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Mitsubishi Electric öppnar fabrik för luftkonditionering i Turkiet  

Hjälper att utöka verksamheten för luftkonditionering och kylutrustning i Turkiet och Europa 

 

TOKYO, 11 december 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att den nya 

fabriken Mitsubishi Electric Turkiet Klima Sistemleri Üretim Anonim Şirketi, utformad för utveckling och 

tillverkning av luftkonditioneringsaggregat i Turkiet, påbörjar tillverkning den 12 december. Mitsubishi 

Electric syftar till att utöka verksamheten i Turkiet och Europa, där efterfrågan på luftkonditionering 

förväntas öka. Årlig produktion på 500 000 enheter (inomhus och utomhus) för räkenskapsåret som slutade 

mars 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Information om den nya fabriken 

Plats Manisa Organized Industrial Zone, Manisa, Turkiet 

Områdets yta Ca 60 000 kvadratmeter 

Golvyta Ca 40 000 kvadratmeter 

Driftstart Den 12 december 2017 

Produkter Luftkonditioneringsaggregat 

Produktionskapacitet 500 000 enheter (inomhus och utomhus) per år 
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Ny fabrik 

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för 

användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som 

gäller. 
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Den nya fabrikens syfte 

Mitsubishi Electrics luftkonditionerings- och kylutrustningssystem i Europa växer stadigt och efterfrågan i 

Turkiet förväntas öka i linje med landets ekonomiska tillväxt och befolkningstillväxt. Den nya fabriken 

förväntas spela en viktig roll i att accelerera lokalisering för att säkerställa en flexibel distributionskedja som 

kan anpassas efter fluktuerande efterfrågan och uppfyller lokala marknadskrav, efterfrågan och miljökrav i 

både Turkiet och Europa. 

 

Företagsöversikt  

Namn 

Mitsubishi Electric Turkiet Klima Sistemleri Üretim Anonim Şirketi 

Engelska: Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Manufacturing Turkey Joint 

Stock Company 

Ordförande Katsu Wada 

Plats Manisa, Turkiet 

Kapital 
382,5 miljoner TRY (cirka 11,5 miljarder yen)  

(Ägande: Mitsubishi Electric Corporation 100 %) 

Grundat Den 4 april 2016 

Anställda 146 från och med december 2017; ca 400 per räkenskapsåret som slutade mars 2021 

Verksamhet Utveckling och tillverkning av luftkonditionsaggregat 
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Om Mitsubishi Electric Corporation 

Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) har över 90 års erfarenhet av att tillhandahålla 

tillförlitliga och högkvalitativa produkter och är en erkänd global ledare inom tillverkning, 

marknadsföring och försäljning av elektrisk och elektronisk utrustning som används i behandling av 

information och kommunikation, rymdteknik och satellitkommunikation, konsumentelektronik, 

industriteknik, energi-, transport- och byggutrustning. Mitsubishi Electric strävar efter att vara ett globalt 

och ledande grönt företag som berikar samhället med teknik genom att anamma andemeningen i företagets 

motto, Changes for the Better, och dess miljöredovisning, Eco Changes. Företaget noterade att koncernens 

försäljning hamnade på 4 238,6 miljarder yen (37,8 miljarder dollar*)  under räkenskapsåret som slutade 

den 31 mars 2017. Här hittar du mer information: 

www.MitsubishiElectric.com 

*Med en växelkurs på 112 yen mot den amerikanska dollarn, vilket är kursen som givits av Tokyobörsen 

den 31 mars 2017 

 


