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Mitsubishi Electric bidrar till demonstrationszonen för e-F@ctory i
Changshu Innovation Center for Green & Intelligent Manufacturing
Företaget bidrar till intelligent tillverkning hos kinesiska företag via e-F@ctory
TOKYO den 11 juli 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade i dag att företaget
har bidragit med stöd och produkter till demonstrationszonen för e-F@ctory* i Changshu Innovation Center
for Green & Intelligent Manufacturing. Den blev nyligen färdig, och målet med den är att främja intelligent
tillverkning i Kina. Centret ligger i Changshu New & Hi-tech Industrial Development Zone i staden
Changshu i Jiangsu-provinsen. Där arbetar man med stöd för tillverkning, forskning och utveckling och även
med att utveckla personalhantering i samarbete med företag, universitet och forskningsinstitut.
* e-F@ctory levererar integrerade lösningar som bygger på fabriksautomation (FA) och IT med syftet att minska den totala
kostnaden för att utveckla, producera och underhålla produkter.

Changshu Innovation Center for
Green & Intelligent Manufacturing
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År 2011 grundade Mitsubishi Electric en produktionsanläggning för FA-komponenter i Changshu,
Mitsubishi Electric Automation Manufacturing (Changshu) Co., Ltd. Företaget ingick sedan ett avtal om
strategiskt partnerskap med staden Changshu år 2016 för att kunna skapa demonstrationszonen för
e-F@ctory. Zonen är den största bland företagen som ställer ut på centret. Demonstrationerna tar upp många
olika ämnen, bland annat e-F@ctory-lösningar, energibesparande enheter i fabriker och på kontor,
energihanteringssystem samt lösningar som utvecklats i samarbete med e-F@ctory Alliance-partner.

Mitsubishi Electric ser fram emot att arbeta för ett ökat användande av IoT (sakernas internet) inom
tillverkning genom att demonstrera e-F@ctory för kinesiska företag som besöker centret. Målet är att de ska
ta till sig koncept för intelligent tillverkning enligt Kinas projekt Made in China 2025.

Demonstrationslokalen finns på adressen Building No.3, No.59 Huangpujiang Road, Changshu New &
Hi-tech Industrial Development Zone i Jiangsu-provinsen i Kina.

###

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
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