.jasopels.pl

KARMIARKI
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KARMIARKA JASOPELS 950

Karmiarka Jasopels 950

Karmiarka Jasopels 950 mieści 950 litrów karmy i jest naszą najmniej-
szą 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 przechyla-
ny 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 chłodzą-
cy, stosowany w większych maszynach. Wielką zaletą tego urządze-
nia jest fakt, że karmiarka ma całkowicie wypróbowaną konstrukcję, 
a zatem jej obsługa i serwis są bardzo proste.

NR KATALOGOWY 40100007
Karmiarka Jasopels 950, przegubowa, 

z mikserem i pojemnikiem na wodę

Cena w EUR

27.015,00

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

Przekładnia  W pełni hydrauliczna

Sterowanie  Wspomaganie kierownicy

Bak  40 l.

Pompa karmy  Z regulowaną prędkością, pompa zębata

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

Dane techniczne

Promień skrętu165 cm

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

Regulacja fotela - 4 pozycje

Dozownik wody

Łatwy w obsłudze, uchylny zbiornik z szybkozłączką na wężu paszowym

Ulepszony system chłodzenia

Opis produktu

Układ centralnego smarowania 
Nr katalogowy 50100161

Wyposażenie dodatkowo płatne Wyposażenie dodatkowo płatne

BOGATY WYBÓR 
WYPOSAŻENIA 

DODATKOWEGO!

KARMIARKI
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Promień skrętu 280 cm

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

Regulacja fotela - 4 pozycje, siedzisko pneumatyczne

Silnik Kubota 1505, cichy i ekologiczny

Chłodnica oleju

Ulepszony mikser

Dozownik wody

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

paszowym pomiędzy traktorem a zbiornikiem

Opis produktu

Silnik  36 km Kubota 1505, 4 cyl., chłodzony cieczą, diesel.

Przekładnia  W pełni hydrauliczna, z chłodnicą oleju

Bak  55 l.

Pompa karmy  Z regulowaną prędkością, pompa zębata

Zbiornik na karmę  Stal nierdzewna, 1320 l lub 1520 l

Zbiornik na wodę  Stal nierdzewna, 50 l.

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

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

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

Dane techniczne

KARMIARKA JASOPELS 1500

NR KATALOGOWY 40100012 
Karmiarka Jasopels 1500, przegubowa z 

mikserem, zbiornikiem wody i zbiorni-
kiem na paszę o poj. 1520 l.

Cena w EUR 

32.420,00

NR KATALOGOWY 40100010 
Karmiarka Jasopels 1500, przegubowa, 
z mikserem, zbiornikiem wody i zbior-

nikiem na paszę o poj. 1320 l.

Cena w EUR 

31.075,00

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 wy-
posażone 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 miesza-
cza, 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 kom-
fort podczas długiego dnia w pracy.

Pompa karmienia Heavyline

Wyposażenie dodatkowo płatne 

BOGATY WYBÓR 
WYPOSAŻENIA   
DODATKOWEGO

KARMIARKI
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Promień skrętu 315 cm

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

opony trakcyjne

4 możliwości regulacji siedzenia

Cichy i ekologiczny silnik Kubota V1505 Turbo. Chłodnica oleju

Chłodnica oleju.

Wzmocnione mieszadło miksera

Dozownik wody

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

paszowym pomiędzy traktorem a zbiornikiem

Opis produktu

Karmiarka Jasopels 2000

Karmiarka Jasopels 2000 jest idealnym rozwiązaniem na nowocze-
snej farmie, gdzie potrzebna jest duża wydajność karmienia i ekono-
miczne działanie. To potężna maszyna z uchylnym zbiornikiem, co 
sprawia, że   jest bardzo stabilna, a jazda po nierównych powierzch-
niach 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 pra-
cy. Dzięki nowoczesnej konstrukcji, silnik tej karmiarki jest również 
bardzo ekonomiczny i prawdopodobnie najcichszy spośród wszyst-
kich naszych maszyn. Mimo faktu, że zbiornik jest duży, bardzo ła-
two 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. 

KARMIARKA JASOPELS 2000

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

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

Bak  55 l

Pompa karmy  Z regulowaną prędkością, pompa zębata

Pojemnik na karmę  Stal nierdzewna, 2,000 l

Pojemnik na wodę  Stal nierdzewna, 50 l.

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

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

Dane techniczne

Zawieszenie typu bogie

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

44 KM

KARMIARKI
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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 swo-
jej karmiarce system FarmManager. Jego głównym celem było zoptyma-
lizowanie procesu karmienia, oczekiwał również, że w ostatecznym rozra-
chunku widoczne będą chociaż niewielkie korzyści finansowe.

– FarmManager okazał się po prostu genialny w okresie wzrostu 
zwierząt. Dzięki niemu kontrolowanie wagi zwierząt stało się o wie-
le 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 praktycz-
nie wyeliminować problem nadwagi u młodych – mówi Jens Peter 
Larsen. Informacja, że samica urodziła, zostaje wprowadzona do Far-
mManagera. – System nalicza wówczas o ok. 2-3 procent więcej kar-
my dziennie, dopóki młode są przy matce. Jest to bardzo sprytne – 
stwierdza Jens Peter Larsen.
W odróżnieniu od innych systemów FarmManager jest zintegrowa-
ny z karmiarką.

– To oczywiście ogromna zaleta. Wszystkie funkcje są na wy-
ciągniecie 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 za-
pewniło Jensowi Peterowi Larsenowi więcej swobody.  

– Dzięki FarmManagerowi mogę wyznaczyć do karmienia tylko 
jednego pracownika, ponieważ sam zarządzam ilością przeznaczo-
nej karmy – mówi.

System opracowuje również różnego rodzaju statystyki, można 
np. wydrukować listę sztuk, które padły. Jednak jedną z najważniej-
szych funkcji jest możliwość zamawiania karmy na podstawie pre-
cyzyjnie 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 za-
kup 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 profesjonal-
ne 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.

ZDROWSZE NORKI I WIĘCEJ CZASU DZIĘKI SYSTEMOWI FARMMANAGER

FARMMANAGER
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Jasopels trafił w dziesiątkę, opracowując system karmienia no-
rek, który potrafi o wiele więcej niż podawanie zwierzętom po-
karmu, a przy tym nie jest czasochłonny w obsłudze.

Wielu hodowców zarówno w Danii, jak i zagranicą stosuje już sys-
tem 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. 

  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

NAJLEPSZY SYSTEM KARMIENIA NOREK NA ŚWIECIE

Nr katalogowy Nazwa produktu Cena

40200039  FarmManager 6.750,00

40200060  Joystick do urządzenia FarmManager 810,00

40200067  System do komunikacji z FarmManager, z anteną 1.203,00

40200036  Dozowanie lekarstw  1.750,00

    Cena nie obejmuje montażu/system może być zamontowany na dowolnej 
karmiarce.

P r e c y z j a ,  P r z e g l ą d ,  K o n t r o l a ,  W y d a j n o ś ć .
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CZĘŚĆI ZAMIENNE DO KARMIAREK

321

654

9

Nr katalogowy Nazwa produktu Cena

50100022  1  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 *

50200358  Amortyzator N300 do podłokietnika z dozownikiem karmy *

50200360  Przegub kątowy do teleskopu *

50200003  6  Wąż 63 mm- 65 cm przy pompie  *

50100144  7  Klawiatura do FarmAssist *

40200041  8  Program dozujący Jasopels FarmAssist *

50200252  9  Komputer dozujący S11 *

50200256  Ramka do S11 *

50100148  Przekaźnik do S11, Solid state *

40200171  10  Jasopels Wireless Feeding Computer *

50200008  11  Pompa karmy Jasopels/Soffie XL 4 M *

50200014  12  Pompa karmy Heavyline *

50200586  Zestaw montażowy (mały) do pompy karmienia HL *

50200587  Zestaw montażowy (duży) do pompy karmienia HL *

50200021  13 Sprzęgło z włókna węglowego, Sitex 28, wzmocnione *

50200019  Piasta do sprzęgła Siteks 28, otwór Ø25 *

50200377  Złączka do systemu wodnego, 10 mm *

41200006  14  Lampa LED 12-36 V *

50100126  15  Pompa wody do dozowania 10 l/min. *

50100127  Pompa wody do dozowania 20 l/min. *

50100128  Pompa wody do dozowania 22 l/min. *

50100159  16  Pedał karmiarki, niebieski Jasopels/Soffie *

50100160  Wkład do pedału *

59200343  17  Włącznik wsteczny *

50200245  18  Enkoder porcjowania karmy *

40200045  19  Półka - wyposażenie dodatkowe *

50200422  20   Regulator czasowy do miksera   *

59600111  21  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” duplex 10B-2, wzmocniony  *

59600114  Łącznik do łańcucha 5/8” duplex 10B-2, wzmocniony *
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KARMIARKI



17

22

28

31

25

CZĘŚĆI ZAMIENNE DO KARMIAREK
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Nr katalogowy Nazwa produktu Cena

50200347  22  Tachometr (wyposażenie dodatkowe) *

50200416  23  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 

50200073  24  Pasek klinowy do wentylatora/Soffie 600-1500  *

50100219  25  Filtr oleju do wszystkich typów karmiarek *

50100226  26  Filtr powietrza do wszystkich typów karmiarek *

50200421  Filtr powietrza do karmiarki Jasopels 2000  *

50100218  27  Filtr paliwa do wszystkich typów karmiarek *

50100040  28  Filtr paliwa benzyna/diesel duży Jasopels/Soffie *

50200227  29  Filtr hydrauliczny, do wszystkich typów karmiarek  *

50200223  30  Filtr ciśnienia do modeli Jasopels 950/1400/1500/2000  *

50200221  31  Filtr z zaworem zwrotnym do wszystkich typów karmiarek *

50200423  32  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  33  Kolumna kierownicy 75 mm model krótki *

50500009  34  Olej silnikowy 15W/40 Super, 20 L *

50500006  35  Olej hydrauliczny HDZ 46 *

50200419  36  Łożysko - główka cięgła z gwintem wewnętrznym *

50200420  Łożysko - główka cięgła z gwintem wewnętrznym *

59400052  Łożysko do Jasopels 1500 *

36

27

34 3635

Nowa pompa karmy przeszła gruntowne testy - wielu klientów 
potwierdziło wydajność na poziomie 1250 ton karmy i pompa nadal 
działa. 

Wyprzedza oczekiwania

Klaus Hermasen z Bøgeballe Mink koło Uldum jest w pełni usatys-
fakcjonowany działaniem pompy HEAVYLINE. Wg jego słów, po prze-
pompowaniu ponad 400 ton karmy, wskaźniki kalibracyjne pokazują 
te same wartości co przy nowej pompie.

POMPA KARMY HEAVYLINE 

POMPA KARMY JASOPELS HEAVYLINE 
ITEM NO. 50200014

KARMIARKI



WÓZEK JASOPELS DO SELEKCJI

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 no-
rek średniej wielkości lub mniejszych. Chciał rozwiązać ten problem.

– W tym sezonie postanowiliśmy, że nasze norki posortuje profe-
sjonalista z firmy Kopenhagen Fur, który w ciągu dwóch dni przesor-
tował w sumie 6000 norek. Pozwoli nam to na zwiększenie rozmiaru  
i poprawę jakości naszych skór w przyszłości.

Aby zapewnić ekspertowi od sortowania najlepsze możliwe wa-
runki pracy, zainwestowaliśmy w wózek JASOPELS do selekcji, który za-
pewnia doskonałe oświetlenie i dobre warunki pracy", mówi Jens Bach.

Wcześniej pracował on z hodowcą, który ma rozległe doświad-
czenie w sortowaniu norek przez oświetlanie klatek i ocenę wielkości 
zwierząt w klatkach.

– Robił to dobrze, ale ta metoda jest znacznie dokładniejsza. Kie-
dy zwierzę wychodzi z klatki, jest oświetlone i można dotknąć jego 
futra. A światło z tego wózka jest po prostu rewelacyjne, podkreśla 
Jens Bach.

Elastyczność i pewność podczas sortowania

Nowy wózek sortujący Jasopels jest wyposażony w szeroki zakres 
ustawień, które mogą zapewnić dokładnie taką opcję pracy, jaką ho-
dowca 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 po-
mocnicy z lokalnej agencji byli pod wrażeniem uchwytu, który przy-
trzymuje 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 zależno-
ści od preferowanej pozycji roboczej.

– Uchwyt, który mocno trzyma głowę, wymaga sprężarki, która 
włącza się w ustalonych odstępach czasu. To urządzenie jest tak ci-
che, że norki w ogóle go nie zauważają, mówi Jens Bach.

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

Nr katalogowy Nazwa produktu Cena

Dane techniczne

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

Wózek Jasopels do selekcji to bardzo przydatne narzędzie do selek-
cji 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 kom-
presor.

SELEKCJA
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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 – opo-
wiada 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 po-
winien mieć minimum 44 centymetry.

 – Wówczas możemy mieć pewność, że jest to rozmiar przynaj-
mniej 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 dwie-
ma 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.

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

SELEKCJA
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32500003  1  Wózek na tuszki, model Jasopels - 9 półek

  Dł.: 215 cm, szer.: 95 cm, wys.: 194 cm 1.610,00

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 

43200023  2   Jasopels Gasbox z nierdzewną skrzynią  *

43200005  Gasbox, EL-box na CO2 *

43200008  3   Podajnik taśmowy 225cm, z kółkami  *

43200009  3   Podajnik taśmowy 285cm, z kółkami *

Nr katalogowy Nazwa produktu Cena

Używając gasboxu, podajnika i bębna do tuszek uzyskasz większą 
wydajność w procesie usypiania zwierząt. 

2

1

3

MASZYNY DO SKÓROWANIA
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BĘBEN JASOPELS XL DO TUSZEK 
NR KATALOGOWY 32400013

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

Nowa seria bębnów naszego projektu już po pierwszym sezonie 
zyskała uznanie zarówno na krajowym, jak i na międzynarodo-
wym rynku. Wiemy, że powodów ku temu jest kilka. Nasze bębny 
są wydajne i niezawodne. Niemniej istotny jest fakt, że zostały za-
projektowane i skonstruowane z myślą o bezpieczeństwie środo-
wiska 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 ukła-
du „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 środo-
wisko pracy.
Bez względu na to, jak dobrych i drogich trocin używasz, zawsze 
mogą wystąpić tzw. niebezpieczne trociny – czyli zasadniczo troci-
ny o wielkości poniżej 0,063mm.

Trociny te unoszą się w powietrzu i są praktycznie niewidoczne. 
A wszystkie drzewa zawierają mniejsze lub większe ilości drobno-
ustrojów i grzybów, mogących wywołać choroby dróg oddecho-
wych.

Aby poprawić środowisko pracy na fermie, zalecamy zainsta-
lowanie systemu odsysania na bębnach. System jest instalowany 
poza fermą, tak że hałas i kurz nie przeszkadzają w miejscu pracy.

