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Mitsubishi Electric lanserar hissen MOVE för den europeiska marknaden 

Särskilt utformad för låga och medelhöga kontorsbyggnader och flervåningshus 

 

Tokyo den 1 november 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade i dag att man 

lanserar sin nya modell av hissen MOVE, en utrymmesbesparande hiss med kort leveranstid och liten 

miljöpåverkan som är lämplig för låga och medelhöga kontorsbyggnader och flervåningshus i Europa. 

Utvecklingen och tillverkningen hanteras av dotterbolaget Mitsubishi Elevator Europe B.V. (EMEC), som 

kommer att marknadsföra modellen i Nederländerna, Storbritannien, Frankrike och andra länder i Europa, 

med målet att sälja 1 500 enheter per år under det räkenskapsår som slutar i mars 2026. 
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Huvudfunktioner för MOVE 

1) Kort leveranstid tack vare lokal produktion och förenklad produktstruktur 

- Kort tillverknings- och transporttid tack vare lokal produktion och europeiska leverantörer av delar 

- Förenklad produktstruktur som möjliggör snabbare installationer genom att minska mättiden på plats 

2) Miljövänlig produkt som lämpar sig för kraven på den europeiska marknaden 

- Produktdesign som är baserad på konceptet Cradle to Cradle
®*

 för att minska påverkan under hela 

produktens livscykel, från valet av råvaror till kassering efter produktens livslängd 

- Optimerad för energieffektivitet motsvarande klass A
**

 i standarden VDI 4707
***

 
*
 Tillverkning som stöder miljön globalt och den biologiska mångfalden genom att eliminera koncept ”avfall” för att se till att 

material används i ett kontinuerligt kretslopp med användning och återanvändning, från en produkt till nästa. 
**

 Baserat på intern forskning (normala specifikationer: kapacitet: 1 050 kg, 6 stopp, 1,0 m/s). Den faktiska klassen fastställs 

med utgångspunkt från den installerade utrustningen och varierar beroende på specifikationerna för hissen/byggnaden. 
***

 Hissenergieffektivitetsstandard publicerad av Association of German Engineers. Klasserna från A (högsta) till G anger 

energiprestanda. 

 

Lanseringsöversikt 

Produktnamn Användning Kapacitet (personer) Hastighet Lansering Pris 

MOVE Passagerare 630–1 050 kg (8–14) 1,0 eller 1,6 m/s 
1 november 

2019 
Enligt offert 

Bakgrund 

Efterfrågan på hissar och rulltrappor på den mogna europeiska marknaden är stabil, med i genomsnitt 

140 000 nya installationer per år. Hittills har Mitsubishi Electric har levererat sina hissar i serien NEXIEZ till 

den här marknaden. De tillverkas i Japan och Thailand och är avsedda för medelhöga till höga lyxhotell och 

kontorsbyggnader. På grund av det har kraven på hissar med kort leveranstid och utrymmesbesparande 

design för låga och medelhöga byggnader inte uppfyllts.  

Hissen MOVE för den europeiska marknaden 
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Mitsubishi Electric vill utöka sin hissverksamhet i Europa och lanserar därför den nya modellen MOVE för 

låga till medelhöga kontorsbyggnader och flervåningshus. Lanseringen stärker företagets lokala närvaro och 

produktkonkurrenskraft genom att kunna erbjuda kort leveranstid och miljömedveten produktdesign. 

Överblick över EMEC 

Företag Mitsubishi Elevator Europe B.V. 

VD  Evert Visser 

Plats Veenendaal i Utrecht-provinsen i Nederländerna 

Ägande 

Mitsubishi Electric Corporation: 50 % 

Mitsubishi Electric Building Techno-Service Co., Ltd.: 35 % 

Mitsubishi Corporation: 15 % 

Kapital 2,5 miljoner euro (cirka 3 miljoner dollar)  

Grundat Juni 1996 

Anställda Ca. 190 (mars 2019) 

Verksamhet Försäljning, tillverkning, installation och underhåll av hissar och rulltrappor 

 

Cradle to Cradle är ett registrerat varumärke som tillhör MBDC, LLC.  

 

### 

 

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 för 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 en försäljning på 4 519,9 miljarder yen (40,7 miljarder 

dollar*) under räkenskapsåret som slutade den 31 mars 2019. Här hittar du mer information: 

www.MitsubishiElectric.com 

*Med en växelkurs på 111 yen mot den amerikanska dollarn, vilket var kursen på Tokyobörsen den  

31 mars 2019 
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