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Mitsubishi Electric, 4. Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi’nde dijital fabrika konseptini
ve ileri teknoloji robotlarını sergiledi

Türk Kahvesi Servis Eden Japon Robot
Sanayicilerin Sağ Kolu Olmaya Aday
Dijital fabrikalar ve robot teknolojileri alanındaki inovatif çözümleriyle öne çıkan
Mitsubishi Electric, endüstriyel robotların Türkiye’deki en büyük buluşması olarak
tanımlanan 4. Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi’ne “Sağ Kolunuz“ konseptiyle katıldı.
Sanayicilerin güven içinde işlerini emanet edebilecekleri sağ kolu olmaya aday
yetenekli robotlarını sergileyen Mitsubishi Electric, ziyaretçilere Türk kahvesi servis
eden Japon robotuyla dikkat çekti. Türk kahvesini köpüğü kaçmadan ve hiç
bozulmadan ikram edebilecek kadar yüksek hassasiyete sahip Mitsubishi Electric
robotu, dijital fabrikaların üretim süreçleri için iddialı bir oyuncu olduğunu ortaya
koydu. Zirvede gerçekleştirilen “Gıda, Yiyecek, İçecek, İlaç, Ambalaj ve Hızlı Tüketim
Sektörlerinde Robotlu Çözümler” konulu panelde konuşmacı olarak yer alan
Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli
Müdürü Tolga Bizel, markanın Sanayi 4.0’a yanıtı olan dijital fabrika konsepti eF@ctory ve ileri robot teknolojileri hakkında bilgi verdi.
Endüstriyel robotların Türkiye’deki en büyük
buluşması olarak WOW Kongre Merkezi’nde 1618 Ekim tarihlerinde düzenlenen 4. Robot
Yatırımları Zirvesi ve Sergisi’ne “Sağ Kolunuz”
konsepti

ile

katılan

Mitsubishi

Electric,

ziyaretçilere Türk kahvesi servis eden Japon
robotuyla öne çıktı. İleri teknolojiye sahip fabrika
otomasyon ürünleri ile sanayicilere yüksek katma değer sağlayan Mitsubishi Electric’in Türk
kahvesini köpüğü kaçmadan ve hiç bozulmadan servis edebilecek kadar yüksek hassasiyete
sahip yetenekli robotu, dijital fabrikaların üretim süreçleri için iddialı bir oyuncu olduğunu
ortaya koydu. Sanayicilerin güven içinde işlerini emanet edebilecekleri sağ kolu olmaya aday

robotlarını sergileyen Mitsubishi Electric, dijital dönüşüme yanıt veren yeni nesil otomasyon
çözümleri ile dikkat çekti. Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM
İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, zirvede gerçekleştirilen “Gıda, Yiyecek, İçecek,
İlaç, Ambalaj ve Hızlı Tüketim Sektörlerinde Robotlu Çözümler” konulu panelde markanın
dijital fabrika konsepti e-F@ctory ve ileri robot teknolojileri hakkında bilgi verdi.
Robotlar fabrikalarda önemli bir iş gücü oldu
Türkiye’de

