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Micronic Mydata lanserar MY200-serien på Productronica 
 
Täby, 11 november, 2013 - Micronic Mydata AB (publ), noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap: 
MICR, lanserar den nya MY200-serien för placering av komponenter på kretskort. Lanseringen görs den 
12-15 november på den internationella elektronikmässan Productronica i Munchen. 
 
”Introduktionen av MY200 är resultatet av ett ökat fokus på produktutveckling inom affärsområde 
ytmontering, i linje med vad vi tidigare kommunicerat, säger Lena Olving, VD och koncernchef för 
Micronic Mydata AB. ”Det är glädjande att kunna erbjuda system vilka ger våra kunder högre 
produktionskapacitet, högre kvalitet och ett mer effektivt utnyttjande av produktionslinan.” 

Den ökande variationen och komplexiteten av elektronikinnehållet i bilar, telefoner, surfplattor och andra 
elektronikprodukter driver på behovet att kunna montera olika slags komponenter på kretskort med stor 
noggrannhet och i hög hastighet. Det ställer också krav på elektroniktillverkare att kunna hantera kortare 
serier och att kunna möta utmanande leveranskrav. För att lösa dessa utmaningar introducerar Micronic 
Mydata MY200-serien, som omfattare ett nytt förbättrat utbud av ytmonteringsmaskiner. 
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Om Micronic Mydata AB 
Micronic Mydata AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning till 
elektronikindustrin. Produkterna utgörs av mönsterritare, bestående av maskritare och direktritare, som används för 
tillverkning av fotomasker och substrat samt avancerad ytmonteringsutrustning. Mönsterritarna används av världens 
ledande elektronikföretag vid tillverkningen av halvledarkretsar, avancerad elektronisk kapsling och bildskärmar som 
används i surfplattor, smarta telefoner, TV och datorer. Ytmonteringsutrustningen används för ytmontering av 
elektroniska komponenter på kretskort och för stencilfri applicering av lodpasta på kretskort. Ytmonteringsutrustningen 
används av såväl stora som små tillverkare av elektronik inom bl a rymd-, flyg-, energi-, dator- och telekomindustrin. 
Micronic Mydatas 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.micronic-mydata.com 

 

http://www.micronic-mydata.com/

	Micronic Mydata lanserar MY200-serien på Productronica

