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Full fart på vår produktion i Malmö och Kina
Vi finns här för er och vår verksamhet fortsätter som normalt
Även om covid-19 påverkar omvärlden och skapar osäkerhet så har MMAB
balans i vår produktion och leveranser från både Kina och Malmö.
Produktionen i Kina är uppe på normal fart även om ledtiderna är något längre
än normalt. Viss fördröjning av försändelser förekommer, även fraktbolagen
har högtryck och bristen på flyg påverkar transporttiderna något.
Vår produktion i Malmö rullar på som vanligt med en fortsatt god beläggning.
Det är nu läge att använda vår tekniska support för era utvecklingsprojekt och lägga order på
prototyper från Malmö-fabriken samt planera för serieleveranser. Vi ser till att hjälpa er med
bästa möjliga upplägg.
Våra medarbetare och kunder är vår högsta prioritet och vi har vidtagit nödvändiga åtgärder
för att minimera risker. De som kan jobbar hemifrån, vi undviker tjänsteresor, är restriktiva
med att ta emot besök och vi följer myndigheternas rekommendationer.

Ny borravdelning med maskiner från Schmoll
Malmö-fabriken har fått en helt ny borrhall med temperaturstyrning
Senaste veckorna har ombyggnaderna i fabriken gått in i ett intensivt skede. En helt ny borrhall har
invigts och tre borrmaskiner från tyska Schmoll har installerats. En tekniker från Schmoll har justerat in
och kalibrerat precisionsmaskinerna.

Borrmaskinerna har laserkontroll av verktygen och magasin för automatladdning så vi kan köra
obemannad drift. En av maskinerna har dessutom röntgen för att hitta rätt position i flerlagerkort.
Utrymmet är temperaturstyrt för att kyla borrmaskinerna och hålla ett jämnt klimat, eftersom
temperaturförändringar kan påverka mekaniken och materialen inom några µm.
Den nya borrhallen och borrmaskinerna innebär ett stort lyft för vår produktion i Malmö.

Mer information om våra produkter och teknisk support finner du på vår hemsida www.mmabgroup.com
Malmö Mönsterkort AB 040-64 24 600, sales@mmabgroup.com
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Organisationsförändringar
MMAB förändrar organisationen på gruppnivå
MMAB förändrar organisationen på gruppnivå och tillsätter ansvariga på de olika enheterna,
Sverige, Ungern, Tjeckien, Finland och Kina. Tobias Hjelm tar över som Managing Director
för Malmö Mönsterkort, Sverige, medan Carl Lidén, tidigare CEO för gruppen samt Camilla
Paradis COO, lämnar bolaget och vi önskar dem stort lycka till i framtiden.

Press Release MMAB Group

New CEO –Malmö Mönsterkort AB
We would like to welcome Tobias Hjelm as new CEO to MMAB. Tobias has been employed
with MMAB since 2004 and has more than 20 years’ experience with printed circuit boards
and electronics. Tobias and his team has done a great job in growing and expanding MMAB
Sweden the last years. In his expanded role Tobias will work closely with management in
charge of production, engineering, the sales companies outside Sweden and our China team.
To have a leader in charge who works closely with our customers and who know the products
well we believe will be a winning solution. Tobias will replace Carl Lidén who will leave
MMAB. We wish Carl all the best for the future.
During the last years MMAB has opened a number of sales companies outside Sweden,
increased the local presence in China to expand on logistics, quality control and certification
of suppliers as well as invested in increased commercial and technical skills across the
Group. The last years MMAB has done an investment program to upgrade the factory in
Malmö, Sweden. In summer of 2019 we bought out the machinery from a competitor and
have significantly upgraded and expanded our manufacturing capability. The investment
program is on track and is expected to be completed during summer 2021.
Our ambition is to continue investing and growing the PCB business. To be the supplier and
manufacturer of choice. We believe Tobias with his team will do this in a good way and hope
for your support.
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