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50 år i elektronikbranschen!
Malmö Mönsterkort firar 50 år under hela 2020
Vi är stolta och glada över att ha verkat i 50 år och är fortfarande en stabil
mönsterkortsleverantör till elektronikindustrin med egen produktion i Malmö.
Trots alla omvärldsfaktorer och hård konkurrens har vi fortsatt att investera i
vår egen fabrik för att kunna tillverka mönsterkort med fler lager, mindre
ledarbredder och isolationsavstånd samt små viahål.
Våra planer på öppet hus med 50-årsjubileum för er kunder, grusades av Covid-19.
Men vi finns här för er som leverantör av alla typer av mönsterkort och volymer.
Istället ser vi fram emot 2021 och de möjligheter vi har till att erbjuda utbildningar
hos er och på plats i Malmö med rundvisning i vår produktion.

Totalt fem borrmaskiner på plats i fabriken
Efter ombyggnaden i fabriken har ytterligare två borrmaskiner från Pluritec installerats
I tidigare Nyhetsbrev har vi skrivit om tre borrmaskiner från Schmoll som tagits i drift. Nu har ytterligare
två borrmaskiner från Pluritec installerats. Maskinerna har magasin för obemannad drift och vi
utvecklar tekniken vidare för blinda vior och kaviteter, vilket vi redan idag kan göra på prototyper.

Flytten av borrmaskinerna har dessutom skapat nytt lagerutrymme och vi utökar därför vårt
laminatlager med fler innerlager, för att möjliggöra snabbare leveranser av 6-8 lager.och impedans.

Sommartider och stängda veckor
Semestern närmar sig och vi stänger V.29-31
I år stänger Malmö Mönsterkort veckorna 29-31.
Vår fabrik behöver underhåll och vi som jobbar på Malmö Mönsterkort
behöver vila från Gerber-filer och laminat efter en hektisk vinter och vår.
Vi uppmanar därför till att planera in era beställningar i god tid.
Våra partners i Kina har öppet som vanligt och levererar som planerat.

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