BĘBNY JASOPELS

 Solidna konstrukcja bez konieczności podłączania  
 sprężonego powietrza

 Przenośna skrzynka zasilająca 
 Usprawniony system opróżniania bębna
 Dodatkowe czyszczenie tuszek
  Duża pojemność (ok. 450 samic/300 samców)

MASZYNY DO SKÓROWANIA



22  |  www.jasopels.pl

BĘBEN JASOPELS DO TUSZEK
NR KATALOGOWY 32400012

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

  Bezpieczna konstrukcja
  Nie wymaga podłączania sprężonego powietrza

Dane techniczne

Wymiary   Dł.: 240 cm, szer.: 175 cm, wys.: 210 cm

  Ø 120 cm, zamknięta

Zasilanie   3 x 400 Volt N + PE

KW maks.  3

Wtyczka   CEE 16A

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

BĘBEN JASOPELS DO TUSZEK Z PRZESUWNYMI DRZWIAMI

Wystarczy, że napełnisz bęben i wciśniesz przycisk „start”. Sam mo-
żesz wybrać czas wirowania. Po zakończeniu programu tuszki są au-
tomatycznie wysuwane na zewnątrz, natomiast trociny pozostają w 
bębnie.

Cena w EUR 

8.775,00

Cena w EUR 
bez systemu odsysania 

12.150,00

MASZYNY DO SKÓROWANIA

DOSTĘPNY 
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70
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SYSTEM TRANSPORTOWANIA TROCIN

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

Nr katalogowy Nazwa produktu Cena

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

  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

SYSTEM TRANSPORTOWANIA SKÓR
NR KATALOGOWY 32500043

  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

W połączeniu z samodzielnie opróżniającym się bębnem do skór 
system może spełniać następujące funkcje:

Zamówienia należy składać najpóźniej do 1 lipca.

MASZYNY DO SKÓROWANIA

Więcej informacji na str. 57.



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, po-
siada 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

Dane techniczne

Wymiary   Dł.: 370cm, szer.: 170cm, wys.: 180cm

  Ø  120cm (zamknięty)

Zasilanie   3 x 400 Volt N + PE

KW maks.  3

Wtyczka   CEE 16 A

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
Nr katalogowy Nazwa produktu Cena

32500071  Zbiornik na skóry nad bębnem,  1.946,00

  część systemu przenoszenia skór - zestaw  

51500208  Lejek wylotowy do systemu przenoszenia skór 342,00
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Cena w EUR 

9.450,00

52800011
Koło podporowe do bębna 
do czyszczenia futer

59200339
Wyłącznik bezpieczeństwa Pizzato ISO

51500053
Pasek klinowy B167, 
wymiar wewn. 4242mm

59100104
Cewka 240V/50Hz for M pilot MB25

52900033
Zapięcie mimośrodowe nr 105

59100106
Element sterujący cewką 
M2 NC

59100163
Zawór 5/3 1/8 NC 220/50 do bębna

51500086
Koło podporowe do bębna 
do tuszek

59100045
Kolanko obrotowe RTJ 1/8 x 1/8

59200342
Wyłącznik ciągniony Pizzato

51500122
Rozdzielacz obrotowy 1/8 x 1/8

51500120
Uchwyt do szczotki do 
bębna do skór

32800022
Pokrywa na koła

nyt foto mangler 
nyt foto mangler 

32800021
Wyłącznik bezpieczeństwa 
do bębna do tuszek

51500010
Rolka prowadząca

52900003
Koło jezdne Ø200/20Ø

51500104
Elektryczny rodzielacz 
obrotowy, zestaw, nowy model

52700029
Koło podtrzymujące do bębna

32800022
Pokrywa na koła

Dane techniczne

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

Zużycie powietrza   2 l/min. i 8 barów

Zasilanie   3 x 400 V + N + PE

KW maks.  1,5

Dane techniczne

Wymiary  Dł.: 135 cm, szer.: 66 cm, wys.: 250 cm

Zasilanie   3 x 400 V + PE

KW maks.  2,2

Wtyczka   CEE 16 A 

Nr katalogowy Nazwa produktu Cena

32400010  Bęben Jasopels do czyszczenia skór T3 9.450,00

CZĘŚCI ZAMIENNE DO BĘBNÓW

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

SYSTEM ODSYSANIA DO BĘBNA DO TUSZEK I BĘBNA DO CZYSZCZENI SKÓR
NR KATALOGOWY 32200025

Cena w EUR 
(wraz z zestawem rur)

2.030,00

BĘBEN JASOPELS DO CZYSZCZENIA SKÓR
NR KATALOGOWY 32400010

MASZYNY DO SKÓROWANIA
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PODAJNIK TAŚMOWY DO BĘBNA DO TUSZEK

1 2

32500009  Podajnik taśmowy T2, 2 m bez statywu 1.340,00

32500011   1   Podajnik taśmowy do rozcinarki T3, 2.5 m bez statywu 1.608,00

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

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   2   Miska na kołach obrotowych/okrągła czarna 188,00

Nr katalogowy Nazwa produktu Cena

PODAJNIK TAŚMOWY

PODAJNIK TAŚMOWY DO SŁUPA POZIOMEGO T3/T4

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 *

Nr katalogowy Nazwa produktu Cena

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.

Zwiększa wydajność o ponad 30%
Dwumetrowy podajnik należy umieścić za rozcinarką. Przenosi on 
norkę do maszyny do luzowania nóg. Ten typ podajnika pasuje rów-
nież do rozcinarki T2 i T3. 

Nr katalogowy Nazwa produktu Cena

32500023  Podajnik taśmowy, guma 15 x 300 cm *

32500024  Podajnik taśmowy, guma, 15 x 400 cm *

32500025  Podajnik taśmowy, guma, 15 x 500 cm  *

32500026  Podajnik taśmowy, guma, 15 x 600 cm  *

Podłączony za słupem poziomym podajnik transportuje tuszki do 
pojemnika. Bez statywu. 
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OBCINARKA JASOPELS DO ŁAP
NR KATALOGOWY 32100040

MASZYNY DO SKÓROWANIA

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 wyko-
nania wstępnej kontroli cięcia ponieważ urządzenie wyposażone 
jest w wyświetlacz, który pokazuje wszystkie odpowiednie dane. 

Dane techniczne

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

Zasilanie   3 x 400 Volt + N + PE

KW maks.  0,3

Wtyczka   CEE 16 A + powietrze

Cena w EUR bez lejka, zsypu  
na tuszki i podajnika 

8.770,00

Nr katalogowy Nazwa produktu Cena

32500011  Podajnik taśmowy Jasopels T2 2,50 m ALU 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
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Hodowca Flemming Junge korzysta z urządzenia Jasopels MasterCut już drugi sezon i jest z niego bardzo zadowolony. 
MasterCut okazał się cichym, niezawodnym i wysoce precyzyjnym rozwiązaniem.

To nie była jednak miłość od pierwszego wejrzenia dla Rene Melga-
arda Kristensena, który obsługiwał MasterCut u hodowcy Flemmin-
ga Junge przez ostatnie dwa lata.
- Pracuję przy obróbce skór od ponad 17 lat i przez pierwsze parę 
dni nie mogłem się przyzwyczaić do nowej maszyny. Jednak po kil-
ku korektach ustawień zaczęła działać naprawdę świetnie - opowia-
da Rene Melgaard Kristensen.
W centrum rocznie obrabia się ok. 60.000 skór, z czego 20.000 po-
chodzi z własnej hodowli, a pozostałe 40.000 – od innych hodow-
ców. 
- Na samym początku maszyna nie wydaje się prosta w obsłudze, 
ale szybko okazuje się, że jest zupełnie nieskomplikowana i przy-
jemna w obsłudze. Jednocześnie łatwo ją dostroić do swoich po-
trzeb. Jest też bardzo cicha – dodaje Rene Melgaard Kristensen.
Niższy poziom hałasu wynika głównie z zastosowania silnika elek-
trycznego w miejscu pneumatycznego.
 
Mała ilość błędów i duża elastyczność
Hodowca Flemming Junge jest głównym operatorem owijarki i to 
do niego trafiają skóry które wcześniej przeszły przez MasterCut. 
- Odnotowujemy bardzo niewiele błędów. Po korekcie ustawień na 
początku, maszyna zaczęła działać naprawdę sprawnie. Dziennie 
przez MasterCut przechodzi średnio 2.500 skór, a błędy typu braku-
jąca łapa czy skórka z defektem zdarzają się rzadziej niż raz dziennie 
- szacuje Flemming Junge. 
Następnie dodaje, że kolejną zaletą maszyny jest łatwe przełączanie 
miedzy samcem a samicą. Jako pracodawca zaś zauważa, że łatwo 
jest przydzielić do niej nowych ludzi.
- Od czasu zakupu MasterCut oszczędzamy na pracy jednego pra-
cownika. Stosujemy system rotacyjny, mamy więc zawsze czterech 
– pięciu pracowników, którzy potrafią obsługiwać tę maszynę. Jest 

to możliwe, dzięki temu, że tak łatwo jest na nią „wskoczyć”. To ozna-
cza z kolei, że jako pracodawca mogę dysponować pracownikami z 
większą elastycznością -  opowiada Flemming Junge. 

Aktualizacja owijarki Jasopels Maxi Stretch
Na początku sezonu 2018 owijarka Maxi Stretch została wyposażona 
w nowy, mocniejszy a przy tym bardziej delikatny system chwyta-
nia. 
- Po aktualizacji naciąg stał się jeszcze lepszy i pojawia się mniej 
ubytków. Początkowo mieliśmy złe ustawienia dla samic, ale jak 
tylko je skorygowaliśmy, nie było już żadnych problemów - mówi 
Flemming Junge.   
Hodowca nie podaje konkretnych liczb na dowód skuteczności ak-
tualizacji, gdyż skóry bardzo różnią się miedzy sobą. 
- Nie ma wątpliwości co do tego, że naciąg jest teraz lepszy. Maszy-
na jest przebudowana, przez co prawidło rozszerza się maksymal-
nie, a folia przylega ściśle i precyzyjnie wokół całej skórki.  Wcześniej 
zdarzało się, że skóry wysychały po bokach, teraz nie ma to miejsca. 
To jeden z wielkich plusów maszyny - opowiada Flemming Junge.
Hodowca szacuje, że w przypadku samców zyskał aż 2 do 3 cm dłu-
gości, zaś u samic 1,5 do 2 cm. 

WIĘKSZY SPOKÓJ I MNIEJ BŁĘDÓW W CENTRUM 
OBRÓBKI SKÓR

JASOPELS 
MASTERCUT
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JASOPELS MASTERCUT
NR KATALOGOWY 32100079

Rewolucyjna rozcinarka Jasopels, która łączy naszą dobrze znaną 
technologię rozcinania z hakiem do skórowania. Urządzenie jest 
szybkie i dokładne.
 

 Prawie bezgłośna praca
 Łatwa obsługa
 Bardzo szybkie przełączanie między samcem a samicą
 Bardzo niskie zużycie powietrza
 Elektryczne noże

Cena w EUR 

36.500,00
SZKOLENIA

Przekonaj się, jak możesz zoptymali-
zować pracę swojej Jasopels MasterCut 

i weź udział w naszych szkoleniach.

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)

JASOPELS MASTERCUT
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MASTERCUT TO ŁATWOŚĆ OBSŁUGI I SOLIDNY 
EFEKT KOŃCOWY
Na fermie Tobjerg Mink w Holbæk jest teraz większy spokój, a część obróbki związana z rozcinaniem zyskała nową ja-
kość wraz z zakupem urządzenia Jasopels MasterCut.

Kierownik fermy, Henrik Simonsen, skóruje rocznie ok. 26000 - 27000 
norek. W 2018 r. na fermie zagościł Jasopels MasterCut i ułatwił pra-
cę na wielu poziomach. 

- Ogólne wrażenie jest takie, że MasterCut wykonuje bardzo ładne 
cięcia, pracując niezwykle cicho. To są chyba największe zalety ma-
szyny oprócz tego, że jest niesamowicie łatwa w obsłudze  – opo-
wiada Henrik Simonsen.
MasterCut korzysta z silników elektrycznych, więc kompresor nie za-
łącza się tak często jak kiedyś.  
- To było naprawdę irytujące – dźwięk silników pneumatycznych, 
które pracowały równocześnie z klekoczącymi zaworami. Teraz 
w centrum panuje większy spokój, a do tego MasterCut pracuje 
znacznie szybciej – ocenia Henrik Simonsen.

- Maszyna ma dużo większe możliwości, ale u nas system pracy jest 
nieco inny; to znaczy pracownicy wykonują różne czynności i ma-
szyna nie pracuje bez przerwy. Jeśli jednak jeden pracownik miałby 

stać tylko przy rozcinarce, mogłaby ona przerobić nawet 275 sztuk 
na godzinę – szacuje Henrik Simonsen.
   
Lepsza jakość i pewne cięcie 
Wcześniej na fermie Tobjerg Mink używano do rozcinania urządze-
nia Combi-Cut, ale teraz widać wyraźnie, że MasterCut jest dużo 
bardziej zaawansowany technologicznie. 
- MasterCut doskonale luzuje okolice ud i brzucha, różnica jest od-
czuwalna w porównaniu z poprzednią wersją. Wykonuje piękne cię-
cia, zwłaszcza cięcie typu V. Jesteśmy bardzo zadowoleni zarówno z 
zakupu, jak i z serwisu jaki zapewnia firma Jasopels w razie potrzeby 
– dodaje Henrik Simonsen.
Kolejną mocną stroną maszyny jest łatwość obsługi. 
- Możemy z łatwością przydzielić do niej różnych pracowników. 
Osoba, która wcześniej obsługiwała Combi-Cut potrzebowała za-
ledwie pół godziny żeby nauczyć się obsługi MasterCut. Podsumo-
wując, MasterCut to cicha, solidna i prosta w obsłudze maszyna, do-
daje na koniec Henrik Simonsen.

PELSNINGJASOPELS
MASTERCUT
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JASOPELS ROZCINARKA T4 XL
NR KATALOGOWY 32100006

Cena w EUR 

17.560,00

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 regula-
tor ciśnienia do regulacji siły naciągu dla samców i samic. Rozcinarka 
wyposażona jest ponadto w pneumatyczny regulator, dzięki które-
mu możliwe jest indywidualne ustawienie siły naciągu zarówno dla 
samców jak i dla samic.  100% precyzja w cięciu typu V. Użyj podaj-
nika taśmowego, umieszczając go pod rozcinarką, aby jeszcze bar-
dziej usprawnić proces produkcyjny.

