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Mitsubishi Electric FIT Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı’nda yeni nesil 
otomasyon çözümlerini tanıttı 

Sanayi 4.0 çağında global rekabet için inovatif teknolojiler 

Teknoloji öncüsü Mitsubishi Electric, Sanayi 4.0 konusunda bilgi paylaşımı ve iş birliği 
geliştirmeyi amaçlayan FIT Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı’nda dijital fabrika 
konsepti e-F@ctory, ileri robot teknolojileri ve SCADA çözümünü tanıttı. Türkiye’nin 
global düzeyde rekabeti için dünyadaki gelişmelere uyum sağlaması gerektiğine dikkat 
çeken Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, Türk endüstrisinin 
Sanayi 4.0 çağındaki ihtiyaçlarına inovatif otomasyon çözümleri ile yanıt verdiklerini 
anlattı.  

Üretimde verimliliğin, enerji tasarrufunun ve çalışan konforunun arttığı Sanayi 4.0’a uyumlu 

dijital fabrikalar tasarlayan Mitsubishi Electric, 22 – 25 Şubat tarihlerinde Fuar İzmir’de 

gerçekleşen FIT Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı’nda yeni nesil otomasyon 

çözümlerini sergiledi. Fuarda Sanayi 4.0’a yanıtı olan dijital fabrika konsepti e-F@ctory ile 

dikkat çeken Mitsubishi Electric, aynı zamanda ileri robot teknolojileri ve SCADA çözümünü 

tanıttı.  

 

Bir ülkenin dünya standartlarında üretim yapabildiği 

ölçüde kalkınıp gelişebileceğini ifade eden Mitsubishi 
Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, 

sürdürülebilir gelecek için çalışan bir marka olarak 

bilgi birikiminin yanı sıra üstün teknolojiye sahip, 

enerji verimli ve çevreci fabrika otomasyon ürünleriyle  

sanayiye değer kattıklarının altını çizdi. Mitsubishi Electric’in 95 yılı aşkın tecrübesi ışığında 

hizmet verdikleri tüm sektörlerde pazarın ve kullanıcıların ihtiyaçlarını doğru bir şekilde analiz 

ederek en uygun çözümleri sunmak için durmadan çalıştıklarını belirten Şevket Saraçoğlu, 

“Sanayi 4.0 sürecinde ülkemiz sanayisinin küresel pazarlarda güçlü bir şekilde rekabet 



  
 

edebilmesi ve ihracat potansiyelini yükseltmesi çok önemli bir konu. Dolayısıyla ihtiyaçların 

her geçen gün çeşitlendiği ve kişiselleştiği bu süreçte en önemli gündem maddesi hiç 

şüphesiz üretim. Hızla değişen dünyada Sanayi 4.0’a uyumlu ileri teknolojilerle donatılmış 

dijital üretime geçiş yapabilen ülkeler global düzeyde rekabet etme şansına sahip olabilir. 

Bunun için de üretim kalitesinin her geçen gün artması ve beraberinde maliyetlerin düşmesi 

önem arz ediyor. Bu noktada Mitsubishi Electric olarak, “Daha İyisi İçin Değişim” 

yaklaşımımız sayesinde otomasyon sektörünün öncü markası konumunda yol alırken, ürün 

gamımızı Sanayi 4.0’ın gereklilikleri kapsamında sürekli geliştiriyoruz” diyerek sözlerini 

tamamladı.  

 

Üretimde maliyet tasarrufu sağlayan e-F@ctory 

 

Otomasyon sektörü temsilcilerini buluşturan fuarda 

Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı olan e-

F@ctory konsepti ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Güvenilir 

ve esnek üretim sistemleri kurmaya yönelik entegre bir 

çözüm olarak öne çıkan dijital fabrika konsepti e-

F@ctory, üretimde hızı, kaliteyi ve verimliliği artırırken  

çok ciddi maliyet tasarrufu sağlıyor. Mitsubishi Electric bu konsept ile sanayicilere 

fabrikalarını Sanayi 4.0’ın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kurma imkanı tanıyor. 

