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Vår fabrik investerar för framtiden
Under 2016 investerade vi i ny produktions- och kontrollutrustning.
En ny tryckluftsanläggning har också säkrat vår produktion i Malmö.
Vi startar 2017 med att installera en etslina och utökade mätningar.
Uppdaterad tryckluftsanläggning
En omfattande investering i vår tryckluftsanläggning
genomfördes under slutet av 2016. Tryckluft används
till i stort sett alla våra produktionsutrustningar,
störningar eller driftstopp påverkar kvalitet och ledtid.
En helt ny kompressor från Atlas Copco samt ny
stamledning säkrar driften många år framöver. På köpet
har vi fått minskade energikostnader som i sig är en ren
miljövinst.

Lödmask med precision
Lödmask beläggs genom bland
annat fotolitografiska processer.
Lödmasken framkallas i en våt
process och vi har sedan ett tag
tillbaka bytt ut vår framkallningsmaskin för att möta kraven på allt
högre upplösning. Förbättrade
tekniska lösningar i framkallaren
har dessutom gett högre kvalitet.
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Satsning på kvalitetskontroll
Under 2016 installerade vi också ny avancerad avsyningsutrustning för vår slutavsyning.
Investeringen underlättar för våra kvalitetskontrollanter och gör det lättare att upptäcka avvikelser.
Under 2017 tar vi ett samlat grepp kring
kvalitetshöjande åtgärder för att möta
framtida kundkrav och minimera interna
kassationer. Några av åtgärderna i närtid:
•

Mätmikroskop ska installeras för
precisionsmätning av t ex fräsning

•

Vidareutveckling av rutiner och
instruktioner för kvalitetssäkring

•

Förenklade avsyningsmetoder

Stor investering i etslina under 2017
Smala ledare eller mönsterkort med tjock koppar ställer stora krav på etsmaskinen. MMAB har
beslutat att investera i en ny SES-lina bestående av Strip-Ets-Strip. Det är en stor investering och till
våren ska vår gamla anläggning bytas ut. Vi återkommer givetvis med bilder och mer information när
allt är på plats och intrimmat!

Sponsrar Lund Formula Student
MMAB är stolt sponsor av Lund Formula Student
som under det gångna året fick ihop en bil som
tävlade på Silverstone-banan i England.
Mönsterkorten var del av bilens centrala styrsystem samt instrumentpanel.
MMAB levererar förövrigt mönsterkort direkt
och indirekt till ett flertal fordonstillverkare.

Mer information om våra produkter hittar du på www.mmab-pcb.se
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