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Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) Çin’deki asansör ve yürüyen merdiven şirketlerinden biri olan
Mitsubishi Electric Shanghai Electric Elevator Co., Ltd.’nin (MESE) üçüncü fabrikasının faaliyete geçtiğini ve
Temmuz 2015'te tamamlanacak olan dördüncü fabrikayla birlikte yıllık üretim kapasitesinin katlanarak 20.000
üniteye çıkarılacağını bugün duyurdu.
İki yeni fabrika, MESE’nin yerel olarak üretilmiş ekstra-rekabetçi ve yüksek hızlı ürünlerle Çin’de artan asansör
ve yürüyen merdiven talebine cevap vermesine yardımcı olacak. Şirket, kapasiteyi genişletmenin ve en yeni
üretim tesislerini sunmanın yanı sıra geliştirme, mühendislik ve test açısından da tesislerini güçlendiriyor.
İki yeni fabrikadan en yenisi yaklaşık 6.300 metrekare genişliğinde tek katlı bir çelik yapı olup, geçtiğimiz ay
faaliyete girdi. 40 milyon RMB, yani yaklaşık 6.5 milyon dolar maliyetle inşa edildi. Başta salon ekipmanı olmak
üzere asansör ekipmanı dahil ilgili üretim faaliyetleri için kullanılıyor.
Temmuz 2015’te tamamlanacak olan ikinci yeni fabrika, asansörlerin değerlendirilmesi için bir test kulesi dahil
olmak üzere geliştirme ve mühendislik çalışmaları için ayrı bir üç katlı binadan ve yaklaşık 25.500 metrekare alana
yayılan tek katlı üretim tesisinden oluşacak. Toplam maliyet 90 milyon RMB yani yaklaşık 14.7 milyon dolar
olacak.
MESE sürekli değişen yerel ihtiyaçlara daha çabuk karşılık vermek için ürün geliştirme hızını iyileştiriyor. Şirket
en yeni teknolojiyle geliştirilmiş güvenli, güvenilir, kaliteli, konforlu asansörler ve yürüyen merdivenler sunma
konusunda Çin’de lider olmayı amaçlıyor. Çin, global talebin yüzde 60’ından fazlasına karşılık gelen yıllık
500.000 ünitenin üzerinde taleple asansör ve yürüyen merdiven sektöründe dünyanın en büyük pazarıdır.
Kentsel gelişim Çin’in sahil bölgelerinden iç kısımlara doğru yayılırken, talebin ortalama bir hızla artmaya devam
etmesi bekleniyor.
MESE, asansör geliştirmek ve imal etmek için Mitsubishi Electric’in Çin'deki üslerinden biri olarak 2002 yılında
kuruldu. Çin’in dört bir yanına premium spesifikasyonlarda “MAXIEZ” asansörler tedarik eden şirket, bu yıl
yaklaşık 10.000 ünite üretim kapasitesine ulaşmayı bekliyor. 1987’de, Mitsubishi Electric üst-orta
spesifikasyonlarda asansörler ve yürüyen merdivenler üretmek için Shanghai Mitsubishi Elevator Co., Ltd. adlı
ayrı bir şirket kurdu.
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Mitsubishi Electric Corporation Hakkında
Güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler temin etme konusunda 90 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Mitsubishi Electric
Corporation (TOKYO: 6503), bilgi işlem ve iletişim, uzay geliştirme ve uydu haberleşmeleri, tüketici elektroniği,
endüstriyel teknoloji, enerji, ulaşım ve inşaat ekipmanı sektörlerinde kullanılan elektrikli ve elektronik ekipmanın
imalat, pazarlama ve satışında kabul gören bir dünya lideridir. Kurumsal beyanı Daha İyisi İçin Değişim
(Changes for the Better) ile çevresel beyanı Ekolojik Değişim’in (Eco Changes) ruhuna uygun hareket eden
Mitsubishi Electric, toplumu teknolojiyle zenginleştiren, global bir lider yeşil şirket olmak için çaba
göstermektedir. Şirket 31 Mart 2014’te sona eren mali yılda 4.054,3 milyar yen (39,3 milyar US$*) konsolide
grup satışları kaydetmiştir. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.mitsubishielectric.com/
*31 Mart 2014 tarihinde Tokyo Döviz Piyasası tarafından açıklanan kur üzerinden 103 yen 1 USD
olarak hesaplanmıştır.

