
  
 

Medya İlişkileri: 
Mitsubishi Electric Türkiye PR Ajansı 
İnomist İletişim Danışmanlığı 
Sibel Selvi Arslantürk sibel@inomist.com 
0216 639 60 16 / 0533 441 80 33 

10 Aralık 2019 

Yeni nesil M80 ve M800 serisi CNC kontrol üniteleri özel ekranı ve klavye tasarımı ile 
sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunuyor 

Mitsubishi Electric’ten Gelecek Odaklı  
CNC Kontrol Üniteleri 

“Evden uzaya” kadar pek çok farklı sektörde ileri teknoloji çözümleriyle öne çıkan 
Mitsubishi Electric, dünyanın önde gelen makine üreticilerine CNC ürünleri ve 
mühendislik çözümleri sağlıyor. Yüksek teknolojili M80 ve M800 serisi CNC kontrol 
üniteleri ile dikkat çeken Mitsubishi Electric, özel ekran ve klavye tasarımı sayesinde 
akıllı telefonlar ve tabletler gibi teknolojilerle büyüyen yeni nesil operatörlere hitap 
eden gelecek odaklı CNC’lerin kullanımını kolaylaştırıyor. CNC kullanıcılarına daha 
ekonomik, daha hızlı ve daha hassas üretim imkanı tanıyarak hedeflerine ulaşmalarına 
destek olduklarını ifade eden Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon 
Sistemleri Mekatronik CNC Departmanı Kıdemli Müdürü Hakan Aydın, markanın Türk 
makine sektörüne yönelik çalışmaları hakkında bilgiler verdi. 
 

Yüksek teknolojiye sahip CNC ürünleri ile başta 
otomotiv ve metal işleme sektörü olmak üzere dünya 
genelinde birçok sektörde standartları belirleyen 
Mitsubishi Electric, CNC işleme merkezleri ve CNC 
torna makineleri için üreticilere sunduğu katma değeri 
her geçen gün artırıyor. Markanın Türk makine 
sektörüne yönelik çalışmaları hakkında bilgiler veren 
Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon 
Sistemleri Mekatronik CNC Departmanı Kıdemli 

Müdürü Hakan Aydın, CNC kullanıcılarına daha ekonomik, daha hızlı ve daha hassas 
üretim imkanı tanıyarak hedeflerine ulaşmalarına destek olduklarını ifade etti.  

Sanayi 4.0 çağında makine sektörü büyüyecek 
Türkiye’nin gerek nüfus yoğunluğu ve genç iş gücü gerekse iş kalitesi anlamında Avrupa’daki 
birçok ülkenin önünde yer aldığını söyleyen Hakan Aydın; “Ülkemizin lokomotif iş kollarından 
biri olan makine sektörü, Sanayi 4.0 çağında güçlenerek büyümeye devam edecek. Biz de 
Mitsubishi Electric olarak yüksek teknolojili inovatif ürünlerimiz, kaliteli servis ve yedek parça 
hizmetimiz, mühendislik bilgimiz, know-how’ımızla şekillendirdiğimiz projelendirme 
çalışmalarımız ve büyük özen gösterdiğimiz satış sonrası hizmetlerimizle Türk sanayisinin 
hızla artan rekabet şartlarına uyum sağlamasına katkıda bulunmak için çalışıyoruz” dedi. 

Yeni nesil M80 ve M800 serisi CNC kontrol üniteleri 
Yüksek teknolojiye sahip yeni nesil M80 ve M800 serisi CNC kontrol ünitelerinin, çok milli 
(multi-spindle) senkronizasyon desteği dahil olmak üzere toplamda 32 eksen, sekiz iş mili ve 
sekiz parça sistemine kadar olan sistemleri destekleyebildiğini söyleyen Hakan Aydın seriyle 
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ilgili olarak şu bilgileri paylaştı; “Mitsubishi Electric’in yüksek hassasiyetli yüzey kontrolü 
fonksiyonunu içeren seri, otomatik işleme sırasında bile her bir eksenin hızlanmasını ve 
yavaşlamasını optimize edebiliyor. Aynı sürede daha yüksek keskinlikte ölçüler elde 
edilmesine veya hassasiyetten ödün verilmeden çevrim sürelerinin azaltılmasına imkân 
sağlayan seri, eşzamanlı beş eksenli makine operasyonlarında dahi kullanılabiliyor. 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 ünitesi olarak öne 
çıkıyor. CNC uygulamaları için özel olarak tasarlanan CPU içeren M80 ise toplamda 11 
eksene kadar destek veriyor.  Aynı zamanda çok geniş bir pazarda yüksek verimlilik ve 
kullanım kolaylığı açısından ideal çözüm sunuyor. Markamızın CNC sektörü için özel olarak 
tasarladığı CPU, daha hızlı ve daha hassas yüzeyler için işleme hızında da artış sağlıyor.” 