Fabrika yatırımından önce sanal bir fabrika oluşturarak ortaya çıkacak fabrikanın ve üretimin 

simülasyonunu gerçekleştirme, verimliliği değerlendirme ve oluşan çıktılar doğrultusunda 

yatırımı şekillendirme fırsatı sunuyor. Mitsubishi Electric, e-F@ctory konseptini kendi üretim 

bantlarında 2003 yılından bu yana kullanıyor ve bu sayede edindiği tecrübelerini ürünlerine 

ve müşterilerine yansıtıyor. 

 

Robotların “Sensörsüz Çarpışma Kontrolü” hasarları önlüyor 

 

Robotların sağladıkları hız ve kolaylıklarla sanayide her geçen gün 

daha çok rol alacağı bilinciyle hareket eden Mitsubishi Electric’in ileri 

robot teknolojisi de fuarın ilgi çekici konularından biri oldu. Markanın 

robot kontrol ünitesi; hareket kontrolünün esnekliğini, sistemin hızını, 

doğruluğunu ve hassasiyetini sağlıyor. Ayrıca esneme fonksiyonları ile 

robot kolu bir çeşit yay görevi görerek kuvvete göre esniyor. İleri 

uygulamalar için Mitsubishi Electric robotlarına konveyör (taşıma 

bandı) ve ürün izleme, kuvvet kontrolü ve görme özellikleri kolaylıkla  

 



  
 

entegre edilebiliyor. “Sensörsüz Çarpışma Kontrolü” özelliği, robotun manuel ya da otomatik 

modda herhangi bir engele temas ettiğini tespit edebiliyor ve bu sayede çarpışmalardan 

kaynaklanabilecek hasar önlenebiliyor. 

 

İnsan kolu hareketini taklit edebilen robotlar 

Mitsubishi Electric’in RV-F serisi dinamik 6 eksenli robotu, insan kolu hareketini taklit 

edebilmesi ve 0,32 saniyelik döngü süreleri sayesinde çok yüksek hızlı sistemlerde 

kullanılarak verimliliği artırıyor. Dinamik yapısıyla esnek figürleri bile kolayca yapabilen 6 

eksenli endüstriyel robotun çift kol yapısı, sadece hareket özgürlüğü açısından artı değer 

sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda daha fazla kararlılık ve çok yönlülük sunuyor. RV-F 

serisi için çok dar alanlarda çalışmak hiç zor olmadığı gibi robotların duvar veya tavana 

monte edilmesi de sorun oluşturmuyor. Modele bağlı olarak 504 ila 2.050 milimetre 

aralığında yer alan Mitsubishi Electric robotlar, 2’den 70 kilograma kadar taşıma kapasitesine 

sahip. 

 

Geliştirme ve yapılandırmada harcanan mühendislik süreleri kısalıyor 

Fuarda sergilenen Mitsubishi Electric’in SCADA çözümü, otomatik olarak PLC ve SCADA 

projeleri oluşturabilen sihirbaz arayüzleri sayesinde geliştirme ve yapılandırmada harcanan 

mühendislik süresini önemli ölçüde kısaltıyor. Aynı zamanda yaşam döngüsü boyunca tesisin 

devam eden bakımını kolaylaştıracak standart bir yapıya imkan tanıyor. MAPS (Mitsubishi 

Electric Adroit Process Suite) ile giriş/çıkış planları, PLC ve SCADA etiket yapılandırmaları 

gibi alanları kapsayan raporlar otomatik olarak oluşturulabiliyor. MAPS ayrıca proje 

belgelerinin güncel tutulmasına yardımcı oluyor. Tasarım aşamaları boyunca ve hatta 

sistemler zaman içinde değiştirildiğinde ya da güncelleştirildiğinde MAPS, PLC/SCADA 

projeleri ve tesis için sistemin kurulduğu şekliyle oluşturulan elektrik belgelerine göre 

kesintisiz yönetim yeteneği sağlıyor. 

 
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.  

http://www.mitsubishielectric.com/


  
 

 
Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki Faaliyetleri Hakkında 
Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki ana faaliyet alanları; klima sistemleri, fabrika otomasyon sistemleri, ileri robot 

teknolojileri, CNC mekatronik sistemler, asansör ve yürüyen merdiven sistemleri ile görsel veri sistemlerinden 

oluşuyor. Nisan 2016’da Türkiye’de ev tipi klima geliştirme ve üretim şirketi kuran Mitsubishi Electric, Aralık 

2017’de Manisa fabrikasında üretime başladı. 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 tanınıyor. 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 