başta

sanayi

olmak

üzere

robot

kullanımının hızla yaygınlaştığının altını çizen Tolga
Bizel, fabrikaların üretim sürecinde hayati önem
taşıyan robotların, sağladıkları hız ve kolaylıklarla
günümüzde çok olağan bir iş gücü haline geldiğini
anlattı. Dünya devi Mitsubishi Electric’in Türkiye’de
fabrika otomasyonu ve ileri robot teknolojileri alanında
iddialı bir oyuncu olduğunu belirten Bizel, robotlar ile
endüstride daha esnek bir üretim sağlamayı, üretim maliyetlerini düşürerek insan konforunu
artırmayı ve ihtiyaç olan her yerde robot teknolojisinin kullanılmasını hedeflediklerini ifade
etti. Hızlı ve hassas robotlarla sanayicilere yüksek katma değer sağladıklarının altını çizen
Bizel, “Robotlarımızı oluşturan dişli kutusu, mekanik, elektronik teçhizat gibi bütün parçaları
da Mitsubishi Electric olarak kendimiz üretiyoruz. Üretimin her aşamasında büyük kolaylık
sağlayan robotlarımız, 7/24 her koşulda 25 bin saat bakım gerektirmeden çalışıyor. Kompakt
yapıları ile istenildiği zaman fabrikanın her alanına taşınabilen robotlarımız, böylelikle esnek
bir üretim alanı sağlanmasına imkan tanıyor” diye konuştu.
Üretimde global rekabetin yolu dijital fabrikalardan geçiyor
Siber fizik sistemlerinin gelişimine tanık olacağımız Sanayi 4.0 evresinde oldukça ilginç ve
heyecan verici yenilikler ve gelişmeler yaşanacağını belirten Bizel, sözlerine şöyle devam
etti: “İnsan hayatı her geçen gün gelişiyor ve buna bağlı olarak ihtiyaçlarımız da
kişiselleşiyor. Yeni endüstri evresinin ortaya çıkışının altında insan ihtiyaçlarının, içinde siber
sistemlerin de yer aldığı otomasyon sistemleri ile karşılanmak istenmesi yatıyor. Dijital
fabrika yaklaşımı olarak da nitelendirilen bu sisteme sahip olan firmalar, ürünlerini ihtiyaç
duyulan en uygun hale getirebiliyor ve böylece pazarda avantajlı hale geliyor. Bu ürünleri
sunmak için de henüz fabrikayı kurmadan bilgisayar ortamında ihtiyaç ve verimliliği görmek
ve buna göre yatırım yapmak gerekiyor. Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı olan dijital
fabrika konsepti e-F@ctory tam da bu noktada devreye giriyor. e-F@ctory konsepti ile
tasarlanan akıllı fabrikalarda robotlar dahil tüm yeni nesil ürünler internet üzerinden
haberleşebiliyorlar. Bu sayede üretim hatlarını kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirmek

hiç olmadığı kadar kolaylaşıyor. Üretimde çok ciddi maliyet tasarrufu sağlayan ve
yönetimden üretim katına kadar tüm fabrika katmanlarını optimize etmek için ileri teknolojileri
kullanan e-F@ctory, küresel rekabette bir adım önde olmayı sağlıyor.”
Türk kahvesi servis eden Mitsubishi Electric robotu videosu:
Türk kahvesi yapan Japon robot videosu.mp4
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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
2018’de sona eren mali yılda 4,444.4 milyar yen (41.9 milyar USD*) konsolide grup satışı gerçekleştirdi. Ayrıntılı
bilgi için; www.MitsubishiElectric.com
* Tokyo Döviz Borsası’nın 31 Mart 2018’de ilan ettiği 1 USD = 106 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 sistemleri ile görsel veri sistemlerinden
oluşuyor. Nisan 2016’da Türkiye’de ev tipi klima geliştirme ve üretim şirketi kuran Mitsubishi Electric, Aralık
2017’de Manisa fabrikasında üretime başladı. Türkiye’nin ve komşu ülkelerin iletişim ve yayıncılık altyapısına
katkıda bulunan Türksat 4A ve 4B uydularının üreticisi olan Mitsubishi Electric, uyduların yanı sıra Marmaray
projesinde kullanılan otomasyon teknolojisi ile de tanınıyor. 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 eF@ctory, yani dijital fabrika konseptiyle yanıt veriyor. Ayrıntılı bilgi için; tr3a.mitsubishielectric.com

Mitsubishi Electric Türkiye sosyal medya hesapları
linkedin.com/company/mitsubishi-electric-turkey
facebook.com/MitsubishiElectricTurkeyA.S/
twitter.com/MitsubishiE_TR
instagram.com/mitsubishielectricturkey/
plus.google.com/+MitsubishiElectricTurkey?hl=tr

Sosyal medya için hashtag
@MitsubishiE_TR
#MitsubishiElectric
#MitsubishiElectricTurkey

