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Mitsubishi Electric ingår avtal om strategiskt partnerskap med ITEI 

Mitsubishis e-F@ctory-lösningar stärker projektet Made in China 2025 

 

TOKYO, 6 juli 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att två av 

företagets kinesiska koncernbolag, Mitsubishi Electric (Kina) Co., Ltd. och Mitsubishi Electric Automation 

(Kina) Ltd., ingår ett strategiskt partnerskap den 9 juli med Instrumentation Technology and Economy 

Institute (ITEI) i Kina, ett forskningsinstitut under den kinesiska regeringen som ska främja standardiserad, 

intelligent tillverkning. Samarbetet syftar till att stödja det kinesiska projektet Made in China 2025. Avtalet 

undertecknas vid en ceremoni som hålls samma dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ITEI Smart Manufacturing Comprehensive Test Platform ( heltäckande testplattform för intelligent tillverkning) 

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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2015 presenterade den kinesiska regeringen Made in China 2025, ett projekt som ska göra Kina till en global 

drivkraft inom tillverkning. Baserat på denna policy lanserades projektet Intelligent Manufacturing Special 

Project of Year 2015 för omsätta intelligent tillverkning i praktiken. Mitsubishi Electric Group svarade 2017 

genom att bygga Smart Manufacturing, en heltäckande testplattform baserad på företagets 

e-F@ctory
*
-koncept. Den heltäckande Smart Manufacturing-plattformen är designad för att stödja 

standardiserad intelligent tillverkning inom det projekt som ITEI främjar. Regeringsrepresentanter och 

kinesiska kunder har besökt och studerat plattformen. 

* Integrerade FA-lösningar som använder FA och IT för att minska de totala kostnaderna för utveckling, produktion och 

underhåll 

 

Det strategiska samarbetet fokuserar på att främja standardiserad intelligent tillverkning för att stödja Made 

in China 2025. Mitsubishi Electric kommer kontinuerligt att utrusta Smart Manufacturing-testplattformen 

med företagets senaste tekniker och komponenter inom fabriksautomation (FA), samt kontrollera 

tillämpningen av avancerad spjutspetsteknologi och artificiell intelligens (AI) för intelligent tillverkning. 

Genom dessa satsningar förväntar sig företaget att kunna bidra till standardisering av intelligent tillverkning 

för användning på bred front i Kina. 

 

Översikt över ITEI Smart Manufacturing Comprehensive Test Platform  

(heltäckande testplattform för intelligent tillverkning) 

Plats Han Enterprise Bay No.14, 8 Liangshuihe 2nd St, Daxing District, Beijing, Kina 

Syfte 

- Helt automatiserad bearbetning, montering och tillhörande logistik för tillverkning av 

souvenirfotoramar enligt varje besökares specifikationer 

- Anpassning av många olika produkter med spårbarhetssystem som registrerar 

produktionshistoriken för varje produkt 

 

Observera att: ”Made in China 2025" och ”Intelligent Manufacturing Special Project of Year 2015” är den kinesiska 

regeringens officiella projekt och "ITEI Smart Manufacturing Comprehensive Test Platform" är ett officiellt 

ITEI-projekt. 

 

### 

 

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 