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

32100005 Zestaw do odcinania łap

MASZYNY DO SKÓROWANIA
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59200300
Laser do cięcia poprzecznego

51200150
Szufla ze stali nierdzewnej XL T3

59100295
Siłownik Ø32x50 mm

33900028
Osełka, Arkansas

59400021
Łożyska do noży do obcinania łap

51200055
Siłownik do noża do obcinania łap - Prawy

51200053
Siłownik do noża do obcinania łap - Lewy

59400178
Łożysko ślizgowe przednie

51200133
Tacka do łap, T3 2006, lewa

59400155
Łożysko ślizgowe 

59200327
Przełącznik do pedała nożnego

51200134
Tacka do łap, T3 2006, prawa

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

59400093
Łożysko kulkowe Ø15 x 32 x 9

51200092
Tarcza tnąca, Ø 50mm, stal szybkotnąca

51400109
Tuleja do noża

51200120
Tarcza tnąca, Ø 80 mm, stal szybkotnąca

53200058
Rolka napinająca

32710003
Nóż do obcinania łap, lewy

32710004
Nóż do obcinania łap, prawy

59200326
Micro przełącznik

51200173
Silnik do T3 prawy

51200172
Silnik do T3 lewy

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

32710001
Kostka do przytrzymywania łap, lewa

32710002
Kostka do przytrzymywania łap, prawa

59200325
Pedał nożny

32710014
Nóż do obcinania łap - piłka, 2014, lewy

32710013
Nóż do obcinania łap - piłka, 2014, prawy

CZĘŚCI ZAMIENNE DO ROZCINARKI T4 XL

51400102
Nakrętka noża krążkowego

59100116
Zawór 3/2

59100151
Segment zaworowy 5/2

MASZYNY DO SKÓROWANIA
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JASOPELS MAXIHOOK T5

32100009  Jasopels MaxiHook T5, prawy 4.720,00

32100010  Jasopels MaxiHook T5, lewy 4.720,00

Nr katalogowy Nazwa produktu Cena

59200325
Pedał nożny

51300006

5920032659100139
Pedał nożny 5/2, żółty

51300040
Trzymak do skór, guma, zielonyTaca na tuszkę

Przełącznik do żółtego pedała

5130002851300029

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

59200327
Przełącznik do pedała Pizzato

Czujnik PRD12-4DP2Zawór do Body Hooka

51300027
51300008
Guma do Body Hooka, 
10x24x235, brzeg 60 Rolka do elektrycznego Body Hooka

Dane techniczne

Zużycie powietrza  8 bar, 2 l./cykle.

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

Zasilanie   230 Volt + L + N + PE

Wtyczka   230 V  – AC/DC + powietrze

KW maks.  1,1

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

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

 Naciąga równo i chroni skórę
 Regulowana prędkość
 Najlepszy do dużych norek

MASZYNY DO SKÓROWANIA
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32100023   Stół boczny do stołu do skórowania 202,00 * 

   Poprzednia cena:  270,00 

Nr katalogowy Nazwa produktu Cena

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)

Teraz 1.350,00
Poprzednio 2.554,00

* Oferta ważna do wyczerpania się zapasów

MASZYNY DO SKÓROWANIA
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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

Cena w EUR 

6.750,00
Cena obejmuje napęd hydrauliczny, nie zawiera 

noża pneumatycznego i wspornika. 

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.

SŁUP POZIOMY T4 XL
NR KATALOGOWY 32100011

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 

JASOPELS MASTERSKIN
NR KATALOGOWY 32100077

Cena z nożem pneumatycznym  
i wspornikiem 

16.210,00

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

MASZYNY DO SKÓROWANIA

SZKOLENIA
Przekonaj się, jak możesz zopty-
malizować pracę swojej Jasopels 

MasterSkin i weź udział w naszych 
szkoleniach.
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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

Dane techniczne

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

SŁUP PIONOWY
NR KATALOGOWY 32100013

SŁUP PIONOWY JASOPELS AUTOMATIC XL
NR KATALOGOWY 32100041

Cena w EUR 

4.040,00
Cena z nożem 

pneumatycznym i 

wspornikiem

Cena w EUR 

6.750,00
Cena z nożem 

pneumatycznym i 

wspornikiem

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 ulep-
szenie zapewnia bardziej równomierne zdejmowanie skóry oraz od-
ciąża operatora. 

 Równomierne ciągnięcie i odciążenie operatora
 Łatwa obsługa
 Nie ma potrzeby podłączania sprężonego powietrza
 Zajmuje bardzo mało miejsca

Ten słup pionowy to całkowicie nowa maszyna. Mimo że jego budo-
wa jest oparta na bardzo popularnym słupie pionowy to słup piono-
wy JASOPELS Automatic XL może skórować norki, które są 3-4 roz-
miary 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

MASZYNY DO SKÓROWANIA



59100123
Zawór 3/2 1/8 ramię/rolka

59100124
Zawór 3/2 1/8 czerwony przycisk Zawór 3/2 1/8 czarny przycisk Zawór 3/2 1/8 zielony przycisk Górna rolka do łańcucha

59100125 59100126 51400252
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51400388
Pedał hamulca, słup Automatic

59100305
Siłownik, okrągły Ø50

32100027
Tłumik do przecinaka pneumatycznego

32100025
Nóż pneumatyczny, prosty

53200058 51200092
Rolka napinająca Tarcza tnąca, Ø 50, stal szybkotnąca

32710011
Pasek napędu

32100034
Nóż pneumatyczny, kątowy

Konwerter do słupa poziomego T3
51400109
Tuleja do noża

59100139
Pedał 5/2, żółty

51400073
Ramię do konwertera, model 
przegubowy

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

ZESTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH

51400102
Nakrętka noża krążkowego

51400065
Sprężyna, duża

32800008 + 32800009

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.
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JASOPELS ROBOT XXL
NR KATALOGOWY 31200004

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

Cena w EUR 

29.055,00
Wraz z podajnikiem  

*oferta ważna do wyczerpania zapasów 

Z wielką przyjemnością przedstawiamy Robota model Jasopels XXL.
Wygląd maszyny niewiele się zmienił, natomiast w środku została 

ona znacznie udoskonalona. Zebraliśmy najlepsze cechy z poprzed-
nich modeli i umieściliśmy je w tym najnowszym, wraz z najnowo-
cześniejszą technologią z zakresu skórowania dostępną w modelu 
T11 (słup poziomy). To wszystko daje gwarancję samodzielnego skó-
rowania nawet największych samców, bez zbędnych przerw w pro-
cesie skórowania.

Skórowanie odbywa się płynnie, a liczba ruchomych części zo-
stała zredukowana, przez co maszyna jest prostsza i bardziej przy-

jazna w obsłudze. Zainstalowaliśmy większy wyświetlacz i nowe 
oprogramowanie, żeby Twój robot sprostał wyzwaniom nadcho-
dzących lat.

  Udoskonalony system skórowania, który uwzględnia 
również duże zwierzęta

 Uproszczona obsługa
 Szybsze szkolenie
 Wyświetlacz z nowymi funkcjami
 Większa wydajność dzięki szybszemu skórowaniu

TERAZ TYLKO
29.055,00*

MASZYNY DO SKÓROWANIA
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32710010
NSK 6004 DDU M / podwójna uszczelka

30500012
Skalpel

53200486
Silnik M53N1AS-015 (L)

53200045
Czujnik do cylindra

53200015
Resor piórowy

53200026
Nóż 8-kątny

53200030
Włącznik do przecinaka

53200012
Olej pneumatyczny

53200155
Łańcuch kolczasty

53200094
Koło do przecinaka

53200063
Uchwyty do łap

53200058
Koło napinające

53200489
Głowica do odcinacza głów, 
system zatrzaskowy

53200487
Silnik M53N1AS-015 (P)

53200478
Łożysko kulkowe KB2045PP

53200049
Czujnik Hall'a wtyczka M8 

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

59600120
Ogniwo łańcuchowe 1/2 "11.08B1

59200330
Element C74 (Czarny) C74-RAST SU1Z VS

59200326
Sterownik do pedała

59200328
Pedał z wyłącznikiem 

51200120
Tarcza tnąca, Ø 80 mm,  
stal szybkotnąca

51200092
Tarcza tnąca, Ø 50 mm,  
stal szybkotnąca

59100284
Mocowanie VDMA Cyl. Ø50/63 
Series 1320 

CZĘŚCI ZAMIENNE DO ROBOTA XXL

MASZYNY DO SKÓROWANIA

52100056
Podajnik taśmowy,  do taśmy alu 
2 m z zabierakiem
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Jeśli skóra nie zostanie dobrze wymizdrowana, to ulegnie zepsu-
ciu w magazynie. – Mizdrownica T6 jest dokładniejsza, szybsza, 
czystsza i łatwiejsza w o obsłudze – mówi Artur Krawczyński, 
który zajmuje się utrzymaniem maszyn w Gospodarstwie Rol-
no-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 tech-
nologia była już bardzo zaawansowana, dlatego naszą pierwszą 
mizdrownicą był model T5. W tym roku, po raz pierwszy pracowali-
śmy na najnowszej Mizdrownicy T6. Mamy też zmiękczarkę do skór, 
podgrzewacz trocin i prawidła Jasopels. T6 jest wydajniejsza, szyb-
sza, czystsza, łatwiejsza w obsłudze i serwisowaniu. Do jej obsłu-
gi 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 skomputery-
zowana? 
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 obro-
tów na minutę, ale można to regulować. Dzięki temu z maszyny wy-
chodzi skóra w lepszym stanie.

Co jeszcze ulepszono?
Zmniejszyła się odległość rozpoczęcia mizdrowania. Różnicę widzą 
zwłaszcza pracownicy na suszarni, gdzie podcina się pozostałości tłusz-
czu. Samiczki były w tym roku świetnie wymizdrowane. Dzięki maszynie 
dziennie robiliśmy około 200 sztuk więcej, bo cała praca szła sprawniej.

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, skó-
ry mogą wychodzić z wilgotnym futrem. W pierwszej chwili wy-
straszyliśmy 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 ide-
alnym stanie.

MIZDROWNICA T6

MASZYNY DO SKÓROWANIA
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MIZDROWNICA JASOPELS T6
NR KATALOGOWY 32200006

Frezy z samoregulacją
Jasopels stworzył nowy system, dzięki któremu nie musisz regulo-
wać nowo zamontowanych frezów. Nowa mizdrownica T6 sama re-
guluje 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 za-
chowanie czystości, możliwe dzięki zamkniętej skrzyni ssania, któ-
ra 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 łatwiej-
sza, a jej warunki o wiele lepsze . To z kolei, bez wątpienia, przełoży 
się na większą wydajność oraz lepsze efekty. 

 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

Cena w EUR bez  
systemu odsysania 

107.435,00

Dzięki nowej technologii zmiana frezów nigdy nie była tak prosta!

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

Frezy
strona 50-51

Renowacja 
frezów

strona  52
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SZKOLENIA
Przekonaj się, jak możesz 

zoptymalizować proces mizdrowania i
 weź udział w naszych szkoleniach.

32200028  Zestaw rur do mizdrownicy/odprowadzanie tłuszczu 650,00

32200008  Koło transportowe do mizdrownicy T6 *

32500056  Bojler 60l *

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

Nr katalogowy Nazwa produktu Cena

NOWOŚC!
frezy  12 zębowe

1-2-3

DOSTĘPNY 
UPGRADE

WIECEJ NA STRONIE
70



Szybsza zmiana frezów
Nowo zastosowany system pozwala na wymianę frezów ze skrzy-
ni 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 użytkow-
nikowi 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

MIZDROWNICA JASOPELS T6 
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Mizdrownica T6 zrobiła dobre wrażenie na brygadziście farmy futrzarskiej 
Nordland. 

W zeszłym sezonie farma Nordland przerobiła 5.500 norek, a 10-let-
nia 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 za-
skoczony, ponieważ nigdy nie mizdrowaliśmy naszych skór tak do-
brze jak w tym roku, mówi Lars Peter Jensen, brygadzista farmy Nor-
dland.

Był on dość sceptyczny zanim lepiej poznał nową maszynę.
– Trzeba powiedzieć, że nowa mizdrownica wiele zmieniła w za-

kładzie. Ma ona masę świetnych ustawień - wszystko można usta-
wić na ekranie, a można zmieniać, na przykład nacisk i prędkość 
oraz precyzyjnie dostroić wiele parametrów - podkreśla Lars Peter 
Jensen.

Prostota i elastyczność
Pomimo posiadania wielu ustawień, pierwsze wrażenie jest takie, że 
maszyna jest dość prosta.

– Bardzo łatwo zacząć jej obsługę. Podstawowa funkcja działa do-
brze 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 prze-

pływ pracy. Nie ma potrzeby czyszczenia maszyny trocinami. Ozna-
cza to, że teraz pracownicy mają na przykład więcej czasu na spraw-
dzenie skórek pod kątem uszkodzeń, podkreśla Lars Peter Jensen. 

Prostota maszyny pozwala na obsługę przez większą liczbę pra-
cowników.

– Maszyna ma wiele opcji regulacji, ale można z łatwością na-
uczyć innych, jak jej używać. To nie problem, mówi 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 oko-
ło 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 eksperymen-
tować z różnymi kombinacjami frezów i ich twardościami.

– Pracowałem z twardością frezów, prędkością silnika i prędko-
ścią 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.

OPERATOR JEST ZADOWOLONY  
Z MIZDROWNICY

MASZYNY DO SKÓROWANIA
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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 wła-
śnie 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, kie-
dy mieszają się różne rodzaje skór!

 Active Per4mance – to opracowany przez Jasopels system, który 
pozwala zmienić prędkość na trzpieniu i siłę nacisku frezów w czte-
rech niezależnych strefach. System ten pozwala zatem dostosować 
pracę maszyny w zależności od rodzaju przerabianych skór. 

Na wszystkich frezach zamontowany jest tłumik drgań. W prakty-
ce 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!

MIZDROWNICA JASOPELS T4 XL
NR KATALOGOWY 32200004

Cena w EUR 
bez systemu odsysania 

40.400,00

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

 Lepszy system mizdrowania
 Mniejsze ryzyko ekstrakcji tłuszczu
 Większy przychód

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

Nr katalogowy Nazwa produktu Cena

Renowacja 
frezów

strona 52Frezy
strona 50-51
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MIZDROWNICA JASOPELS 4000 XXL
NR KATALOGOWY 33100003

Cena w EUR

20.935,00

Mizdrownica Jasopels 4000 XXL z podwójnym fre-
zem to jedna z najlepszych, najbardziej niezawod-
nych  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 dotyko-
wy i przetwornicę częstotliwości, które 
ułatwia obsługę i zmianę ustawień

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

33200001  1  Frez 100 mm, 6 zębów, biały, twardość 90,  39,90

  Rotomax/Jasop, średni 

33200002  2  Frez 100 mm, 6 zębów, turkusowy, twardość 85,  39,90

  Rotomax/Jasop, miękki 

33900006  3  Zacisk na ogon 13,25

33900021  4  Hak do łap do Rotomax i mizdrownicy 4000 XXL 19,60

33900009  5  Kabel do mizdrownicy 0,70

33300002  6  Urządzenie ssące do mizdrownicy, 1.720,00

  2BH1600-7AH16,3 kW.

Nr katalogowy Nazwa produktu Cena

1

4

3

6

2

5
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MIZDROWNICA JASOPELS 1-BEAM
NR KATALOGOWY 32200067

Cena w EUR

11.473,00

2 31

Dane techniczne

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

Ciśnienie         6 bar i 20l/min

Napięcie  1 x240 VAC 50 Hz

Przyłącze   16A

33200003  1  Łopatka do frezu, niebieska, twardość 83, 

  do mizdrownicy 1 beam (8 szt.) 20,20

33200004  2  Łopatka do frezu,  czerwona, twardość 86, 

  do mizdrownicy 1 beam (8 szt.) 20,20

33200005  3  Łopatka do frezu, czarna, twardość 92,  

  do mizdrownicy 1 beam (8 szt.) 20,20

Nr katalogowy Nazwa produktu Cena

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
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50100088   Sprzęgło BoWex M 38 *

52600068  Tłumik - Transfer Ø160x990  *

32800036  Konwerter do transportu tłuszczu do pompy tłuszczu  *

Nr katalogowy  Nazwa produktu Cena

Cena w EUR

7.420,00

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 po-
ziomie i 3 w pionie. Cena zawiera dmuchawę i statyw. 

