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Mitsubishi Electrics nya anläggning i Tjeckien tillverkar motorer  

och omvandlare för elfordon 

Utökar verksamheten för elfordon i Europa 

 

TOKYO, 6 mars 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man börjar 

bygga en ny anläggning i området för dotterbolaget Mitsubishi Electric Automotive Czech s.r.o (MEAC) i 

Slaný, Tjeckien. Den nya fabriken kommer att göra det möjligt för MEAC att öka massproduktionen av 

motor- och omvandlarsystem för elfordon, t.ex. företagets integrerade startgeneratorsystem (ISG) för 48 V 

hybridfordon
*
, som förväntas se en snabb tillväxt i efterfrågan, särskilt i Europa.  

*Mitsubishi Electric startar massproduktion av bilbranschens första ISG-system för vevaxel för 48 V-hybridfordon 

http://www.mitsubishielectric.com/news/2017/1026-b.html (26 oktober 2017) 

 

 

 

 

 

 

Bild på ny anläggning på MEAC 

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 

PUBLIC RELATIONS DIVISION 
7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8310 Japan 

 

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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Mitsubishi Electric har som mål att utöka verksamheten för fordonsutrustning, och utvecklar en rad 

avancerade fordonsprodukter genom att tillämpa sina omfattande egenutvecklade tekniker inom 

kraftelektronik, fordonsintegrationskontroll och spollindningar med hög densitet för motorer. 

 

Översikt över ny MEAC-anläggning 

Om MEAC 

Representant Shigeru Shiroyama 

Anställda 423 

Plats Politickych veznu 1564 274 01, Slaný, Tjeckien 

Investeringsförhållande 
Mitsubishi Electric Corporation 90 % 

Mitsubishi Electric Europe, B.V. 10 % 

Kapital 350 000 000 CZK 

Huvudprodukter 
Produktion och försäljning av ISG-motorer, generatorer, startmotorer, 

elservostyrningsmotorer och styrenheter 

(i slutet av januari 2019) 

 

### 

 
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 

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

31 mars 2018 

Plats Slaný, Tjeckien 

Byggnadsarea Enplansanläggning och total golvyta på 9 880 m
2
 

Syfte Tillverkning av motorer och omvandlare för elfordon 

Investering 1 200 miljoner JPY 

Driftstart April 2020 

Miljöåtgärder 

LED-belysning, Mitsubishi Electric-utvecklat kombinerat 

kyl-/vattenluftkonditioneringssystem (användning av lågt 

GWP-kylmedel/överensstämmelse med europeiska miljöstandarder) 


