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Dynatec nettverk

180 ansatte

425 mill Nok

Etablert 1987



Dynatec AS og AB

DYNATEC er en totalleverandør og leverer produksjonsløsninger 
for hele verdikjeden, fra enkeltmaskiner til komplette linjer til 
industrien



Maskinbygging I Askim

• 26 x CNC maskiner

• 2 x 8 meter vannjet

• 7 – akset trådskjærer

• Sertifisert målelab

• 5-akse fresing og dreiing



Dynatec Engineering AS

DYNATC ENGINEERING AS 
fokuserer på innovativ og 
fremtidsrettet produktutvikling 
for renere miljø



Oppladbare 
batterier

Råmateriale til 
solceller

Medisinske 
applikasjoner

Silisium nanopartikler 



Menneske eller maskin?

• Gjør robot oss overflødig?



Menneske eller maskin?

• Robot er en død ting



Menneske eller maskin?

• Mennesket kontrollerer 
robot



Bedriftene skriker etter faglærte



Hvordan klarte vi fjerne
en hel generasjon TIP arbeidere?

• Reform 94

• Holdninger

• Mamma og pappa



Hva tenker vi når vi hører
«TIP eller Maskin & mek»?

«ÅNDSEMEKKEN»



Vi må endre status på TIP 

Gjøre det å velge yrkesfag til noe stas

Fjerne «LOOSER» stempelet



Dynatec og yrkesfag

• Utstyr til lokale 
yrkesfags linjer

• Kurs for lærere i 
robot og CNC

• Opptil 10% 
lærlinger 

• Utplassering



TIP elever skaper verden



Utdanningsmesse i Askim

• 57 bedrifter stilte

• 1200 elever

• 200 foreldre

• TIP venteliste



Hvordan tenker Dynatec?

Tenne gnisten Stå klar med bensin Fullt fyr i teltet, lage team av 
engasjerte med full tenning

Finne ut hva personen 
brenner for

For å få full tenning

Skaper dynamikk og 
utvikling



Hvor galt kan det gå?

• Romerriket før… …og nå

• 2007 Import av isolerglass 
ble merkbart

2019 Import av isolerglass 
er oppe i 87%



Tenk utenfor boksen



Norge er ideel for solfasader



Verden er deres

• Glass brukes over alt

• Bli synlig og gjør dere selv unike

• Dere styrer egen utdanning

• Automasjon kan snu trenden

• Muligheter i utvikling

• Eksport



Takk for oppmerksomheten


