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Kunderna väljer Mycronics nya MYPro Line 
 
Mycronic, det ledande svenska högteknologiska företaget som förser elektronikindustrin med högprecis och 
flexibel produktionsutrustning, får visat intresse från kunderna för den nya MYPro Line, en komplett 
ytmonteringslinje avsedd för smarta fabriker, som omfattar toppmodern jet printing, 3D SPI, ytmontering, 
3D AOI och intelligenta lagringslösningar. Med MYPro Line uppnår kunderna en mer flexibel och lönsam 
elektronikproduktion. 
  
Mycronic mottog nyligen två ordrar på två kompletta lösningar. Flexibilitet, hög produktivitet och överlägsen 
produktionskvalitet var viktiga faktorer vid valet av Mycronic. Nettovärdet uppgår till cirka 3 miljoner USD. 
  
"Vi är mycket stolta över vår MYPro Line och att kunderna visar förtroende för tekniken och väljer att 
investera i produktionslinjen. Det visar att vi skapar lösningar som marknaden behöver och hjälper våra 
kunder att öka deras lönsamhet och utöka deras verksamhet, säger Thomas Stetter, Sr VP Assembly 
Solutions, Mycronic. 
 
Två kunder med två unika lösningar 
Eurocircuits, en belgisk elektroniktillverkare specialiserade på prototyper och tillverkning av kretskort i korta 
serier, behövde öka sin produktionskapacitet för att växa sin verksamhet. De investerade i två av Mycronics 
helhetslösningar som inkluderade jet printing-teknologi, ytmonteringsmaskiner och materialhanteringstorn. 
 
”Vi är glada över vårt förnyade samarbete med Mycronic. Med denna nya lösning kommer vi att mångdubbla 
vår produktionskapacitet och öka utnyttjandegraden, samtidigt som vi bibehåller hög flexibilitet med snabba 
omställningar,” säger Gabor Wachter på Eurocircuits. 
 
Wavetronix, en global ledare inom intelligenta transportsystem i USA, specialiserade på applikationer till 
motorvägar och korsningar, stod inför en annan utmaning. Med en expanderande verksamhet behövde de 
öka sin produktionshastighet och valde att investera i Mycronics nya MY300 Trilogy Line.  
 
”Med den nya Trilogy-linan är vår målsättning att förbättra produktiviteten med 40-50% under en normal 8-
timmars arbetsdag,” säger Robert Bigler på Wavetronix.  
  
Mycronics MYPro Line - en intelligent SMT-linje från en leverantör 
Med en integrerad produktionslinje från samma leverantör kan elektroniktillverkare dra nytta av kontinuerlig 
processförbättring, realtidsförbättringar och proaktiv komponentpåfyllning.  
 
• MY700 jet printer och dispensering, snabb jet printing av lodpastor och monteringsvätskor 
• PI-serien 3D SPI, högprecis inspektion av lodpastor  
• MY300 ytmonteringsmaskiner, högsta flexibilitet för seriestorlekar från ett upp till serieproduktion 
• K-serien 3D AOI-system, automatisk optisk inspektion av kretskort 
• SMD Tower, intelligent materialhantering och lagringssystem 
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Informationen i detta pressmeddelande publicerades den 20 augusti 2019, klockan 10:00. 
 
 
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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