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MYPro series  MY300™ SMD-ladontakone 
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SMT-tuotannon TULEVAISUUS on kaikkea muuta kuin ennakoitavissa. 
Tuotantoaikataulut muuttuvat nopeasti.  Uusien materiaalien ja nesteiden 
määrä kasvaa jatkuvasti. Joka päivä ilmestyy aina vain kehittyneempiä 
komponentteja, joita tulee paikallistaa, ladata, asentaa ja jäljittää. 
Kun tuotevalikoima on kattava ja valmistusmäärät pieniä, todellinen 
tuottavuus ja tuotto kärsivät. Tämä on kuitenkin vasta alkua.

Mycronic on omistautunut vuosikymmeniä juuri näiden haasteiden 
ratkaisemiseen. Sillä on maailman joustavimmat elektroniikan 
ladontaratkaisut sekä teollisuuden nopeimmat ja tarkimmat pastan ja  
nesteiden annostelujärjestelmät.

Uusi MYPro-sarja on kehittynein tuotantolinjamme. Täysin käyttäjästä 
riippumattomana se takaa korkeamman tuottavuuden pienemmässä 
tilassa ja avaa tuotannollesi uusia mahdollisuuksia.

Tämä kaikki sisältyy lähes täysin automatisoituun, välittömään tuotantoon, 
jota kutsumme nimellä Mycronic 4.0. Se on suunniteltu mahdollistamaan 
muun muassa 100 %:n varastotarkkuuden, täysin näkyvän suunnittelun 
ja automatisoidun täydennyksen. Mycronic 4.0 on erinomainen ratkaisu 
tämän päivän kaikkein vaativimpien tuotantoympäristöjen haasteisiin.

Olipa tavoitteesi mikä hyvänsä – tulevaisuus on jo täällä. Itse asiassa se on 
JUURI AJOISSA.
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MYPro series
Älykkään tuottavuuden   
tulevaisuus

Uudella MYPro-sarjalla voit tehdä enemmän kuin koskaan aiemmin ja 
jopa 40 % pienemmässä tilassa. Asenna mikä tahansa komponentti mihin 
tahansa piirilevyyn. Käsittele erät tai sarjat ilman vaihtoaikaa. Käsittele 
juotospastat ja liimat suurella tarkkuudella ennätyksellisen nopeasti. Se 
on yksinkertaisesti älykkäin tapa parantaa laatua ja käytettävyyttä useissa 
haastavissa sovelluksissa.

1. Lisää ominaisuuksia tehtaassa, pienemmässä tilassa
2. Enemmän prosessivaiheita vähemmällä laitemäärällä
3. Käsittele kattavampaa tuote- ja komponenttivalikoimaa
4. Vähemmän manuaalisia työvaiheita
5. Saavuta korkeampi reaalinopeus ja käytettävyys
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Uusi MY300
Tuottaa enemmän levyjä.
Ei vie enempää lattiatilaa.

Tee enemmän pienemmässä tilassa. Vaihda vaivattomasti täydestä 
tuotantomäärästä pieneen erään. Käsittele laajempaa komponenttivalikoimaa 
tinkimättömällä tuotantolaadulla, kokonaisvarastotarkkuudella ja täydellä, 
yksittäisenkin piirilevyn löytävällä jäljitettävyydellä. MY300 tarjoaa 
paremman tarkkuuden ja joustavuuden tason nopeammassa, pienemmässä ja 
älykkäämmässä muodossa.

MY300:lla olet valmis käsittelemään enemmän piiri-
levyjä ja komponentteja joka päivä riippumatta siitä, 
mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Riippumatta valitus-
ta kokoonpanosta uusi MYPro-sarja sopii täydellises-
ti jokaiseen älykkääseen tehtaaseen ja sillä on täysin 
automatisoitu materiaalivirtaus, nopeammat vaihdot 
ja avoin käyttöliittymä joka kattaa koko tehtaan.

