
MY600 Jet Printer.
Nopein tie täydelliseen  
juotosliitokseen.



SUIHKUTULOSTUKSEN HISTORIA

High-mix toiminta
massatuotantoon
Ensimmäinen MYDATA Jet Printer avasi noin vuosikymmen sitten täysin uudet mahdolli-
suudet SMT-teollisuudelle. Sen suuren tarkkuuden ja nopean annostelun ansiosta, vaa-
tivimmatkin valmistajat voivat saavuttaa vaadittavan kokoiset ja muotoiset optimaaliset 
juotosliitokset. Täydellinen muotoiluvapaus. Pastamäärää ei ole rajoitettu. Ei stensiilien 
odottamista.

Ajat ovat selvästi muuttuneet. Pienten erien tuotannon 
haasteet, joita Jet Printer kehitettiin ratkaisemaan, ovat nyt 
kasvaneet kuluttaja- ja teollisuuselektroniikan valmistukses-
sa. Tämä ei johdu pelkästään teollisuuden erien pienen-
tymisestä, vaan flex-piirilevyjen ja kaviteettien, erittäin 
monimuotoisten ja pienten, tiheiden piirilevyjen tarpeiden 
kasvusta.  Näiden kasvaneiden haasteiden edessä on help-
po nähdä, miksi Jet Printer -tekniikka on ansainnut maineen 
uudenaikaisena ratkaisuna nykyaikaisessa SMT-valmistuk-
sessa.

Ylivoimainen laatu, ennennäkemätön monipuolisuus
Menestyksen avain on ennen kaikkea ollut mahdollisuus yk-
silölliseen juotospastan annosteluun piirilevyn juotosalueille. 
Käytettynä linjassa tai erillisenä. Yhdessä pastanpaino-
koneen kanssa tai ilman. Perustumalla täysin ohjelmis-
topohjaiseen alustaan, MYDATA:n Jet Printer -ratkaisu 
mahdollistaa töiden valmistelun offline-tilassa, optimoinnin 
erillisille, haasteellisille komponenteille ja tuotantoprosessin 
valvomisen automaattisesti. Työstä tai tuotantoympäristöstä 
riippumatta, parempaa tapaa tarkan juotospastan annoste-
luun haastavimmillekin piirilevyille ei ole olemassa.

Tulevaisuuden haasteiden kohtaaminen
Tämän päivän suurten tuotantomäärien valmistajien taistel-
lessa perinteisten annostelijoiden (dispenseri) nopeusongel-
mien kanssa, on ainutlaatuinen kosketukseton Jet Printer 
tekniikka valmis kohtaamaan tulevaisuuden haasteet. 
Saavutat suuremman automaation ja nopeamman juotos-
pastan annostelun kasvavalle kehittyneiden komponenttien 
valikoimalle. Ilman parametrien hienosäätöä ja pienemmällä 
inhimillisten virheiden mahdollisuudella.



“Jet Printer on vastauksemme  
monimuotoisten, automatisoitujen 
tuotantoympäristöjen haasteille.”

Uusi suorituskyvyn aikakausi
Lyhyesti sanottuna, tämä on juuri innovatiivinen tekniikka, 
josta MYDATA on tunnettu. High-mix -ajattelu on kasvatta-
nut elektroniikkavalmistajien nopeutta, tehokkuutta ja mo-
nipuolisuutta ympäri maailman. Ei pelkästään korkeampien 
konenopeuksien ansiosta, vaan myös ketterien pick-and-
place -koneiden, automatisoidun varastotorni-ratkaisujen 

ja teollisuuden monipuolisimman ohjelmistovalikoiman an-
siosta. Tuloksena suurten tuotantomäärien ja NPI-tuotteiden 
kokonaisratkaisut, jotka tarjoavat parhaan linjan hyödyntä-
misen laajimmalle komponenttivalikoimalle. Saat enemmän 
tehtyä nopeammin ja jätät kilpailijat jälkeesi.

► Maailman johtavat ilmailuteollisuuden valmistajat ovat käyttäneet  
lähes vuosikymmenen ajan MYDATA Jet Printereitä monimutkaisimpien  
laatuhaasteiden ratkaisemiseen.



YLEISKUVA

MY600 Jet Printer.
Miljoona pistettä aikaansa edellä.



