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Mitsubishi Electric’ten insanla işbirliği içinde çalışan yeni kollobratif robot serisi

Robot ve insan birlikte çalışarak verimliliği artıracak
Otomasyon sektörünün öncü markası Mitsubishi Electric, insanla işbirliği içinde
çalışan yeni kollobratif robot serisiyle üretim hatlarında yüksek performans sağlıyor.
İnovatif kontrol ve programlama opsiyonlarıyla kolay kullanım avantajı da sunan
kollobratif robotlar, Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı olan dijital fabrika
konsepti e-F@ctory içinde önemli bir rol oynuyor. Üretimde hız, esneklik, verimlilik ve
maliyet tasarrufu sağlayan e-F@ctory ve ileri robot teknolojileri sanayicilerin küresel
rekabette öne geçmesine imkan tanıyor.
Elektrik, elektronik ve otomasyon alanında dünyanın önde
gelen oyuncularından Mitsubishi Electric’in dijital fabrika
konsepti e-F@ctory içinde robotlar önemli bir rol oynuyor.
Dijital fabrikalarda robotlar ve insanların etkileşimli çalıştığı
üretim hatlarının, sadece robotlardan oluşan üretim
hatlarından daha verimli olduğu bilinciyle hareket eden
Mitsubishi Electric, insanla işbirliği içinde görev alan yeni kollobratif robot serisiyle sanayiye
değer katmaya devam ediyor.
Mitsubishi Electric’in yeni kollobratif robot serisi, güvenlik nedenlerinden ötürü koruyucu
bariyerlerin arkasına yerleştirilmesi gereken endüstriyel robotların aksine fabrikalarda
insanlarla yakın çalışmalarda bulunmak üzere tasarlandı. Bu seri, insanlarla birlikte
çalışabilmesi
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konumlandırılabiliyor. Yeni kollobratif robotlar yüksek performansın yanı sıra inovatif kontrol ve
programlama opsiyonları ile kolay kullanım avantajı da sağlıyor. Robota takılabilen dokunmatik
operatör terminali, özel programlama uzmanlığı gerektirmeden robota görevini öğretmek için
sezgisel bir arayüz sunuyor. Öğretme fonksiyonu, operatörün robotu elle ve kontrollü güçle bir
pozisyondan diğerine hareket ettirmesine imkan tanıyan direkt kontrol modu içeriyor. Kurulum

tamamlandığında robota tam hareket serbestliği tanımak üzere operatör terminali kolaylıkla
kaldırılabiliyor.
Küresel rekabetin yolu kollobratif robotlarla donatılmış dijital fabrikalardan geçiyor
Türkiye’nin sürdürülebilir bir şekilde küresel boyutta rekabet
edebilmesi için üretim teknolojilerinin Sanayi 4.0’ın gereklilikleri
ölçüsünde geliştirilmesi gerekiyor. Bu noktada üretim kalitesi
artarken maliyetlerin düşmesi önem arz ediyor. Robotlu sistemler
tüm bu avantajları bir arada sunabilecek en ideal çözüm olarak öne
çıkıyor. Mitsubishi Electric’in e-F@ctory konsepti altında tasarlanan
ve ileri teknolojiye sahip kollobratif robotları ile daha esnek hale
gelen dijital fabrikalar; üretimde hızı, kaliteyi ve verimliliği artırırken
çok ciddi maliyet tasarrufu sağlıyor. Mitsubishi Electric bu sayede
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. e-F@ctory konseptinde fabrika
otomasyonunda yer alan tüm ürünler birbirleriyle entegre ve açık bir mimari ile çalışıyor. Bu
sayede üretim hattındaki diğer sistemlerle haberleşebilen robotlar, sadece mekanik işleri
değil elektronik operasyonları da takip edebiliyor. Böylece üretim hatlarını kişiselleşen
ihtiyaçlar doğrultusunda optimize ederek küresel pazardaki rekabet koşullarına ayak
uydurmak hiç olmadığı kadar kolaylaşıyor.
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, 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 eF@ctory, yani dijital fabrika konseptiyle yanıt veriyor. Ayrıntılı bilgi için; tr3a.mitsubishielectric.com
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