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

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 

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

MASZYNY DO SKÓROWANIA
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CZĘŚCI ZAMIENNE DO MIZDROWNIC

1

7

2

10

9

32720010  1  Gumowy skrobak do trzpienia 2

  55 x 130 mm - pionowy 

32720012  2  Gumowy skrobak do trzpienia 2

  65 x 200 mm - poziomy 

32720017  3  Gumowy skrobak do trocin  1

  02-1220, 280 x 280 

32720020  4  Gumowy skrobak do trocin  1

  02-1223, 280 x 280 

32720021  5  Skrobak gumowy  2

  krótki, 50 x 90 mm 

32720022  6  Skrobak gumowy 2

  długi, 50 x 110 mm 

32720142  7  Gumowy skrobak  4

  40 x 80 mm, żółty 

51100086  8  Gumowy klocek do usuwania skór 2

51100196  9  Gumowy skrobak do tłuszczu, bez rdzenia 2

51100202    10  Gumowy skrobak do tłuszczu, bez rdzenia 2

MIZDROWNICA T4/T5 BEZ ZMYWAKA

MIZDROWNICA T4/T5 ZE ZMYWAKIEM

32720010  1  Gumowy skrobak do trzpienia  2

  55 x 130 mm - pionowy 

32720012  2  Gumowy skrobak do trzpienia  2

  65 x 200 mm - poziomy 

32720017  3  Gumowy skrobak do trocin  1

  02-1220, 280 x 280 

32720020  4  Gumowy skrobak do trocin 1

  02-1223, 280 x 280 

32720143  11  Gumowy skrobak do zmywaka, 2

  turkusowy, 40 x 180 mm, 3 otwory 

32720145  15  Gumowy skrobak do zmywaka, 2

  turkusowy, 40 x 130 mm, 3 otwory 

51100086  8  Gumowy klocek do usuwania skór 2

5 64

MIZDROWNICA T6

32720143  11  Gumowy skrobak do zmywaka do trzpienia, 4

  turkusowy, 40 x 180 mm, 3 otwory 

51100196  9  Gumowy skrobak do tłuszczu,  5

  bez rdzenia, 40 x 162, 4 otwory 

51100303  12  Gumowy skrobak PUR do skrzynki ssącej-01, 4

  turkusowy 100 x 160, 3 otwory 

51100307  13  Gumowy skrobak PUR do skrzynki ssącej-04, 2

  turkusowy, 120 x 220, 3 otwory 

51100327  14  Gumowy skrobak PUR do skrzynki ssącej-06, 2

  turkusowy, 50 x 200, 4 otwory 

11  12

1413

3

8

15
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CZĘŚCI ZAMIENNE DO MIZDROWNIC

2

13 15

1

12

14

11

51100144  1  Sprężyna, 95 mm, do automatu do usuwania skór

51100143  Sprężyna, 105 mm, do automatu do usuwania skór

51100215  2  Silnik do Mizdrownicy 3 kW

51100256  3  Mocowanie szczęk, galwanizowane (osie)

51100255  4  Klamra do łańcucha 

51100257  5  Mocowanie szczęk, galvanizowane (skórowanie)

51100283  6  Tłumik drgań do Mizdrownicy

52900078  7  Dysza wodna do zmywaka do trzpienia 

52900079  8  Dysza powietrzna do zmywaka do trzpienia

59100104  9  Cewka 240V/50Hz do pilota MB25

59100130  10  Zawór 3/2  1/8 powietrze/sprężyna

59100140  11  Zawór 5/2  1/8 powietrze/sprężyna

59100228  12  Siłownik VDMA Ø40 x 050

59200287  13  Kabel indukcyjny do ekranu M18

51100358  14  Uchwyt do nosa - trzpień T5

51100335  15  Uchwyt nierdzewny do nosa - trzpień T6

51100278   16  Trzpień T4/T5 zestaw 

51100328  16  Trzpień T6 zestaw

Nr katalogowy  Nazwa produktu Cena

10

987

5 64

3

16
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FREZY JASOPELS

Twardość 
ShA

Opis Zalecane  
maks. ciśninie Kolor Nr kat. Zęby

Twardy  
rdzeń

Rodzaj ostrza Komentarz Cena EUR

75-78 Miękki Max. 1,5 bar Żółty

33200007 8 zębów
Przesunięte ostrze 
/ 1-2-3

Do bardzo 
delikatnych 
skór samic

94,50

32720107 9 zębów
Przesunięte ostrze / 
Przednie łapy

54,00

33200008
12 
zębów

Przesunięte ostrze / T6 
/ 1-2-3

135,00

32720149 16 zębów
Przesunięte ostrze 
/ T6

135,00

80-82

Normalny 
(nie miękki 
/ nie 
twardy)

Max. 2,0 bar Niebieski

32720044 7 zębów
Przesunięte ostrze / 
Przednie łapy  

Do delikatnych 
skór samców 
i normalnych 

skór samic 

67,50

32720133 8 zębów 1-2-3 94,50

33200009
12 
zębów 

1-2-3 135,00

32720150 16 zębów
Przesunięte ostrze 
/ T6

135,00

84-85
Dość 
twardy

Max. 2,5 bar
Turku-
sowy

32720046 7 zębów 
Przesunięte ostrze / 
Przednie łapy

Do normalnych 
skór samców i 
twardych skór 

samic

67,50

32720134 8 zębów 1-2-3 94,50

33200011
12 
zębów

1-2-3 135,00

32720151 16 zębów 
Przesunięte ostrze 
/ T6

135,00

Wraz z nowymi frezami z przesuniętym ostrzem 1-2-3 Jasopels pod-
nosi poprzeczkę w dziedzinie efektywnego skórowania. Nowe frezy 
mają głębsze rowki, dzięki czemu odprowadzają więcej tłuszczu, co 
dodatkowo wspomagane jest przez falisty ruch.

Dodatkowo frezy ostrzone są w zupełnie nowy sposób, dzięki cze-
mu mają o wiele ostrzejszy profil od innych znanych produktów. 
Ponadto wzmocniliśmy profil zębów, aby uzyskać znacząco trwal-
szy produkt.  

Nowe frezy dostępne są w wersji 8, 9, 11, 12 lub 16-zębowej.  
W poniższej tabeli znajdują się najbardziej popularne modele fre-
zów. Obok opisu podano maksymalną wartość nacisku frezów. Po 
osiągnieciu maksymalnego ciśnienia, należy przejść na twardszy 
frez i zmniejszyć ciśnienie

FREZY
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Twardość 
ShA

Opis Zalecane  
maks. ciśnienie Kolor Nr kat. Zęby

Twardy  
rdzeń

Rodzaj ostrza Komentarz Cena EUR

88 Twardy Max. 3,0 bar
Biały/ 
mleczny

32720153 8 zębów
Przesunięte ostrze / 
1-2-3

Do twardych 
skór samców, 
trudnych do 
mizdrowania 

np. 
pokopulantów 

94,50

32720111 8 zębów Tak Przesunięte ostrze 94,50 

32720128 11 zębów Tak
Przesunięte ostrze 
/ T6

135,00

33200010 12 zębów 1-2-3 135,00

92-93
Średnio 
twardy

Max. 3,5 bar
Zielo-
ny

51100605 8 zębów 1-2-3
Do twardych
skór samców 
trudnych do 
mizdrowania 

np. 
pokopulantów

94,50

33200015 12 zębów 1-2-3 135,00

95
Bardzo 
twardy

Max. 3,5 bar
Czer-
wony

32720112 8 zębów Tak Przesunięte ostrze
Do 

mizdrowania 
grzbietów 

bardzo 
twardych skór 

samców 

94,50

32720129 11 zębów Tak
Przesunięte ostrze 
/ T6

135,00

FREZY JASOPELS

FREZY



Zakup maszyny CNC opłacił się    

Ostrzenie frezów nie jest prostym zadaniem.
Dlatego podjęliśmy decyzję o zakupie w pełni zautomatyzowanej 
maszyny CNC i po dwóch sezonach możemy powiedzieć, że była to 
mądra inwestycja.   
Maszyna został gruntownie przetestowana i efekty są wysoce zada-
walające. 

W sprawie wyceny skontaktuj się z nami pod numerem telefonu: 
(+45) 98 42 05 66 lub pisząc na adres: info@jasopels.dk

WAŻNE! Należy pamiętać o umyciu frezów przed wysyłką. Brudne 
frezy zostaną odesłane ze względu na ryzyko zakażenia. 

RENOWACJA FREZÓW

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

32300021  Jasopels Maszyna piorąca LW9   9 kg   30 *

32300022  Jasopels Maszyna piorąca LW12 12 kg   40 *

32300023  Jasopels Maszyna piorąca LW15 15 kg   50 *

32300024  Jasopels Maszyna piorąca LW20 20 kg   60 *

32300025  Jasopels Maszyna piorąca LW27 27 kg   80 *

32300026  Jasopels Maszyna piorąca LW32 32 kg   90 *

32300034  Jasopels Maszyna piorąca LW40 40 kg 110 *

32300035  Jasopels Maszyna piorąca LW60 60 kg 160 *

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

Nr katalogowy Nazwa produktu Pojemność Liczba skór Cena
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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 prosi-
my o kontakt z Państwa przedstawicielem handlowym Jasopels.

Do zobaczenia!
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LICZBY POKAZUJĄ, ŻE MAXI STRETCH DAJE NAJWYŻSZĄ 
WYDAJNOŚĆ
Henrik Germansen z Egtved ma własną fermę norek, gdzie w tym sezonie dokonał obróbki 60 000 skór. Jego urządzenie 
Jasopels Maxi Stretch sprawia, że do 25 procent skór rozciąga się o jeden rozmiar.

W czasach niskich cen skór, trzeba mieć naprawdę dobry powód, 
aby zastąpić dobrze funkcjonującą maszynę do owijania nową. To 
właśnie zamierza zrobić hodowca norek Henrik Germansen z Eg-
tved.
- Początkowo byłem sceptycznie nastawiony do Maxi Stretch, ale w 
listopadzie 2018 razem ze sprzedawcą z Jasopels przeprowadziliśmy 
test - do obróbki 200 samców wykorzystaliśmy moją starą maszynę, 
a do 200 natępnych - Jasopels. Byłem zaskoczony, mówi Henrik Ger-
mansen, kiedy zmierzyłem te 400 skórek przed i po procesie.
- Po obróbce na mojej maszynie było 17 skór, które miały 90 cm dłu-
gości, a 4 zostały rozciągnięte do rozmiaru 5,0. Po obróbce na Maxi 
Stretch Jasopels 22 skórki miały 90 cm, a 19 uzyskało rozmiar 5.0, 
mówi Henrik Germansen.
To znacząca różnica.
- 39,5 procent skórek było większych w porównaniu do mojej starej 
maszyny. Należy również zauważyć, że skórki naciągnięte na maszy-
nie były nieco krótsze podczas pomiaru, podkreśla Henrik German-
sen.
Ostrożnie szacuje, że wzrostu wydajności można się spodziewać 
przynajmniej w przypadku 25–30 procent samców.

200 000 koron
Zakładając, że skórowane jest 60 000 norek rocznie, z czego 30 000 
to jego własne zwierzęta, a reszta pochodzi od innych hodowców, 
można zarobić więcej, gdy zwiększa się rozmiar skór.
- Biorąc pod uwagę tylko moje własne skórki i zakładając, że 25 pro-
cent się rozciągnie, można liczyć na 187,500 koron zysku. Ponadto, 
hodowcy, którzy zlecają mi obróbkę swoich skór również będą mieli 
większy zysk, zauważa Henrik Germansen.
Oprócz rozmiaru, również szczelność owinięcia jest pewną drogą 
do lepszej jakości.
- Maszyna utrzymuje skórki na prawidłach, podczas gdy inne urzą-
dzenia mogą wyciągać ogony. Henrik Germansen dodaje, że dzięki 
Maxi Stretch skórki są owijane bardziej jednolicie.
Jedynym negatywnym aspektem, który zaobserwował, jest wydaj-
ność maszyny.
- Urządzenie jest wolniejsze, ale dodatkowy zysk w pełni to wyna-
gradza. Z drugiej strony urządzenie zachowuje ustawione rozmiary, 
i uszkadza mniej skór - w ten sposób nie traci się 20 koron na każej 
podartej skórze. To bardzo opłacalne, mówi Henrik Germansen.
Wcześniej był pewien, że starej maszyny bedzie używał jeszcze 
przez kilka lat.
- Nie sądziłem, że należy kupić nową maszynę, ale teraz widzę, że 
powinienem, ponieważ w sezonie jej koszt mi się zwróci. Liczby 
mówią same za siebie, podkreśla Henrik Germansen.

JASOPELS MAXI STRETCH



OWIJARKA JASOPELS WRAP T6 MAXI STRETCH
NR KATALOGOWY 32300076

Ostatnia aktualizacja oprogramowania, dzięki której naciąg jest jesz-
cze bardziej dokładny i równomierny daje gwarancję, że  skóra osią-
gnie swój maksymalny rozmiar, nie będąc przy tym narażona na śla-
dy 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 posiada-
ją 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 roz-
miar 0 przed naciągnięciem nie jest wystawiona na działanie takiej sa-
mej siły jak skóra o rozmiarze 2 x 0, tylko dlatego, że większe skóry wy-
trzymują 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 spo-
sób osiągnięta zostaje doskonała równowaga między rozmiarem a 
jakością. 

Owijarka Jasopels WRAP T5 Maxi Stretch jest najtańszą w eksploata-
cji maszyną tego typu na rynku!

Dane techniczne

Zużycie powietrza  40 l/min. i minimum 8 barów

Zasilanie  230 Volt + PE

Przekaźnik  Bardzo odporny przekaźnik HPFI

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

KW maks.  1,5

Wtyczka  230 V - AC/DC + powietrze

Nr katalogowy Nazwa produktu ilość  rolek w kartonie  il. kartonów/paleta

32730003  Folia Wrap 50 mm czarna 32   35 kartonów/paleta  

32730004  Folia Wrap 50 mm żółta 32  35 kartonów/paleta 

32730005  Folia Wrap 50 mm zielona 32  35 kartonów/paleta 

32730006  Folia Wrap 50 mm biała 32  35 kartonów/paleta 

32730007  Folia Wrap 50 mm czerwona 32  35 kartonów/paleta 

32730008  Folia Wrap 50 mm niebieska 32  35 kartonów/paleta 

32730010  Folia Wrap 50 mm przezroczysta 32  35 kartonów/paleta

33300024  Folia Wrap 50 mm Premium,  32               35 kartonów/paleta

  z podwójnym klejem 

Cena w EUR 

39.180,00

SZKOLENIA
Przekonaj się, jak możesz zoptymali-
zować pracę swojej owijarki Jasopels 
WRAP T5 Maxi Stretch i weź udział w 

naszych szkoleniach.

  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
 Zwęża prawidła podczas naciągania aby uzyskać optymalny  
 rozmiar skóry

Folia do owijarki jest dostępna w 7 kolorach co pozwala na łatwiej-
sze śledzenie skór od poszczególnych hodowców gdy praca odby-
wa się na kilku owijarkach jednocześnie.

Aby uzyskać najbardziej optymalny efekt za każdym razem, gdy na-
ciągasz skórę na maszynie Maxi Stretch, użyj nowo opracowanej fo-
lii Jasopels z dodatkowym klejem.
W porównaniu z innymi rodzajami folii dostępnymi na rynku, nasza 
nowa folia jest niezwykle ekonomiczna i optymalnie przylega do 
skór.

