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Scanditron, ett bolag inom KAMIC Group, startar stencilproduktion i Sydafrika
Scanditron – affärsområde Production Technology inom KAMIC Group – har i dagarna invigt en ny
anläggning för produktion av laserskurna stenciler i i Johannesburg, Sydafrika. Laserskurna stenciler är ett
väsentligt insatsmaterial i tillverkningen av kretskort och Scanditron kommer marknadsföra dessa främst
till den lokala sydafrikanska elektronikindustrin men även till elektroniktillverkare i angränsande länder.
Verksamheten bedrivs i bolaget Scanditron SA (Pty) Ltd som ägarmässigt är ett joint venture med tre andra
parter men där Scanditron innehar majoriteten.
”Det här är en intressant satsning för oss. Den sydafrikanska elektronikindustrin växer och efterfrågan på
stenciler skurna med extrem precision ökar i takt med att den lokala produktionen blir mer avancerad.
Scanditron har tillverkat laserskurna stenciler i Norden och Östersjöområdet i 20 år, för mycket krävande
kunder och hela tiden med den absolut senaste teknologin, så jag är övertygad om att vi kan bli en
attraktiv leverantör även i Sydafrika. Geografiskt är detta en helt ny marknad för oss så självklart finns en
viss osäkerhetsfaktor, men vi börjar i begränsad skala och anpassar våra insatser efter utvecklingen”, säger
Björn Johnsson, chef för affärsområde Production Technology.
Om affärsområde Production Technology
KAMIC Groups affärsområde Production Technology säljer produktionsutrustning och förbrukningsmaterial
samt service- och utbildningstjänster för elektronikproduktion. Kunderna finns inom en mängd olika
industrisegment och utgörs av såväl OEM-tillverkare som kontraktstillverkare.
Verksamheten bedrivs i bolagsgruppen Scanditron som är den ledande distributören av maskiner och
insatsmaterial för elektronikproduktion i norra Europa. Scanditron har även en marknadsledande position
som tillverkare och leverantör av laserskurna stenciler för kretskortproduktion. Scanditron har egna
etableringar i Sverige, Danmark, Finland, Polen, Indien och Sydafrika.
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Bilden visar laserskärning av stencil med maskin från LPKF.
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