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Er Dynello Oprulleren holdbar? 

Oprulleren brugt værktøjer som FEM analyse, drop-test analyse og slag-test analyse for at 

sikre, at strukturen i Oprulleren kan optage kræf-ter/stød bedst muligt, uden at der sker et 

brud. Den er lavet i ABS Plast, Som bl.a. Legoklodser er konstrueret af. 

ABS  
er kendt for sine gode egenskaber, såsom mange-kemikalie resistent, form stabil, slagfast ift. 

mange andre plast typer, smelter først ved 210°C. Derudover har vi en godstykkelse på 3mm 
på værktøjshuset, hvor konventionelle skruemaskiner ofte kun har 2mm.  

 
Den stærke struktur gør, at Oprulleren kan falde fra store højder uden at den revner eller 
knækker i plasten.  

Til sammenligning, har mange skruemaskiner slet ikke disse forstærkende ripper. Ripperne 
på Oprulleren gør den væsentligt mere stærk mod slag og fald.  

 

 
 

Batteriets hus er ligeledes konstrueret i den hårdføre ABS plast, som også gør at den kan 
modstå fald og slag. Som man kan se på billedet, ligger alle komponenter indvendigt meget 
tæt, som gør at intet kan vrides  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Batteriet anvender den velkendte lithium-ion teknologi.Fordelen ved lithium-ion batterier er 

at de holder spændingen til det sidste, hvorved Oprulleren taber meget lidt hastighed og 
moment i oprulningerne undervejs. Batteriet er i sig selv CE-Mærket efter korrekte 

standarder, npget som Dynello selv har sørget for. 
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Batteriets hus er ligeledes konstrueret i den hårdføre ABS plast, som også gør at den kan 

modstå fald og slag. Som man kan se på billedet, ligger alle komponenter indvendigt meget 
tæt, som gør at intet kan vrides  
Eller gå løs og skabe en kortslutning eller en generel raslen. Cellerne i batteriet, som ses på 

billedet, er af super kvalitet og ødelægges ikke af fugt o.lign. Man kan bl.a. se at cellerne har 
en plastindpakning omkring stålkappen. Det lille printkort er et lovkrav til Li-Ion batterier, 

som kort sagt styrer spændingen. Det er bl.a. derfor Li-Ion batterier bliver betragtet som 
farligt gods, da batterier uden dette printkort kan være farligt, da det kan skabe 
overspænding. Oprulningsmæssigt kan batteriet levere (efter egen test) op til 325 

oprulninger med tørre surringsbånd. Der vil naturligt forbruges mere energi ved våde bånd, 
og mængden af oprulninger vil derfor være mindre. 

 

Hvordan oplades batteriet? 

Dynello.Batteriet kan oplades i både med den tilhørende 230V oplader, men også en 12V 

adapter oplader til bilen.  

 

Hvor lang tid tager en opladning med Opladeren som medfølger (230V) har et output på 

1300mAh, hvor en opladning typisk vil tage 45-60 minutter.  

En smart feature er at batteriet ikke er afhængig af en stor opladerstation som de fleste el-

værktøjer. Der kan oplades direkte i batteriet, og man sparer derved plads. Bemærk, ifølge 

instruktionsmanualen skal batteriet dog aftages ved opladning. Kommer der skidt i 

opladningshullet, kan dette blæses rent med en trykluftpistol. 

 

 

 

 

 

 

 

Som vist på billedet, lyser opladeren rød når der oplades og grøn når batteriet er fuldt 

opladet/ikke tilsluttet.Den nuværende cigaretstik oplader (12V), som Dynello sælger, har et 

output på 2000mAh, og vil derfor have en kortere opladningstid. 