Täydellinen määrän hallinta
Ylivoimainen annostelun toistettavuus, tarkan juotospastamäärän ja mukau-
tettujen 3D-mallien muotoilun korkealla tarkkuudella laajalle sovellusvalikoi-
malle.

Tehokas alusta
2000 kilon valettu graniittiperusta, yhdessä lujan ja kevyen hiilikuitupalkin 
kanssa tukee nykyaikaista järjestelmää suurella kiihdytysliikkeellä ja tarkoilla 
lineaarikoodaajilla.

100% ohjelmistopohjainen
Valmistele uusi työ offline-tilassa minuuteissa mistä tahansa CAD- tai 
Gerber-tiedoista ja suorita työt automatiikkaa hyväksi käyttäen. Jet Printer 
voidaan integroida täysin automatisoituun tuotantolinjaan, mikä mahdollistaa 
pienten sarjojen tuotevaihdot automatisoidusti.

Suurinopeuksinen, kosketukseton ejektori
3 g:n kiihtyvyydellä ja yli miljoona pistettä tunnissa -nopeudella, kosketukse-
ton ejektori saavuttaa mikrometritarkkuuden maksiminopeudella.

Enemmän komponentteja, lisää mahdollisuuksia
Erittäin tarkka, täysin ohjelmistopohjainen ja kosketukseton alusta, MY600 
on optimaalinen haasteellisten sovellusten, kuten joustavien virtalevyjen, 
piirilevykaviteettien, package-on-package, QFN:t ja uusien komponenttien 
käsittelyyn pienellä prosessi-ikkunalla.



Erinomainen tarkkuus  
yli miljoonalla pisteellä tunnissa
Mikrometritarkkuus teollisuuden suurimmilla nopeuksilla, ilman parametrien hienosäätöä 
ja virheettömällä annostelun toistettavuudella. Kun kyse on erinomaisen piirilevyn laadun 
ja linjan tehokkuuden saavuttamisesta, on Jet Printer-tekniikka omassa luokassaan. Voit 
tuottaa enemmän piirilevyjä ja miljoonia, täydellisiä juotosliitoksia, joka päivä.

Pastanpainokoneet ovat palvelleet teollisuutta hyvin, tarjo-
ten valmistajille lähes rajattomat tuotantonopeudet pitkässä 
sarjatuotannossa. Mutta ei ilman myönnytyksiä. Itse asias-
sa, suurin osa piirilevyjen vioista voidaan jäljittää pastanpai-
notoimintoon. Jokaisen perinteisillä dispenseriannostelijoilla 
ratkaistun laatuongelman jälkeen syntyy uusi pullonkaula 
tuotantolinjassa. Jet Printer -tekniikalla nämä myönnytykset 
ovat osa menneisyyttä.

Tuo tiedosto, optimoi ja aloita tuotanto
Pastanpainokoneen korvaamiseen käytettynä, Jet Printer 
vastaa nopeasti asiakkaan vaatimuksiin ja muutoksiin, tarjo-
amalla ylivoimaisen tarkkuuden jokaisessa juotosliitoksessa. 
Aika ei kulu hukkaan stensiilien tilaamiseen, muuttamiseen 
tai varastointiin, ja inhimillisten virheiden mahdollisuus 
on minimoitu automaattisilla toiminnoilla. Tuo CAD- tai 
Gerber-tiedot, optimoi pastanannostelu erikseen jokaiselle 
haastavalle komponentille ja lyhennä vasteaika tunneiksi tai 
minuuteiksi päivien sijaan. 

Suuri nopeus ja erinomainen tarkkuus  
- ilman myönnytyksiä
Päällekkäistekniikkana se vapauttaa massatuotantolinjan 
pienien erien, vaikeiden piirilevyjen tai komponenttien 
valmistamiseen. Jopa kymmenen kertaa nopeampi kuin 
annostelija, MY600 Jet Printer kykenee kuvaamaan suurella 
tarkkuudella välittömästi yli miljoona pistettä tunnissa 
-nopeuksilla. Tämän toiminnon avaintekijä on nykyaikai-
nen ejektoripää, joka liikkuu piirilevyllä 3D:n kiihtyvyydellä. 
Käyttämällä kehittynyttä ohjelmaohjausta, suurtarkkuuksisia 
optisia koodaajia ja ainutlaatuista kosketuksetonta suihku-
suutinta, se poistaa z-akselin liiketarpeen tulostusnopeuden 
parantamiseksi. Näiden äärivoimien kestämiseksi, koneen 
tukevaan alustaan kuuluu 2000 kilon valettu graniittipaino, 
suorat käyttömoottorit ja kevyt hiilikuitupalkki.