40 % KORKEAMPI TILATUOTTAVUUS
MY300 mahdollistaa jopa 224 syöttölaitteen käsit-
telyn 40 % pienemmällä tilanviennillä kuin aiemmat 
mallit. Samalla se tarjoaa korkeammat reaalinopeu-
det automatisoidulla piirilevyn kuljettimella, auto-
maattisella kuljetinleveyden ja työn valinnalla sekä 
nopeammalla työkalujen vaihdolla, mikä tapahtuu 
toisen puolen asentaessa. Tämä perusteellinen uu-
delleenmuotoilu mahdollistaa arvokkaan lattiatilan 
monipuolisen käytön ja hyödyntämisen.

AUTOMATISOITU PIIRILEVYN KULJETIN
Täysin automatisoitu piirilevyn kuljetintoiminto on 
nyt vakio MY300DX- ja MY300SX-malleissa, mikä 
nopeuttaa huomattavasti usean piirilevyn samanai-
kaista lataamista ja poistamista. MY300-sarja tukee 
myös manuaalista piirilevyjen hallintaa ja erikoisen-
muotoisten piirilevyjen käsittelyä ylläpitäen samalla 
tuotantoprosessin sujuvuutta.

UUDEN SUKUPOLVEN TARKKUUS
Kaikki Mycronic pick-and-place -ratkaisut sisältävät 
tukevat koneen rungot, tarkan ladontapääteknologian 
ja automaattisen lämpösovituksen, jotka takaavat 
huippuluokan tarkkuuden. MY300 sisältää parannetun 
linescan vision -järjestelmän, joka nostaa tarkkuuden 
aivan uudelle tasolle. Se yhdistää kolme ohjelmoitavaa 
valonlähdettä 2K- tai 4K-resoluutiolla, mikä varmistaa 
tulevaisuuden ratkaisun kaikkein kehittyneimmillekin 
komponenteille 0,15 mm jalkaväliin saakka. Molemmat 
vaihtoehdot tarjoavat pien- tai erikoiskomponentin 
äärimmäisen tarkan kuvaamisen ja ladonnan.
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LAAJENNA KOMPONENTTIVALIKOIMAA
MYPro-sarjalta onnistuvat tiheäjalkaiset CSP:t, FC:t 
tai BGA:t ja pienimmästä palakomponentista jopa 
150 mm pituisiin liittimiin tai pinottuihin, flux-kastet-
tuihin ja täysin uusiin pakkausmuunnoksiin. Olivatpa 
seuraavan työn vaatimukset mitkä hyvänsä, suurino-
peuksiset asennuspäämme ja nykyaikaiset vision-jär-
jestelmämme pystyvät vastaamaan niihin. Myös 
BGA:t voivat nyt sisältää rajattoman määrän erikoi-
sen muotoisia palloja, mikä parantaa tuottavuutta 
laajemmassa sovellusvalikoimassa.

UUSI KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN MUOTOILU
Nyt entistä käyttäjäystävällisempi ja käytännöllisempi, 
uusi MY300-alusta tekee käytöstä ja huollosta hel-
pompaa kuin koskaan ennen. 

Uudistetussa käyttäjäkonsolissa on parempi näkyvyys 
ja ergonomia, mikä varmistaa kaikkien huoltotöiden 
helppouden. Keskeytysten vähentämiseksi entisestään 
parannettu jäteteipin käsittely helpottaa sen poista-
mista koneen takaa.

EI VIRHEITÄ, VÄHEMMÄN KORJAAMISTA
Sähköinen testaus, joka tapahtuu ennen ladontaa, 
suoritetaan nyt lisävaunun testipinnalla. Lisävaunus-
sa käytetään toistettavia testikuvioita, mikä auttaa 
vähentämään kosketusalueen kulumista ja mahdol-
listaa samalla uusien pakkaustyyppien testauksen. 
Prosessi tarkistaa 100 prosenttisesti transistorei-
den, resistoreiden, kondensaattoreiden ja diodien 
arvot sekä aktiivisten, polaroitujen komponenttien 
suuntauksen. Virheelliset komponentit hylätään 
automaattisesti samalla kun kone jatkaa piirilevyn 
valmistamista. Tämä takaa laadun ja eliminoi aikaa 
vievää piirilevyn korjaamista.

