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Mitsubishi Electric, yenilenen CNC ürünlerini sektör temsilcilerine tanıttı 

Sanayi 4.0’a uyumlu yeni nesil dokunmatik CNC kontrolü  

Yüksek teknolojiye sahip fabrika otomasyonu ve mekatronik CNC ürünleriyle öne 

çıkan Mitsubishi Electric, düzenlediği özel bir etkinlikle sektör temsilcileri ile bir 

araya geldi. Yeni teknolojilerle donatılarak verimliliği ve hızı artırılan M80 ve M800 

Serisi CNC Kontrol Ünitelerinin tanıtıldığı etkinlikte, Mitsubishi Electric Türkiye 

Başkanı Şevket Saraçoğlu global düzeyde rekabet için dijital üretimin öneminden 

bahsetti. Saraçoğlu, Mitsubishi Electric’in dijital fabrika konsepti e-F@ctory ile 

sanayicilere fabrikalarını Sanayi 4.0’ın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 

kurma imkanı tanıdıklarının altını çizdi. 

 

Dünyada çok çeşitli alanlarda faaliyet 

gösteren fabrikalara hızlı entegrasyon, 

üretkenlik, esneklik ve verimlilik konusunda 

katma değer sağlayan Mitsubishi Electric, 

sektör temsilcileri için 16 Kasım’da 

Renaissance Polat İstanbul Hotel’de özel 

bir etkinlik düzenledi.  

 

Üretimin hızı ve kalitesi artmalı, maliyetler düşmeli 

Seminer ve ardından gala yemeğiyle devam eden etkinliğin açış konuşmasını 

gerçekleştiren Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, ihtiyaçların 

her geçen gün çeşitlendiği ve kişiselleştiği Sanayi 4.0 çağında en önemli gündem 

maddesinin “üretim” olduğunun altını çizerek şu açıklamalarda bulundu; “Üretim demek 

aslında hayat demek. Bir ülke, dünya standartlarında üretim yapabildiği ölçüde kalkınıp 
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gelişebilir. Bugünün dünyasında Sanayi 4.0 evresine uyum sağlayabilen, yani ileri 

teknoloji ile donatılmış dijital üretime geçiş yapabilen ülkeler global düzeyde rekabet 

edebilir. Dünyada yüksek üretim gücü ve potansiyeli ile dikkat çeken Türkiye’nin de 

sürdürülebilir kalkınma için bu konuma ulaşması çok önemli. Bunun içinse bir yandan 

üretim hızı ve kalitesi artarken, diğer taraftan maliyetlerin düşmesi gerekiyor. Biz bu 

noktada yeni endüstri evresinin iddialı bir oyuncusu olarak, Türk sanayisinin ileri robot 

teknolojileri ile geleceğin dijital ve akıllı fabrikalarına şimdiden hazır olması için 

çözümler sunuyoruz.”  

 

e-F@ctory ile yatırımı şekillendirme fırsatı 

 

Mitsubishi Electric’in dijital fabrika 

konsepti e-F@ctory ile sanayicilere 

fabrikalarını Sanayi 4.0’ın tüm 

ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kurma 

imkanı tanıdıklarını belirten Şevket 

Saraçoğlu, “Sanayicilere fabrika 

yatırımından önce sanal bir fabrika 

oluşturarak ortaya çıkacak fabrikanın ve 

üretimin simülasyonunu gerçekleştirme, verimliliği değerlendirme ve oluşan çıktılar 

doğrultusunda yatırımı şekillendirme fırsatı sunuyoruz” dedi. 

 

“CNC ürünlerimizle standartları belirliyoruz” 

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

çözümleri sağladığını ifade eden Saraçoğlu, “Yüksek teknolojiye sahip CNC 

ürünlerimizle başta otomotiv ve metal işleme sektörü olmak üzere tüm dünyada birçok 

sektörde standartları belirliyoruz.  CNC işleme merkezleri ve CNC torna makineleri için 

üreticilere sunduğumuz katma değeri her geçen gün artırmak için çalışıyoruz. Bu 

doğrultuda inovatif ürün gamımız içinde yer alan M80 ve M800 Serisi CNC Kontrol 

Ünitelerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Yeni teknolojilerle donattığımız ünitelerimiz 

şimdi daha güçlü, daha verimli ve daha hızlı” diyerek sözlerini tamamladı.  

