
 

Pressmeddelande 
Täby, 16 april 2019 

 

 

Mycronic lanserar en kostnadseffektiv maskritare för den mogna fotomaskmarknaden 
 

Mycronic AB (publ) lanserar den nya maskritaren Prexision Lite 8, som vänder sig till låg- och medium-
segmenten i marknaden för fotomasker för bildskärmar.  

 
Mycronic erbjuder maskritare för tillverkning av fotomasker inom flera tillämpningsområden. Dessa områden är 

bildskärmstillverkning (för bland annat TV, smarta telefoner och surfplattor) och tillämpningar inom multi-

purpose marknaden, ett brett segment som omfattar många olika tillämpningar. 
 

Maskritaren Prexision Lite 8 är byggd på en ny plattform och designad för att möta kraven på 
kostnadseffektiv produktion av fotomasker för enklare bildskärmar upp till maskstorlek G8. Trots den tydliga 

trenden mot mer avancerade fotomasker för bildskärmar kommer marknaden för mindre komplexa 

fotomasker även fortsättningsvis vara ett betydande och viktigt segment. 
 

Prexision Lite 8 är ett komplement till den mer avancerade Prexision 8 och breddar utbudet av tillgängliga 
maskritare för att möta olika kundbehov. Prexision Lite 8 är ett attraktivt alternativ för kunder med behov att 

modernisera sin produktion på ett kostnadseffektivt sätt men som har begränsad nytta av ytterligare 

produktionsmöjligheter för premiumsegmentet. Prexision Lite 8 har förbättrat kvaliteten samt ökat 
rithastigheten med 35 procent jämfört med motsvarande produkt i den avslutade LRS modellserien. 

 
Prexision Lite 8 är tillgänglig i Mycronics utbytesprogram men går även att köpa utan inbytesmaskin. Priset 

för en Prexision Lite 8 utan inbytesmaskin ligger på mellan 10-16 MUSD, beroende på konfiguration. 
 

“Med Prexision Lite 8 breddar vi vårt erbjudande och utbud av maskritare i syfta att stödja våra kunders 

olika affärsstrategier. Prexision Lite 8 tillför en attraktiv, modern produktionslösning för låg- och 
mediumsegmenten i marknaden” säger Charlott Samuelsson, Sr VP Pattern Generators. 

 
För ytterligare information kontakta: 

Charlott Samuelsson 

Sr VP Business Area Pattern Generators 
Tel: +46 709 844 282 

charlott.samuelsson@mycronic.com 
 

Sven Chetkovich 
Tf Director IR & Corporate Communications 

Tel: +46 70 558 39 19 

sven.chetkovich@mycronic.com 
 

Informationen i detta pressmeddelande publicerades den 16 april 2019, klockan 08:30 CET. 
 

 

Om Mycronic 
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, Tyskland och USA. Mycronic (MYCR) är noterat på NASDAQ 

Stockholm. www.mycronic.com  
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