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Bränslecellstillverkaren myFC har som tidigare meddelats uppnått mycket lovande 
testresultat för ett nytt bränslekoncept för sin bärbara bränslecellsladdare. Nu berättar 
myFC att det nya bränslekonceptet har en energitäthet i kemin som är hela 2 – 3 
gånger så hög som för litiumjonbatterier. Detta innebär att storleken på bränsle och 
laddare kan minskas avsevärt jämfört med tidigare modeller och att man därmed på 
allvar kan utmana marknadens mest sålda portabla laddare för mobiltelefoner.  
  
Den potentiella globala marknaden för portabla uppladdningsbara batterier är stor och 
förväntas öka med 17,5% om året och nå ca 81 miljarder SEK (10.94 miljarder US dollar) år 
2020*. Litiumjonbatterier har hittills dominerat marknaden framförallt tack vare ett lågt pris och 
låg vikt, men med myFCs kommande bränslecellsdrivna laddare kan detta nu komma att 
förändras.  
 
Bränsleceller är en miljövänlig teknik som skapar sin egen elektricitet vilket gör att 
användaren alltid kan ladda sin mobil, oberoende av eluttag och solljus när batteriet tar slut 
vid fel tillfälle. Till skillnad mot ett bärbart batteri är användaren inte beroende av att ladda 
enheten. Utvecklingen av bränsleceller pågår i snabb takt men den stora kommersialiseringen 
för portabla enheter har hittills hämmats av höga tillverkningskostnader och relativt hög vikt. 
myFCs resultat visar nu på att detta kan komma att ändras radikalt. 
 
Industrialiseringen av det nya bränslekonceptet pågår och myFC räknar med att den höga 
energitätheten på det nya bränslekonceptet kommer att kraftigt kunna minska storlek och vikt 
på bränsle och laddare. Företagets mål är att ta fram ett bränsle som formmässigt liknar ett 
kreditkort. Den nya tekniken kommer att kunna pressa det nuvarande priset per laddning 
avsevärt vilket lägger grunden för en betydligt snabbare marknadsexpansion. 
 
”Vi förstod tidigt att vi hade en ovanligt spännande upptäckt inom räckhåll. Testresultaten 
visar på att vi har en lösning som är upp till tre gånger bättre än litiumjonbatterier och i och 
med detta har vi en teknik som kan skapa ett reellt teknik-och användarskifte på marknaden. 
Vi räknar med att avsevärt kunna minska storlek, vikt och kostnad för bränslet, och därmed 
på allvar kunna konkurrera med bland annat portabla litiumjonbatterier”, säger Björn 
Westerholm, VD på myFC. 
 
För ytterligare frågor, vänligen kontakta: 
 
Björn Westerholm, VD 
E-mail: bjorn.westerholm@myfc.se 
Telefon: +46 (0) 706 56 20 07 
 
 
Bilder finns på: http://www.powertrekk.com/pages/press 
 
*Research and Markets; Portable Battery Pack Market by Capacity Range, Product Type & 
Geography – Global Forecast to 2014-2020.  
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Om myFC 
myFC är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar energilösningar med 
bränslecellsteknologi. Företagets första produkt myFC PowerTrekk är en hybridladdare för 
små elektriska apparater som drivs på vanligt vatten. myFC grundades 2005 och är ett 
svenskt företag med huvudkontor I Stockholm som i maj 2014 noterades på Nasdaq OMX 
First North. Bolagets Certified Advisor är Remium Nordic AB. För mer information, 
besök www.myfc.se 
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