Älykkään tuottavuuden tulevaisuus
Uusi MYPro-sarja laajentaa tulevaisuuden 
mahdollisuuksia huomattavasti pienem-
mällä tilankäytöllä.
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MYCRONIC-OHJELMISTOSARJA SISÄLTÄÄ:

- Täysin näkyvän suunnittelun ja nopean, 
virheettömän CAD- ja materiaalitietojen 
muuntamisen

- 100 %:nen varastotarkkuus skannattavilla 
syöttäjillä ja ERP-liitäntämoduulilla

- Täydellinen jäljitettävyys yksittäiseen 
piirilevyyn asti

- Helppokäyttöinen materiaalin käsittely 
e-tarroilla paperitonta ohjausta varten

- Ennakoiva ladontanäyttö automaattisella 
materiaalin toimituksella
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OHJELMISTOPOHJAINEN PROSESSIAUTOMAATIO
Kaikkien Mycronic-ratkaisujen ydin on teollisuuden 
kattavin ohjelmistotarjonta. Intuitiivinen, helppokäyt-
töinen ja yksinkertainen yhteensovitus lähes kaik-
kiin ERP-järjestelmiin, joilla voit ohjata ja tehostaa 
tuotannon kaikkia vaiheita. Avoin liittymäohjelma 
mahdollistaa koko tehtaan kattavan liitettävyyden 
yhdessä Mycronic 4.0 integraatiolla täydelliseen 
materiaalin jäljitykseen, ennakoivaan ladontaan, 
nykyaikaisiin SQL-tietokantoihin ja parannettuun 
prosessiautomaatioon. Kaikki nämä auttavat älyk-
kään tehtaan vaatimusten täyttämisessä.

HELPPOKÄYTTÖINEN MATERIAALIHALLINTA
Mycronicin modulaarinen syötinjärjestelmä takaa 
tarkkuuden, helppokäyttöisyyden ja käyttömuka-
vuuden. Sen ylivoimainen joustavuus syntyy älyk-
käistä nauha- ja tikkusyöttimistä. Ainutlaatuisiin, 
liikkuvia osia sisältämättömiin Agilis™-syöttimiin on 
helpompi ja nopeampi ladata komponentti, kuin 
mihinkään muihin markkinoilla oleviin syöttimiin. 
Asettelut ja vaihdot sujuvat vieläkin nopeammin 
pitämällä Agilis-syöttimet esiladattuina. Koska My-
cronic-makasiinit voidaan täyttää koneen käydessä, 
tuotantoa ei tarvitse pysäyttää, vaikka komponentit 
loppuisivatkin.

Sen lisäksi kaikissa makasiineissa ja Agilis-syötti-
missä on ainutkertainen tunniste, joka linkittää ne 
koneen järjestelmäohjelmistoon. Kone pystyy siis 
tunnistamaan, onko komponentti koneessa sekä 
missä komponentti sijaitsee. Tämä on arvokas etu 
varaston seurannassa, sillä kone tietää tarkalleen, 
kuinka monta komponenttia on kussakin nauhakelas-
sa. Poimintapisteitä ei myöskään tarvitse ohjelmoida 
uudestaan. Tämän sijaan järjestelmäohjelmisto tun-
nistaa syöttimen välittömästi koneesta tai paikasta 
huolimatta ja optimoi ladontaohjelman tehokkuuden 
säilyttämiseksi.

ENEMMÄN SYÖTTIMIÄ. ENEMMÄN TUOTANTO- 
TEHOA. VÄHEMMÄN TILAA.
Koneen kompaktin muotoilun ansiosta jopa 224 
älykästä syötintä voidaan sovittaa hämmästyttävän 
pienelle pinta-alalle. Muotoilu sallii myös suuremman 
piirilevyn kokokapasiteetin, joten voit käsitellä suuren 
määrän erilaisia piirilevyjä. Se mahdollistaa nopeam-
man läpimenoajan käytettäessä automatisoitua 
piirilevyn kuljetinta.

