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Mitsubishi Electric öppnar ”TAKUMI”, ett utbildningscenter för  
installation i Inazawa i Japan 

Nytt utbildningssystem förväntas förbättra säkerhet, trygghet och bekvämlighet 

 

TOKYO, 26 februari 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företaget 

startar verksamheten för ”TAKUMI”, ett utbildningscenter för installation i Inazawa, för 

installationsutbildning för hissar och rulltrappor den 1 april. Anläggningen, som är uppkallad efter det 

japanska ordet för ”stor mästare”, finns i Inazawa Works lokaler, företagets moderfabrik för tillverkning av 

hissar och rulltrappor, i Inazawa, Aichi prefektur, Japan. 

 

Mitsubishi Electric förstärker sin globala utbildning av tekniker för att förbättra kvaliteten på hiss- och 

rulltrappsinstallationerna för ökad säkerhet, trygghet och bekvämlighet på den globala marknaden. Företaget 

planerar att öka antalet nyinstallationstekniker i Japan med upp till 1 000 nya medarbetare och antalet 

installationsarbetsledare utanför Japan med upp till cirka 350 innan räkenskapsåret slutar i mars 2020. 
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”TAKUMI”-utbildningscentret  

för installation  

Detaljer 

 

 

Funktioner 

1) Praktisk utbildning med riktig utrustning för att snabbt uppgradera installationskompetens och 

-färdigheter 

- Deltagarna i teknikerutbildningen får använda riktig utrustning i verkliga miljöer för att snabbt skaffa 

sig praktisk installationskompetens och -kunskap 

- Utbildningsplanen matchas mot olika färdighetsnivåer för att förbättra alla teknikers förmågor 

 

2) Experimentell träning med användning av VR-teknik för att öka medvetenheten om potentiella risker 

och arbetssäkerhet 

- Simulatorer med VR-teknik gör det möjligt för deltagarna att uppleva situationer med faror som kan 

tänkas uppstå på installationsplatser 

- Deltagarna lär sig bemästra säkerhetsprocedurer vid installation genom att använda riktig utrustning 

för övningar för speciella säkerhetsåtgärder, t.ex. transport av tung utrustning, svetsning och arbete 

på höga platser 

 

3) Mer gedigen utbildning för installationsarbetsledare utanför Japan för att öka global 

installationskompetens 

- Utökade utbildningsprogram och ett certifieringssystem för arbetsledare höjer kvaliteten och antalet 

lokala installationsarbetsledare för företag utanför Japan som säljer hissar och rulltrappor 

- Utbildade arbetsledare höjer kompetensen och medvetenheten om säkerhet hos tekniker vid 

närstående företag utanför Japan 

 

 

 

 

 

Namn 
”TAKUMI”-utbildningscentret för installationer i 

Inazawa 

Plats 
1 Hishi-machi, Inazawa, Aichi Prefecture,  
Japan (Inazawa Works lokaler) 

Byggnadens 

omkrets 
411 m

2
 (golvyta: 2 182 m

2
) 

Struktur Stål (6 våningar ovan markplan) 

Verksamhet 1 april 2019 

Investering 1,07 miljarder yen 

Huvudanläggningar 

- Tio schakt för praktisk installationsutbildning 

- Åtta hissar för praktisk utbildning  

- Farosimulatorer 

Miljövänlig 

utrustning 

- 20 kW solkraftsproduktion på taket 

- LED-lampor för all belysning inom byggnaden 



 

3/3 

Om namnet ”TAKUMI” 

Mitsubishi Electric är känt som leverantören av världens snabbaste
*
 hiss och unika spiralrulltrappor och 

installerar hissar och rulltrappor med oöverträffad kompetens. Sådana installationer kräver många års 

erfarenhet och samlad kompetens. Därför har det nya utbildningscentret fått namnet ”TAKUMI”, som 

betyder ”stor mästare” på japanska. Namnet återspeglar företagets mål att uppfostra så många ”stora mästare 

inom hissar och rulltrappor” som möjligt. 

* Enligt forskning från Mitsubishi Electric från den 26 februari 2019 

 

Bakgrund 

På grund av ökad efterfrågan på hissar och rulltrappor globalt står Mitsubishi Electric inför en brist på 

installationstekniker både i Japan och utomlands. Företaget är därför i brådskande behov av att utöka 

omfattningen av och expertisen hos dess arbetsstyrka inom installation. Hittills har installationsutbildning 

tillhandahållits vid anläggningarna för närstående företag globalt, men marknaden kräver numera 

anläggningar med olika typer av utrustning för specialutbildning i Japan samt mer högkvalificerade 

arbetsledare för utbildning av tekniker utanför Japan. 

 

### 

 

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 

 


