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Mitsubishi Electric etablerar företag för industriell  

automatisering i Filippinerna 

Ökar omsättningen för industriell automatisering i landet med 30 miljoner dollar i slutet av det 

räkenskapsår som slutar den 31 mars 2026 

 

Tokyo den 12 mars 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade i dag att man 

planerar att etablera ett nytt företag, MELCO Factory Automation Philippines Inc. (MELAP), i Filippinerna 

för att ytterligare utöka sin verksamhet för FA (Factory Automation) i landet, som redan har betydande 

tillväxt. MELAP kommer att etableras av Mitsubishi Electric tillsammans med Setsuyo Astec Corporation 

(STC) och Integrated Factory Automation Inc. (IFA), distributör av FA-produkter som sedan länge har 

samarbetat med Mitsubishi Electric i Filippinerna. Det nya företaget som kommer att inleda sin verksamhet i 

juni 2019 ska tillhandahålla försäljningsstöd och teknisk support för FA-produkter.  

Den filippinska marknaden för industriell automatisering förväntas öka kraftigt, särskilt inom elektronik- och 

livsmedelsindustrin, i samband med aktiva investeringar i infrastrukturen. Mitsubishi Electric har 

tillhandahållit försäljningsstöd och teknisk support för FA-produkter till kunder i de nämnda branscherna 

genom lokala distributörer, som IFA. MELAP förväntas förbättra kundtillfredsställelsen och förstärka 

Mitsubishi Electrics lokala FA-verksamhet. Det kommer i synnerhet att stärka den tekniska supporten i 

samarbete med Mitsubishi Electrics globala servicenätverk och kommer också att stärka lösningar för att 

uppfylla automatiserings- och IoT-behov. 
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MELCO Factory Automation Philippines Inc. 

Ordförande Albert Wang 

Plats Manila i Filippinerna 

Ägande Mitsubishi Electric (40 %), STC (20 %) och IFA (40 %) 

Kapital 126 miljoner filippinska peso 

Grundande Maj 2019 (planerat) 

Driftstart Juni 2019 (planerat) 

Anställda Cirka 60 

Verksamhet 

- Försäljningsstöd och teknisk support för Mitsubishi Electrics produkter för 

industriell automatisering (FA-produkter och -maskiner) 

- Teknisk support för Mitsubishi Electric CNC 

 

Setsuyo Astec Corporation 

Ordförande och vd Motokazu Inaba 

Plats Kita-ku i Osaka i Japan 

Kapital 90 miljoner yen 

Grundande 3 december 1964 

Anställda Cirka 140 

Verksamhet 

Försäljning och leverans av elektrisk utrustning i Asien, inklusive: 

- Fabriksautomatiseringsprodukter, låg- och högspänningsdistributionssystem 

och kontrollprodukter 

- Utrustning för visuell information, halvledare och elektroniska apparater, 

elektroniska komponenter och olika industriella produkter och material 

Integrated Factory Automation Inc. 

Ordförande Albert Wang 

Plats Manila i Filippinerna 

Kapital 2,5 miljoner filippinska peso 

Grundande 11 juni 2009 

Anställda Cirka 40 

Verksamhet Försäljningsstöd och teknisk support för Mitsubishi Electrics FA-produkter 
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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 

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

31 mars 2018 

 


