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Mitsubishi Electric, Texprocess 2017'de endüstriyel dikiş makinelerinde kalite ve 

verimliliği artıran “Endüstriyel Nesnelerin İnterneti” dönemini anlattı 

Mitsubishi Electric’ten Sanayi 4.0’a Uyumlu Endüstriyel Dikiş Makineleri 

Teknoloji öncüsü Mitsubishi Electric, 9-12 Mayıs tarihleri arasında Frankfurt’ta 

düzenlenen Uluslararası Tekstil Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı Texprocess 

2017’de “Endüstriyel Dikiş Makinelerinin Endüstriyel İnterneti” uygulamasının 

Avrupa lansmanını gerçekleştirdi ve avantajlarını anlattı. Ziyaretçiler, Mitsubishi 

Electric’in Sanayi 4.0’a uyumlu endüstriyel dikiş makineleri ve otomasyon 

çözümlerinin, Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) bağlantısı sayesinde 

sağladığı verimlilik ve kalite artışını görme fırsatı yakaladı. 

 

Tekstil ve otomotiv sektörleri başta olmak üzere pek çok farklı 

sektörde kullanılan yeni endüstriyel dikiş makineleri giderek 

daha akıllı hale geliyor. Bu noktada, teknoloji öncüsü 

Mitsubishi Electric, arttırılmış zeka sunan otomasyon 

teknolojisi ile zenginleştirilmiş endüstriyel dikiş makineleriyle 

dikkat çekiyor. 9-12 Mayıs tarihleri arasında Frankfurt’ta 

düzenlenen Uluslararası Tekstil Ekipmanları ve Teknolojileri 

Fuarı Texprocess 2017’de ziyaretçilerini ağırlayan Mitsubishi 

Electric, güncel endüstriyel gerekliliklere yanıt veren 

“Endüstriyel Dikiş Makinelerinin Endüstriyel İnterneti” 

uygulamasının Avrupa lansmanını gerçekleştirdi. Rekabetin  

yoğun ve uygulamasının Avrupa lansmanını gerçekleştirdi. Rekabetin yoğun ve yüksek 

katma değerli ürünlerin tercih edilir olduğu günümüzün pazar şartlarında, endüstriyel 

dikiş makinelerinin artık salt bağımsız cihazlar olmadığına dikkat çeken Mitsubishi 

Electric, Sanayi 4.0’a uyumlu endüstriyel dikiş makineleri ve otomasyon çözümlerinin, 

Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) sayesinde sağladığı verimlilik ve kalite artışının 
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yanı sıra bakım maliyetlerinin azaltılmasına nasıl yardımcı olacağını anlattı. 

 

Altı endüstriyel dikiş makinesi ile canlı demo  

 

Texprocess 2017’de, daha üst seviyede bir kontrol 

sistemine bağlanan altı Mitsubishi Electric 

endüstriyel dikiş makinesi ile canlı demo yapıldı. 

Gerçek işlem verileri, dikiş makinelerinin her birinde 

bulunan ve MELSEC PLC verilerini gösteren 

Mitsubishi Electric GOT2000 serisi bir dokunmatik 

ekran olan HMI’ye aktarıldı. Bu uygulama, 

üreticilerin kalite standartlarının korunduğundan 

emin olmasına ve kalitenin arttırılması için 

uygulanması gereken başka bir işlem olup 

olmadığını görmelerine izin veriyor. Ziyaretçiler, 

Mitsubishi Electric’in MAPS SCADA yazılımıyla 

fuarda sergilenen endüstriyel dikiş makinelerinin 

verilerinin nasıl bir araya getirildiğini görme imkanı 

da buldular. 

 

Dikiş makinelerinin endüstriyel interneti  

Mitsubishi Electric’in “Endüstriyel Dikiş Makinelerinin Endüstriyel İnterneti” uygulaması 

ile üreticiler, her bir makinenin çalışma süresini görerek hangi iş istasyonlarının 

diğerlerinden daha verimli olduğunu ve bunun nedenlerini tespit edebiliyor. Sistemde 

toplanan üretim verileri sayesinde, üreticiler varsayımlar yerine gerçek bilgilere dayalı 

olarak performans ya da makine uygunluğunu arttırmaya yönelik uygun adımları 

atabiliyor. Ayrıca bu akıllı makinelerin sağladığı bilgiler, istenildiğinde servis ve bakım 

faaliyetlerinin planlanmasını mümkün kılıyor. Önceden belirlenen bakım programları 

yerine bu şekilde bir çalışma yöntemi, makinelerin çalışma sürelerinin arttırılmasına ve 

maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olarak verimliliğe ve kârlılığa olumlu katkıda 

bulunuyor.  