NOPEUS JA TARKKUUS



• Saavuta optimaaliset juotosliitokset  
 jokaiselle piirilevyn komponentille,  
 alustalle ja pakkaukselle.

• Varmista nopeampi vasteaika useassa  
 eri tuotantoympäristössä.

• Käsittele vaikeimpiakin sovelluksia mikro- 
 metritarkkuudella.



LAATU JA YHDENMUKAISUUS

Jokainen juotosalue otetaan  
huomioon optimaalisesti. 
Kun kyse on juotospastamäärän ohjauksesta, mikään ei pääse lähellekään Jet Printerin 
tarkkuutta ja joustavuutta. Täydellinen ohjelmoitavuus mahdollistaa optimaalisen juotos-
pastan määrän, muodon ja paikan varmistamisen, jokaiselle erilliselle juotosalueelle, kom-
ponentille tai pakkaukselle piirilevyllä.

Mahdollisuus pistemäärän, halkaisijan ja annostelun ohjaa-
miseen toistuvasti on tärkeää, jotta jokaiseen juotosalueelle 
levitettäisiin ideaalinen määrä pastaa. Koska Jet Printer 
mahdollistaa pistekoon säätämisen eri komponenttien 
mukaan, pienemmän komponentin, kuten 0201 asettaminen 
D-PAK-komponentin viereen ei koskaan ole ollut helpompaa 
tai tarkempaa.

Yhtenäinen laatu ilman rajoja
Koska määriä voidaan kasvattaa yksittäisillä pisteillä 
koskematta piirilevyyn, Jet Printer varmistaa erinomaisen 
yhtenäisyyden ja mahdollisuuden 3D-rakenteeseen - lähes 
ilman rajoitusta koskien suoja-alueita. Ohjelmoi oletusmää-
räasetukset jokaiselle komponentille CAD-tiedon mukaan, 

tai hienosäädä jokainen alue määrän, sijainnin, alueen 
peitteen tai pastakorkeuden mukaan. Sisäänrakennettu 
prosessin ohjaus hoitaa loput automaattisesti. Kaikki tämä 
voidaan valmistella offline-tilassa ja muutetut asetukset 
tallentaa tulevia tarpeita varten.

Ajattele suuresti, rakenna pienempänä
Huolimatta piirilevyn monimuotoisuudesta tai tiheydestä, 
tämä avaa täysin uudet mahdollisuudet yhdistää muotoilu-
vapaus ja täydellinen laadunohjaus. Monelle valmistajalle 
tuloksena on laajempi komponenttivalikoima pienemmälle 
piirilevyn alueelle, jokaisen juotospastan annostelualeen 
ohjauksen ansiosta.

 HYVÄ LIITOS   KUIVA LIITOS  TASAINEN LIITOS   HYVÄ LIITOS SUUREMPI ETÄISYYS AINA TÄYDELLISET LIITOKSET

YLEISET PASTANPAINOKONEITA KOSKEVAT ONGELMAT JET PRINTER -RATKAISU

 PAKSU STENSIILI OHUT STENSIILI STEP- STENSIILI Jokainen komponentti saa
 Optimoitu suurille komponenteille.  Optimoitu pienille komponenteille. Vaatii suuremman piirilevyn alueen. oikean määrän juotospastaa.



• Täysi juotospastan määrän, muodon ja  
 annostelun hallinta jokaisella juotosalueella.

• Sisäänrakennetut ohjaimet varmistavat  
 ylivoimaisen tarkkuuden ja toistettavuuden  
 ilman inhimillisiä erehdyksiä.

• Valmistele tiedot offline-tilassa ja tallenna  
 asetukset automaattisesti.



TEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN

Luotu tulevaisuuden  
vaikeimmille piirilevyille
Useita erilaisia komponentteja? Laajakaistatekniikan levyjä? 3D-kaviteetteja? QFN:a? Nyt 
voit valmistaa nämä kaikki nopeasti, taaten liitoksen ja tuotannon laatu. Jet Printer mahdol-
listaa haastavien uusien tuotteiden ja komponenttien käsittelyn ja tuotantolinjan hyödyntä-
misen - päivästä toiseen.

