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Smide och industriplåt
Vår smides- och industriplåtsida utför arbeten till kunder inom industri, tillverkningsföretag och värmeverk som fokus. Vi tillhandahåller projektering, konstruktion och
utförande av stål- och plåtkonstruktioner med leveranssäkerhet, kvalitet och funktionalitet.
Exempel på arbeten är tillverkning och montering av stålkonstruktioner, traversstål,
trappor, tankar, prototyptillverkning, service och underhåll i de flesta material såsom
ex stål, rostfritt och aluminium.
Reparation och renovering av befintligt installerad utrustning
Som bolag är vi certifierade enligt SS-EN ISO 3834-2 samt vid stålbyggnation även
mot SS-EN 1090. Vår personal har SS-EN 287 alt. ISO 9606 behörighet.

Maskinflytt
Inom maskinflyttsidan har vi många års erfarenhet av tunga och komplicerade flyttar,
maskinomställningar och installationer åt industrin. Vi deltar gärna redan från projektstarten och hjälper sedan till att planera och utföra allt från demontage transport –
montage.
Tillsammans med andra yrkesfack inom DynaMate IS kan vi planera och utföra hela
flytten/omställningen oavsett om det rör sig om flytt inom verkstaden, Sverige eller
utomlands. Detta gör det tids- och kostnads-effektivt för dig som kund eftersom att du
själv slipper styra projektet för att få maskinen eller produktionsutrustningen att gå i
produktion igen
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Företaget är ett helägt dotterbolag till
Scania CV AB.
DynaMate Industrial Services utför service- och
underhållstjänster och är ett av de största industriserviceföretagen i Sverige med ca 300 anställda
och med en omsättning på ca 350 miljoner kronor.
DynaMate Industrial Services utför tjänster som
möjliggör en effektivare drift, en ökad produk
tivitet och en förbättrad lönsamhet för industri
och fastighet. Vi bedriver verksamhet inom fyra
affärsområden, Engineering, Underhåll,
Industri och Entreprenad över hela Sverige.
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