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Kund väljer Mycronics MYPro Line-lösning för flexibel 
elektroniktillverkning 
 
Mycronic, det ledande svenska högteknologiska företaget som förser elektronikindustrin med 
produktionsutrustning, har fått en order på en komplett MYPro Line-lösning som omfattar två 
helautomatiserade och kompletta monteringslinjer med intelligent komponentlagring och 
mjukvaruverktyg för processövervakning. Flexibilitet, processkontroll, hög produktivitet och överlägsen 
produktionskvalitet har varit avgörande i valet av Mycronic som leverantör. Ordern har ett nettovärde på 
cirka 3 miljoner USD och förväntas installeras på kundens anläggning i slutet av 2020. 
 
Mycronics MYPro Line-lösning röner stort intresse hos kunderna. Lösningen är en komplett 
monteringslinje som är utformad för smart uppkoppling i fabriken. Ordern omfattar följande: modern jet 
printing-teknologi, mångsidig ytmonteringsutrustning, mycket noggranna 3D-inspektionssystem, 
intelligenta lagringslösningar och mjukvaruverktyg för processtyrning. Med MYPro Line får kunderna en 
flexiblare och lönsammare elektronikproduktion. 
 
– Vi är mycket stolta över att kunder värdesätter vår teknik och investerar i våra kompletta 
monteringslinjer. Det visar att vi skapar produktionslösningar som marknaden vill ha och som hjälper 
kunderna att öka lönsamheten och expandera verksamheten, säger Clemens Jargon, tillförordnad Sr VP 
för Assembly Solutions High Flex på Mycronic. 
 
Mycronics MYPro Line – en intelligent monteringslinje från en enda leverantör 
Med en integrerad monteringslinje från en enda leverantör kan tillverkarna dra nytta av en löpande 
processförbättring, produktionsinsikter i realtid och en proaktiv materialhantering. Erbjudandet MYPro 
Line omfattar följande huvudsakliga teknologier och processteg: 
 

• MY700 Jet Printer och Jet Dispenser – applicering av lodpasta och monteringsvätskor med hög 
hastighet och precision 

• PI 3D SPI – mycket noggrann inspektion av lodpasta på mönsterkort 
• MY300 ytmontering – mångsidig monteringsutrustning som ger full flexibilitet, från enstaka 

kretskort till serietillverkning 
• K 3D AOI – avancerad automatiserad optisk inspektion av mönsterkort 
• SMD Tower – intelligenta och kompakta komponentlagringssystem 
• Mycronics mjukvarusvit Assembly Process Management – skräddarsydda mjukvaruverktyg för 

processtyrning av de mest komplexa tillverkningsmiljöer 
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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 är noterat på 
NASDAQ Stockholm. www.mycronic.com  

http://www.mycronic.com/