MY600 Jet Printer mahdollistaa nopeuden, laadun ja 
tuotekehittelyn vapauden nopeuttamisen joidenkin teollisuu-
den vaikeimpien sovellusten osalta. Joustaville tai käyrille 
piirilevyille, piirilevyjen kohdistus ja venyminen mitataan 
kehittyneillä tunnistimilla ja kompensoidaan reaaliajassa.  
Pin-in-paste -komponenteille, 3-ulotteiset juotospastara-
kenteet voidaan annostella reiän yläpuolelle, käyttämällä 
ohjelmistoa, joka laskee jokaiselle pinnille oikean määrän ja 
muodon automaattisesti. Tuloksena on kattava uusien muo-
toilumahdollisuuksien valikoima, jossa valmistajat hallitsevat 
jokaista juotosliitosta - package-on-package -piirilevyistä ja 
kaviteeteista esiasennettuihin piirilevyihin jne. 

Poista arvailu työstä
Olipa uusi pakkauksesi mikä tahansa, tavoitteemme on aut-
taa sinua saavuttamaan täydelliset tulokset - ilman käyttäjän 
virheitä. Siksi olemme varmistaneet, että jokainen oletus-
asetus ja graafinen käyttöliittymä on muotoiltu pitämällä 
vaikeimmat työt mielessä. Tähän sisältyy suuren nesteva-
likoiman käsittely, mukaan lukien lyijypitoiset ja lyijyttömät 
juotospastat, alhaisen lämpötilan pastat ja SMD-liimat. Aina 
erinomainen tarkkuus ja mahdollisimman korkea automaa-
tiotaso.

 PACKAGE-ON-PACKAGE ESIASENNETUT KOMPONENTIT JOHTORUNKO

 Annostele juotospastaa  Annostele juotospastaa piirilevyille, Annostele juotospastaa  
 pinottuihin komponentteihin (PoP). joissa on esiasennettuja komponenttteja. käyrillä johtorungoilla. 

 3D-KAVITEETIT QFN PIN-IN-PASTE

 Voit annostella pastan eri piirilevyn Jet Printer -tekniikan ansiosta piirilevyllä Jet Printer optimoi pastamäärät   
 tasoilla tai kaviteetteihin. ei esiinny kelluvia QFN:ia. pin-in-paste -sovelluksille.



► Saavuta korkealaatuiset juotosliitokset  
kun erikokoisia komponentteja sekoitetaan, 
komponentteja sijoitetaan kaviteetteihin, 
pin-in-paste -ratkaisuissa tai vaikeampien  
sovellusten kokoonpanoissa.



Ei käyttäjävirheiden vaaraa
MY600:n käyttäjäystävällisellä grafiik-
kaeditorilla, tiedot voidaan valmistella 
nopeasti ja virheettömästi. Automatisoitu 
toiminta yhdessä itseoppivan tiedonval-
mistelujärjestelmän kanssa, varmistaa 
korkeimman laatustandardien noudatta-
misen työstä toiseen, päivästä toiseen, 
vuosia eteenpäin.

OHJELMISTON OHJAUS

Kehittynein ohjelma älykkääseen 
automaatioon
Jet Printer -tekniikan perusta on kehittynyt itseoppiva tiedonvalmistelujärjestelmä. Se 
tallentaa prosessin tiedot jokaisen työn nopeuden ja laadun parantamiseksi. Nykyisessä, 
digitaalisesti käytetyssä tuotantoympäristössä, koko tehtaan tehokkuuden parantamiseen 
ei ole parempaa tapaa.

Automatisoidun tuotannon viimeisintä huutoa
Kun uusi työ asetetaan, ei stensiilien odotusta eikä käyttäjän 
aikaa vieviä toimintoja tarvitse odottaa. Ohjelmointityökalu 
mahdollistaa uuden Jet Printer -ohjelman asettamisen mi-
nuuteissa ja työn vaihtojen suorittamisen sekunneissa. Tuo 
tiedot, suorita automaattinen ohjelmointi ja säädä optimoidut 
juotosliitokset ja aloita tuotanto. Automaattinen täsmäys-toi-
minto auttaa virtuaalisen stensiilin luomisen sekunneissa 
millä tahansa paksuudella ja yksittäisten ohjelmien hie-
nosäädön ja vahvistamisen offline-tilassa ennen piirilevyn 
siirtymistä tuotantoon. Piirilevyn kohdistus, venytys ja 
kiertyminen kompensoidaan automaattisesti, ilman manuaa-
lista säätöä. Ja kaikki viimeisimmät asetukset tallennetaan 
jokaiselle juotosalueelle ja komponentille, jolloin saat täydel-
liset juotosliitokset vaivatta joka kerta. 

