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Ekonomik, hızlı ve hassas üretim için yeni nesil CNC teknolojisi
CNC ürünleriyle dünyada standartları belirleyen Mitsubishi Electric,
sanayicilere esnek ve verimli üretim imkanı tanıyor
Elektrik, elektronik ve otomasyon sektörlerinin öncü markalarından biri olan
Mitsubishi Electric, yeni nesil CNC ürünleriyle başta otomotiv ve metal işleme olmak
üzere dünya genelindeki birçok sektörde standartları belirliyor. Sanayi 4.0 evresinde
Türkiye’nin üretim kalitesini daha yükseğe taşımasına katkıda bulunmak için ileri
teknoloji

çözümler

sunduklarını

belirten

Mitsubishi

Electric
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Fabrika

Otomasyon Sistemleri Mekatronik CNC Departmanı Kıdemli Müdürü Hakan Aydın,
satış sonrası hizmetlere de büyük önem verdiklerini vurguladı. Daha ekonomik, daha
hızlı ve daha hassas üretim için M80 ve M800 serisi CNC kontrol üniteleri gibi yeni seri
ürünler sunduklarını belirten Aydın, CNC işleme merkezleri ve CNC torna makineleri
için üreticilere yüksek katma değer sağladıklarını söyledi.
Güvenilir ve yüksek kaliteli ürünleriyle elektrik, elektronik ve
otomasyon alanında dünya devi bir marka olan Mitsubishi
Electric, fabrikalara hızlı entegrasyon, üretkenlik, esneklik ve
verimlilik konusunda katma değer sunuyor. Dünyanın önde
gelen makine üreticilerine CNC ürünleri ve çözümleri sağlayan
Mitsubishi Electric, bu sayede daha ekonomik, daha hızlı ve
daha hassas üretime imkan tanıyor. Sanayi 4.0 evresinde
Türkiye’nin üretim kalitesini daha yükseğe taşımasına katkıda
bulunmak için ileri teknoloji çözümler sunduklarını belirten
Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri
Mekatronik CNC Departmanı Kıdemli Müdürü Hakan Aydın, markanın Türk makine
sektörüne yönelik çalışmaları hakkında bilgiler aktardı.

Türk makina sektörü Sanayi 4.0 çağında güçlenerek büyüyecek
Türkiye’nin gerek nüfus yoğunluğu ve genç iş gücü gerekse iş kalitesi anlamında Avrupa’daki
birçok ülkenin önünde yer aldığını söyleyen Hakan Aydın; “Ülkemizin lokomotif iş kollarından
biri olan makine sektörü, Sanayi 4.0 çağında güçlenerek büyümeye devam edecek. Biz de
Mitsubishi Electric olarak yüksek teknolojili inovatif ürünlerimiz, kaliteli servis ve yedek parça
hizmetimiz, mühendislik bilgimiz ve know-how’ımızla şekillendirdiğimiz projelendirme
çalışmalarımız ve büyük özen gösterdiğimiz satış sonrası hizmetlerimizle Türk sanayisinin
hızla artan rekabet şartlarına uyum sağlamasına katkıda bulunmak için çalışıyoruz” dedi.
Satış sonrası hizmetlerde de iddialı
Mitsubishi Electric’in yüksek teknolojiye sahip CNC ürünleri ile başta otomotiv ve metal
işleme sektörü olmak üzere dünya genelinde birçok sektörde standartları belirlediğinin altını
çizen Aydın; “Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Mekatronik CNC
Departmanı olarak Türkiye’deki çalışmalarımızı iki ana başlıkta toplayabiliriz. Birincisi yurt
dışından ithal edilen Mitsubishi Electric CNC ürünleriyle donatılmış CNC tezgahlarına servis
ve yedek parça hizmetleri sağlamak. İkincisi ise Türkiye’de faaliyet gösteren makine
imalatçılarının ürettikleri CNC tezgahları için gerekli Mitsubishi Electric donanımını sağlamak,
projelendirme çalışmalarını yürütmek ve devreye almak. Özellikle Tayvan başta olmak üzere
birçok ülkeden Türkiye’ye yılda bin adetten fazla Mitsubishi Electric kontrollü makine geliyor.
Satış sonrası hizmetler de en çok önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Bu doğrultuda
deneyimli ve yetkin bir ekip ile müşterilerimize sorunsuz bir hizmet sunmayı hedefliyor ve
çalışmalarımızı planlıyoruz” şeklinde konuştu.
Daha ekonomik, daha hızlı ve daha hassas üretim
Sektör profesyonellerine sundukları yeni seri ürünlerin optik
haberleşme, yüksek hızlı ve yüksek hassasiyetli işleme, yüksek
önden okuma kapasitesi, standart olarak sunulan data server
fonksiyonu gibi özellikleri ile üretim süreçlerini çok daha verimli
hale getirdiğini belirten Hakan Aydın; “CNC kullanıcıları daha
ekonomik, daha hızlı ve daha hassas üretim hedefleri için yeni
seri ürünlerimizi tercih ediyorlar. CNC işleme merkezleri ve CNC torna makineleri için
üreticilere sunduğumuz katma değeri her geçen gün daha da artırmak için çalışıyoruz. Bu
doğrultuda inovatif ürün gamımız içinde yer alan M80 ve M800 serisi CNC kontrol
ünitelerimizi geliştirmeye devam ediyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.

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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