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Mycronic erhåller första ordern på en SLX maskritare 
 
Mycronic AB (publ) har erhållit den första ordern på den nya maskritaren SLX från en kund i Asien. Kunden 

är verksam inom halvledarindustrin och har tidigare generations maskritare från Mycronic. Ordern har ett 
värde i intervallet 4–5 MUSD och leverans är planerad till det första kvartalet 2021. 

 

Den laserbaserade maskritaren SLX lanserades i slutet av oktober 2019 för att möta en stigande efterfrågan 
på mindre avancerade fotomasker till halvledarindustrin, vilken drivs av långsiktiga trender, samt för att 

möta ett kommande ersättnings- och moderniseringsbehov. Detta segment är mycket viktigt vid 
tillverkningen av halvledare och står för 70-75% av alla producerade fotomasker. SLX är en ny och modern 

maskritare baserad på samma teknologi som maskritare för bildskärmar, där den nyligen lanserade 

kontrollplattformen Evo utgör en del. 
 

Mycronic erbjuder maskritare för tillverkning av fotomasker inom flera tillämpningsområden. Dessa utgörs av 
bildskärmstillverkning (TV, smarta telefoner och surfplattor), tillverkning av halvledare och tillämpningar 

inom multi-purpose-marknaden, ett brett segment som omfattar många olika tillämpningsområden. 

 
”Det är mycket glädjande att erhålla den första ordern på en SLX från en väletablerad halvledartillverkare 

kort efter lansering av produkten. Detta bekräftar att vårt nära samarbete med ledande aktörer inom 
industrin har resulterat i en attraktiv produktionslösning”, säger Charlott Samuelsson, Sr VP Pattern 

Generators på Mycronic. 
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Informationen i detta pressmeddelande publicerades den 16 januari 2020, klockan 13:00. 
 
 

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. 
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