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Mitsubishi Electric tar tre GUINNESS WORLD RECORDS-titlar för 
snabbaste och högsta hissar 

Alla tre modellerna används i Shanghai Tower, Kinas högsta byggnad 

 

TOKYO, 9 december 2016 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att hissar 

från Mitsubishi Electric har tagit tre GUINNESS WORLD RECORDS
®
-titlar i följande rekordkategorier: 

Snabbaste hiss, Högsta hiss i en byggnad och Snabbaste tvåvåningshiss. Alla tre modellerna används i det 

632 meter höga Shanghai Tower, Kinas högsta byggnad. Mitsubishi Electric erhöll GUINNESS WORLD 

RECORDS-certifikaten under en ceremoni på huvudkontoret i Tokyo den 8 december. 
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Presentationsceremoni  

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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Hissarna från Mitsubishi Electric certifierades av Guinness World Records Ltd. enligt följande: 

- Snabbaste hiss: en enhet som färdas med 1 230 meter per minut, eller 73,8 kilometer i timmen, raka 

vägen från källarplanet till observationsdäcket på 119:e våningen på bara runt 53 sekunder 

- Högsta hissen i en byggnad: två enheter för användning i nödsituationer som färdas 578,55 meter 

mellan tredje källarplanet och 121:a våningen 

- Snabbaste tvåvåningshiss: åtta enheter som färdas med 600 meter per minut, eller 36,0 kilometer i 

timmen, raka vägen från bottenvåningen till hotellobbyn på 101:a våningen 

 

Mitsubishi Electric-hissar levererade till Shanghai Tower (världsrekord i fetstil) 

Levererat till Shanghai Tower (Shanghai Zhongxin Dasha) 

Ägs av Shanghai Tower Construction and Development Co., Ltd. 

Hissar 

Totalt 114 enheter: 

- 3 ultrasnabba skyttelhissar till observationsdäcket, varav 1 färdas med upp till 

1 230 m/min (hastigheten kan styras utifrån trafikförhållandena) och 2 stycken med 

1 080 m/min 

- 64 medel- till höghastighetshissar som färdas med 150 till 480 m/min, inklusive 2 

hissar för användning i nödsituationer som färdas totala sträckor på 578,55 meter 

- 20 tvåvåningshissar, inklusive 8 som färdas med 600 m/min 

- 27 långsamtgående hissar som färdas med upp till 105 m/min 

Tillverkare 

Inazawa Works, Mitsubishi Electric Corporation 

Shanghai Mitsubishi Elevator Co., Ltd. 

Mitsubishi Electric Shanghai Electric Elevator Co., Ltd. 

Installatör Shanghai Mitsubishi Elevator Co., Ltd. 

 

Shanghai Tower är en 632 meter hög skyskrapa i finans- och handelsdistriktet Lujiazui i stadsdelen Pudong i 

Shanghai. Det inrymmer kontor, ett hotell, detaljhandelsbutiker, konferens- och utställningssalar, kultur- och 

turistinrättningar och restauranger. 

 

Mitsubishi Electric blev första japanska företag att leverera hissar till Kina 1950. 1987 gick man samman 

med Shanghai Electric (Group) Corp. och bildade Shanghai Mitsubishi Elevator Co., Ltd. (SMEC), som 

skulle bli det första japanska företaget att tillverka, sälja, installera och underhålla hissar och rulltrappor i 

Kina. Mitsubishi Electric Shanghai Electric Elevator Co., Ltd. (MESE) bildades 2002. SMEC levererar för 

närvarande produkter i mellanprisklassen och MESE levererar högkvalitetshissar i MAXIEZ-serien runtom i 

Kina. 

 

I fortsättningen kommer Mitsubishi Electric att fortsätta utöka sin verksamhet i Kina, världens största 

marknad, och även stärka sitt samarbete med SMEC och MESE. 
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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  

4 394,3 miljarder yen (38,8 miljarder dollar*) under räkenskapsåret som slutade den 31 mars 2016.  

Besök följande för mer information: 

www.MitsubishiElectric.com 

*Med en växelkurs på 113 yen till den amerikanska dollarn, vilket är kursen som givits av Tokyobörsen den 

31 mars 2016 


