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Verdens stærkeste tov kommer fra Taulov  
 

Nordeuropas længste testbænk for tovværk er snart en realitet i Taulov ved Frederi- cia. 

Dynamica Ropes, der fremstiller verdens stærkeste tovværk, investerer for 40 mio. kr. og 

fordobler hermed sit fabriksareal og køber nye maskiner. Årsagen er kraf- tig vækst, især til 

eksport og inden for nye brancher som offshore- og vindmøllebran- chen. 

InnovationsAgenterne har vejledt den ambitiøse virksomhed undervejs i pro- cessen.   
 

Der er brug for stærke tov alle vegne. Når tovværket oven i købet er stærkere, lettere, sikrere 

og mere holdbare end stålwirer og kæder, så er det klart, at medarbejderne i Dynamica Ropes 

har nok at lave.   

Dynamica Ropes er etableret i 2005 og har især de seneste år oplevet en kraftig vækst  

med efterspørgsel fra hele verden, lige fra Norge til New Zealand, Asien og Australien. Nu tager 

virksomheden et stort skridt fremad med en fordobling af fabriksarealet og etablering af 

Nordeuropas længste testbænk for tovværk.   
 

Nye produkter og nye markeder 

Jørgen Sørensen, Dynamica Ropes:  
 

- Investeringerne gør det muligt for os at gå ind i nye markeder og udvikle nye produkter. 
Vi er allerede stærke inden for fiskeri, marine og akvakultur. Nu skal forretningen 
udbygges yderligere inden for offshore og vindmøller. Og generelt satser vi på 
avancerede løfteopgaver, hvor der er brug for specialfremstillede tovværk med ekstra 
stor styrke og fleksibilitet.  
  

I forbindelse med vækstplanerne har Dynamica Ropes fået vejledning af Innovations- 

Agenterne, en offentligt finansieret ordning, der hjælper danske virksomheder med ny 

teknologisk viden og forretningsinspiration.  
 

Jørgen Sørensen:  
 

-   Vi havde brug for vejledning inden for godkendelser og certificeringer, og vi havde et 
ønske om at ansætte nye, højtuddannede medarbejdere. Desuden ville vi gerne have 
adgang til de nyeste resultater inden for den forskning og udvikling, der er relevant for 
en virksomhed som vores. Alt det kunne Innovati- onsAgenterne hjælpe os med.  

 
 

InnovationsAgent Susanne Damgaard udarbejdede sammen med Dynamica Ropes en  

handlingsplan, der bl.a. har fokus på de krav til teknisk dokumentation og certificering,  



 
der skal opfyldes, når man vil ind som leverandør til de store spillere i offshore- industrien. 

Desuden hjalp hun med at skaffe støtte fra Innobooster-ordningen til an- sættelsen af to 

højtuddannede medarbejdere til henholdsvis markedsføring og teknisk salg. Og hun etablerede 

kontakt til MADE-programmet, et stort forsknings- og udvik- lingsprojekt inden for fremtidens 

danske produktionsindustri. 
 

Klar til ekspansion 

Dynamica Ropes er godt rustet til ekspansion. Ifølge Jørgen Sørensen er det sandsyn- ligt, at 

virksomheden kan fordoble sin omsætning inden for ganske få år, og han regner med at kunne 

øge virksomhedens medarbejderstab fra de nuværende 11 til omkring 

30 mand om fem år. For at indfri disse mål investerer virksomheden i nye maskiner, 

bl.a. en ny testbænk, der både skal bruges til at teste nye produkter og til at trække 

splejsninger på plads. Netop knowhow inden for splejsning af reb er et af Dynamicas specialer. 

Desuden investerer Dynamica i en ny opvikler, der gør det muligt at vikle op til 15 tons 

tovværk op på én enkelt tromle. Dermed kan Dynamica levere tovværk i ekstreme længder, 

f.eks. til prøveboringer i havdybder på 5-6 kilometer. 
 

Tovværk fra Dynamica Ropes fremstilles af Dyneema-fibre, de stærkeste fibre i verden, 

produceret af hollandske DSM. Ifølge Jørgen Sørensen har DSM imidlertid udviklet nogle endnu 

stærkere fibre, som man i Taulov ser frem til at eksperimentere med. 
 

- Vi har altid haft fokus på produktudvikling. Vi har f.eks. opfundet en metode, der gør 
vores reb 10 % stærkere end konkurrenternes. I en stor mikroovn var- mer vi rebet op 
til lige under smeltepunktet og ”for-strækker” og coater det, så det får ekstra styrke, 
stabilitet og holdbarhed. Med vores nye udstyr kan vi sat- se endnu mere på 
produktudvikling. Stærkere og lettere – det er tendensen in- den for tovværk. Der er vi 
med helt fremme, og det vil vi fortsætte med at væ- re. 

 
 