MY300DX-13/17
Suurinopeuksinen kaikki yhdessä -ladontakone. 
Jopa 224 syötinpaikkaa, huippunopeus 40 000 
komponenttia tunnissa.

MY300SX-11/15
Joustava kaikki yhdessä -ladontakone. Jopa 192 
syötinpaikkaa, huippunopeus 24 000 komponent-
tia tunnissa.

MY300LX-11/15
Kaikki yhdessä -ladontakone. Jopa 192 syötin-
paikkaa, huippunopeus 16 000 komponenttia 
tunnissa.
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Mycronicin MYPro-series-koneen ansiosta on helppo 
siirtyä suurista tuotantoeristä pieniin testieriin tai 
prototyyppeihin ilman uudelleenohjelmointia tai 
kamera parametrien uudelleen asettamista. Sillä on 
sujuva, jatkuva työnkulku suuresta tuotantosarjas-
ta pieneen erään. Yksi käyttäjä pystyy hoitamaan 
jatkuvan tuotannon kaikissa olosuhteissa ohjel-
mapohjaisen ennakoivan ladonnan ja täydellisen 
materiaalin jäljityksen ansiosta. Ja koska kaikki tämä 
tulee yhdeltä toimittajalta, koulutus- ja huoltokustan-
nuksia on mahdollista vähentää ja saada joustavuut-
ta rekrytointi- ja suunnittelupäätöksiin.

MY300DX – SUUREMPI KAPASITEETTI  
PIENEMMÄSSÄ TILASSA
MY300DX-17-linjan 448 syötinpaikkaa tarjoaa 
aiempaan verrattuna 40 % suuremman syötinkapa-
siteetin linjapituusmetriä kohden. Voit myös hyödyn-
tää MY300:n pienempää tilan tarvetta lisäämällä 
tuotantovaiheita linjaan tarvittaessa. Koneen 18 
ladontatyökalun avulla voidaan latoa suuri määrä 
eri komponenttityyppejä ja saavuttaa erinomainen 
läpimenoaika.

SMD-TORNI – AUTOMATISOITU VARASTOINTI 
TUOTANNON YHTEYDESSÄ
SMD-torni on joustava, automaattinen ja laajennet-
tava puskurivarastointiyksikkö. Tuotannonlähei-
seen käyttöön suunniteltu torni varmistaa, että 
komponentti on aina oikeassa paikassa ja hallitussa 
ympäristössä, aina valmiina nopeaan ja vaivattomaan 
työn vaihtoon. Se vie tilaa vain puolitoista neliömetriä 
ja yhteen torniin voidaan varastoida 958 kelaa. Se 
tallentaa tiedot liikkeistä ja määristä.

Yhdistä kaksi MY300DX-linjaa yhdeksi tuotantosoluksi, jolloin saat täyden 
160 000 CPH:n ladontanopeuden hallintaasi. Jatkuvaa, nopeaa tuotantoa 
silmällä pitäen tämä tarkoittaa ennakoivaa, täysin automaattista materiaali-
virtaa.

Suurkapasiteettisesta
tuotantosolusta
yhden koon erään

MY300DX-13/17
Suurikapasiteettinen työsolu. Kaksi MY300DX-linjaa, 
jossa on SMD-torneja automaattiseen varastoin tiin 
lähellä tuotantoa.