Varmistaa 100% tuoton jokaiselle erälle
Jotkin juotosalueet ovat tietysti kriittisempiä kuin toiset. 
Lisäämällä valinnaisen 2D-tarkastus- ja korjausjärjestelmän, 
voi tarkastaa ja korjata erityiset juotosalueet automaattisesti 
ennen piirilevyn lähettämistä pick-and-place -linjalle. Ei 
sekaista piirilevyn puhdistamista eikä aloittamista alusta. 
Anna järjestelmän tarkastaa valitut juotosalueet nopeasti ja 
se korjaa piirilevyn automaattisesti.

Täysin automatisoitu linjaratkaisu
Nämä kehittyneet automaatiotoiminnot auttavat myös 
suorituskyvyn parantamisessa, kun Jet Printeriä käytetään 
linjassa. Koska koko tuotantoerän tilaus voidaan integroida 
helposti muun tuotantoympäristön kanssa, mahdollistaa se 
tuotantoympäristön vaatimusten mukaisen automaatiotason. 
Integroituna täysin automatisoituun tuotantolinjaan, mahdol-
listaa Jet Printer kaikkien tuotemuutosten käsittelyn yhden 
piirilevyn eriin saakka - automaattisesti.



Erittäin tarkka tuotantokone
jokaisessa tuotantoympäristössä.
Oletko valmistautunut tuleviin teollisuuden haasteisiin? Alkaen high-mix -tuotannosta 
keskisuureen ja massatuotantoon, yhä useampi valmistaja löytää tehokkaan vastauksen 
Jet Printer -tekniikasta. Perinteisten ratkaisujen rajojen venyttämisen sijaan, he ovat päät-
täneet ylittää teknologiapuutteet - laadukkaiden juotosliitosten saamiseksi vuosiksi eteen-
päin.

Nykyisestä ratkaisusta riippumatta, Jet Printer ratkaisu on 
yksinkertainen: parantaa jokaisen piirilevyn laatua, älyk-
käällä ohjauksella ja virheiden minimoinnilla haastaville 
tuotevalikoimille. Tämä on lupaus, jonka olemme täyttäneet 
useimmille vaativille valmistajille maailmanlaajuisesti lähes 
vuosikymmenen ajan.

Markkinoiden monipuolisin ratkaisu
Tällä MY600 Jet Printerillä tavoitteemme on parantaa 
mahdollisuuksia älykkäämmällä ohjelmistolla ja suurem-
milla nopeuksilla kuin koskaan aikaisemmin. Joillekin tämä 
tarkoittaa, ettei stensiilejä enää tarvitse odottaa. 

Toisille se on kätevä tapa korvata jopa puoli tusinaa 
dispenseriannostelijoita. Tietenkin high-mix -tuotannossa, 
tämä on ainoa tapa annostella juotospastamäärät tarkasti 
vaikeimmillekin piirilevyillä - nopeammin, yhtenäisemmin ja 
minimivaihtoajoilla. Tällaisella monipuolisuudella jää vain 
yksi kysymys: Miten Jet Printer voi hyödyntää toimintaasi 
parhaiten?

► MY600 Jet Printer on osa MYDATA-ratkaisujen tuotesarjaa  
joustavaan SMT-tuotantoon.



Ylivoimaisesti paras 
annostelutarkkuus.

Kasvavalle tekniikkavalmistajien määrälle tarkoitus on yksinkertaisesti tuottaa tehokkaasti korkealaatuisia piirilevyjä, tekniikasta 
tai tuotannosta riippumatta. Koska, olipa kyse sitten kehittyneestä satelliitin osasta tai viimeisimmästä auton ohjausjärjestelmäs-
tä, ei mitään juotosliitosta voida jättää arvailun varaan. Tämä on tilanne, jossa Jet Printer -tekniikan edut tulevat esiin - ja jossa 
high-mix - tai massatuotannon perinteiset menetelmät eivät enää ole voimassa.

