Mitsubishi Electric NS Yeni Nesil Sprinter EMU’lar için Traksiyon Sistemi Sağlayacak
27.05.2015
Avrupa pazarında ulaşım sistemleri işinin büyümesi sağlanacak
Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) bugün, Hollanda Demiryolları (NS) için 118 Yeni Nesil Sprinter
(SNG) EMU’su ile ilgili olarak ileri teknoloji ürünü traksiyon ekipmanı sağlamak üzere İspanyol tren yapım şirketi
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.(CAF) ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Mitsubishi Electric Europe B.V.’nin İtalyan Şubesi ile ortaklaşa yürütülen projenin 2014 yılında Avrupa’da verilen
en büyük tren malzeme siparişlerinden biri olduğu düşünülmektedir. Mitsubishi Electric, CAF’a traksiyon
ekipmanı sağlanması için açılan ihaleyi Japon yerli pazarının yanı sıra dünya pazarlarında da başarısını
kanıtlayan üstün teknolojisi sayesinde kazanmıştır. Yeni trenler, SGMm 2 – ve 3 –araç tipi “Sprinter” EMU’larının
ve Type Mat’ 64’ün kalan son setlerinin yerini alacaktır. Trenlerin 2018’de teslim edilerek ticari faaliyete geçmesi
planlanmakta olup, traksiyon sisteminin teslimatının 2016’da başlaması öngörülmektedir.
Sözleşme kapsamı, Traksiyon İnverterlerinin ve traksiyonla ilgili diğer sistemlerin tedarikini içermektedir. Yüksek
verimlilik, rejeneratif fren performansı ve küçük ekipman boyutu enerji tasarrufuna katkıda bulunmaktadır.
Deutsche Bahn AG (DB) 2 No’lu Şehir İçi Ekspres (ICE-2) Yüksek Hızlı tren ve Avrupa’daki diğer EMU / Metro
projeleri kapsamında yürütülen çeşitli modernizasyon projeleriyle Mitsubishi Electric’in üstün teknolojisini
kanıtlayan Mitsubishi Electric ve Mitsubishi Electric Europe B.V. bir süredir Avrupa ulaşım pazarına Traksiyon
İnverter ürünleri temin etmektedir. Mitsubishi Electric aynı zamanda Avrupa’da çevre dostu ve enerji tasarruflu
trenlerin geliştirilmesine katkıda bulunacak olan SiC (Silikon karbür güç modülü) adlı yeni IGBT teknolojisini
pazara tanıtmayı planlamaktadır.
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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 4,323.0 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.

