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Mitsubishi Electric upprättar servicecenter för fabriksautomation i 

Coimbatore i Indien 

Den nya anläggningen stärker det rikstäckande nätverket av servicecenter för produkter inom 

fabriksautomation 

 

TOKYO, 23 januari 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man 

upprättar ”India Coimbatore FA Center” i den indiska delstaten Tamil Nadu. Verksamheten är planerad att 

påbörjas den 1 februari och den nya anläggningen förstärker servicenätet för företagets produkter inom 

fabriksautomation (FA) i Indien och underlättar utbyggnaden av FA-system. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coimbatore ligger i södra Indien och är ett av landets stora industricentrum med företag inom textil, bildelar 

och IT – tre områden där efterfrågan på FA-produkter och tillhörande tjänster förväntas öka. 

 

 

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 

PUBLIC RELATIONS DIVISION 
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India Coimbatore FA Center-kontor 

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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Fram tills nu har service av Mitsubishi Electrics FA-produkter i Indien hanterats av företagets Pune FA 

Center, som startades i januari 2012, och av andra kontor i Indien. För att ytterligare förbättra tillgången på 

service och support, beslutade företaget att upprätta sitt nya FA Center i Coimbatore, där det kommer att ge 

utbildning, teknisk rådgivning och systemförslag för att bemöta de lokala kundernas ökade förväntningar. 

Coimbatore FA Center 

Plats 
BMH Srinivas, 2nd Floor, Door No.1604, Trichy Road,  

Near ICICI Bank, Coimbatore – 641018, Tamil Nadu 

Driftstart 1 februari 2019 

Antal anställda 7 

Affärsområden Tekniktjänster, konsulttjänster, lösningar, utbildning, reparationer 

Tilltänkta 

FA-produkter 

Programmerbara logiska styrenheter, växelriktare, servomotorer,  

grafiska driftsterminaler, robotar, numeriska styrenheter 

Talade språk Tamil, malayalam, hindi, engelska 

 

Mitsubishi Electric India Pvt. Ltd. 

Ordförande Katsunori Ushiku 

Huvudkontor 
2nd Floor, Tower A & B, Cyber Greens, DLF Cyber City, DLF Phase-III, 

Gurugram -122 022 

Ägande 
Mitsubishi Electric Asia Pte Ltd.: 70 % 

Mitsubishi Electric Corporation: 30 % 

Inbetalt kapital 3,09 miljarder INR 

Grundat 21 september 2010 

Antal anställda 875 (30 november 2018) 

Affärsområden 

Fabriksautomation och industriella system (utveckling, tillverkning, försäljning, 

kundtjänst), luftkonditionering, visuella system och bildhanteringssystem, 

halvledare och enheter (försäljning, kundtjänst); transportsystem (tillverkning, 

försäljning, kundtjänst) 
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### 

 
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 

4 444,4 miljarder yen (41,9 miljarder dollar*) under räkenskapsåret som slutade den 31 mars 2018. Här 

hittar du mer information: 

www.MitsubishiElectric.com 

*Vid en växelkurs på 106 yen mot den amerikanska dollarn, vilket är kursen som givits av Tokyobörsen den 

31 mars 2018 
 

 Plats FA Center (år för grundande) 

1  Haryana, Gurugram India Gurugram FA Center (2009) 

2  Maharashtra, Pune India Pune FA Center (2012) 

3  Karnataka, Bangalore India Bengaluru FA Center (2012) 

4  Tamil Nadu, Chennai India Chennai FA Center (2014) 

5  Gujarat, Ahmedabad India Ahmedabad FA Center (2014) 

6  Tamil Nadu, Coimbatore India Coimbatore FA Center (2019) 