KORKEA KAPASITEETTI
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KESKEISET EDUT

- 160 000 CPH:n ladontanopeus yh-
dessä tuotantosolussa

- Vaihdot lennosta

- Varastointi tuotannon yhteydessä ja 
automatisoitu täyttö

- Resistoreiden, kondensaattoreiden, 
diodien ja transistoreiden sähköinen 
tarkistusjärjestelmä

- Täysi jäljitettävyys
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KESKEISET EDUT

- 80 000 CPH:a ja jopa 448 
syötinpaikkaa

- Täydellinen SMT-asennus-
ratkaisu yhdestä lähteestä

- Nopeimmat vaihdot  
teollisuudessa

- Täysi jäljitettävyys
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Minkä tahansa kokoonpanon valitsetkin, voit vähen-
tää tuotantokustannuksia ja toimitusaikoja nopeu-
den, suuren syötinmäärän ja toimintojen täydellisen 
näkyvyyden ansiosta. Ohjelmistopaketteja voidaan 
lisätä tarpeen mukaan, sillä kaikki laitteet perustuvat 
yhdelle alustalle ja lähteelle varmistaen näin täyden 
jäljitettävyyden yksittäiseen piirilevyyn asti.

TEKNOLOGIA, JOKA KESTÄÄ AJAN HAASTEET
Mycronic tarjoaa valikoiman hyödyllisiä, erityisesti 
alihankkijoiden vaatimuksiin räätälöityjä kokonai-
suuksia. Tähän sisältyy tulevaisuuden kannalta kes-
tävä ratkaisu, joka yhdistää ohjelmiston ja palvelut, 
kuten käyttäjien koulutuksen, tuotanto- ja proses-
situen ja tietämys- ja prosessikurssit. Oikealla kou-
lutuksella ja oikeilla laitteilla investointisi maksavat 
itsensä takaisin tulevina vuosina.

KÄSITTELE KAIKKIA TULEVAISUUDEN  
KOMPONENTTEJA
Uuden x-vaunun, päivitettyjen suurinopeuksisten 
ladontapäiden ja jopa 4K-resoluution kamerajär-
jestelmien avulla MY300DX saavuttaa jopa 40 000 
komponentin ladontanopeuden tunnissa ja käsitte-
lee lähes kaikki uudet, tulevat komponentit. Mallin 18 
ladontatyökalua yhdessä 448 syöttölaitteen kanssa, 
samassa linjassa, varmistavat erinomaisen suori-
tustehon kaikentyyppisillä komponenteilla.

NOPEUTA VALMISTELUA
Uusi pakkaus voidaan luoda sekunneissa AutoTeach 
-toiminnolla. Näytä koneelle tuntematon pakkaus 
kameran avulla ja kaikki geometriset tiedot mitataan 
automaattisesti, mikä säästää huomattavasti uusien 
töiden valmisteluaikaa. Parannetun 2K- tai 4K-reso-
luution kamerajärjestelmän kanssa tämä tekee 
uusien pien- ja erikoiskomponenttien käsittelystä 
nopeaa.

Kun vaaditaan monipuolisuutta, kaksi yhteen linjaan sijoitettua 
MY300DX-konetta on juuri oikea ja kätevä modulaarinen tuotantoyksikkö, 
joka täyttää tulevaisuuden tarpeet. Tilatehokkaamman muotoilun ansiosta 
se sisältää nyt 40 % suuremman syötinkapasiteetin samalla linjapituudella 
edellisiin malleihin verrattuna.

Laajan tuotekirjon työjuhta 
– nyt 40 % enemmän syöttimiä

MY300DX-17
Joustava suuren kapasiteetin linja. MY300DX-17 
-synergialinjalla saadaan käyttöön 
80 000 CPH:n kapasiteetti 448 syötinpaikalla.

KATTAVA YHDISTETTÄVYYS
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PIENINKIN YKSITYISKOHTA ON AUTOMATISOITU
Mycronicin suunnitteluohjelmiston avulla voidaan 
analysoida satoja työtilauksia ja järjestää ne so-
pivankokoisiksi ryhmiksi, mikä varmistaa tuntien 
keskeytymättömän tuotannon. Koska ladontatiedot 
kerrotaan etukäteen, voit kuroa umpeen suurten ja 
lyhyiden tuotantosarjojen välisen tehokkuuskuilun. 
Automatisoidun piirilevyn kuljettimen, automaatti-
sen kuljetinleveyden ja työn valinnan avulla voit nyt 
myös hyödyntää käyttäjäriippumatonta tuotantoa 
täysin keskitetyn automatisoinnin ansiosta.

