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Mitsubishi Electric, M80 ve M800 serisi CNC kontrol ünitelerinin lansmanını yaptı 

 

YENİ SERİ 2016’DA TÜRKİYE’DE 

 

Elektrik, elektronik ve otomasyon alanında dünya devi olan ve üç yıldır Türkiye 

pazarında kendi yapılanmasıyla faaliyet gösteren Mitsubishi Electric, İstanbul’da 

Titanic Business Otel’de, 2016 yılında WIN Otomasyon Fuarı’nda sergilenmesinin 

ardından Türkiye’de satışa sunulacak M80 ve M800 serisi CNC kontrol ünitelerinin 

Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Serinin ilk lansmanı ise bu yılın Mart ayında 

Tayvan TIMTOS Fuarı’nda yapıldı. M80 ve M800 serisinin makine imalatçıları 

bayilerine tanıtıldığı Türkiye lansmanında Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı 

Masahiro Fujisawa, markanın yüksek teknolojiye sahip CNC ürünlerinin başta 

otomotiv ve metal işleme sektörü olmak üzere bütün dünyada birçok sektörde 

standartları belirlediğini vurguladı.   

 

Türkiye’de özellikle MARMARAY projesi, TÜRKSAT 4A ve başarılı bir şekilde fırlatılan 

TÜRKSAT 4B uydularında kullanılan teknolojisi ile tanınan Mitsubishi Electric, 

Mekatronik CNC sektörüne sunduğu yeni ürünü M80 ve M800 serisi CNC kontrol 

ünitelerinin Türkiye lansmanını gerçekleştirdi.  

 

İstanbul merkezli olarak Türkiye pazarına üç yıl önce giren Mitsubishi Electric 

Türkiye’nin, 11 Kasım Çarşamba günü İstanbul’da Titanic Business Otel’de 

gerçekleştirdiği lansmanına, Türkiye’nin önde gelen makine imalatçısı bayileri katıldı.  

 

Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Masahiro Fujisawa ve birim yöneticilerinin 



katılımıyla düzenlenen etkinlikte Mitsubishi Electric’in dünyada önemli bir oyuncu olduğu 

Mekatronik CNC sektöründe yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verildi. Mitsubishi 

Electric’in satış, mühendislik ve satış sonrası hizmetler sunan Mekatronik CNC 

departmanı, etkinlik boyunca davetlilerin sorularını yanıtladı. Simülatörleri sergilenerek 

lansmanı gerçekleştirilen M80 ve M800 serisi CNC kontrol üniteleri büyük ilgiyle 

karşılandı.  

 

“Türkiye için hizmete devam…” 

Mitsubishi Electric Türkiye’nin, seminer ve ardından öğle yemeğiyle devam eden 

etkinliğinde açış konuşmasını yapan Başkan Masahiro Fujisawa, dünyada 120 binden 

fazla çalışanı ile 42 ülkede faaliyet gösteren ve 36 milyar dolar konsolide net satışa sahip 

olan 94 yıllık dünya devi Mitsubishi Electric Corporation’ın, 2012 yılından bu yana üç 

yıldır kendi yapılanması ile Türkiye’de, İstanbul merkez ofisinde faaliyet gösterdiğini 

belirtti. Masahiro Fujisawa, “Mitsubishi Electric Türkiye olarak bu güzel ülkede var 

olduğumuz süre boyunca pek çok projede yer aldık, pek çok alanda hizmet verdik ve 

vermeye de devam ediyoruz. Sunduğumuz ürün ve hizmetlerle Türkiye’nin geleceğinin 

bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.  

 

“CNC ürünlerimiz ile dünyada standartları belirliyoruz” 

Mitsubishi Electric’in dünyanın önde gelen makine üreticilerine CNC ürünleri ve 

çözümleri sağladığını ve yüksek teknolojiye sahip CNC ürünleri ile başta otomotiv ve 

metal işleme sektörü olmak üzere bütün dünyada birçok sektörde standartları 

belirlediğini ifade eden Masahiro Fujisawa, konuşmasına şöyle devam etti:  

 

“Mitsubishi Electric, hizmet verdiği tüm sektörlerde pazarın ve kullanıcıların gerçek 

ihtiyaçlarını analiz edip anlayarak kazandığı deneyimle sektörüne ileri teknoloji çözümler 

sunan bir marka. Türkiye’de M70 ve M700 serisi, iş ortaklarımız ve son kullanıcılar 

tarafından çok beğenilmişti. Bugün ise bu beğeniyi daha ileri seviyeye taşıyacak, 

Mitsubishi Electric M80 ve M800 serisi CNC kontrol ünitelerinin Türkiye lansmanını 

gerçekleştiriyoruz. 2016 yılında Türkiye’de satışa sunacağımız bu ürünümüzün de 

sektörde büyük ilgi ile karşılanacağını düşünüyoruz.”  