 

Yeni seri sorunsuz yüzey kontrolü sunuyor 

Başkan Saraçoğlu’nun ardından Mitsubishi Electric’in mekatronik CNC departmanı 

yöneticileri etkinlikte gerçekleştirdikleri kapsamlı sunumlarla yenilenen M80 ve M800 

serisi CNC kontrol ünitelerinin üstün özelliklerini anlattılar.  

 

Yenilenen M80 ve M800 serisi, çok milli (multi-spindle) senkronizasyon kontrolü 

sayesinde 32 eksen, sekiz mil ve sekiz parçaya kadar olan sistemleri destekleyebiliyor. 



Mitsubishi Electric’in “Sorunsuz yüzey kontrolü” fonksiyonunu içeren yeni seri, hassas 

çalışmalar sırasında bile her bir eksenin hızlanmasını ve yavaşlamasını optimize 

edebiliyor. Aynı sürede daha yüksek kesinlik elde edilmesine veya kesinlikten ödün 

verilmeden çevrim sürelerinin azaltılmasına imkan sağlayan seri, eşzamanlı beş eksenli 

makine operasyonlarında bile kullanılabiliyor. 

 

Yüksek verimlilik ve hassasiyet 

M800 CNC kontrol üniteleri, yüksek hızlı ve yüksek hassasiyetli makine operasyonları ile 

çok eksenli ve çok parçalı sistem kontrolü için tasarlanan üst düzey bir kontrol cihazı 

olarak öne çıkıyor. CNC uygulamaları için özel CPU içeren M80 ise daha az eksen ve 

milin kullanıldığı daha basit makine sistemlerinde yüksek verimlilik ve kullanım kolaylığı 

açısından ideal çözüm sunuyor. Mitsubishi Electric’in CNC sektörü için özel olarak 

tasarladığı CPU, daha hızlı makine yanıtı ve daha kesin makine operasyonları ile 

desteklenen makine performansı için işleme hızında artış sağlıyor. 

 

Multi-touch ekran kullanım kolaylığı sağlıyor 

Ekran ve klavye tasarımı da yenilenen M80 ve M800 serisi CNC kontrol üniteleri, akıllı 

telefonlar ve tabletler gibi teknolojilerle büyüyen yeni nesil operatörlere hitap eden 

gelecek odaklı CNC’lerin kullanımını kolaylaştırıyor. Yeni seride yüksek çözünürlüklü 

ekranlar; 8.4 inch, 10.4 inch, 15 inch ve 19 inch seçeneklerinden oluşuyor. 10.4 inch ve 

daha büyük ekranlarda standart özellik olarak sunulan multi-touch özellikli kapasitif 

dokunmatik ekran, hem deneyimli hem de yeni operatörler için akıllı telefonlara 

benzeyen kolay ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Zorlu tuş işlemlerine son 

veren bu özellik sayesinde programın istenilen bölümü kolaylıkla görüntülenip 

izlenebilirken, diğer ekranlardaki bir menü rahatlıkla seçilebiliyor. Ayrıca yeni ekranlar 

uzun ömürlü sağlam cam yapısıyla günlük bakımın kolay bir şekilde yapılmasına da 

imkân tanıyor. Ürün ailesinde dikey ve yatay monte edilebilen klavyeler de bulunuyor. 

19 inch dokunmatik dikey ekran  

 

Mitsubishi Electric’in M800W serisi CNC kontrol 

ünitelerinde bulunan 19 inch dokunmatik dikey ekran; 

ekran klavyesi ve belge görüntüleyicinin makine 

üreticisi firmalar tarafından özelleştirilebildiği çoklu 

pencereler barındırabiliyor. Bu sayede üst yarımda 

CNC ekranı görüntüleniyorken, alt kısımda ise sanal 

klavye, operatör paneli, doküman görüntüleyici veya 

memo pad açılabiliyor. M800W serisi kontrol üniteleri 

ekranın çoğu bölgesinde 50 mm gibi ince bir tasarım sunuyor olması sayesinde makine 

operatör paneli tasarımında yüksek derecede esneklik sağlıyor. 