Folia Premium z podwójnym klejem

DOSTĘPNY 
UPGRADE DO T5 

Więcej na stronie XX
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30% OSIĄGNĘŁO KOLEJNY ROZMIAR
Damian Kamiński używał owijarki MaxiStretch z nowym upgrade’m w sezonie 2019. Nowy system chwytania dał bardziej 
skuteczny naciąg i pozwolił na  osiągnięcie następnego rozmiaru większej ilości skór.

Damian Kamiński z Wisznic w ubiegłym sezonie miał okazję testo-
wać nowy upgrade do owijarki Jasopels MaxiStretch. Po uzyskaniu 
pozytywnych rezultatów podczas testów zdecydował się na zakup 
upgrade’u i od października 2019 roku pracował już tylko na przebu-
dowanej owijarce Jasopels Maxi Stretch. 
Z nowym upgrade’m aż do 30% - 45% skór osiąga kolejny rozmiar w 
porównaniu do starszych modeli innych producentów.
Do 20% skór osiąga kolejny rozmiar po obróbce na przebudowanej 
owijarce Jasopels MaxiStretch w porównaniu do nowszych modeli 
innych producentów.
Wysoka jakość i zdecydowanie lepsze naciąganie
- Różnica między poprzednim a nowym systemem chwytania pra-
widła i skóry jest taka, że nowy upgrade do owijarki Jasopels Maxi 
Stretch zdecydowanie lepiej naciąga skóry – mówi Damian Kamiń-
ski, który dotychczas pracował na poprzednim modelu owijarki Ma-
xiStretch. 
Po upgrade’dzie chwyt szczęk jest bardziej delikatny i jednocześnie 
bardziej skuteczny. Prawidło rozszerza się dopiero w trakcie owija-
nia. Nowy system przystosowany jest do wszystkich rodzajów pra-
wideł. 
- Do 30% z obrobionych skór osiąga kolejny rozmiar – ocenia Da-
mian Kamiński. 
Także inni klienci szacują, że z nowym upgrade’m owijarka Maxi 
Stretch może lepiej rozciągać nawet do 30% - 45% skór. To jest zna-
cząca różnica, która przekłada się na zauważalne zyski, ponieważ le-
piej naciągnięte skóry osiągają kolejny rozmiar. 

Inwestycja, która szybko się zwraca 
- Można więc powiedzieć, że inwestycja bardzo szybko się zwraca. 
Przykładowo jeżeli obrobimy 10.000 skór i mamy 5 eur za kolejny 
rozmiar to łatwo policzyć, że inwestycja szybko się zwraca – szacuje 
Kamiński.
Nowy system naciągania ma jeszcze jedną zaletę. To operator de-
cyduje jak mocno naciągnąć skórę. Ograniczenie nie leży już więc 
po stronie maszyny a wyłącznie po stronie operatora. Nowe szczęki 
zostały tak zaprojektowane, że ich działanie jest bardziej delikatne i 
jednocześnie bardziej skuteczne. 
- Na początku musieliśmy się przestawić ze starego na nowy, ale te-
raz jak już pracujemy tylko na nowym, to nie mamy z tym żadnych 
problemów. Wszystko idzie gładko – opowiada Damian Kamiński o 
pracy na owijarce Jasopels MaxiStretch z nowym upgrade’m.
Szczęki chwytają delikatniej i nie pozostawiają śladu. 
- Dużo zależy od ustawień i od jakości skóry – mówi Kamiński.
Ponadto, co bardzo ważne, folia Wrap lepiej owija się dookoła skóry 
na prawidle, a skóra utrzymuje maksymalny naciąg i nie kurczy się 
po naciągnięciu.

JASOPELS MAXI STRETCH



POJEMNIK NA SKÓRY NAD STOŁEM DO NACIĄGANIA SKÓR 
NR KATALOGOWY 56300109

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

Przydatny przy transporcie skór.

 Może służyć do odwracania skór na drugą stronę 
  Może być używany razem z systemem próżniowego 

transportu skór

59200441
Wyłącznik bezpieczeństwa B&J

12500040
Płyn do polerowania

51600083
Uchwyt gumowy do noża  
– WRAP 15 x 25

51600134
Krążek sterujący, czarny

59200431
Element stykowy NO

51600092
Koła z gumową powłoką

 51600088
Koło rolki nawijającej

59200315
Fotokomórka 25 x 11 x 8

59200316
Taśma odblaskowa 5923-44003310

CZĘŚCI ZAMIENNE DO OWIJARKI WRAP

51600165
Czujnik magnetyczny 
do prawideł XL

51600081
Uchwyt do noża

50200417
Tłumik wibracji KG 
Ø25x15mmx6x16

59200403
Przycisk B&J, płaski, żółty

51600200
Nóż do folii,1.3 mm ck70

59100062
Zawór 2x3 / 2 NC Ø 6 – HDM

51600286
Rolka napinające - turkusowa 

30500027
Nóż "all round" do owijarki WRAP

51600183
Tarcza hamulca, specjalna stal

55300015
Rolka napinająca do owijarki 
WRAP 2015 - zestaw

51600184
Pierścień ślizgowy POM
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KARUZELA NA PRAWIDŁA – MODEL PODSTAWOWY 
NR KATALOGOWY 34500033

PODAJNIK TAŚMOWY NA PRAWIDŁA
NR KATALOGOWY 32500114

Cena w EUR za 3,7 m bez prawideł 

8.770,00

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

Dane techniczne

Wymiary  Dł.: 400 cm, szer.: 100 cm wys.: 104 cm

Napięcie  3x400 V + N + PE

Wtyczka   CEE16A + wtyczka

KW  max 0.4 32500115  Stół Jasopels z taśmą, moduł przedłużający, 2 m    798,00

Nr katalogowy  Nazwa produktu Cena

Karuzela na prawidła jest rozwiązaniem pozwalającym na optymali-
zację 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 podajnik o dł. 4 m 

4.850,00

Podajnik taśmowy na prawidła to bardzo dobre rozwiązanie  do du-
żych 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

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

Nr katalogowy  Nazwa produktu Cena
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Wysokiej jakości papier. Indywidualne oferty przy większych 
zamówieniach.
Rękawy są dostępne w różnych rozmiarach, więc bez trudu znaj-
dziesz produkt dostosowany do swoich potrzeb. 

Nowe, znakomite prawidła Easy Off produkowane są w czterech róż-
nych wariantach: 2 zwykłe rozmiary na samca i samicę i dwa w roz-
miarze 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

30200010  Prawidła Easy Off  XL, samica 16,25

  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

Nr katalogowy Nazwa produktu Cena

RĘKAWY

PRAWIDŁA EASY OFF

Samica    Samica XL    Samiec    Samiec XL     Samiec US 

Nr katalogowy Nazwa produktu 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, samica *

30300004  4  Rękaw Jasopels, samiec, 100 cm. / 500 szt. *

30300002  Rękaw Jasopels, samiec, 95 cm. / 500 szt. - US *

30300031  6  Rękaw Jasopels, samiec, 106 cm. / 500 szt. *

30300042  6  Rękaw Jasopels, samiec 106 cm./500 szt. PREMIUM *

30300006  7  Rękaw Jasopels, samiec, 112 cm. / 500 szt. *

  Pasują do prawidła XL, samiec *

SZYBKIE 
I ŁATWE

LUZOWANIE SKÓR

MASZYNY DO SKÓROWANIA
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34500007  Timer do wózka Jasopels Maxi   310,00

Nr katalogowy  Nazwa produktu Cena

34500007  Timer do wózka Jasopels Maxi   310,00

Nr katalogowy  Nazwa produktu Cena

Dane techniczne

Zasilanie  230 Volt 1P + n+PE

Wtyczka  CEE

Wymiary  Dł: 195 cm szer: 85 cm wys: 92 cm

KW maks.  0,25

WÓZEK JASOPELS MAXI
NR KATALOGOWY 34500005

Cena w EUR z  

1.340,00
Z wentylatorem, bez timera 

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

suszenia
 Łatwy w obsłudze

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

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

KW maks.  0,4 kW
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CZESARKA SOFT BRUSH
NR KATALOGOWY 31400001

Cena w EUR 

8.095,00

Dane techniczne

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

CZESARKA T3
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.

32750002
Szczotka, kolor mieszany
Włosie końskie, twardość 2

32750003
Szczotka, kolor naturalny
Włosie końskie, twardość 3

32750001
Szczotka, kolor czarny
Włosie końskie, twardość 1

51900005
Pasek zębaty podwójny, 815 mm, szeroki

51900004
Pasek zębaty podwójny, 815 mm, wąski

51900177
Podajnik

 

Dane techniczne

Zasilanie  3 x 400 Volt + N + PE, 1,5 kW

Zużycie powietrza  5 l./min. i maks. 8 barów

Wtyczka  CEE 16

Wymiary  Dł.: 250 cm,  szer.: 90 cm,  wys.: 130 cm

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 repre-
zentacyjnie i jest gotowa do wyceny.

 Łatwa w obsłudze
  Możliwość zainstalowania systemu odsysania do 

pozostałości trocin
 Podnosi futro i włosie

51900218  Ulepszone i wzmocnione ko?o pasowe i pasek  920,00

  zębaty do czesarki SoftBrush - zestaw

Nr katalogowy Nazwa produktu Cena

Cena w EUR 

1.350,00

NOWOŚĆ!
Mocniejszy i cichszy pas 

napędowy

33500000
Szczotka transparentna
Polyamid, twardość  2

32750004
Szczotka czarna
Polyamid, twardość 5

51900225
Szczotka spiralna, biała 
(Polyamid, twardość 3)

51900209
Szczotka spiralna, czarna
(Włosie końskie, twardość 2)
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52500016  Dmuchawa Kongskilde 4.0 kW, 400V, 50 Hz 1.345,00

52500018  Dmuchawa Kongskilde 5.5 kW, 400V, 50 Hz 1.879,00

32300018  Zwężka dozująca i dmuchawa Kongskilde 4.0 kW 2.710,00

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

Nr katalogowy Nazwa produktu Cena Dane techniczne

Zasilanie  3 x 400 Volt + N + PE

Zużycie powietrza  268 l/min. i 8 barów

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

KW maks.  6,4

Wtyczka  CEE 16 A + powietrze

CZESARKA JASOPELS T6
NR KATALOGOWY 32600003

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 sys-
temowi napowietrzania, który wdmuchuje powietrze do skór i usu-
wa trociny oraz kurz w jednym cyklu. Duża wydajność skraca proces 
i uszlachetnia skóry.

Nowa czesarka jest większa o 20 cm. Zamontowano 2 podajniki, za-
miast 1, co zwiększa prędkość procesu.

Do urządzenia należy podłączyć system odsysania, który odpro-
wadza trociny i kurz bezpośrednio do zbiornika.

Cena w EUR

21.610,00
Bez systemu odsysania, cyklonu i instalacji

Rynna boczna do T5
32300020
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CZESARKA JASOPELS T6

IMPONUJĄCE EFEKTY I OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
Podniesienie jakości produktu końcowego i poprawa wydajności produkcji to efekt jaki uzyskał hodowca John Junge 
dzięki nowej czesarce Jasopels T6

Nieosiągalne marzenie, jakim jest produkcja dużych skór w połącze-
niu z ich wysoką jakością stało się o wiele bliższe rzeczywistości po 
zakupie przez Johna Junge z Grindsted nowej czesarki do swojego 
centrum obróbczego.
- Z nową czesarką skóry są o wiele bardziej miękkie i gładkie. Cze-
sarka wdmuchuje powietrze również w głąb skór, wcześniej musieli-
śmy wykonywać tę czynność ręcznie. 
- Łatwo dostrzec, że maszyna czesze i podnosi włosie znacznie le-
piej, a co więcej, szacuję, że w tym roku udało nam się spakować 
skóry dwa razy szybciej, opowiada Johnn Junge, który na swojej fer-
mie posiada 6000 samic, a rocznie w swoim centrum obróbki skóru-
je ok. 30000 norek. 
Czesarka przerabia średnio 350 skór na godzinę.  
- Moglibyśmy poświęcić nawet cały dodatkowy dzień na czesanie, 
a to dlatego że jakość jest tak ważna. Widać doskonale, że włosie 
jest maksymalnie podniesione. Przedtem udawało nam się to tylko 
z pomocą metalowego grzebienia, mówi dalej John Junge. 

Prostota i zdumiewające efekty 
Czesarka ma wiele opcji ustawień, między innymi prędkości i ciśnie-
nia, które można dostosować, w zależności od rodzaju skóry i jej 
rozmiaru.
- Jest to dość prosta maszyna, którą praktycznie wszyscy pracowni-
cy naszego centrum mogą obsługiwać. Wystarczy przełączyć usta-
wienia na samce lub samice, następnie ustawić ciśnienie wg rodzaju 
skóry jaki będziemy obrabiać. To fenomenalne, jak miękkie i gładkie 
są skórki po wyjściu z maszyny, kontynuuje John Junge.
Podczas szczotkowania resztki trocin zostają usunięte z futra i zebra-
ne w pojemniku znajdującym się pod maszyną. 
- Resztki trocin ze skór które wyczesaliśmy zapełniły półtora po-
jemnika na śmieci. Po stronie futra zaś jest o wiele mniej trocin niż 
przedtem, stwierdza John Junge. 
Od ponad 30 lat jest on selekcjonerem domu aukcyjnego, wie za-
tem dokładnie, jak powinna wyglądać skórka. 
- Wypróbowaliśmy wiele czesarek i okazało się, że ta jest nie tylko 
lepsza, ona jest znacznie lepsza. Jestem naprawdę pod wrażeniem, 
a o to niełatwo, podsumowuje John Junge. 



Q-VEX CLIMA
NR KATALOGOWY 34100002

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

Rodzaj wody  Użytkowa

Ciśnienie  Min. 5 atmosfer

Wtyczka  CEE 32 A + powietrze  + woda

  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

Cena w EUR bez instalacji

10.798,00

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:

13.500,00
NR KATALOGOWY 34200004

Do 240 m3, bez montażu, EUR: 

17.560,00

Nawilżacz powietrza do magazynu i suszarni z higrostatem i 2 
zaworami. Bardzo wydajny.
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33300009  Sprężarka śrubowa 7,5kW Reno Monzun, 10HK,  *

  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. *

Nr katalogowy Nazwa produktu Cena

SPRĘŻARKI 

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 obecno-
ści wody w wentylach lub w silniku. Pierwszy problem nie jest aż 
tak poważny – wystarczy odczekać chwilę i kwestia jest rozwiąza-
na, 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-

dów.  Przede wszystkim – jej pojemność jest większa niż pojem-
ność 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 skonden-
sowana 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 osusza-
cza chłodniczego. Jest to najtańsza opcja zabezpieczenia się przed 
przestojami w pracy i drogimi naprawami. 

BRAK PROBLEMÓW ZE SPRĘŻARKĄ  
I WODĄ W SPRĘŻONYM POWIETRZU

MASZYNY DO SKÓROWANIA
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JASOPELS CLIMA

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE DO TWOJEJ SUSZARNI!

 Dostępne w 4 rozmiarach: 2000, 5000, 7000 i 10 000 m3 - 
 mamy rozwiązanie dla każdej suszarni!

  Jasopels Clima jest w stanie ogrzać, chłodzić, nawilżać lub 
osuszać powietrze.

