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Mitsubishi Electric Trane HVAC tar nu emot kunder med trumfria system  

 
Sedvanliga slutförhandlingar klara. Verkställande direktör och finansdirektör namngivna  

 
Swords, Irland och Tokyo, Japan, 18 maj 2018 – Ingersoll-Rand plc (NYSE:IR), världsledande 
inom att skapa bekväma, hållbara och energieffektiva miljöer, och Mitsubishi Electric Corporation 
(TOKYO: 6503), en ledande tillverkare av tekniskt avancerade trumfria kyl- och värmesystem och 
Variable Refrigerant Flow-system (VRF), tillkännagav idag att deras samriskbolag nu är igång och 
tar emot kunder.   
 
Samriskbolaget upprättar Mitsubishi Electric Trane HVAC US som en ledande leverantör av 
trumfria system och VRF-system i USA och vissa länder i Latinamerika. Systemen som 
samriskbolaget säljer är mycket effektiva, mini-split med varierande hastighet, multi-split och VRF-
luftkonditionering och -värmepumpar för hemmet, lätta kommersiella och kommersiella 
tillämpningar. 
 
Keijiro Hora har utnämnts till verkställande direktör och D. Andrew Kelso har utnämnts till 
finansdirektör.  Hora har arbetat med Mitsubishi Electric sedan 1981, senast som ordförande och 
verkställande direktör för Mitsubishi Electric US, Inc., en roll som han kommer att behålla.  Kelso 
har arbetat med Ingersoll Rand sedan 1995, senast som finanschef för företagets verksamheter 
med industriprodukter.  
 
Ingersoll Rand och Mitsubishi Electric Corporation äger lika stora delar av Mitsubishi Electric Trane 
HVAC US.  

 
 
 
 
 

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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# # #  
 
Om Ingersoll Rand 
Ingersoll Rand (NYSE:IR) främjar livskvaliteten genom att skapa bekväma, hållbara och energieffektiva miljöer. Vår 
personal och våra varumärken – bland annat Club Car®

, Ingersoll Rand®
, Thermo King®

 och Trane® – arbetar tillsammans 
för att förbättra luftkvaliteten och luftkomforten i hem eller byggnader, vid transport och skydd av mat och lättförstörbara 
varor samt för att öka industriell produktivitet och effektivitet. Vi är ett globalt företag värt 14 miljarder dollar som strävar 
efter en värld av hållbar utveckling och bestående resultat. Här hittar du mer information: ingersollrand.com. 
 
Om Mitsubishi Electric Corporation 
Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) har nästan 100 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 4 431,1 miljarder yen (41,8 miljarder dollar*) under räkenskapsåret som slutade den 31 mars 2018. Här hittar du mer 
information: www.MitsubishiElectric.com *Med en växelkurs på 106 yen mot den amerikanska dollarn, vilket är kursen som givits av 
Tokyobörsen den 31 mars 2018 
 
Om Mitsubishi Electric US, Inc 
Mitsubishi Electric US, Inc. är ett amerikanskt dotterbolag till Mitsubishi Electric Corporation och tillverkar och 
marknadsför uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem, hissar och rulltrappor, videoväggar, LCD-skärmar för digital 
skyltning, industriella skrivare, professionella fotoskrivare och halvledarkomponenter. Här hittar du mer information: 
http://us.mitsubishielectric.com/en. 
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