 

Mitsubishi Electric’in topluma karşı olan kurumsal sorumlulukları, dürüst ve adil bakış 



açısı, küresel perspektifi ve tüm tecrübesiyle iş ortakları ve müşterilerinin başarılarının 

kalıcı ve sürdürülebilir olması için çalıştığını ifade eden Fujisawa, “Üstün teknolojiye 

sahip global bir firma olarak tüm dünyada kullanılan, yüksek kaliteye sahip ürün ve 

sistemlerimiz ile teknolojimizi Türkiye’ye getiriyoruz. Türkiye’nin belirlediği yüksek 

ekonomik hedeflerine ulaşması için gerekli teknoloji ve bilgi kullanımını aktarmayı 

hedefliyoruz.” diye konuştu.  

 

Başkan Masahiro Fujisawa’nın ardından Mitsubishi Electric’in Mekatronik CNC 

departmanından birim yöneticileri etkinlikte gerçekleştirdikleri kapsamlı sunumlarla yeni 

ürünleri M80 ve M800 serisi CNC kontrol ünitelerinin üstün özelliklerini anlattılar.  

 

Bir önceki seri ile müthiş bir uyum içinde… 

M80 ve M800 serisi CNC kontrol üniteleri, bir önceki seri olan M70 ve M700 serisi ile 

müthiş bir uyum içerisinde olduğundan bu yeni seriye geçiş yapacak müşteriler için 

herhangi bir uyumlaştırma çalışması ya da ekstra eğitim gerekmiyor. Yüksek işlem 

kapasitesine sahip yeni seri, servo motor sürücüleri ile optik kablo üzerinden 

haberleşiyor. 

 

Yüksek çözünürlüklü ekran 8.4 inch, 10.4 inch, 15 inch ve 19 inch seçenekleriyle geliyor. 

10.4 inch ekran ve üzeri için standart olan dokunmatik özellik istendiğinde iptal 

edilebiliyor. Yeni dokunmatik ekran cep telefonlarında ve tabletlerde olduğu gibi kapasitif 

ekran kullanıyor ve sezgisel kullanım deneyimi sunuyor. 19 inch ekran 2 parçalı olarak 

kullanılabiliyor. Üst yarımda CNC ekranı görüntüleniyorken, alt kısımda sanal klavye, 

operatör paneli, doküman görüntüleyici veya memo pad açılabiliyor.  

 

Daha hassas, hızlı ve verimli operasyon imkanı 

Yeni seri, 4. jenerasyon SSS (Super Smooth Surface) kontrol ile daha hassas, daha hızlı 

ve daha verimli operasyon imkanı sunuyor. 3D program kontrolü ile operasyon öncesi 

parça çizimlerine bakılabiliyor, parçaların kesit görüntüleri alınabiliyor. Diğer taraftan 

grafiksel kılavuz yardımları ile çok daha kolay programlamaya imkan tanıyor. Oluşturulan 

makine programları USB’nin yanı sıra artık SD kartlarda da saklanabiliyor. Sade 

görüntüleme özelliği sayesinde, normal görünüm ekranından sade görünüm ekranına 

geçiş yapılarak uzaktan gözlemleme şansı elde edilebiliyor. Yeni eklenen bir başka 



özellikle birlikte oluşan alarm tüm ekranı kaplayacak şekilde görüntülenebiliyor, böylece 

makine operatörü uzakta olduğu durumlarda da oluşan alarmı görebiliyor. Kullanıcı yetki 

seviyesi belirleme özelliğiyle, operatörlere üretimdeki rollerine göre ayrı ayrı erişim izni 

tanımlanarak insan kaynaklı hatalar minimize edilebiliyor. Ayrıca yeni seri, üretim 

yönetimleri sistemleri (MES) ile tam uyumlu şekilde çalışabiliyor. 

 

Mitsubishi Electric Corporation Hakkında  

Mitsubishi Electric Corporation, güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmekte 90 yılı aşkın 

tecrübeye sahip 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 dünyadaki ileri gelen markalardan biri 

olarak kabul ediliyor. Mitsubishi Electric, kurumsal ilkesi “Changes for the Better” ve çevre ilkesi 

“Eco Changes” doğrultusunda küresel ve önde gelen çevre dostu bir şirket olmayı ve toplumu 

teknolojileriyle zenginleştirmeyi hedefliyor. Şirket 31 Mart 2015’te sona eren mali yılda 4.323,0 

milyar Yen (36,0 milyar USD*) konsolide satış geliri elde etti. Ayrıntılı bilgi için bkz. 

http://www.MitsubishiElectric.com   

* Tokyo Döviz Piyasasında 31 Mart 2015’te ilan edilen 1 USD = 120 Yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır.  

 

mitsubishielectric.com.tr 

 

Marka adı ve logo kullanımı ile ilgili aşağıdaki notumuzu dikkate almanızı rica 

ederiz. 

 

Değerli basın mensubu,  

 

Marka adının Mitsubishi değil 

Mitsubishi Electric olarak, logonun 

ise amblem ve marka adı yan yana 

olacak şekilde kullanılmasını rica 

ederiz. İlgi ve anlayışınız için çok 

teşekkür ederiz.  

 

 

http://www.mitsubishielectric.com/