  Świetnie radzi sobie z wysokimi temperaturami 
zewnętrznymi i wysoką wilgotnością.

  Brak recyrkulacji powietrza. Dzięki Jasopels Clima możesz 
zapewnić najbardziej optymalny klimat w swojej suszarni.

  100% świeże powietrze w suszarni.

JASOPELS CLIMA



Dwa lata temu firma Jasopels obiecała hodowcy norek Erikowi Chri-
stensenowi urządzenie do suszenia, które zarówno poprawi jak i 
uprości pracę w suszarni.
- Nasze stare urządzenie do suszenia nie działało wystarczająco do-
brze. Jeśli oskórowaliśmy 2000 zwierząt dziennie, musieliśmy po-
nownie wysuszyć nawet 300 skór. Teraz zmniejszyliśmy tę liczbę do 
ok. 20 skórek, więc trzeba powiedzieć, że Jasopels dotrzymał obiet-
nicy, mówi Erik Christensen, który ma farmę norek z 9 000 samic, a w 
sezonie skóruje około. 50 000 norek.
Główną zaletą nowego systemu suszenia jest to, że temperatura 
powietrza jest regulowana na wejściu, przy jednoczesnej ciągłej 
wymianie powietrza. Działanie urządzenia jest proste i przynosi 
optymalne efekty.
- Widzimy, że nasze skórki są naprawdę dobrej jakości i raczej nie wi-
dzimy już skór, które po wyschnięciu są sztywne jak deska, podkre-
śla Erik Christensen.
Poprzednie urządzenie wymagało codziennej kontroli i stałego 
nadzoru.
- W przeszłości czasem nie spałem w nocy, zastanawiając się, czy 
skórki będą suche kiedy rano wejdę do hali. To naprawdę wspania-
łe, że teraz mogę teraz skupić się tylko na skórowaniu. Działa to na-
prawdę dobrze, i tak było przez cały ten sezon, mówi Erik Christen-
sen.

Suszenie nie wymaga 24 godzinnego nadzoru
Klaus Hermansen z Bøgballe Mink w Uldum zainstalował suszarkę 
Jasopels w 2018 roku, ponieważ wcześniejsze rozwiązania stały się 
zbyt czasochłonne.
- Wcześniej mieliśmy maszynę, która była tak naprawdę zbyt mała. 
Musieliśmy ciągle regulować system i włączać i wyłączać osuszacz. 
Musieliśmy też ciągle być w suszarni, podkreśla Klaus Hermansen, 
który ma 10 000 samic na swojej farmie norek. Otrzymywaliśmy też 
zbyt wiele skór, które wymagały dosuszenia.
Szacuje, że na każde 1000 skór musiał wcześniej dosuszać około 100. 

- To się całkowicie zmieniło, ponieważ nowy system działa 24 godzi-
ny na dobę, a urządzenie zapewnia równomierne suszenie, nawet 
gdy dopiero wwozimy skórki do suszarni, zauważa Klaus Herman-
sen.
Od czasu instalacji w 2018 roku firma Jasopels zaktualizowała sys-
tem operacyjny, wprowadzając kilka zmian oprogramowania, moż-
liwość zdalnego sterowania i monitorowania systemu.
- Jasopels doskonale wykorzystuje energię, aby urządzenie działało 
optymalnie. Dzięki nowemu systemowi musimy teraz dosuszać bar-
dzo niewiele skór, więc wiele osiągnęliśmy, mówi Klaus Hermansen, 
który dodatkow podkreśla, że dzięki nowemu procesowi suszenia 
skórki są bardziej miękkie i gładkie. 

JASOPELS CLIMA 

SPOKOJNY SEN I MNIEJ DODATKOWEGO SUSZENIA DZIĘKI 
JASOPELS CLIMA
Nowy, w pełni automatyczny system suszenia Jasopels zapewnił hodowcom Erikowi Christensenowi i Klausowi Her-
mansenowi mniej dodatkowego suszenia skór i ułatwił przepływ pracy na fermie.
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Dane techniczne

Zużycie powietrza  0,75 l/min. – 8 barów

Wymiary  Dł.: 41 cm, szer.: 34 cm, wys.: 34 cm

Wtyczka  Powietrze

METKOWNICA
NR KATALOGOWY 32300033

Metkownica ma magazynek przystosowany do wszystkich rodza-
jów metek.

Cena w EUR 

3.365,00

30400008
Zszywki Senco B05 / 8mm

51600004
Sprężyna 0,3x3x130

321

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

Nr katalogowy Nazwa produktu Cena

ZNACZENIE SKÓR
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ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU 
W NASZYM SZKOLENIU!
Dzięki urządzeniom do obróbki skór firmy Jasopels skórowa-
nie odbywa się szybko i bez problemów – pozwala to na za-
pewnienie optymalnych warunków pracy oraz wysoką jakość 
gotowego produktu. 
Jeszcze nigdy wcześniej Jasopels nie podejmował tak wielu starań, 
aby zaoferować hodowcom zwierząt futerkowych jak najlepsze pro-
dukty w dziedzinie obróbki skór, niezależnie od tego czy są oni za-
interesowani całym procesem skórowania, czy poszczególnymi ma-
szynami. 

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 profesjonal-
nie wykonane urządzenia.  
Wszystkie urządzenia zostały opracowane i zaprojektowane w opar-
ciu 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 poddawa-
ne dokładnym testom. Dzięki temu mamy pewność, że otrzymu-
ją Państwo wyłącznie produkty najwyższej jakości. Równocześnie 
przykładamy bardzo dużą wagę do osiągnięcia jak najwyższej funk-
cjonalności naszych maszyn. 

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. Dzię-
ki 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 fir-
ma Jasopels oferuje praktyczne szkolenia, których celem jest prze-
kazanie 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 Master-
Skin i Jasopels MasterCut.

Dzięki szkoleniom uczestnicy mogą nabyć umiejętności po-
trzebne do zapewnienia sprawnego przebiegu procesu obróbki 
skór – nawet w okresach wzmożonego obciążenia, kiedy ewentu-
alnie trzeba wymienić zużytą część – wznowienie produkcji będzie 
możliwe znacznie szybciej.
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UPGRADE BĘBNÓW

ZOPTYMALIZUJ BĘBNOWANE 

Zakończyliśmy właśnie modernizację naszych niebieskich bęb-
nów. Testy przeprowadzone z pomocą naszych klientów wykazały, 
że dzięki modernizacji można uzyskać bardziej efektywne i krótsze 
czyszczenie, ponieważ zwiększyliśmy prędkość obrotową urzą-
dzenia. Testy wykazały również, że poprzez zwiększenie prędkości 
opróżniania, jego czas ulega skróceniu, dzięki czemu bęben jest cał-
kowicie pusty po każdym użytkowaniu.

Wykorzystaj w pełni swoją mizdrownicę dzięki naszym aktualiza-
cjom.
Jedno z najnowszych rozwiązań w mizdrownicy T4/T5 i T6 to zmini-
malizowanie ilości tłuszczu na skrobaku do trzpienia. Wiąże się to z 
mniejszą ilością pracy przy codziennej konserwacji i niższym zuży-
ciem trocin na trzpieniu. 
Skontaktuj się z jednym z naszych sprzedawców, aby dowiedzieć się 
więcej o tej i innych aktualizacjach mizdrownicy. 

UPGRADE MIZDROWNIC T4/T5/T6

CENA: 
950,- EUR

+MONTAŻ

I DOSTAWA
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UPGRADE OWIARKI MAXI STRETCH T5

CZYM DLA CIEBIE JEST ROZMIAR?

Po ostatnim sezonie, w którym 175 urządzeń naszej marki działa-
ło w centrach obróbki oraz po przeprowadzeniu własnych testów 
na 25.000 skór, możemy stwierdzić, że nowa aktualizacja przynosi 
rewolucyjne rezultaty. Porównując z konkurencyjnymi maszynami 
starszej generacji nowy Maxi Stretch naciąga do 45% skór do więk-
szego rozmiaru. Biorąc pod uwagę owijarki nowszej generacji, skóra 
osiąga większy rozmiar w 20% przypadków. 

TO INWESTYCJA KTÓRA ZWRACA SIĘ PO PIERWSZYM ROKU!  

UPGRADE CZESAREK T4/T5

Zmodernizowane urządzenie T4/T5 zostało wielokrotnie wypróbo-
wane zarówno przez nas jak i wielu hodowców, którzy odwiedzi-
li nas w Bording, testując jego działanie na własnych skórach. Wy-
niki tych testów były znakomite, i wielu hodowców już zamówiło 
zmodernizowaną maszynę. W obecnych warunkach rynkowych za 
skórę, która została wyczesana za pomocą naszego ulepszonego 
urządzenia, można zarobić od 5 do 15 DKK więcej. Taka inwestycja 
zwraca się w krótkim czasie, a także oszczędza pracownikom wy-
czesywania ręcznego.

„TWOJE URZĄDZENIE ZROBI TO ZA CIEBIE”

FØR

EFTER

CENA: 
3.900,- EUR 

+DOSTAWA

CENA: 
9.500,- EUR 

+MONTAŻ

I DOSTAWA
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DANE TECHNICZNE MASZYN

Strona Nazwa produktu Nr katalogowy Wymiary    Waga Zasilanie Moc Zużycie powietrza Typy podłączeń

9 Karmiarka Jasopels 700  40100004 Dł.: 255 cm. szer.: 87 cm. wys.: 150 cm. 760 kg.    

11 Karmiarka Jasopels 950  40100007 Dł.: 325 cm. szer.: 92 cm. wys.: 150 cm. 722 kg.    

12 Karmiarka Jasopels 1500 - 1320 L  40100010 Dł.: 380 cm. szer.: 92 cm. wys.: 155 cm. 807 kg.    

12 Karmiarka Jasopels 1500 - 1520 L  40100012 Dł.: 380 cm. szer.: 92 cm. wys.: 169 cm. 858 kg.    

13 Karmiarka Jasopels 2000  40100013 Dł.: 435 cm. szer.: 92 cm. wys.: 169 cm. 1073 kg.    

18 Wózek Jasopels do selekcji  12600046 Dł.: 152 cm. szer.: 60 cm. wys.: 164 cm.  150 kg. 1 x 230 V+ N + PE   

19 Wózek Jasopels do pomiaru długości  32300032 Dł.: 152 cm. szer.: 60 cm. wys.: 130 cm. 55 kg.  Bateria   

20 Wózek Jasopels na tuszki - model 9 półek  32500003 Dł.: 215 cm. szer.: 95 cm. wys.: 194 cm. 222 kg.    

20 Wózek Jasopels na tuszki - model 8 półek  32500004 Dł.: 215 cm. szer.: 95 cm. wys.: 194 cm. 202 kg.    

21 Bęben Jasopels XL do tuszek  32400013 Dł.: 400 cm. szer.: 180 cm. wys.: 200 cm. 1167 kg. 3 x 400 V + N + PE 6 Kw  CEE 16A 

21 Jednostka sterująca do Bębna XL do tuszek   Dł.: 65 cm. szer.: 56 cm. wys.: 129 cm. 85 kg.    

22 Bęben Jasopels do tuszek  32400012 Dł.: 240 cm. szer.: 175 cm. wys.: 210 cm. 748 kg. 3 x 400 V+ N + PE 3 Kw  CEE 16A

22 Bęben Jasopels do tuszek z zamykaną pokrywą, prawy  32400002 Dł.: 230 cm. szer.: 124 cm. wys.: 182 cm. 400 kg. 3 x 400 V + N + PE 1,5 Kw 0,05l./min., 8 bar CEE 16A + powietrze 

22 Bęben Jasopels do tuszek z zamykaną pokrywą, lewy  32400003 Dł.: 230 cm. szer.: 124 cm. wys.: 182 cm. 400 kg. 3 x 400 V + N + PE 1,5 Kw 0,05l./min., 8 bar CEE 16A + powietrze

24 Podgrzewacz do trocin  32500058 Dł.: 215 cm. szer.: 75 cm. wys.: 190 cm. 355 kg. 3 x 400 V + N + PE 3,75 Kw  CEE 16A 

24 Bęben Jasopels do czyszczenia skór  32400011 Dł.: 370 cm. szer.: 170 cm. wys.: 180 cm. 670 kg. 3 x 400 V + N + PE 3 Kw  CEE 16A

25 Bęben Jasopels do skór z zamykaną pokrywą, lewy  32400010 Dł.: 272 cm. szer.: 126 cm. wys.: 199 cm. 516 kg. 3 x 400 V + N + PE 1,5 Kw 2 l./min., max 8 bar CEE 16A + powietrze 

25 System odsysania do bębna do tuszek i bębna do skór  32200025 Dł.: 135 cm. szer.: 66 cm. wys.: 250 cm. 95 kg. 3 x 400 V + PE 2,2 Kw  CEE 16A 

27 Obcinarka Jasopels do łap  32100040 Dł.: 65 cm. szer.: 58,5 cm. wys.: 155 cm. 180 kg. 3 x 400 V + N + PE 0,3 Kw 60 l./min., 8 bar CEE 16A + powietrze

29 Jasopels MasterCut  32100079 Dł.: 95 cm. szer.: 125 cm. wys.: 165 (+50) cm. 415 kg

31 Rozcinarka Jasopels T4 XL  32100006 Dł.: 120 cm. szer.: 65 cm. wys.: 120 cm. 190 kg. 1 x 230 V + N + PE 0,3 Kw 600 l./min., 8 bar 230V + powietrze 

33 Jasopels MaxiHook T5, prawy  32100009 Dł.: 130 cm. szer.: 50 cm. wys.: 66 cm. 95 kg. 1 x 230 V + N + PE 1,1 Kw 2 l./cykl, max 8 bar 230V - AC/DC + powietrze

33 Jasopels Maxihook T5, lewy  32100010 Dł.: 130 cm. szer.: 50 cm. wys.: 66 cm. 95 kg. 1 x 230 V + N + PE 1,1 Kw 2 l./cykl, max 8 bar 230V - AC/DC + powietrze 

34 Stół do skórowania z nierdzewnym blatem  32100039 Dł.: 110 cm. szer.: 125 cm. wys.: 113 cm. 110 kg.    

34 Dodatkowy blat do stołu do skórowania   Dł.: 117 cm. szer.: 45 cm. wys.: 92 cm. 42 kg.    

35 Słup Jasopels poziomy T4 XL  32100011 Dł.: 130 cm. szer.: 80 cm. wys.: 150 cm. 203 kg. 3 x 400 V + PE 1,5 Kw 2,0 l./min., 8 bar CEE 16A + powietrze

35 Jasopels MasterSkin  32100077 Dł.: 240 cm. szer.: 80 cm. wys.: 160 cm. 470 kg. 3 x 400 V + N + PE 2,78 Kw 2,0 l./min., 8 bar CEE 16A + powietrze

36 Słup Jasopels Automatic pionowy  32100041 Dł.: 135 cm. szer.: 82 cm. wys.: 220 cm. 230 kg. 3 x 400 V + N + PE 2,2 Kw  CEE 16A - AC/DC 

36 Słup Jasopels pionowy  32100013 Dł.: 126 cm. szer.: 80 cm. wys.: 214 cm. 162 kg. 3 x 400 V+ N + PE 2,2 Kw  CEE 16A - AC/DC 

38 Jasopels Robot XXL  31200004 Dł.: 125 cm. szer.: 230 cm. wys.: 175 cm. 850 kg. 3 x 400 V + N + PE 3,75 Kw 600 l./min., min. 8 bar CEE 16A - AC/DC + powietrze

