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Pressmeddelande  
 

MyFC påbörjar utvecklingsprojekt för att halvera vikten av 
räckviddsförlängaren Lamina Range Extender 
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Det svenska bränslecellsföretaget myFC utvecklar en räckviddsförlängare för elbilar. 
MyFC har som mål att visa en prototyp under 2018. Nu inleds ett utvecklingsprojekt 
tillsammans med Gränges för att accelerera utvecklingen. 
 
Räckviddsförlängaren Lamina REX bygger på myFC:s patenterade Lamina-teknologi. Laddad 
med myFC:s egenutvecklade gröna bränsle, bestående av salt, vatten och 
reaktionskomponenter, kan den uppemot fördubbla räckvidden för en medelstor elbil.  
 
En låg materialvikt är avgörande för räckviddsförlängaren, eftersom det minskar driftskostnad 
och ökar räckvidden. MyFC kommer därför att i utvecklingsprojektet samarbeta med Gränges, 
som har en världsledande position inom just materialteknik.  
 
– Vi får en kunnig partner från fordonsindustrin med unik kompetens inom materialtekniska 
lösningar. Därmed kan vi öka takten och precisionen i utvecklingsarbetet av Lamina REX, 
säger Björn Westerholm VD myFC Holding AB. 
 
Samarbetet kommer huvudsakligen att ske mellan myFC:s utvecklingsenhet i Stockholm och 
Gränges utvecklingsenhet i Shanghai. Eventuell IP-utveckling inom bränslecellsområdet 
kommer att tillfalla myFC.  
 
Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 22 december 2017 kl. 09:00 CET.   
 
 
Vid frågor, vänligen kontakta: 
myFC Press Office 
E-mail: press@myfc.se 
Telefon: +46 (0) 738 09 33 83 
 
Om myFC  
MyFC är ett svenskt innovationsföretag, världsledande inom mikrobränsleceller, som 
utvecklar gröna energilösningar. MyFC lanserade under 2017 produktplattformen JAQ Hybrid, 
där bränslecell och batteri samexisterar, för laddning av mobiltelefoner och tablets. JAQ 
Hybrid är företagets tredje vätgasdrivna produkt efter JAQ och PowerTrekk, och drivs på 
företagets patenterade bränsle bestående av salt, vatten och reaktionskomponenter. MyFC 
grundades 2005 och tillhör koncernen myFC Holding AB. MyFC Holding noterades i maj 2014 
på NASDAQ | First North. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolagets Certified Advisor är 
Avanza Bank. För mer information, besök www.myfcpower.com 
 