RAKENNA TUOTTEITA, EI VARASTOA
Helppojen työnvaihtojen avulla mikä tahansa työ 
on mahdollista. Eräkoot voidaan optimoida tuotan-
toketjun loppupäätä, tarkastusta, testausta ja box 
build -tuotteita varten. Varaston kasvattamisen 
sijaan voit valmistaa tuotteet vasta asiakastilauk-
sesta. Näin vähennät riskiä ja pääomatarvetta, etkä 
lähetä eteenpäin vääriä tuoteversioita.

MY300SX – JOUSTAVUUTTA TULEVAISUUDEN 
VARALLE
Jopa 24 000 CPH:n nopeudella MY300SX pystyy 
vastaamaan joustavasti tulevaisuuden haasteisiin. 
Jopa 192 syötinpaikkaa ja laajat mahdollisuudet 
erilaisten komponenttien käsittelyyn tekevät siitä 
ihanteellisen high mix-tuotantoon. Edistykselliset la-
dontapäät, huippuluokan kamerajärjestelmät ja laa-
jat kuljetinvaihtoehdot takaavat, että tuotantolinjaan 
voidaan asettaa erikokoisia ja -muotoisia piirilevyjä. 
MY300SX käyttää samaa teknologia-alustaa kuin 
MY300DX. MY300SX-koneessa on yksi ladontapää-
vaunu, joka poimii komponentit koneen molemmilta 
puolilta.

Se tarjoaa uskomatonta joustavuutta, kykyä no-
peisiin asetuksiin ja saumattomiin vaihtoihin työstä 
toiseen. Erittäin tarkka lineaarinen moottori ja edis-
tyksellinen servoteknologia mahdollistavat tuotan-
non kasvun, ja jatkuva tarkkuuskalibrointi varmistaa 
korkean laadun, jota Mycronic-koneelta voi odottaa.

Eräkokojen pienentyessä ja prosessivaiheiden lisääntyessä käytettä-
vyysajan ei tarvitse kärsiä. Yhdistämällä ohjelmisto-ohjatun juotospastan 
ja erilaisten nesteiden annostelijan (MY700) suureen syötinkapasiteettiin, 
jatkuva käyttö on sekä helppoa että taloudellista – pieniin eräkokoihin tai 
jopa yksittäiseen piirilevyyn asti.

Täysin automaattinen 
lyhyiden sarjojen tuotanto

TÄYSIN AUTOMATISOITU

MY300SX-11/15
Automaattinen lyhyiden sarjojen tuotanto.
MY700JX linjassa MY300SX-koneen kanssa.
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PÄÄASIALLISET EDUT

- Täysi komponenttivalikoima  
yhdessä ja samassa koneessa

- Teollisuuden nopeimmat  
asetukset ja vaihdot

- Pin-in-paste, PoP, QFN, piiri-
kortin kolot (cavity) ja paljon 
muuta

- Stensiilitön pastan annostelu

- Maailman nopein nesteiden   
annostelujärjestelmä  
elektroniikkateollisuudessa

- Tuoteversiot lennosta

- Lyhyiden nauhojen ja standar-
dista poikkeavien komponent-
tipakkausten käsittely
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Teknologia saattaa muuttua, mutta sopimusvalmis-
tajana pystyt aina mukautumaan.

KÄSITTELE MIKÄ TAHANSA TILAUS TÄNÄÄN JA 
HUOMENNA
Ei ole väliä, toimitetaanko komponentit lyhyissä nau-
hoissa, matriisitelineissä, joissa on ylisuuret lokerot, 
tai vain muovipussissa, MY300:n joustava järjes-
telmäohjelmisto pystyy käsittelemään lähes kaikki. 
MY700-koneen stensiilitön pastan ja nesteiden 
annostelu takaa sen, että viime hetken asiakasmuu-
tokset voidaan tehdä tarvittaessa heti. Mikä tahansa 
määrä, mikä tahansa teknologia ja minkä tahansa 
kokoinen komponentti – tässä sinulla on konepari, 
joka kasvaa liiketoimintasi rinnalla.

