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TC TECHs Roll to Sheet-system (RtS) godkänt för leverans  

TC TECHs nya automatiseringsutrustning har nu godkänts av kund. En RtS kommer därmed 
omgående att skeppas till Taiwan för installation under maj månad.   

Som TC TECH tidigare kommunicerat ska det andra av de två system som levererats till Taiwan, enligt 
önskemål från kund, kompletteras med en s k Roll-to-Sheet-utrustning (RtS är en 
automatiseringsutrustning som gör det möjligt att mata in plastfilm från en rulle direkt in i systemet och 
efter inprägling av nanostrukturmönster klippa till önskad storlek).  Denna utrustning är nu färdigutvecklad, 
och har godkänts av kund på plats i Spånga under produktionslika former. Kunden kommer därmed att för 
vår räkning testköra utrustningen i tre månader, varav en del av tiden i skarp produktion. Avsikten är att 
kunden därefter slutgodkänner det kompletta systemet, varefter kunden har möjlighet att överta ägandet 
genom antingen förvärv eller hyrköp.  

”Att utveckla vår RtS i så nära samarbete med en kund som samtidigt utvärderar vårt produktionssystem 
har varit mycket värt för oss, då det dels effektiviserat utvecklingen, dels resulterat i en RtS som verkligen 
lever upp till samma höga standard som vårt replikeringssystem” säger Alexander Luiga i en kommentar.  

 
För ytterligare information, kontakta: 
Alexander Luiga, VD 
Tel: 08 – 788 08 00 
E-post: alexander.luiga@tctech.se 
www.tctech.se 

Denna information är sådan information som TC TECH Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, 
för offentliggörande den 21 april 2017 kl. 8.00 C.E.T. 

 
Om TC TECH  
TC TECH utvecklar och tillverkar industriella produktionssystem för avancerade plastdetaljer med precision 
på nanonivå. Teknologin baseras på en patenterad induktionsteknik som gör det möjligt att mycket snabbt 
och precist hetta upp och kyla ned material. Inledningsvis fokuserar TC TECH på system för tillverkning av  
s k Light Guide Plates (LGP) till bildskärmar, som kan göras tunnare med avancerade nano-mönster till en 
låg produktionskostnad. Metoden har potential att bli en ny standard inom bildskärmsindustrin. Tekniken 
lämpar sig även väl för såväl andra applikationsområden som material. TC TECH har sitt huvudkontor i 
Karlshamn samt forskning och utveckling i Stockholm.  

TC TECHs aktie är noterad på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. 