Palvelemme edistyksellistä tekniikkateollisuutta
Tekniikkateollisuuden eturintamassa olevat, pyrkivät jat-
kuvasti noudattamaan tiukimpia vaatimuksia. Samalla he 
pyrkivät käsittelemään teollisuuden trendejä - laajakaistatek-
niikasta ja tuotekoon pienentämisestä lyhyempiin tuotteen 
läpimenoaikoihin ja kutistuviin tuottoihin. Näiden muuttuvien 
haasteiden edessä, Jet Printer pysyy tuottavampana tapana 
varmistaa juotosliitosten erinomainen laatu älykkäällä ohjel-
misto-ohjauksella.

Saumaton muotoilun ohjaus
Näissä kehittyneissä sovelluksissa, Jet Printer tarjoaa sau-
mattoman ohjauksen tuotekehityksestä  koneenkäyttäjälle ja 
koko SMT-tuotantoryhmälle. 

Mahdollistaa juotosliitosten optimoinnin jokaiselle juotosalu-
eelle, komponentille ja piirilevylle - täydellisellä tarkastus- ja 
laadunvalvonta-toiminnolla.
 
NPI tai suuret erät. Linjassa tai erillisenä. Tilanteen vaati-
musten mukaisesti. 

MY600 JET PRINTER

PASTANPAINOKONE  MY600 JET PRINTER PICK-AND-PLACE PICK-AND-PLACE REFLOW-UUNI

Laatua massatuotantoon.

Asetettuna linjaan pastanpainokoneen jälkeen, MY600 mahdollistaa lisäpastan annostelun – juuri siihen kohtaan, missä sitä 
tarvitaan. Yhtenä päivänä kyseessä voi olla suuremmat komponentit, asennussuojat, korjaukset tai kaviteetit toisena päivänä. 
Vaativimmistakin sovellusvaatimuksista riippumatta, ei perinteinen dispenseri-annostelija ole kilpailukykyinen MY600-laitteelle 
suorituskyvyn ja tuoton osalta.



Ei stensiileitä. Ei odotusaikoja. 
Ei huolia.

Stensiilitön toiminta on monella tavalla asiakkaiden unelma. Ennen kaikkea se tarkoittaa nopeampaa tuotannon läpimenoaikaa, 
jossa poistetaan tuotannon turhat työvaiheet - stensiilien muokkaamisesta ja tilauksesta varastointiin sekä toimitukseen. Lähetä 
digitaaliset tiedostot aamulla ja vastaanota valmiit piirilevyt iltapäivällä.

Lyhyemmät odotusajat, minimaaliset keskeytykset
Koska Jet Printer on täysin ohjelmisto-ohjattu, ovat viime 
hetken tuotemuutokset helppoja ja yksinkertaisia ratkaista. 
Versiomuutokset, pikatilaukset tai prototyyppityöt voidaan 
valmistella offline-tilassa ja valmistaa tarvittaessa, minimaa-
lisilla käynnissä olevan tuotannon keskeytyksillä. Ja koska 
työn vaihdot  kestävät alle minuutin, voidaan koko tuotanto-
prosessi - tilauksesta toimitukseen - aikatauluttaa tarkas-
ti. 

Virtaviivaista high-mix -tuotanto
Useimmille elektroniikkavalmistajille vasteajat ovat vasta 
alku. Jet Printerillä ei stensiilien puhdistukseen, varastointiin 
tai hakuun liity mitään kuluja. Ei enää määrien kompromis-
seja yhdellä samaisella stensiilillä. Saavutetaan täydelliset 
juotosliitokset optimaalisella linjan käytöllä - piirilevyjen 
monimuotoisuudesta tai tiheydestä riippumatta.

MY600 JET PRINTER PICK-AND-PLACE PICK-AND-PLACE REFLOW-UUNI

PASTANPAINOKONE  MY600 JET PRINTER PICK-AND-PLACE PICK-AND-PLACE REFLOW-UUNI

Paranna laatua ja tarkkuutta
Jet Printerin nopean annostelun ansiosta, sopii se erinomai-
sesti massatuotantoon, jossa dispenseri-annostelijoiden 
nopeus on huomattavasti alempi.

