Mitsubishi Electric Çin’de Asansör/Yürüyen Merdiven Ortak Girişiminin Üretimi
500.000 Üniteyi Geçti
16.10.2014
27 yıldır ülkenin lider üreticisi
Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) bugün Çin’in Şanghay kentinde yerleşik bulunan Shanghai Electric
Group Company Limited ile ortak girişim şeklinde kurduğu asansör ve yürüyen merdiven şirketi Shanghai
Mitsubishi Elevator Co., Ltd.’nin (SMEC) bu ayın başı itibariyle toplamda 500.000 ünite üretim seviyesinin
üzerine çıktığını duyurdu.

Mitsubishi Electric, 1950’de Çin’e asansör tedarik eden ilk Japon şirketi oldu. 1986’da Shanghai Electric Group ile
Şanghay’da SMEC’i kuran şirket, Çin’de doğrudan asansör ve yürüyen merdiven üretim, satış, kurulum ve bakım
hizmetleri gerçekleştiren ilk Japon şirketi oldu.
SMEC, 1990’da Çin’in ilk VVVF-invertör-kontrollü asansörlerini üretti. İlerleyen yıllarda, daimi manyetik motorlar
ve değişken hızlı asansör sistemleri kullanılan vitessiz çekiş makineleri gibi, geliştirilmiş deneyimler yaşatacak
ileri enerji tasarrufu özellikleri ve teknolojileri içeren bir dizi ürün lansmanı yaptı. Bu başarılarıyla, Mitsubishi
Electric Çin’de asansör ve yürüyen merdiven sektörünün büyümesine ve gelişmesine katkıda bulundu.
Çin, yıllık 500.000 ünitenin üzerinde satışla dünya pazarının yüzde 60’ından fazlasını oluşturmakta olup,
dünyanın en büyük asansör ve yürüyen merdiven pazarıdır. Büyüme oranının, kentsel gelişmenin sahil
kesimlerinden iç kısımlara ilerlemesi nedeniyle ortalama seviyede devam etmesi beklenmektedir.
Gelecekte, Mitsubishi Electric ileri teknolojileri barındıran güvenli, güvenilir, yüksek kaliteli ve konforlu ürünler
tedarik ederek Çin’deki iş faaliyetlerini genişletmeye devam edecektir.
SMEC Zaman Çizelgesi
1986 Kuruldu
1990 Çin’in ilk VVVF-invertör-kontrollü asansörlerini üretti ve sattı
1993 Toplam sevkıyat 10.000 üniteye ulaştı
1996 Şanghay’da Çin’in ilk spiral asansörlerini tedarik etti
1997 O sırada dünyanın en uzun asansör test kulesi olan 120 metre test kulesi inşa etti
2000 Toplam sevkıyat 50.000 üniteye ulaştı
2003 Makine dairesiz asansörler üretti ve sattı
2004 Toplam sevkıyatlar 100.000 üniteye ulaştı
2005 CCTV merkezine çift katlı asansörler (420 m/dk) teslimatı işini aldı
2006 Ortak girişim anlaşmasını 20 yıl süreyle uzattı
2008

Tianjin Kulesine çift katlı asansörler (480 m/dk) teslimatı işini aldı
Toplam sevkıyat 200.000 üniteye ulaştı

2009 Shenzhen’de Kingkey 100’e süper yüksek hızlı asansörler (540 m/dk) teslimatı işini aldı
2011

Şanghay Kulesine süper yüksek hızlı asansörler (1.080 m/dk) teslimatı işini aldı
Toplam sevkıyat 300.000 üniteye ulaştı

2013

Wuhan Center’a süper yüksek hızlı asansörler (600 m/min) teslimatı işini aldı
Toplam sevkıyat 400.000 üniteye ulaştı

2014 Toplam sevkıyat 500.000 üniteye ulaştı
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Shanghai Mitsubishi Elevator Co., Ltd. Hakkında
Şirket unvanı

Shanghai Mitsubishi Elevator Co., Ltd.

Adres

811 Jiang Chuan Road, Minhang, Şanghay

İnşaat alanı

273,000 m2

Hissedarlık
Yapısı

Mitsubishi Electric Group %40 hisseye sahiptir; geri kalan %60 hisse Shanghai
Electric Group Company Limited ve diğer şirketlere aittir.

Faaliyet
Başlangıcı

Ocak 1987

Personel

Yaklaşık 2.000 (1 Ocak 2014 itibariyle)

Mitsubishi Electric Corporation Hakkında
Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503), güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmekte 90 yılı aşkın
tecrübeye sahiptir ve bilgi işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici elektronik
cihazları, sanayi teknolojileri, enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan elektrikli ve elektronik
donanımlar üretimi, pazarlaması ve satışında bir dünya lideri kabul edilmektedir. Mitsubishi Electric, kurumsal
ilkesi “Changes for the Better” ve çevre ilkesi “Eco Changes” doğrultusunda küresel ve önde gelen çevre dostu
bir şirket olmak ve toplumu teknolojileriyle zenginleştirmeyi hedeflemektedir. Şirket 31 Mart 2014’te sona eren
mali yılda 4.054,3 milyar Yen (39,3 milyar USD*) konsolide satış geliri elde etti. Ayrıntılı bilgi için bkz.
http://www.MitsubishiElectric.com
*Tokyo Döviz Piyasasında 31 Mart 2014’te ilan edilen 1 USD = 103 Yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır.

