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Mitsubishi Electric Avrasya Ambalaj Fuarı’nda paketleme alanındaki  

otomasyon ürünlerini tanıttı 

Fabrikalarda hızlı ve hassas paketleme için inovatif 
otomasyon çözümleri 

Fabrika otomasyonu alanındaki ileri teknolojili ve enerji verimli çözümleriyle 

sanayicilere yüksek katma değer sağlayan Mitsubishi Electric, ambalaj sektörü 

profesyonellerini buluşturan Avrasya Ambalaj Fuarı’nda paketleme alanındaki yeni 

nesil otomasyon ürünlerini sergiledi. Markanın Sanayi 4.0’a yanıtı olan e-F@ctory 

konseptinin temelini oluşturan iQ Otomasyon Platformu ve ileri robot teknolojileri ile 

dikkat çeken Mitsubishi Electric; yüksek hassasiyette ve yüksek hızlı, kolay 

programlanabilen, maliyet tasarrufu sağlayan ve tüm bu yönleriyle fabrikalara 

sorunsuz üretim imkanı tanıyan paketleme çözümleriyle öne çıktı.  

 

 

Gıda ve gıda dışı tüm endüstrilerin ambalaj ve 

paketleme alanındaki çözüm arayışlarına cevap 

veren Avrasya Ambalaj Fuarı’nda yeni nesil 

otomasyon ürünlerini tanıtan Mitsubishi Electric, 

sektör profesyonellerinden yoğun ilgi gördü. Sanayi 

4.0 evresinin akıllı fabrikalarına hızlı entegrasyon, 

üretkenlik, esneklik ve verimlilik konusunda katma 

değer sağlayan Mitsubishi Electric, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 31 Ekim – 3 Kasım 

tarihleri arasında düzenlenen fuarda e-F@ctory konseptinin temelini oluşturan iQ Otomasyon 

Platformu ve ileri robot teknolojileri ile dikkat çekti.  

 

İleri teknoloji ve dinamik mühendislik anlayışının buluşması 

Mitsubishi Electric’in dinamik ve yenilikçi duruşunu fuar konseptlerine de yansıttıklarını ifade 

eden Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, “Mitsubishi Electric olarak, 

yüksek teknolojiye sahip yeni nesil fabrika otomasyonu ürünlerimizi, sanayicilerin sağ kolu 

olmaya aday ileri robot teknolojilerimizi ve CNC çözümlerimizi, şirketimizin dizayn, 
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projelendirme, yazılım ve devreye alma çalışmalarındaki mühendislik yeteneğiyle 

birleştiriyoruz. Mühendislik alanındaki dinamik yapımızı araştırma ve geliştirmeye yönelik 

yatırımlarımıza borçluyuz. Bu sayede hem müşterilerimize en yüksek kalitede özel çözümler 

sunuyoruz hem de gelişen dijital dünyaya uyum sağlayarak markamızın sürdürülebilir 

büyümesine katkıda bulunuyoruz” diye konuştu. 

 

Hızlı üretim, dozajlama ve paketleme çözümleri için robot teknolojileri 

 

Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarının rol 

aldığı ambalaj, gıda, ilaç, otomotiv, beyaz eşya 

gibi pek çok sektörde hizmet verdiklerini belirten 

Saraçoğlu, “Sanayi 4.0 sürecinde ülkemiz 

sanayisinin küresel pazarlarda güçlü bir şekilde 

rekabet edebilmesi ve ihracat potansiyelini 

yükseltmesi oldukça önemli bir husus. Bu noktada 

üretim kalitesinin her geçen gün artması ve beraberinde maliyetlerin düşmesi önem arz 

ediyor. Sanayicilerin güven içinde işlerini emanet edebilecekleri sağ kolu olmaya aday, insan 

kolu veya eline yakın hassasiyette çalışan robotlarımız üretimin her aşamasında büyük 

kolaylık sağlıyor. Daha esnek üretime imkan tanıyan robotlarımız aynı zamanda maliyetleri 

düşürüyor ve çalışan konforunu artırıyor. Hızlı üretim, dozajlama ve paketlemenin olduğu 

sektörlerde çok sayıda robotlu çözümümüz bulunuyor. Şişeleme, dikey ve yatay paketleme, 

etiketleme gibi paketlemenin her aşaması için ileri teknoloji otomasyon ürünleri sunuyoruz. 

Yüksek hassasiyette ve yüksek hızlı, kolay programlanabilen ve kullanılabilen, maliyet 

tasarrufu sağlayan ve tüm bu yönleri ile fabrikalara sorunsuz üretim imkanı tanıyan 

paketleme çözümlerimizle öne çıkıyoruz” dedi. 

 

Sanayide enerji kullanımı üretim standartlarında düşüş olmadan azaltılmalı 

Mitsubishi Electric’in tüm ürün ve çözümlerinin ileri teknoloji, kalite ve enerji tasarrufu 

çerçevesinde geliştirildiğinin altını çizen Saraçoğlu, “Dünyada mevcut kaynakların en etkili ve 

verimli şekilde kullanılması gittikçe daha çok önem kazanıyor. Özellikle sanayide enerji 

kullanımının, üretimde ve üretim standartlarında bir düşüşe neden olmadan azaltılması 

gerekiyor. Biz de bu noktada enerji verimli, çevreci, kullanıcı dostu ve uzun ömürlü fabrika 

otomasyon ürünlerimiz ile Türk sanayisine yüksek katma değer sağlıyoruz. Global felsefemiz 

“Eco Changes” (Eko Değişim) çerçevesinde markamızın 100. yıldönümü olan 2021 yılına 

kadar çevreyle ilgili önemli hedefler belirlemiş durumdayız. Mitsubishi Electric olarak 2021 

hedeflerimiz paralelinde, ürün kullanımından kaynaklanan CO2 emisyonunu 2001 mali yılına 

kıyasla, üretimden kaynaklanan CO2 emisyonunu ise 1991 mali yılına göre yüzde 30 

oranında azaltmayı amaçlıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı. 



