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Mitsubishi Electric Trane HVAC Artık Kanalsız Sistemlere Hizmet Veriyor  
  

Özel kapanış koşulları tamamlandı;  
CEO ve CFO göreve başladı   

  
Swords, İrlanda ve Tokyo, Japonya, 18 Mayıs 2018 – Konforlu, sürdürülebilir ve etkin ortamların 
yaratılmasında bir dünya lideri olan Ingersoll-Rand plc (NYSE:IR) ve ileri teknoloji ürünü kanalsız ve 
Değişken Debili Soğutucu (VRF)  soğutma ve ısıtma sistemlerinin lider üreticisi Mitsubishi Electric 
Corporation (TOKYO: 6503), bugün ortak girişimin faaliyete geçtiğini ve müşterilere hizmet vermeye 
başladığını açıkladı.     
  
Ortak girişimin kurduğu Mitsubishi Electric Trane HVAC US’nin, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve 
Güney Amerika’nın belirli ülkelerinde kanalsız ve VRF sistemlerin lider sağlayıcısı olarak faaliyet 
göstereceği açıklandı. Ortak girişim bünyesinde konutlar, hafif ticari ve ticari uygulamalar için yüksek 
verimli, değişken hızlı mini-split, multi-split ve VRF klimaların satışı gerçekleştirilecek.  
  
Keijiro Hora şirketin CEO’su olurken, D. Andrew Kelso da CFO (Finans Direktörü) olarak 
görevlendirildi. Mitsubishi Electric ailesine 1981’de katılan Hora, halen Mitsubishi Electric US, Inc.’nin 
Başkan ve CEO’su olarak görev yapıyor ve bu görevi sürdürmeye devam edeceği açıklandı. 1995 
yılından bu yana Ingersoll Rand’da çalışan Kelso ise son olarak şirketin endüstriyel ürünler 
bölümünün finans lideri olarak görev yaptı.   
  
Ingersoll Rand ve Mitsubishi Electric Corporation, Mitsubishi Electric Trane HVAC US’ta eşit hisseye 
sahiptir.   
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Ingersoll Rand Hakkında 
Ingersoll Rand (NYSE:IR) konforlu, sürdürülebilir ve etkili ortamlar yaratarak yaşam kalitesini destekler. Çalışanlarımız 
ve— Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® ve Trane® dahil — markalarımız, konut ve binalarda hava kalitesini ve 
konforunu arttırmak, gıda ve bozulabilir maddeleri taşımak ve korumak, endüstriyel verimliliği ve etkinliği geliştirmek 
için beraberce çalışmalarda bulunmaktadır. Sürdürülebilir ilerleme ve kalıcı sonuçlar için çalışan ve 14 milyar USD 
yıllık net geliri olan küresel bir şirket olarak faaliyet göstermekteyiz. Ayrıntılı bilgi için bkz.: ingersollrand.com.  
  

  



(devamı)  
  
Mitsubishi Electric Corporation Hakkında 
Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503), güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmekte 100 yılı aşkın tecrübeye 
sahiptir ve bilgi işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici elektronik cihazları, sanayi 
teknolojileri, enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan elektrikli ve elektronik donanımlar üretimi, pazarlaması 
ve satışında dünyadaki ileri gelen markalardan biri olarak kabul edilmektedir. Mitsubishi Electric, kurumsal ilkesi 
“Changes for the Better” ve çevre ilkesi “Eco Changes” doğrultusunda küresel ve önde gelen çevre dostu bir şirket 
olmak ve toplumu teknolojileriyle zenginleştirmeyi hedeflemektedir. Şirket 31 Mart 2018’de sona eren mali yılda 
4,431.1 milyar yen (41.8 milyar US$*) konsolide grup satışı gerçekleştirdi. Ayrıntılı bilgi için bkz.:  
www.MitsubishiElectric.com *Tokyo Borsası’nın 31 Mart 2018’de ilan ettiği 1 USD = 106 yen kambiyo kurundan 
hesaplanmıştır.  
  
Mitsubishi Electric US, Inc Hakkında 
Bir Mitsubishi Electric Corporation iştiraki olan Mitsubishi Electric US, Inc.; ısıtma ve iklimlendirme sistemleri, asansör 
ve yürüyen merdivenler, video wall, LCD dijital bilgilendirme ekranları, endüstriyel yazıcılar, profesyonel fotoğraf baskı 
makineleri ve yarı iletken cihazların üretim ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz.: 
http://us.mitsubishielectric.com/en.  
  

  

 