Karmaşık makine programlarının saklanması ve yedeklenmesi mümkün  

Yeni seri, içerdiği USB’nin yanı sıra artık SD kartıyla da büyük ölçekli karmaşık makine 

programlarının saklanması ve yedeklenmesine imkan tanıyor. Yeni Simple View özelliği 

sayesinde normal görünüm ekranından sade görünüm ekranına geçiş yaparak 

deneyimsiz kullanıcıların adaptasyon hızını artırmak ve operasyon esnasında oluşan 

alarmların tüm ekranı kaplayacak şekilde görüntülenebilmesi ile makinenin durumu 

hakkında bilgi sahibi olmak mümkün hale geliyor. Böylece makine operatörü uzakta 

olduğu durumlarda da oluşan alarmı görebiliyor ve kontrol alanını genişletiyor. Kullanıcı 

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

izni tanımlanarak yetkisiz müdahaleden kaynaklı hatalar minimize edilebiliyor.  

 

3D simülasyon ile karmaşık programların kontrolü kolaylaşıyor  

Çok sayıda açık ağ protokolüyle uyumlu olan yeni M80 ve M800 serisi, fabrika ortamının 

tamamıyla kolay entegrasyon sağlarken esneklik açısından da öne çıkıyor. Ayrıca 

robotlar, sensörler ve diğer ekipmanlarla CNC arasında bağlantı kurulmasını 

kolaylaştırıyor. 3D modelleri istenilen boyutta ve konumda görüntülemeye olanak 

tanıyan yeni seride, operasyon öncesi parça çizimlerine bakılabiliyor ve parçaların kesit 

görüntüleri alınabiliyor. Standart olarak sunulan G Kod yardımcısı çok daha kolay 

programlama avantajı sunarken, üç boyutlu grafik kontrolü hem tornalama hem de 

frezelemeyi destekliyor. Bu sayede karmaşık programlar bile üç boyutlu simülasyon ile 

kolaylıkla kontrol edilebiliyor. 

 

Mitsubishi Electric Corporation Hakkında  

Mitsubishi Electric Corporation, güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmekte 95 yılı aşkın tecrübeye sahip ve 

bilgi işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici elektroniği cihazları, sanayi 

teknolojileri, enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan elektrikli ve elektronik donanımların üretimi, 

pazarlaması ve satışında dünyadaki ileri gelen markalardan biri olarak kabul ediliyor. Mitsubishi Electric, 

kurumsal ilkesi “Changes for the Better” (Daha İyisi İçin Değişim) ve çevre ilkesi “Eco Changes” (Eko 

Değişim) doğrultusunda küresel ve önde gelen çevre dostu bir şirket olmayı ve toplumu teknolojileriyle 

zenginleştirmeyi hedefliyor. Şirket 31 Mart 2017’de sona eren mali yılda 4,238.6 milyar Yen (37.8 milyar 

USD*) konsolide grup satışı elde etti. Ayrıntılı bilgi için; www.MitsubishiElectric.com   

* Tokyo Döviz Borsası’nın 31 Mart 2017’de ilan ettiği 1 USD = 112 yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır.  

 

Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki Faaliyetleri Hakkında 

Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki ana faaliyet alanları; klima sistemleri, fabrika otomasyon sistemleri, ileri 

robot teknolojileri, CNC mekatronik sistemler, asansör ve yürüyen merdiven sitemleri ile görsel veri 

sistemlerinin satış ve satış sonrası hizmetlerinden oluşuyor. Bu faaliyetlerinin yanı sıra uydular, güç 

kaynakları ve ulaştırma bağlantılı altyapı işlerine de destek veriyor. Türkiye’nin ve komşu ülkelerin iletişim ve 
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yayıncılık altyapısına katkıda bulunan Türksat 4A ve 4B uydularının üreticisi olan Mitsubishi Electric, 

uyduların yanı sıra Marmaray projesinde kullanılan otomasyon teknolojisi ile de dikkat çekiyor. Nisan 

2016’da Türkiye’de ev tipi klima geliştirme ve üretim şirketi kuran Mitsubishi Electric, Ocak 2018’de Manisa 

fabrikasında üretim yapmaya hazırlanıyor. Ayrıntılı bilgi için; tr.mitsubishielectric.com  

 

Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Hakkında 

Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri; otomotiv, gıda, paketleme, metal ve PVC işleme 

makineleri gibi çeşitli alanlarda Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarına hızlı entegrasyon, üretkenlik, 

esneklik ve verimlilik konusunda katma değer sağlıyor. “Sanayi 4.0” olarak da adlandırılan yeni endüstri 

evresine e-F@ctory, yani dijital fabrika konseptiyle yanıt veriyor. Ayrıntılı bilgi için; 

tr3a.mitsubishielectric.com 