Kun kyseessä on satunnaiset annostelupisteet tai useat eri 
annostelumäärät, on ero vieläkin huomattavampi. Kattava 
testaus on osoittanut, että pastanpainokone ja Jet Printer  
tekniikka voidaan yhdistää samalla piirilevyllä - ilman että 
se vaikuttaisi juotosliitoksen laatuun. Tuloksena on erittäin 
joustava linjaratkaisu, joka avaa uusia tuotekehitysmahdolli-
suuksia kaikentyyppisille massatuotantosovelluksille. 

Poista tuotannon pullonkaulat
On itsestään selvää, että myös suurimpien massatuotanto-
toimintojen on käsiteltävä satunnaisia lyhyitä tuote-eriä tai 
prototyyppejä. Mutta jokaisella ei ole käytössään ylimää-
räistä lisäkapasiteettia. Lisäämällä MY600:n linjaan, saat 
joustavuutta tuottaa pieniä eriä ja ratkaista samalla kaikkein 
haastavimpien komponenttien ja piirilevyjen ongelmia. 
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Japan
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Faksi:+81 42 354 1321
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Micronic Mydata (Shanghai) Co., Ltd.
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Lane 168, Da Duhe Road
Putuo District, 200062
Shanghai China
Puh.: +86 21 3252 3785/86
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SINGAPORE 
MYDATA Asia Pte Ltd.
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9@Tagore
Singapore 787472
Puh.: +65 6281 7997
Faksi: +65 6281 7667

ETELÄ-KOREA 
Micronic Laser Systems Korea Co., Ltd.
3rd Floor Jung-San
Bldg. 1026-8
Sanbon-Dong, Gunpo-Si
Gyeonggi-Do, 435-040
South Korea
Puh.: +82 31 387 5111
Faksi: +82 31 388 0087

USA
MYDATA automation, Inc.

320 Newburyport Turnpike
Rowley MA 01969-2002

USA
Puh.: +1 978 948 6919

Faksi: +1 978 948 6915

UK
MYDATA automation Ltd.

Unit 2, Concept Park
Innovation Close

Poole, Dorset, BH12 4QT
Iso-Britannia

Puh.: +44 1202 723 585
Faksi: +44 1202 723 269

Benelux-maat
MYDATA automation B.V.

Flightforum 880
5657 DV, Netherlands

Puh.: +31 402 62 06 67
Faksi: +31 402 62 06 68

RANSKA
MYDATA automation S.A.S

1 rue de Traversière - CS 80045
94513 Rungis Cedex 1

France
Puh.: +33 1 41 80 15 80

Faksi: +33 1 46 86 77 89

SAKSA
MYDATA Royonic GmbH

Biberger Straße 93
D-82008 Unterhaching bei München

Germany
Puh.: +49 8945 2448 - 0

Faksi: +49 8945 24248 - 80

Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
MYDATA, MYDATA automation ja MY; MY100, MY100DX, MY100SX, MY100LX, MY100e, MY100HXe, MY100DXe, MY100SXe, MY100LXe, MY200, 
MY200HX, MY200DX, MY200SX, MY200LX, MY500 ja MYSynergy; T3, T4, T5 ja T6; HYDRA Speedmount, Midas, ISIC; Agilis, Agilis Linear Magazine 
(ALM), Agilis Linear Magazine Flex (ALM FLEX), Agilis Stick Magazine (ASM), MYDATA Tray Exchanger (TEX), MYDATA Tape Magazine (TM), MYDATA 
Tray Wagon Magazine (TWM); MYDATA Dip Unit (DPU); MYDATA Standard Vision System (SVS), MYDATA Dual Vision System (DVS), MYDATA Linescan 
Vision System (LVS), MYDATA HYDRA Vision System (HVS); MYDATA Assembly Process Management (APM) mukaan lukien; JPSys, TPSys, MYLabel, 
MYPlan, MYCenter, MYTrace, MYCam, FlowLine ja CAD Conversion ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä tai Micronic Mydata AB:n tavaramerkkejä.  
MYDATA on ISO 9001:2008 -sertifioitu. P
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Maahantuonti ja huoltopalvelut:

PEREL OY, Torpankatu 28, PL 230, 05801 HYVINKÄÄ
puh. 019-87 111, fax 019-8711 500, info@perel.fi, www.perel.fi

fa-support@perel.fi
Help Desk, puh. 019-8711 222