“Kalite Kontrolü” yerine “Kalite Güvence”  

Mitsubishi Electric’in endüstriyel dikiş makinelerinde sağladığı yüksek verimlilik, aynı 

zamanda üretim süreçlerinde istikrarlı yüksek kaliteyi de beraberinde getiriyor. Yeni nesil 

dikiş makineleri, örneğin seçme hatalarını ortadan kaldıran sistemler gibi daha geniş 

kapsamlı kalite güvence süreçlerine kolaylıkla entegre edilebiliyor. Bu hatalar örneğin, 

dikilecek kasnak için malzeme parçalarının seçilmesi sırasında yanlış parçanın alınması 

veya makineye yüklenmek üzere yanlış nakış kasnağının kullanılması şeklinde 

gerçekleşebiliyor. Hata paylarının azaltılmasına katkıda bulunmayı hedefleyen 

Mitsubishi Electric, Poka-Yoke (Hata Engelleme) Sistemi ile operatörlerin dikiş 

makinesine kasnak yüklemesi için doğru malzeme parçalarını seçmelerini sağlıyor. 

Belirli bir dikiş işlemi için makineye yüklenmek üzere doğru kasnağın kullanıldığını 



garanti etmek amacıyla nakış kasnaklarında bulunan barkodlar kontrolörle taratılıyor. 

Ayrıca dikişe başlanmadan önce ek kalite güvence tedbiri olarak makine kontrol sistemi, 

malzeme kalınlığını önceden belirlenen parametrelere göre kontrol ediyor. Bir başka 

kalite kontrol yöntemi olarak ise üreticiler, özel kameralarla bitmiş ürünün görüntülerini 

çekebiliyor ve dikiş kalitesini depolanan yüksek çözünürlüklü görüntüyle 

karşılaştırabiliyor.  

Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a uyumlu yeni nesil endüstriyel dikiş makinelerinde 

bulunan tüm bu özellikler ve fonksiyonlar sayesinde, tekstil üreticileri kalite kontrolünden 

kalite güvence ortamına geçebilecekler. Ayrıca tedarik zincirinin tamamında izlenebilirliği 

mümkün kılmak üzere üretim bilgilerinin tamamının saklanması mümkün olacak. 

Mitsubishi Electric Corporation Hakkında  

Mitsubishi Electric Corporation, güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmekte 95 yılı aşkın tecrübeye sahip ve 

bilgi işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici elektroniği cihazları, sanayi 

teknolojileri, enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan elektrikli ve elektronik donanımların üretimi, 

pazarlaması ve satışında dünyadaki ileri gelen markalardan biri olarak kabul ediliyor. Mitsubishi Electric, 

kurumsal ilkesi “Changes for the Better” (Daha İyisi İçin Değişim) ve çevre ilkesi “Eco Changes” (Eko 

Değişim) doğrultusunda küresel ve önde gelen çevre dostu bir şirket olmayı ve toplumu teknolojileriyle 

zenginleştirmeyi hedefliyor. Şirket 31 Mart 2017’de sona eren mali yılda 4,238.6 milyar Yen (37.8 milyar 

USD*) konsolide grup satışı elde etti. Ayrıntılı bilgi için; www.MitsubishiElectric.com   

* Tokyo Döviz Borsası’nın 31 Mart 2017’de ilan ettiği 1 USD = 112 yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır.  

Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki Faaliyetleri Hakkında 

Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki ana faaliyet alanları; klima sistemleri, fabrika otomasyon sistemleri, CNC 

mekatronik sistemler ve ileri robot teknolojilerinin satış ve satış sonrası hizmetlerinden oluşuyor. Şirket, bu 

faaliyetlerinin yanı sıra uydular, asansör, görsel veri sistemleri, güç kaynakları ve ulaştırma bağlantılı altyapı 

işlerine de destek veriyor. Türkiye’nin ve komşu ülkelerin iletişim ve yayıncılık altyapısına katkıda bulunan 

Türksat 4A ve 4B uydularının üreticisi olan Mitsubishi Electric, uyduların yanı sıra Marmaray projesinde 

kullanılan otomasyon teknolojisi ile de dikkat çekiyor. Nisan 2016’da Türkiye’de ev tipi klima geliştirme ve 

üretim şirketi kuran Mitsubishi Electric, Ocak 2018’de Manisa fabrikasında üretim yapmaya hazırlanıyor. 

Ayrıntılı bilgi için; tr.mitsubishielectric.com  

Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Hakkında 

Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri; otomotiv, gıda, paketleme, metal ve PVC işleme 

makineleri gibi çeşitli alanlarda Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarına hızlı entegrasyon, üretkenlik, 

esneklik ve verimlilik konusunda katma değer sağlıyor. “Sanayi 4.0” olarak da adlandırılan yeni endüstri 

evresine e-F@ctory, yani dijital fabrika konseptiyle yanıt veriyor. Ayrıntılı bilgi için; 

tr3a.mitsubishielectric.com 
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