
  
 

 באנגלית הדיווח נוסח הוא המחייב הנוסח -נוחות תרגום
 

 Manufacturing Additive מערכות שתי רכשה Technologies TTM חברת

 החברה של מערכות 3 השנה רכשה הכל ובסך ,דיימנשן ננו של
 

 של ביתרונות TTM של המתמשך הבטחון את משקפת Pro DragonFly -ב ההשקעה הגדלת

manufacturing additive האלקטרוניקה לתחום  
 

 לשוק מימד תלת הדפסת בתחום מובילה חברה (,NNDM : אביב תל ,ק"נאסד) דיימנשן ננו חברת

 מודפסים אלקטרוניים מעגלים בייצור עולמית מובילה ,Technologies TTM חברת כי היום מודיעה ,האלקטרוניקה

(PCB,) מערכות שתי רכישת תבאמצעו דיימנשן ננו עם יחסיה את הרחיבה Pro DragonFly למערכת בנוסף ,נוספות 

additive  -ה יכולות את מרחיבה TTM ,החברה שברשות Pro DragonFly מערכות שלוש בעזרת .בעבר שרכשו
manufacturing במגוון גדולים תאגידים שהינם ,לקוחותיה עבור רגל דריסת ומציבה מודפסת אלקטרוניקה עבור 

  .ותעופה בטחון כגון ,תעשיות

 
 לתעשיות חיוניים אשר ,מתקדמים ניסויים ישומיים מגוון עבור וייצור הנדסה בתחומי תמיכה מספקת TTM חברת

 TTM של ההנדסה לצוותי תאפשר Pro DragonFly -ה במערכות השקעה .TTM של הלקוחות פועלים בהן הרבות

 מוליכים של שילוב לרבות ,מימד בתלת מתקדמת הדפסה יתטכנולוגי של והמדויקות הייחודיות היכולות את לנצל

 פתרונות לקוחותיה לקהל להציע TTM של המחויבות את מוכיחה מערכות שתי של רכישה .אחת בהדפסה ופולימרים

 רב מודפסים אלקטרוניים מעגלים ליצירת יותר וחדשני יעיל שרות לספק וכן ,וייצור טיפוס אבות עבור מתקדמים

 חדשניים ועיצוביים ,חיישנים ,מורכבות גאומטריות עם RF אנטנות של טיפוס אבות ,נקציונאלייםופו שכבתיים

   .IoT -ה בשוק וגוברת ההולכת בדרישה התומכים

 
 לראות הינו שלנו ביותר הגדולים ההשגים אחד .Pro DragonFly -ה של המסחרית ההשקה מאז שנה מעל עברה"

 החדשנות את להגביר ,וייצור פיתוח מכשולי על עקבי באופן להתגבר יכולים ושלנ במערכת המשתמשים לקוחות כיצד

 ננו ל"מנכ ,דרור עמית ציין ",יותר טובה ביצועיות ולהשיג לשוק ההגעה זמן את לקצר מנת על ,עבודה תהליכי ולשפר

 ,חדשניים ייצורו פיתוח ,בעיצוב TTM של המובילה המומחיות עם שלנו הייחודית המערכת של השילוב" .דיימנשן
 מסורתיים תהליכים עם בשוק תחרותי יתרון להשיג ,יכול לא אחר אחד שאף כפי שרותים לספק להם מאפשרת

 טכנולוגיית של הערך את שמנצלת חברה ,TTM עם פעולה לשתף נרגשים אנו .manufacturing additive ותהליכי

manufacturing additive מודפסת אלקטרוניקה עבור מדוייקת." 