MY700 – KAKSINKERTAISTA KYKYSI
MY700 on täysin ohjelmisto-ohjattu kone, joka an-
nostelee juotospastaa tai muuta nestettä monimuo-
toisille piirilevyille erinomaisella tarkkuudella. QFN:t, 

pin-in-paste, package-on-package, kapselointi tai 
muut, vielä keksittävät sovellukset – kaikki nämä 
tekniikat voidaan suorittaa ennenkokemattomalla 
tarkkuudella ja joustavuudella.  Käyttämällä tupla-
päätä MY700:lla on mahdollista yhdistää pastan ja 
nesteiden annostelu – yhdessä koneessa.

MY700-koneen tupla-annostelupään ansiosta eri 
annosteluvolyymit pienille ja erittäin suurille kom-
ponenteille ovat mahdollisia nopeudella yli miljoo-
na pistettä sekunnissa. Koska stensiilejä ei tarvita, 
juotoksen laadusta ei tarvitse tinkiä eikä suorittaa 
aikaa vievää korjaamista tai stensiilien vaihtoa. 
Töiden valmisteluun ei kulu päiviä vaan minuutteja. 
Jos joudut tekemään 2–3 vaihtoa päivässä ja käytät 
yli 50 stensiiliä vuodessa, ymmärrät nopeasti hyö-
dyt. Jos täydellinen pastan määrän hallinta, laadun 
yhtenäisyys ja monimutkaiset pin-in-paste tai muut 
haastavat sovellukset ovat tärkeitä, ymmärrät tämän 
vielä paremmin.

Yhdistä MY700-Jet Printer ja MY300 -SMD-ladontakone eikä sinun kos-
kaan tarvitse sanoa asiakkaalle ei. Voit käsitellä mitä tahansa pakkauksia 
ja nestemateriaaleja ja asettaa sen lähes mille tahansa levyn pinnalle – 
koneiden koko elinkaaren ajan.

Kaiken kattava 
nykyaikainen ratkaisu

KAIKKI YHDESSÄ

MY300SX/LX
Kaikki yhdessä -ratkaisu MY700 linjassa 
MY300SX/LX-koneen kanssa.
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PÄÄASIALLISET EDUT

- Täysi komponenttivalikoima yhdessä ja 
samassa koneessa

- Teollisuuden nopeimmat asetukset ja 
vaihdot

- Pin-in-paste, PoP, QFN, piirikortin koloja 
(cavity) ja paljon muuta

- Stensiilitön pastan annostelu

- Maailman nopein nesteiden annostelu-
järjestelmä elektroniikkateollisuudessa

- Version muutokset lennosta

- Lyhyiden nauhojen ja standardista 
poikkeavien komponenttipakkausten 
käsittely
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VUOSIKYMMENIEN ajan Mycronicin innovaatiot ovat muuttaneet high mix 
SMT-teollisuutta. Mycronic valmistaa stensiilittömistä pastan ja nesteiden 
annostelijoista aina nopeasti ladattaviin älykkäisiin syötinjärjestelmiin ja 
edistyksellisiin ohjelmistoratkaisuihin.

Mycronicilla on ainutlaatuinen teknologia, ja sillä on yksi päämäärä mielessä: 
yksinkertaistaa ja virtaviivaistaa kasvavassa määrin monimuotoisempaa 
tuotantoympäristöä yhdellä integroidulla, älykkäällä tehdasratkaisulla.

Mycronic 4.0 -konseptin ansiosta kaikki tämä tieto ja innovaatiomäärä 
johtaa täydelliseen, monipuoliseen valmistusympäristöön, joka kykenee 
käsittelemään modernin elektroniikkatuotannon vaatimukset.

Tuloksena on erittäin automatisoitu, älykäs tehdas välittömään tuotantoon 
100 %:n varastotarkkuudella. Se mukautuu tarpeittesi mukaiseksi ja 
ratkaisee tulevaisuuden haasteet jo ennen kuin ne tulevat vastaan.

