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Operasyonel entegrasyonun ürünlerin küresel rekabet gücünü arttırması bekleniyor
Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) fabrika otomasyonu (FA) alanında küresel işletmesini
genişletmeye yönelik devam eden çabalarının bir parçası olarak, şirketin bu Nisan’dan itibaren FA için temel
ürünler olan programlanabilir mantık kontrolörleri (PLC’ler) ve operatör panelleri geliştirme ve üretimini Nagoya
Works’te konsolide edeceğini açıkladı.

Mikro PLC ve küçük ölçekli operatör panellerinin geliştirme ve üretimi, Himeji Works’ten transfer edilecek.
Nagoya Works şu anda orta ve büyük ölçekli PLC ve operatör panelleri geliştiriyor ve üretiyor.
Konsolidasyon, giriş seviyesinden yüksek seviye sistemlere kadar ürün rekabetini ve çözüm geliştirmeyi
güçlendirecek. Ortak geliştirme prosesi, şirketin MELSEC PLC platformu ve CC-Link IE gibi geliştirilmiş ağ
çözümleri entegre edilerek gerçekleştirilecek. Mitsubishi Electric aynı zamanda bilgi ve üretim sahası sistemlerini
sorunsuz olarak entegre ederek üretim ve enerji tüketiminin görselleştirilmesini mümkün kılan e-F@ctory entegre
üretim konsepti çerçevesinde daha üst düzey kalite elde etmeyi ve enerji tasarrufunda artış kaydetmeyi planlıyor.
Nagoya Works Hakkında
PLC’ler, operatör panelleri, invertörler, AC servoları, CNC, EDM, lazer işleme makineleri, robotlar, üç fazlı
motorlar, manyetik motor çalıştırıcıları, transformatörler (petrolle çalışan, kalıplı, kuru ve gazlı), manyetik motor
sürücüleri ve FA platformu üretiyor. 31 Mart 2014 itibariyle 2 bin 538 personel istihdam ediliyor. Higashi-ku,
Nagoya, Aichi Prefecture, Japonya adresinde faaliyet gösteriyor.
Himeji Works Hakkında
Elektrikli komponentler ve otomotiv motorları için kontrol cihazları, elektrik enerjisiyle çalışan sistemler, araç içi
otoyol şarj sistemleri (ETC’ler), endüstriyel debriyajlar ve frenler, küçük PLC’ler ve operasyon panelleri
üretiyor. 31 Mart 2014 itibariyle 2 bin 664 personel istihdam ediliyor. Chiyoda-machi, Himeji, Hyogo Prefecture,
Japonya adresinde faaliyet gösteriyor.
Mitsubishi Electric Corporation Hakkında
Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503), 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 bir dünya lideri 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 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 Piyasası’nda 31 Mart 2014’te ilan edilen 1 USD = 103 Yen kambiyo
kurundan hesaplanmıştır.

