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Mycronic utökar produktportföljen med dispenseringssystem i  
maskinserien MYSmart  
 

Täby, 9 november 2017 – Mycronic AB (publ), lanserar maskinserien MYSmart, en komplett portfölj  
med utrustning för dispensering och skyddslackning för elektronikproduktion, på Productronica-mässan  
i München den 14-17 november 2017. Produktportföljen som redan idag används av ledande globala 
tillverkare inom fordons-, flyg- och konsumentelektronik i Asien gör Mycronic till världens fjärde största 
leverantör av avancerad produktionsutrustning för dispensering och skyddslackning till elektronik-
industrin. 
 

Genom förvärvet av Axxon 2016 fick Mycronic en ledande position på den kinesiska dispenserings-
marknaden och en bred produktportfölj av högkvalitativa produktionssystem för dispensering och 
skyddslackning. ”Med maskinserien MYSmart har Mycronic standardiserat teknologin och erbjuder  
nu en kostnadseffektiv och mångsidig produktfamilj till kunder på en global marknad”, säger Clemens 
Jargon, VP Global Dispensing.  
 

MYSmart kommer att finnas i tre produktserier; fristående dispenseringsrobotar i MYT-serien, flexibla 
dispenseringssystem för produktionslinor i MYD-serien samt system för skyddslackning av kretskort i 
MYC-serien. MYT-serien inkluderar två kompakta och robusta dispenseringsrobotar, MYT10 och MYT50, 
för mindre seriestorlekar och prototyptillverkning. MYD-serien erbjuder MYD10 och MYD50, för en mer 
automatiserad dispenseringsprocess integrerad i produktionslinor. Plattformen MYC50 är mångsidig och 
hanterar alla vanligt förekommande skyddslacker för tillämpningar där mediet appliceras som spray, film 
eller med nål. 
 
 
Kontaktpersoner hos Mycronic: 
Clemens Jargong   Simon Sandgren  
VP Global Dispensing, Assembly Solutions  Marketing Director, Assembly Solutions 
Tel: 08 - 638 52 00    Tel: 08 - 638 52 00   
clemens.jargon@mycronic.com  simon.sandgren@mycronic.com  
 
 
 
Om Mycronic AB 
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med 
höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm 
och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, 
Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan www.mycronic.com 
 
Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR.  
 
Informationen lämnades för offentliggörande den 9 november 2017. 
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