Mycronicin mukaan SMT-tuotannon tulevaisuus on jo täällä. ONKO OMA 
TEHTAASI VALMIINA TULEVAISUUTEEN?

SMD-torni täysin 
automatisoidulla materiaalin 

käsittelyjärjestelmällä, 
MYCenter-ohjelmasarja 

palkittujen Agilis-
syötinjärjestelmien kanssa. 

Uusi MYPro-sarja on 
valmistettu täysin 

yhteensopivaksi älykkään 
Mycronic 4.0 tehtaan kanssa.
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NETHERLANDS
Mycronic B.V.

High Tech Campus 10
5656 AE

Eindhoven
Netherlands 

Tel: +31 402 62 06 67

SINGAPORE
Mycronic Pte., Ltd.

9 Tagore Lane, #02-08/09
9@Tagore

Singapore 787472
Tel: +65 6281 7997

SOUTH KOREA
Mycronic Co. Ltd.

3rd Floor, Jung-San
Bldg. 1026-8

Sanbon-Dong, Gunpo-Si
Gyeonggi-Do, 15808

South Korea
Tel: +82 31 387 5111

UK
Mycronic Ltd.

Unit 2, Concept Park
Innovation Close

Poole, Dorset, BH12 4QT
UK

Tel: +44 1202 723 585

USA
Mycronic Inc.

320 Newburyport Turnpike
Rowley, MA 01969

USA
Tel: +1 978 948 6919

mycronic.com

SWEDEN
Mycronic AB
PO Box 3141
Nytorpsvägen 9
SE-183 03 Täby
Sweden
Tel: +46 8 638 52 00

CHINA 
Mycronic Co., Ltd.
Unit 106, E Block
Lane 168, Da Duhe Road. 
Putuo District, 200062
Shanghai P.R. China
Tel: +86 21 3252 3785/86

FRANCE
Mycronic S.A.S.
1 rue de Traversière - CS 80045
94513 Rungis Cedex 1
France
Tel: +33 1 41 80 15 80

GERMANY
Mycronic GmbH
Biberger Straße 93
D-82008 Unterhaching bei München
Germany
Tel: +49 89 4524248-0

JAPAN
Mycronic Technologies KK
Chofu Center Bldg.
1-18-1 Chofugaoka, Chofu-shi
Tokyo 182-0021
Japan
Tel: +81 42 433 9400

PEREL OY
Torpankatu 28, PL 230
05801 Hyvinkää, FINLAND
Tel: +358 19 87 111
info@perel.fi, www.perel.fi

Specifications are subject to change without notice. 
Mycronic, MYDATA, MYDATA automation and MY; MY100, MY100DX, MY100SX, MY100LX, MY100e, MY100HXe, MY100DXe, MY100SXe, MY100LXe, MY200,  

MY200HX, MY200DX, MY200SX, MY200LX, MY300, MY300DX, MY300SX, MY300LX, MY500, MY600, MY600JD, MY600JP, MY600JX, MY700, MY700JD,  
MY700JP, MY700JX and MYSynergy; T3, T4, T5 and T6; HYDRA Speedmount, Midas, ISIC; Agilis, Agilis Linear Magazine (ALM), Agilis Linear Magazine Flex  

(ALM FLEX), Agilis Stick Magazine (ASM), Agilis Tray Magazine (ATM), Mycronic Tray Exchanger (TEX), Mycronic Tape Magazine (TM), Mycronic Tray Wagon 
Magazine (TWM); Mycronic Dip Unit (DPU); Mycronic SMD Tower; Mycronic Standard Vision System (SVS), Mycronic Dual Vision System (DVS), Mycronic Linescan 

Vision System (LVS), Mycronic HYDRA Vision System (HVS); Mycronic Assembly Process Management (APM) including; JPSys, TPSys, MYLabel, MYPlan, MYCenter, 
MYTrace, MYCam, FlowLine and Cad Conversion are registered trademarks or trademarks of Mycronic AB. Mycronic AB is ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 certified.