Multi-touch özellikli kapasitif dokunmatik ekran 
M80 ve M800 serisinin ekran ve klavye tasarımıyla da dikkat 
çektiğini ifade eden Aydın; “Bu seri 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 fonksiyon 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” diye konuştu.  

Simple View özelliği kullanımı pratikleştiriyor 
Yeni nesil serinin, içerdiği USB’nin yanı sıra artık SD kartıyla da büyük ölçekli karmaşık 
makine programlarının saklanması ve yedeklenmesine imkan tanıdığını ifade eden Aydın, 
“Yeni Simple View özelliği sayesinde normal görünüm ekranından sade görünüm ekranına 
geçiş yaparak deneyimi olmayan 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 özelliği ile operatörlere üretimdeki rollerine göre ayrı ayrı erişim izni 
tanımlanarak yetkisiz müdahaleden kaynaklı hatalar minimize edilebiliyor” dedi. 

Fabrika ortamıyla kolay entegrasyon sağlıyor 
Çok sayıda açık ağ protokolüyle uyumlu olan M80 ve M800 serisinin fabrika ortamının 
tamamıyla kolay entegrasyon sağlarken esneklik açısından da öne çıktığını söyleyen Hakan 
Aydın, ayrıca robotlar, sensörler ve diğer ekipmanlarla CNC arasında bağlantı kurulmasını 
kolaylaştırdığını ifade etti. Aydın; “3D modelleri istenilen boyutta ve konumda görüntülemeye 
olanak tanıyan 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’’ diyerek sözlerini tamamladı. 



  
 

 
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 
2019’da sona eren mali yılda 4,519.9 milyar yen* (40.7 milyar dolar) konsolide grup satışı gerçekleştirdi. Ayrıntılı 
bilgi için; www.MitsubishiElectric.com  
* Tokyo Döviz Borsası’nın 31 Mart 2019’da ilan ettiği 1 USD = 111 yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır. 
 
Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki Faaliyetleri Hakkında 
“Evden uzaya” kadar pek çok farklı sektörde ileri teknoloji çözümleri ile öne çıkan Mitsubishi Electric’in 
Türkiye’deki ana faaliyet alanları; klima sistemleri, endüstriyel otomasyon sistemleri, ileri robot teknolojileri, CNC 
mekatronik sistemler, asansör ve yürüyen merdiven sistemleri ile görsel veri sistemlerinden oluşuyor. 
Potansiyeline ve gücüne inandığı Türkiye’yi önemli bir üretim üssü olarak konumlandıran Mitsubishi Electric, 
markanın Avrupa’daki ilk ev tipi klima fabrikası olma özelliğini taşıyan Manisa’daki dijital fabrikasında Türkiye ve 
Avrupa için yüksek enerji tasarruflu ve çevre dostu klimalar üretiyor. Türk sanayisinin fabrikaların dijital dönüşüm 
sürecine entegrasyonu için çalışan Mitsubishi Electric, otomasyon teknolojileri ile dünyanın en derin batırma tüp 
tüneline sahip Marmaray projesinde de dikkat çekiyor. Türkiye’de otomotiv ekipmanları, yarı iletken cihazlar, 
ulaştırma ve enerji sistemleri gibi pek çok farklı kulvarda da rol alan Mitsubishi Electric, kamu sistemleri alanındaki 
faaliyetleri kapsamında uçak ve uçuş güvenliğini artırmak amacıyla havalimanları için geliştirdiği radar teknolojisini 
Antalya Havalimanı’nda da uyguluyor. Uzay araştırma ve geliştirme sistemleri alanında dünyanın önde gelen 
üreticilerinden Mitsubishi Electric, Türkiye’nin ve komşu ülkelerin iletişim ve yayıncılık altyapısına katkıda bulunan 
Türksat 4A ve 4B uydularının da üreticisi konumunda. 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 
 
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 İçin Hashtag  
@MitsubishiE_TR 
 #MitsubishiElectric 
#MitsubishiElectricTurkey 
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