 
 ,מתקדמת מימד תלת ותוכנת ייעודיים דיואות-ננו עם במיוחד מדוייקת דיו הזרקת מדפסת של שילוב באמצעות

 שליטה לקבל לחברות ומאפשרת האלקטרוניקה פיתוח עולם את משנה הפרסים עטורת Pro DragonFly -ה מערכת

 בו ופולימרים מתכות מימד בתלת להדפיס ומהנדסים למעצבים מאפשרת המערכת .כולו הפיתוח תהליך על מלאה

 ,IoT תקשורת מכשירי כגון ,אלקטרוניקה של פונקציונאליים טיפוס אבות החברה בכותלי ליצור מנת על זמנית
 חדשניים אלקטרוניים ורכיבים ,אלקטרוניים מעגלים ,יצוק חיבור התקני ,אנטנות ,מוליכות גיאומטריות צורות ,חיישנים

 מודפסים ומעגלים שמכשירים כך ,האלקטרוניקה של מזעור מאפשרת אף המערכת ,מסויימים במקרים .נוספים

 .שלהם הביצועיות מבחינת וכן גודלם מבחינת יותר יעילים להיות יכולים
  

 דיימנשן ננו אודות
 לעולם Additive Manufacturing -ה בתחום מובילה טכנולוגית חברה הינה (NNDM אביב: תל )נאסד"ק, דיימנשן ננו

 מעצבת משנה, דיימנשן ננו מימד בתלת לאלקטרוניקה המדויקת ההדפסה טכנולוגיית באמצעות האלקטרוניקה.
 אלקטרוניים למוצרים וגדל ההולך בביקוש מתמקדת דיימנשן ננו אלקטרוניקה. ייצור של העתיד את ומגדירה

 שהינם וחיישנים, אנטנות (,PCB )כרטיסי מודפסים אלקטרוניים מעגלים וכוללים יותר מתוחכמות תכונות ורשיםהד

 אלקטרוניים, צריכה מוצרי לרבות תעשיות, של רחב למגוון רלוונטית הטכנולוגיה אלקטרוני. מכשיר כל של הליבה
 מפתרונות רבה תועלת להפיק יכולות לוא תעשיות וטלקום. IoT רכב, כלי חלל, בטחון, רפואיים, מכשירים

  קטנות. סדרות ייצור עבור וכן טיפוס אבות של מהיר ייצור עבור דיימנשן ננו של מימד בתלת המודפסת האלקטרוניקה
 

 ישראל: משקיעים קשרי
 ichal@efraty.comm ,0523044404 משקיעים, וקשרי יח"צ ומיכל עדי אפרתי, מיכל
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TTM Technologies Purchases Two Nano Dimension Additive 

Manufacturing Systems, Expanding Total to Three Printers 

 
Increasing its investment in the DragonFly Pro reflects TTM’s continued confidence in the 

benefits of additive manufacturing for electronics 

 
NESS ZIONA, Israel, April 22, 2019 –Nano Dimension Ltd., a leading additive electronics provider   

(NASDAQ, TASE: NNDM), announced today that TTM Technologies, a global leader in printed circuit board 

(PCB) manufacturing, has expanded its relationship with Nano Dimension by purchasing two additional 

DragonFly Pro systems, to complement the existing single unit at the facility. With three DragonFly Pro 

systems in-house, TTM expands its additive manufacturing capabilities for printed electronics and sets a 

footprint within its large enterprise customer base from the aerospace and defense industries, among 

others.   

TTM provides both engineering and manufacturing support for advanced experimental applications that 

are vital for many of the end markets in which TTM’s clients operate. Investment in the new DragonFly 

Pro systems will enable TTM’s engineering teams to leverage the precision and the unique capabilities of 

the advanced 3D printing technology, including combining conductive metal and polymer in a single print. 

The purchase of the two systems also adds to TTM’s commitment to offer the latest prototyping and 

manufacturing solutions to its customer base, to deliver a more efficient and innovative service for the 

creation of functional multilayer PCBs, RF antenna prototypes with complex geometries, sensors and 

radically new designs that support the growing IoT market.  

“It’s been over a year since we launched the DragonFly Pro. One of the most significant achievements is 

seeing how customers using our system can consistently overcome development and production 

challenges, increase innovation and improve workflows to achieve faster time to market and better 

performance,” said Amit Dror, CEO of Nano Dimension. “The combination of our unique system and TTM’s 

leading expertise in innovative design, development and manufacturing, allows them to provide services 

like no one else can, to achieve market dominance in traditional and additive manufacturing processes. 

