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Batteridrevet opruller til surringsbånd: 

 

Vognmænd sparer tid og kræfter med ny-

udklækkede ingeniørers første opfindelse  

 

Direkte fra skolebænken og ud i iværksætterlivet. Jens Kjærulff og Emil Schrøder Jakobsen 

har sideløbende med studiet til civilingeniør udviklet en batteridrevet opruller, der gør livet 

lettere for chauffører, landmænd, maskinførere og andre, der bruger surringsbånd til fastgø-

ring af last. Efter at have scoret et 12-tal i specialekarakter er de nu fast besluttede på at 

gøre det mindst lige så godt som iværksættere i deres fælles virksomhed Dynello. Innovati-

onsAgenterne har bistået med råd og vejledning. 

Jens Kjærulff og Emil Schrøder Jakobsen er netop vendt tilbage til Aarhus fra Transportmessen 

i Herning, og de har et stort læs nye ordrer, gode kontakter og begejstrede reaktioner med 

hjem. Deres elektriske opruller til surringsbånd vækker opsigt, hvor den kommer frem. Nu 

behøver en vognmand ikke længere bøvle med at rulle bånd op med håndkraft. Den lille batte-

ridrevne hjælper gør det for ham på rekordtid: 10 sekunder pr. bånd. Det er en tidsbesparelse 

folk i transportbranchen kan forstå.  

Lovord fra chauffører 

Derfor har lastbilchauffører og andre brugere kun lovord til overs for det lille, blot 800 gram 

tunge el-værktøj fra Dynello, der klarer op til 325 bånd på en opladning. Det spores bl.a. i an-

meldelserne på Dynellos webshop: 

”Et fantastisk stykke værktøj”, skriver en landmand. ”Vi kører omkring 1000 halmballer hjem 

hvert år, så den båndopruller kommer til at tjene sig ind på ingen tid.” 

Og en teltudlejer skriver følgende:  

”Et relativt lille stykke værktøj, men med stor effekt. Vi sparer ikke bare tid, vores håndled får 

også en velfortjent pause.” 

Den besværlige iværksættervej 

Jens Kjærulff og Emil Schrøder Jakobsen arbejder lige nu benhårdt på salg og markedsføring af 

Dynello-oprulleren. De besøger fagmesser og finder forhandlere, både i Danmark og i udlan-

det. Ud over at sælge flere oprullere end forventet fik de på Transportmessen i Herning også 

kontakt til udenlandske forhandlere fra bl.a. Tyskland, Skandinavien og Holland. Dynello har 

også fået kontakt til en forhandler i USA og arbejder på at klargøre el-oprulleren til det ameri-

kanske og canadiske marked. 

De to iværksættere lægger ikke skjul på, at opstarten af eget firma er krævende. Der skal sat-

ses fuldt ud og arbejdes hårdt for sagen. Men de er fast besluttede på at gå iværksættervejen, 



selv om den store efterspørgsel på ingeniører betyder, at nyuddannede hurtigt kan score jobs 

til en høj startløn. 

Agent-bistand 

InnovationsAgenterne har bistået Dynello undervejs på iværksættervejen. Allerede i november 

2015 gennemførte InnovationsAgent Kai Ormstrup Jensen et Innovationstjek hos virksomhe-

den, der dengang hed Rew Strap. 

- Kai gav os en række anbefalinger, som vi har arbejdet videre med efterfølgende. En af dem 

var, at vi skulle foretage en CE-mærkning af oprulleren, og at vi skulle finde en ekspert på om-

rådet til at hjælpe os med det. Det har vi gjort, og alt er nu på plads - også CE-mærkning af de 

komponenter vi får fra underleverandører. 

- Desuden anbefalede Kai, at vi skulle udarbejde en strategi for virksomheden og for salg og 

markedsføring. I forbindelse med dette har vi bl.a. skiftet navn til Dynello. Det er et mere ge-

nerisk navn, der på længere sigt giver plads til nye produkter i porteføljen. 

- Vi har taget mange af Kais anbefalinger til os og arbejdet videre med dem, både mens vi fær-

diggjorde vores uddannelse, og da vi fik vores eksamen i januar 2017. 

Kai Ormstrup Jensen supplerer: 

- Jeg er imponeret over så langt Jens og Emil er kommet med Dynello. De er utroligt seriøse og 

vedholdende. Når man starter virksomhed, løber man en stor risiko, og man møder mange 

uforudsete udfordringer undervejs. Men de tackler dem godt og de er klar over, at i startfasen 

er pengene små, og der skal arbejdes rigtig meget. 

Flere nye opfindelser på vej 

Selv om Dynello lige nu satser fuldt og helt på den batteridrevne opruller, har Jens Kjærulff og 

Emil Schrøder Jakobsen allerede mange nye ideer til nyt super-værktøj til transport, offshore 

og byggeri. Og så snart der er tid og overskud til produktudvikling, bliver de ført ud i livet.  

 