41 Mizdrownica Jasopels T6  32200006 Dł.: 500 cm. szer.: 115 cm. wys.: 200 cm. 1410 kg. 3 x 400 V + N + PE 15,88 Kw 10 l./min., 8 bar CEE 32A - AC/DC  + powietrze  + woda

41 Jednostka sterująca do Mizdrownicy T6   Dł.: 60 cm. szer.: 40 cm. wys.: 190 cm.     

44 Mizdrownica Jasopels T4 XL  32200004 Dł.: 440 cm. szer.: 100 cm. wys.: 190 cm.  1010 kg. 3 x 400 V + N + PE 13,68 Kw 10 l./min.,  8 bar CEE 32A + powietrze

45 Mizdrownica obrotowa Jasopels 4000 XXL  33100003 Dł.: 238 cm. szer.: 125 cm. wys.: 184 cm. 405 kg. 3 x 400 V + N + PE 2,24 Kw 5 l./min., 8 bar CEE 16A + powietrze

46 Mizdrownica Jasopels 1-beam  32200067 Dł.: 250 cm. szer.: 75 cm. wys.: 120 cm. 240 kg. 1x240 VAC 50 Hz  6 bar og 20 l/min. CEE 16 A 

47 Pompa Jasopels do tłuszczu  32200024 Dł.: 150 cm. szer.: 90 cm. wys.: 200 cm. 205 kg. 3 x 400 V + N + PE 7,7 Kw  CEE 16A  + 4x1,5; 7x1,5 do podłączenia z mizdrownicą

47 Bęben Jasopels do czyszczenia skór od wew. strony  32200036 Dł.: 240 cm. szer.: 110 cm. wys.: 130 cm. 223 kg. 3 x 400 V + PE 0,55 Kw  CEE 16A 

52 Maszyna piorąca do skór  32300025 Dł.: 91,5 cm. szer.: 113,5 cm. wys.: 141 cm.  1 x 220-240 V, 3 AC 1,8 Kw  

55 Owijarka Jasopels WRAP T6 Maxi Stretch  32300004 Dł.: 80 cm. szer.: 80 cm. wys.: 125 cm. 185 kg. 1 x 230 V + N + PE 1,5 Kw 40 l./min., min. 8 bar 230V - AC/DC + powietrze 

58 Karuzela Na Prawidła – Model Podstawowy  34500033 Dł.: 372 cm. szer.: 60 cm wys.: 101 cm.   1x220 V+N+PE Max 0,4 Kw  CEE 16 A

58  Podajnik Taśmowy Na Prawidła  32500114 Dł.: 400 cm szer.: 100 cm wys.: 104 cm  3x400 V+N+PE Max 0,4 Kw  CEE 16 A + stik

60 Wózek Jasopels Maxi  34500004 Dł.: 195 cm. szer.: 85 cm. wys.: 100 cm. 112 kg. 1 x 230 V + N + PE 0,25 Kw  CEE 16A dwubiegunowa wtyczka

60 Wózek Jasopels Maxi model wysoki  34500038 Dł.: 190 cm. szer.: 80 cm. wys.: 92 cm. 126 kg.

61 Czesarka Jasopels Soft Brush  31400001 Dł.: 250 cm. szer.: 90 cm. wys.: 130 cm. 202 kg. 3 x 400 V + N + PE 0,92 Kw 50 l./min., max 8 bar CEE 16A + powietrze

61 Czesarka Jasopels T3  32300014 Dł.: 55 cm. szer.: 28 cm. wys.: 63 cm. 36 kg. 3 x 400 V + PE 0,37 Kw 1 l./min., 8 bar CEE 16A

62 Czesarka Jasopels T6  32500001 Dł.: 200 cm. szer.: 90 cm. wys.: 160 cm. 458 kg. 3 x 400 V + N + PE 6,4 Kw 268 l./min., 8 bar CEE 16A + powietrze

64 Jasopels Q-Vex Clima  34100002 Dł.: 60 cm. szer.: 60 cm. wys.: 183 cm. 125 kg.  3 x 400 V + N + PE 9,4 Kw Przepływ pow. 16.060 m3/godz. CEE 32A + powietrze + woda

          Element grzewczy  9 kW 

          Sprężone powietrze 5 ATM 

64 Nawilżacz powietrza  34400002 Dł.: 21 cm. szer.: 30 cm. wys.: 40 cm. 15 kg. 1 x 230 V + N + PE 0,3 Kw  w terminalu + powietrze + woda

68 Metkownica Jasopels T2  32300033 Dł.: 41 cm. szer.: 34 cm. wys.: 34 cm. 15 kg.   0,75 l./min. - 8 bar powietrze
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DANE TECHNICZNE MASZYN

Strona Nazwa produktu Nr katalogowy Wymiary    Waga Zasilanie Moc Zużycie powietrza Typy podłączeń

9 Karmiarka Jasopels 700  40100004 Dł.: 255 cm. szer.: 87 cm. wys.: 150 cm. 760 kg.    

11 Karmiarka Jasopels 950  40100007 Dł.: 325 cm. szer.: 92 cm. wys.: 150 cm. 722 kg.    

12 Karmiarka Jasopels 1500 - 1320 L  40100010 Dł.: 380 cm. szer.: 92 cm. wys.: 155 cm. 807 kg.    

12 Karmiarka Jasopels 1500 - 1520 L  40100012 Dł.: 380 cm. szer.: 92 cm. wys.: 169 cm. 858 kg.    

13 Karmiarka Jasopels 2000  40100013 Dł.: 435 cm. szer.: 92 cm. wys.: 169 cm. 1073 kg.    

18 Wózek Jasopels do selekcji  12600046 Dł.: 152 cm. szer.: 60 cm. wys.: 164 cm.  150 kg. 1 x 230 V+ N + PE   

19 Wózek Jasopels do pomiaru długości  32300032 Dł.: 152 cm. szer.: 60 cm. wys.: 130 cm. 55 kg.  Bateria   

20 Wózek Jasopels na tuszki - model 9 półek  32500003 Dł.: 215 cm. szer.: 95 cm. wys.: 194 cm. 222 kg.    

20 Wózek Jasopels na tuszki - model 8 półek  32500004 Dł.: 215 cm. szer.: 95 cm. wys.: 194 cm. 202 kg.    

21 Bęben Jasopels XL do tuszek  32400013 Dł.: 400 cm. szer.: 180 cm. wys.: 200 cm. 1167 kg. 3 x 400 V + N + PE 6 Kw  CEE 16A 

21 Jednostka sterująca do Bębna XL do tuszek   Dł.: 65 cm. szer.: 56 cm. wys.: 129 cm. 85 kg.    

22 Bęben Jasopels do tuszek  32400012 Dł.: 240 cm. szer.: 175 cm. wys.: 210 cm. 748 kg. 3 x 400 V+ N + PE 3 Kw  CEE 16A

22 Bęben Jasopels do tuszek z zamykaną pokrywą, prawy  32400002 Dł.: 230 cm. szer.: 124 cm. wys.: 182 cm. 400 kg. 3 x 400 V + N + PE 1,5 Kw 0,05l./min., 8 bar CEE 16A + powietrze 

22 Bęben Jasopels do tuszek z zamykaną pokrywą, lewy  32400003 Dł.: 230 cm. szer.: 124 cm. wys.: 182 cm. 400 kg. 3 x 400 V + N + PE 1,5 Kw 0,05l./min., 8 bar CEE 16A + powietrze

24 Podgrzewacz do trocin  32500058 Dł.: 215 cm. szer.: 75 cm. wys.: 190 cm. 355 kg. 3 x 400 V + N + PE 3,75 Kw  CEE 16A 

24 Bęben Jasopels do czyszczenia skór  32400011 Dł.: 370 cm. szer.: 170 cm. wys.: 180 cm. 670 kg. 3 x 400 V + N + PE 3 Kw  CEE 16A

25 Bęben Jasopels do skór z zamykaną pokrywą, lewy  32400010 Dł.: 272 cm. szer.: 126 cm. wys.: 199 cm. 516 kg. 3 x 400 V + N + PE 1,5 Kw 2 l./min., max 8 bar CEE 16A + powietrze 

25 System odsysania do bębna do tuszek i bębna do skór  32200025 Dł.: 135 cm. szer.: 66 cm. wys.: 250 cm. 95 kg. 3 x 400 V + PE 2,2 Kw  CEE 16A 

27 Obcinarka Jasopels do łap  32100040 Dł.: 65 cm. szer.: 58,5 cm. wys.: 155 cm. 180 kg. 3 x 400 V + N + PE 0,3 Kw 60 l./min., 8 bar CEE 16A + powietrze

29 Jasopels MasterCut  32100079 Dł.: 95 cm. szer.: 125 cm. wys.: 165 (+50) cm. 415 kg

31 Rozcinarka Jasopels T4 XL  32100006 Dł.: 120 cm. szer.: 65 cm. wys.: 120 cm. 190 kg. 1 x 230 V + N + PE 0,3 Kw 600 l./min., 8 bar 230V + powietrze 

33 Jasopels MaxiHook T5, prawy  32100009 Dł.: 130 cm. szer.: 50 cm. wys.: 66 cm. 95 kg. 1 x 230 V + N + PE 1,1 Kw 2 l./cykl, max 8 bar 230V - AC/DC + powietrze

33 Jasopels Maxihook T5, lewy  32100010 Dł.: 130 cm. szer.: 50 cm. wys.: 66 cm. 95 kg. 1 x 230 V + N + PE 1,1 Kw 2 l./cykl, max 8 bar 230V - AC/DC + powietrze 

34 Stół do skórowania z nierdzewnym blatem  32100039 Dł.: 110 cm. szer.: 125 cm. wys.: 113 cm. 110 kg.    

34 Dodatkowy blat do stołu do skórowania   Dł.: 117 cm. szer.: 45 cm. wys.: 92 cm. 42 kg.    

35 Słup Jasopels poziomy T4 XL  32100011 Dł.: 130 cm. szer.: 80 cm. wys.: 150 cm. 203 kg. 3 x 400 V + PE 1,5 Kw 2,0 l./min., 8 bar CEE 16A + powietrze

35 Jasopels MasterSkin  32100077 Dł.: 240 cm. szer.: 80 cm. wys.: 160 cm. 470 kg. 3 x 400 V + N + PE 2,78 Kw 2,0 l./min., 8 bar CEE 16A + powietrze

36 Słup Jasopels Automatic pionowy  32100041 Dł.: 135 cm. szer.: 82 cm. wys.: 220 cm. 230 kg. 3 x 400 V + N + PE 2,2 Kw  CEE 16A - AC/DC 

36 Słup Jasopels pionowy  32100013 Dł.: 126 cm. szer.: 80 cm. wys.: 214 cm. 162 kg. 3 x 400 V+ N + PE 2,2 Kw  CEE 16A - AC/DC 

38 Jasopels Robot XXL  31200004 Dł.: 125 cm. szer.: 230 cm. wys.: 175 cm. 850 kg. 3 x 400 V + N + PE 3,75 Kw 600 l./min., min. 8 bar CEE 16A - AC/DC + powietrze

41 Mizdrownica Jasopels T6  32200006 Dł.: 500 cm. szer.: 115 cm. wys.: 200 cm. 1410 kg. 3 x 400 V + N + PE 15,88 Kw 10 l./min., 8 bar CEE 32A - AC/DC  + powietrze  + woda

41 Jednostka sterująca do Mizdrownicy T6   Dł.: 60 cm. szer.: 40 cm. wys.: 190 cm.     

44 Mizdrownica Jasopels T4 XL  32200004 Dł.: 440 cm. szer.: 100 cm. wys.: 190 cm.  1010 kg. 3 x 400 V + N + PE 13,68 Kw 10 l./min.,  8 bar CEE 32A + powietrze

45 Mizdrownica obrotowa Jasopels 4000 XXL  33100003 Dł.: 238 cm. szer.: 125 cm. wys.: 184 cm. 405 kg. 3 x 400 V + N + PE 2,24 Kw 5 l./min., 8 bar CEE 16A + powietrze

46 Mizdrownica Jasopels 1-beam  32200067 Dł.: 250 cm. szer.: 75 cm. wys.: 120 cm. 240 kg. 1x240 VAC 50 Hz  6 bar og 20 l/min. CEE 16 A 

47 Pompa Jasopels do tłuszczu  32200024 Dł.: 150 cm. szer.: 90 cm. wys.: 200 cm. 205 kg. 3 x 400 V + N + PE 7,7 Kw  CEE 16A  + 4x1,5; 7x1,5 do podłączenia z mizdrownicą

47 Bęben Jasopels do czyszczenia skór od wew. strony  32200036 Dł.: 240 cm. szer.: 110 cm. wys.: 130 cm. 223 kg. 3 x 400 V + PE 0,55 Kw  CEE 16A 

52 Maszyna piorąca do skór  32300025 Dł.: 91,5 cm. szer.: 113,5 cm. wys.: 141 cm.  1 x 220-240 V, 3 AC 1,8 Kw  

55 Owijarka Jasopels WRAP T6 Maxi Stretch  32300004 Dł.: 80 cm. szer.: 80 cm. wys.: 125 cm. 185 kg. 1 x 230 V + N + PE 1,5 Kw 40 l./min., min. 8 bar 230V - AC/DC + powietrze 

58 Karuzela Na Prawidła – Model Podstawowy  34500033 Dł.: 372 cm. szer.: 60 cm wys.: 101 cm.   1x220 V+N+PE Max 0,4 Kw  CEE 16 A

58  Podajnik Taśmowy Na Prawidła  32500114 Dł.: 400 cm szer.: 100 cm wys.: 104 cm  3x400 V+N+PE Max 0,4 Kw  CEE 16 A + stik

60 Wózek Jasopels Maxi  34500004 Dł.: 195 cm. szer.: 85 cm. wys.: 100 cm. 112 kg. 1 x 230 V + N + PE 0,25 Kw  CEE 16A dwubiegunowa wtyczka

60 Wózek Jasopels Maxi model wysoki  34500038 Dł.: 190 cm. szer.: 80 cm. wys.: 92 cm. 126 kg.

61 Czesarka Jasopels Soft Brush  31400001 Dł.: 250 cm. szer.: 90 cm. wys.: 130 cm. 202 kg. 3 x 400 V + N + PE 0,92 Kw 50 l./min., max 8 bar CEE 16A + powietrze

61 Czesarka Jasopels T3  32300014 Dł.: 55 cm. szer.: 28 cm. wys.: 63 cm. 36 kg. 3 x 400 V + PE 0,37 Kw 1 l./min., 8 bar CEE 16A

62 Czesarka Jasopels T6  32500001 Dł.: 200 cm. szer.: 90 cm. wys.: 160 cm. 458 kg. 3 x 400 V + N + PE 6,4 Kw 268 l./min., 8 bar CEE 16A + powietrze

64 Jasopels Q-Vex Clima  34100002 Dł.: 60 cm. szer.: 60 cm. wys.: 183 cm. 125 kg.  3 x 400 V + N + PE 9,4 Kw Przepływ pow. 16.060 m3/godz. CEE 32A + powietrze + woda

          Element grzewczy  9 kW 

          Sprężone powietrze 5 ATM 

64 Nawilżacz powietrza  34400002 Dł.: 21 cm. szer.: 30 cm. wys.: 40 cm. 15 kg. 1 x 230 V + N + PE 0,3 Kw  w terminalu + powietrze + woda

68 Metkownica Jasopels T2  32300033 Dł.: 41 cm. szer.: 34 cm. wys.: 34 cm. 15 kg.   0,75 l./min. - 8 bar powietrze



NIERDZEWNE

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

W ofercie posiadamy klatki i kotniki model polski oraz klatki pię-
trowe. 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. 