We are excited to be collaborating with TTM, a company that is garnering the value of precision additive 

manufacturing of printed electronics.” 

Integrating an extremely precise inkjet deposition printer with dedicated nano-inks and optimized 3D 

software, the award-winning DragonFly Pro is transforming additive manufacturing for electronics 

development by enabling companies to take control of their entire development cycle. The system 

enables designers and engineers to 3D-print metal and polymer simultaneously to achieve in-house 

prototyping of functional electronics such as IoT communication devices, sensors, conductive geometries, 

antennas, molded interconnect devices, printed circuit boards and other innovative devices. In some 

cases, it also miniaturizes electronics making devices and circuit boards more efficient in capacity as well 

as in performance.   
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About Nano Dimension Ltd. 

Nano Dimension (Nasdaq, TASE: NNDM) is a leading electronics provider that is disrupting, reshaping, and 

defining the future of how cognitive connected products are made. With its unique 3D printing 

technologies, Nano Dimension is targeting the growing demand for electronic devices that require 

increasingly sophisticated features. Demand for circuitry, including PCBs - which are the heart of every 

electronic device - covers a diverse range of industries, including consumer electronics, medical devices, 

defense, aerospace, automotive, IoT and telecom. These sectors can all benefit greatly from Nano 

Dimension’s products and services for rapid prototyping and short-run manufacturing. For more 

information, please visit www.nano-di.com. 

About TTM 

TTM Technologies, Inc., is a leading global printed circuit board manufacturer, focusing on quick-turn and 

volume production of technologically advanced PCBs, backplane assemblies and electro-mechanical 

solutions as well as a global designer and manufacturer of RF and microwave components and assemblies. 

TTM stands for time-to-market, representing how TTM's time-critical, one-stop manufacturing services 

enable customers to shorten the time required to develop new products and bring them to market. 

Additional information can be found at www.ttm.com. 

 

Forward-Looking Statements 

This press release contains forward-looking statements within the meaning of the “safe harbor” provisions 

of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 and other Federal securities laws.  Words such as 

“expects,” “anticipates,” “intends,” “plans,” “believes,” “seeks,” “estimates” and similar expressions or 

variations of such words are intended to identify forward-looking statements. For example, Nano 

Dimension is using forward-looking statements in this press release when it discusses the potential of its 

products, collaborating with TTM, that investment in the new DragonFly Pro systems will enable TTM’s 

engineering teams to leverage the precision and the unique capabilities of the advanced 3D printing 

technology, and that the combination of Nano Dimension’s system and TTM’s expertise will allow TTM to 

provide services to achieve market dominance in traditional and additive manufacturing processes. 

Because such statements deal with future events and are based on Nano Dimension's current 

expectations, they are subject to various risks and uncertainties. Actual results, performance or 

achievements of Nano Dimension could differ materially from those described in or implied by the 

statements in this press release. The forward-looking statements contained or implied in this press release 

are subject to other risks and uncertainties, including those discussed under the heading “Risk Factors” in 

Nano Dimension’s annual report on Form 20-F filed with the Securities and Exchange Commission (“SEC”) 

on March 14, 2019, and in any subsequent filings with the SEC. Except as otherwise required by law, Nano 

Dimension undertakes no obligation to publicly release any revisions to these forward-looking statements 

to reflect events or circumstances after the date hereof or to reflect the occurrence of unanticipated 

events. References and links to websites have been provided as a convenience, and the information 

contained on such websites is not incorporated by reference into this press release. Nano Dimension is 

not responsible for the contents of third-party websites. 

 

 



  
 

 

NANO DIMENSION INVESTOR RELATIONS CONTACT 

Yael Sandler, CFO | ir@nano-di.com  

 

NANO DIMENSION PR CONTACT  

Galit Beck, Public Relations Manager | 972-542539495 | galit@nano-di.com 
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