  
 

 

Mitsubishi Electric fuarda dinamik ve yenilikçi yaklaşımıyla öne çıktı 

 

Bu yıl 24.’sü düzenlenen Avrasya Ambalaj Fuarı’nda 

dinamik ve yenilikçi yaklaşımıyla öne çıkan Mitsubishi 

Electric; iQ-F FX5UC yaylı terminal, grafik operatör 

paneli GOT2000 Wide ve servo sürücü MR-JE-C 

ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Dijital fabrika 

konsepti e-F@ctory’nin oluşturulmasını sağlayan bir 

otomasyon stratejisi olan iQ Otomasyon Platformu’nu da sergileyen Mitsubishi Electric, 

sanayicilerin sağ kolu olmaya aday yeni nesil ileri robot teknolojileriyle de dikkat çekti. Marka, 

MAPS (Mitsubishi Electric Adroit Process Suite) teknolojisi, MR-J4 serisi servo sürücüler, FR-

A840 serisi frekans inverteri ve otomatik vibrasyon bastırma fonksiyonu kiosklarıyla da sektör 

profesyonellerinden ilgi gördü. 

Otomasyon bileşenlerini tek çatı altında toplayan platform 

Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı olan e-F@ctory konseptinin oluşturulmasını 

sağlayan iQ Otomasyon Platformu, tüm önemli otomasyon bileşenlerini tek bir yapıda 

birleştiren nadir ürün ailelerinden biri. iQ Platformu’nun önemli avantajlarını; minimum TCO 

(toplam sahip olma maliyeti), fabrika otomasyonu yönetim sistemleri arasında tam ve 

sorunsuz entegrasyon, maksimum verimlilik ve yüksek hızlı iletişim olarak sıralamak 

mümkün. Bu ileri teknoloji sayesinde otomasyon döngüsünün her aşamasında maliyetler 

düşüyor ve yatırımdan maksimum geri dönüş alınması sağlanıyor. 

 

Paketlemede yüksek hassasiyet ve senkronizasyon  

Yüksek hassasiyet ve hız gerektiren şişe dolumunda, hem kontrolörün sıvının şişenin ağzına 

yüksek doğrulukta beslenmesini sağlaması hem de köpürme ve sıvının taşma riskini ortadan 

kaldırmak için akış oranı ve başlık yüksekliğinin hassas bir şekilde kontrol edilmesi gerekiyor. 

Bu noktada Mitsubishi Electric'in iQ Platform temelli hareket kontrol CPU’su büyük avantaj 

sağlıyor. Hızlı ve doğru etiketleme de paketlemenin önemli konuları arasında yer alıyor. Bir 

dizi boyutta gelen etiketler; soğuk ve sıcak tutkal, esnek film veya genel sarma gibi çeşitli 

şekillerde yerleştirilebiliyor. Etiketleme makinelerindeki kontrol mimarisinin, verimlilikte 

mümkün olduğunca az kesinti olacak şekilde tüm bu farklı sistemleri desteklemesi gerekiyor. 

İşte Mitsubishi Electric’in iQ Platformu, bu gereksinimleri rahatlıkla karşılamayı mümkün hale 

getiriyor. Q hareket serisi yüksek hızlı kayıt işlevselliği ile etiketlerin doğru şekilde 

yerleştirilmesine imkan tanıyor. Mitsubishi Electric’in Q hareket kontrolörü gofret, ekmek, ilaç 

gibi birçok ürünün paketlenmesinde kullanılan yastık paketleme tipi makinelerin yüksek 

hassasiyet taleplerini rahatlıkla karşılıyor. Özel olarak tasarlanan Q serisi hareket sistemleri, 

birçok hareketli parçası olan karmaşık sistemler için son derece uygun bir çözüm sunuyor. 



  
 

Bu sistemler; kutu açma, bantlama ve transfer konveyörleri gibi makine proseslerinde 

hataları önlemek için gerekli olan yüksek senkronizasyon derecesini de 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 

2018’de sona eren mali yılda 4,444.4 milyar yen (41.9 milyar USD*) konsolide grup satışı gerçekleştirdi.  Ayrıntılı 

bilgi için; www.MitsubishiElectric.com 

* Tokyo Döviz Borsası’nın 31 Mart 2018’de ilan ettiği 1 USD = 106 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 e-

F@ctory, yani dijital fabrika konseptiyle yanıt veriyor. Ayrıntılı bilgi için; tr3a.mitsubishielectric.com 

 

Mitsubishi Electric Türkiye Sosyal Medya Hesapları 
linkedin.com/company/mitsubishi-electric-turkey 
facebook.com/MitsubishiElectricTurkeyA.S/ 
twitter.com/MitsubishiE_TR 
instagram.com/mitsubishielectricturkey/ 
plus.google.com/+MitsubishiElectricTurkey?hl=tr 
 

Sosyal Medya İçin Hashtag  

@MitsubishiE_TR 

 #MitsubishiElectric 

#MitsubishiElectricTurkey 
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