
 

 

INTERFLUX® DANMARK ApS                Tlf: +45 75 38 39 22 e-mail: interflux@interflux.dk 
Stenbro Allé 8, DK 6650 Brørup   Fax +45 75 38 39 22 Internet: www.interflux.dk  
 

 

Nyhedsbrev 25. 

 

INTERFLUX valgt som distributør af E by Siplace. 
 

 
 

 

ASM Siplace er kendt i markedet som leverandør af high end / high quality Pick & Place udstyr især til 

højvolumen produktionslinier. 

 

Nu har ASM Siplace udviklet en ny maskinserie kaldet E by Siplace, hvor Siplace ønsker at penetrere markedet 

med Pick & Place udstyr til mindre og mellemstore elektronikproducenter, som ønsker den højeste kvalitet 

til en mere overkommelig pris. 

 

 

Direktør Leif Fenger udtaler:  

 

E by Siplace er baseret på den samme høje kvalitet, som de større, hurtigere og noget dyrere Siplace 

maskiner, og netop denne maskintype, hvor high performance går hånd i hånd med en attraktiv pris, passer 

godt til det skandinaviske marked, der har rigtig mange midsize elektronikproducenter, men som jo desværre 

også har mistet nogle af de helt store og højtproducerende aktører til Østen.  
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Vi har i Interflux-gruppen i Skandinavien været på udkig efter netop det Pick & Place udstyr, der 

kvalitetsmæssigt og markedsmæssigt kunne passe til vort øvrige program af bl.a. ERSA loddeudstyr, SAKI AOI, 

Nutek Handling, så vi fremover kan tilbyde et mere komplet liniekoncept til vore kunder.  

 

Vi har haft en klar målsætning om at gå efter et etableret og højtestimeret brand, og det mener vi at have 

fundet i E by Siplace. 

 

E by Siplace vil blive markedsført og håndteret som en selvstændig enhed uafhængig af den øvrige allerede 

eksisterende ASM Siplace organisation i Sverige. 

 

Salget af E by Siplace vil i Danmark blive varetaget af Interflux Danmark ApS, mens Interflux Scandinavia AB i 

Sverige vil håndtere Sverige, Finland og Estland. Interflux-gruppen vil have sin egen service organisation til at 

afdække hele Skandinavien. 

 

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Direktør Leif Fenger, Interflux Danmark ApS eller på vor 

hjemmeside www.interflux.dk  

 

Brørup, den 27.08.2015 
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