Nr katalogowy Nazwa produktu Cena

20100197  Górna część klatki piętrowej 3D z niebieską 

  przegrodą PVC Premium, z drzwiczkami przednimi  *

20100019  Górna część 14” dla 3 norek

  14”x77”x18” z przednimi drzwiczkami i siatką  *

20100016  Górna część 6-komorowa 27”

  z przednimi drzwiczkami, całkowicie PREMIUM  * 

20300018  6/90 cm MAXI górna siatka 

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

20300019  6/90 cm ¾”x1”

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

  nierdzewną siatką do karmy *

20100023  6/90 cm MAXI

  z 2 x MAXI PREMIUM, śred. 2,45 mm *

20100198  Górna część klatki piętrowej 3D z niebieską przegrodą

  PVC Premium, z drzwiczkami przednimi *

20100006  Góna część 14” dla 3 norek

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

20100002  Górna część, 6-komorowa 27”

  Z drzwiczkami przednimi, całkowicie PREMIUM *

20300004  6/90 cm MAXI górna siatka 

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

20300009  6/90 cm ¾”x1” 

  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  

  całkowicie nierdzewna *

20100010  6/90 cm MAXI

  Z 2 x MAXI PREMIUM śred. 2,45 mm *

KLATKI ZŁOŻONE  KLATKI DO ZŁOŻENIA

Wszystkie klatki są także dostępne w opcji nierdzewnej

Nr katalogowy Nazwa produktu Cena
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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

Drzwiczki są także dostępne w opcji nierdzewnej

NIGDY WIĘCEJ PRZYTRZAŚNIĘTYCH PALCÓW          

Nowe zamknięcie do kotników

Nasz zespół nieustannie pracuje nad tym, żeby codzienna praca na 
farmie była jeszcze prostsza. Przedstawiamy nowe rozwiązanie, któ-
re ucieszy każdego hodowcę. Nowe zamykanie pasuje do wszyst-
kich modeli kotników, i można nim zastąpić zamknięcie starego 
typu.

Zamów próbkę u swojego przedstawiciela!

OPATENTOWANE

Polski model wybiegu posiada, w odróżnieniu od modelu duń-
skiego, drzwiczki umieszczone w górnej części klatki. Są one zro-
bione 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.

WYBIEGI I KOTNIKI

75

KOTNIKI



KOTNIKI

KOTNIKI XL-BOX

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" *

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 *

KOTNIKI

Naszym priorytetem jest dostarczanie produktów o wysokiej trwa-
łości i funkcjonalności, dlatego mamy przyjemność przedstawić naj-
bardziej 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.

Oferujemy sprzedaż wielu typów kotników w atrakcyjnych cenach.

  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
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Nr katalogowy 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” *

WKŁADY

SIATKI W PANELACH I SIATKI REPARACYJNE MOŻEMY PRZYGOTOWAĆ 
KAŻDĄ FORMĘ SIATKI ZGOD-
NIE Z PAŃSTWA ŻYCZENIEM

20100088  1  Spód, COMBI, 36” x 77”, 1” x 1” 1,5” 2,45 mm, premium *

20200059  2  Spód, nierdzewny, 45” x 77”, 2,45mm,  *

  zagięty 9 x 1” + 17” x 1,5 x 1,5 + 1 x 2” 

2010  3  Spód, siatka reparacyjna, COMBI,  *

  36” x 12”, 1” x 1” x 1,5”, 2,45 mm, premium 

20100208  4  Siatka reparacyjna do przegrody, 5,5” x 36”, 0,5” x 1”, premium *

21100023  5   O-ring, nierdzewny, ø 120 x 13,5 mm *

2110  6  O-ring, nierdzewny, ø 128,4 x 13,5 mm *

20100074  7  Siatka do karmy 1” x 1” 8” x 77” 2,00 mm *

20200045  8  Siatka do karmy, nierdzewna, 1” x 1” 9” x 77” 2,00 mm *

20100105  9  Siatka na drzwiczki 12" x 9"  1" x 1" 2,00 mm premium *

20200069  10  Siatka na drzwiczki 12" x 9"  1" x 1" 2,00 mm nierdzewna *

20100119  11  Siatka na drzwiczki 12” x 11”  0,5" x 1" 1,65/1,83 mm premium *

20200074  12  Siatka na drzwiczki 12” x 11”  0,5" x 1" 1,75 mm nierdzewna *

20200077  13  Siatka na drzwiczki 12” x 11”  COMBI 1,75 mm nierdzewna *

20100138  14  Drzwiczki do wybiegu 6-komorowego 12” x 11” COMBI *

21200027  15  Front 6 komorowy, sklejka brzozowa, 

  206 cm, ø 120 / 130 mm, kompletny *

20200084  16  Drzwiczki do wybiegu 6-komorowego 

  12” x 11” COMBI, nierdzewne *

2010  17  Plastikowe dno do wkładu 12” x 10,5”  0,5” x 1”,

   zagięte 1,5” w górę, 2,15/2,33 mm  *

20100104  18  Plastikowe dno do wkładu 12” x 9”  0,5” x 1”, 

  zagięte 1,5” w górę, 2,15/2,33 mm *

Nr katalogowy Nazwa produktu Cena
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CRAPALPREMIUM®

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" *

SIATKI W PANELACH

WKŁADY DO WYBIEGÓW DLA MŁODYCH CRAPALPREMIUM® 

20100065  1  Wkład, 90 cm, plastik, bez ramki,  *

  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

Nr katalogowy Nazwa produktu Cena

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 rol-
kach i panelach. 
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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. 20,30

12300088  7  Napinacz do taśmy 280,40

22100355  8  Wkręty typu TORX, do drzwiczek 3,5 x 15, 200 sztuk 5,27

21100033  9  Prowadnica do przegrody, stal nierdzewna 0,30

21100034  10  Przegroda/zasuwa, cynk, otwór 12 cm x 14 cm 1,75

21100036  11  Przegroda, model widełkowy 12,85

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 3,75

20100027  22  Klipsy luzem ½” Crapal aluminium/cynk 10,15

20100026  Klipsy luzem 3/8” Crapal aluminium/cynk 10,15

20200016  Klipsy luzem ½” nierdzewne ok.1100 szt/kg 16,25

20200015  Klipsy luzem 3/8” nierdzewne ok. 1100 szt/kg 16,25

12200094  23  Klipsy w panelu, aluminiowe, w panelu 15 680 szt. 100,00

20200022  Klipsy w panelu, stal nierdzewna, w panelu 15 680 szt. 190,00

20100034  24  Klipsy typu A w panelu 1.000 szt. 12,00

20200024  Klipsy typu A nierdzewne 37,16
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KLATKI TRANSPORTOWE

Nr katalogowy 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

12300116  8  Uchwyt do rury Ø 43 nierdzewny 0,75

ZABAWKI/PÓŁKI

Nr katalogowy Nazwa produktu Cena

12600013  1  Ściskarka do zszywek, szwedzka 45,00

12600014  2  Ściskarka do zszywek, z magazynkiem, Ottensten 62,85

12600009   3  Pistolet do zszywek, model Jasopels 675,00

12600018  4  Nóż pneumatyczny, MR20 337,90 

12600021  Nóż pneumatyczny, MR-30 A, duży 367,45

12600019  5  Szczęki do noża pneumatycznego MR20 82,50

12600022  Szczęki do noża pneumatycznego MR-30 A P8P, dużego 105,30 

54

321

OBCĘGI I SZCZYPCE

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  1  Siatka + plastik, 4-komorowa

  samce (komora 5"x 7") *

12600094  Papier do klatek transportowych 

  75 cm x 115 cm *

Nr katalogowy Nazwa produktu Cena

12200088  2  Poidełko, podwójne 0,90
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Nr katalogowy Nazwa produktu Cena

12200028   1  Smoczek, Gjøl, zielony *

12200030   2  Smoczek, termo, Gjøl, zielony *

12200023  3  Smoczek, nierdzewny, biały, Columbus *

12200024  4  Smoczek, nierdzewny, czarny, Columbus *

12200020  5  Smoczek, ØKO, z uchwytem stalowym, Morsø *

12200015  6  Uszczelka do Forelco/Columbus *

12200012  7  Uchwyt do wentyla, pojedynczy *

12200013  Uchwyt do wentyla, podwójny  *

12200014  Uchwyt do rury termicznej Forelco *

12200021  8  Uchwyt metalowy do wentyli Morsø *

12200034  9  Uchwyt metalowy do smoczka, nierdzewny *

12200041  10  Złączka, czarna, ¾”, z wewn. uszczelką (Forelco) *

12200038  11  Złączka, RG, ¾”, do węża PEL *

12200037  12  Złączka, ¾”, do węża PEL *

12200040  13  Złączka wkręcana *

12200039  14  Złączka nakręcana ¾” *

12200056  15  Kolanko, RG ¾” do węża PEL, z zaciskiem *

12200057  16  Kolanko, ¾”, do węża PEL, jednostronnie nakręcane *

12200058  17  Kolanko, ¾” jednostronnie wkręcane *

12200055  18  Kolanko, ¾”, do węża PEL *

12200054  19  Trójnik RG ¾” do węża PEL *

12200053  20  Trójnik RG ¾” do węża PEL, z zaciskiem *

12200059  21  Zacisk jednostronny, RG do węża PEL *

12200062  22  Trójnik ¾” do węża PEL *

12200074  23  Redukcja RG do systemu nawadniającego *

12200075  24  Manometr do redukcji, 01-1,0 bar *

12200076  25  Zestaw części zapasowych do redukcji RG *

12200087  26  Rynienka smoczka, Morsø *

12200088  27  Poidełko, Berima *

12200044  28  Rura termiczna Gøl, 6 kom., 206cm, ze smoczkiem *

12200035  29  Rura plastikowa, ¾”, 100m *

12200065  30  Pętla *

50500071  31  Zacisk 3/4, 22-32 mm *

12200099  32  Rura do pojenia młodych norek 0,5 l, przezrocz., z wentylem *

ARTYKUŁY DO SYSTEMÓW POJENIA

32

SYSTEM POJENIA



140 CM. KORYTARZ PASZOWY

HALE DO HODOWLI NOREK

12 RZĘDOWA HALA 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 za-
pewniającym zwierzętom optymalne warunki. Bo lepszy dobrostan 
zwierząt oznacza lepsze skóry, a więc i większe zyski.  

Innowacyjność w Jasopels koncentruje się na jakości końco-
wego produktu. 
Poprawienie wydajności i zoptymalizowanie pracy na fermie, za-
równo jeśli chodzi o hale i ich wyposażenie, jak i maszyny i narzę-
dzia gospodarcze. 
Dlatego też wszystkie korytarze paszowe w halach produkcji Jaso-
pels mają szerokość 140 cm. 
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POKRYCIA DACHOWE

Blachy dachowe do hal dwurzędowych dostarczamy 
w pełnej długości.

83
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Budujemy z oheblowanego drewna najwyższej jakości.
Wszystkie krokwie do hal 2-, 4- i 6-rzędowych dostarczane są zbior-
czo. Można je zmontować samodzielnie. 1

Wszystkie krokwie dostarczane są z zamontowanymi uchwytami 
do montażu klatek. 2

Wymiary krokwi są obliczane przez dostawcę krokwi. 3

KONSTRUKCJA

Dodatkowo Jasopels oferuje 
krokwie na wymiar, w przy-
padku gdy hale mają zostać 
powiększone, lub potrzeb-
ne są indywidualnie zapro-
jektowane krokwie. Zapew-
niamy bezpłatny pomiar. 

HALE DO HODOWLI NOREK



Używamy rynien stalowych firmy Lindab.

PANELE FRONTOWE I SZCZYTOWE

Panele frontowe i szczytowe zrobione są z blach trapezowych 
plastizolowych.

RYNNY DACHOWE

Hale posiadają grzbiety wyposażone w wentylację oddy-
miającą z zabezpieczeniem przed ptakami.

WENTYLACJA POŻAROWA
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GRZBIETY DACHOWE

60 cm

80 cm
70 cm

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 za-
krzywiony kształt po zamontowaniu.

Nr katalogowy 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

Jasopels jest producentem statywów do wybiegów, kotników i ry-
nien do odchodów, które montuje się w halach o konstrukcji stalo-
wej, itp.

Dostępne są różne rodzaje statywów: na „stopkach” do montażu 
na betonowej podłodze lub innej płaskiej powierzchni, lub na dłuż-
szych „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. 

21100061  1  Statyw ze stali *

22100008  2  Stalowa konsola, model Uniq  *

Nr katalogowy Nazwa produktu Cena

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 promienio-
wanie UV, które szczególnie w ostatnich latach zwiększyło swoją  
intensywność. 
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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 *

Nr katalogowy Nazwa produktu Cena

POMPY DO SYSTEMU  
ODPROWADZANIA NIECZYSTOŚCI

SYSTEMY ODPROWADZANIA NIECZYSTOŚCI
Jasopels nie uznaje kompromisów…
Jasopels ma w swojej ofercie najbardziej elastyczny system odpro-
wadzania nieczystości na rynku – skrojony na Twoje potrzeby i do-
stosowany do Twojej fermy.

Nie godzimy się na kompromisy w kwestii ważnej dla nas wszyst-
kich – środowiska.  Używamy w związku z tym tylko certyfikowa-
nych materiałów, a montaż wykonywany jest wyłącznie przez spe-
cjalnie przeszkolonych pracowników. 

Jeśli wolisz automatyczny system odprowadzania nieczystości, 
Jasopels ma również w swojej ofercie urządzenie Farm Cat, model 
pojedynczy albo podwójny.

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 *

Nr katalogowy Nazwa produktu Cena

RYNNY I WYPOSAŻENIE
FARM CAT JASOPELS

Efektywne odprowadzanie nieczystości z unowocześnionym urzą-
dzeniem Farm Cat marki Jasopels.

Bezprzewodowy Farm Cat automatycznie odprowadza nieczy-
stości 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, udosko-
nalony 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.

  Mniej problemów z konserwacją

  Wykonany z nierdzewnych materiałów 

  Podwójny napęd

  Model pojedynczy – z wylotem na końcu rynny

  Model podwójny – z wylotem na środku rynny

Nr katalogowy Nazwa produktu Cena

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 *

Silosy paszowe są dostępne w następujących pojemnościach:

Pojedynczy

2500 l./3300 l./4000 l./5000 l./6000 l./7000 l.

Podwójny
2 x 2500 l./2 x 3000 l./2 x 3500 l./ 2 x 4000 l./ 2 x 5000 l./ 2 x 6000 l./ 
2 x 7000 l.

Nierdzewne schody do silosu.
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SILOSY PASZOWE

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).

SYSTEMY ODPROWADZANIA 
NIECZYSTOŚCI



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.
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AGENCI NA ŚWIECIE

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 

Poniedziałek – czwartek 8.00 - 16.00
Piątek  8.00 - 12.00

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

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

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:  biuro@jasopels.pl

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

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

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

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