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Mitsubishi Electric levererar hissar och rulltrappor till den nya
nationalförsamlingsbyggnaden i Laos
Stödjer stort myndighetsprojekt på den växande laotiska marknaden
TOKYO 3 september 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att MELCO
Elevator Lao Sole Co., Ltd. (MLAO), ett dotterbolag till Mitsubishi Elevator (Thailand) Co., Ltd. (MET), har
säkrat en beställning på 14 hissar och 4 rulltrappor för säkra, bekväma och tillförlitliga vertikala transportmedel
till den nya nationalförsamlingsbyggnaden i Laos.

Återgivning av den nya nationalförsamlingsbyggnaden

Den nya nationalförsamlingsbyggnaden uppförs på platsen för den förra nationalförsamlingsbyggnaden vilken
uppfördes 1991.
Beställningen återspeglar den höga värderingen av företagets produkt- och tjänstekvalitet i Laos.
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Namn
Plats
Anläggning
Total golvyta
Produkter
Enheter
Leverantör
Schema

Lao National Assembly-byggnaden
Vientiane, Demokratiska folkrepubliken Laos
En källarvåning och fem våningar ovanför marken
35 000 kvadratmeter
NEXIEZ-MR-hissar
Rulltrappor av Z-typ
14 enheter
4 enheter
Mitsubishi Elevator Asia Co., Ltd. (Thailand)
Levereras från oktober 2020

Mitsubishi Electric Elevator Business i Laos
Laos är en relativt liten marknad i ASEAN-regionen med en årlig efterfrågan på hissar som uppgår till ca 200
enheter under räkenskapsåret 2021, enligt Mitsubishi Electrics uppskattning. Landets BNP-tillväxttakt ligger
dock på en hög nivå och förväntas fortsätta att växa. Mitsubishi Electric har distribuerat hissar och rulltrappor
i Laos via en lokal agent, Souvanny Home Centre Public Company (SVN) sedan 2013. Från och med juni
2019 upprättades MLAO av dotterbolaget MET, som förvärvade och integrerade SVN:s hissavdelning för att
stärka sin affärsbas. MET utökar nu sin verksamhet inom det snabbt växande Mekong-området, och den
bredare ASEAN-regionen, bland annat genom att tillhandahålla säkra, tillförlitliga och bekväma hissar och
rulltrappor i Laos.
Översikt över MLAO
Företag
VD
Plats
Ägande
Kapital
Grundat
Verksamhetsstart
Anställda
Verksamhet

MELCO Elevator Lao Sole Co., Ltd.
Sonthi Piamsawad
Vientiane, Laos
MET: 100 %
20 miljarder LAK (cirka 2,3 miljoner USD)
Juni 2019
1 juli 2019
Ca. 50 (augusti 2020)
Försäljning, installation och underhåll av hissar och rulltrappor i Laos

Miljöfördelar
Hissarna drivs av en växelfri dragmaskin med en permanentmagnetmotor och rulltrapporna är utrustade med
en funktion för automatisk drift (sensor för användardetektering) som endast aktiveras när den används, vilka
båda bidrar till energibesparingar.
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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 berikar samhället med teknik i enlighet med företagets motto, ”Changes
for the Better” (positiv förändring) och miljömotto ”Eco Changes” (ekoförändringar). Företaget noterade en
försäljning på 4 462,5 miljarder yen (40,9 miljarder dollar*) under räkenskapsåret som slutade den 31 mars
2020. Mer information finns på www.MitsubishiElectric.com
*Amerikanska dollarbelopp har omvandlats från yen till kursen ¥109=1 USD, den ungefärliga kursen på
Tokyobörsen den 31 mars 2020

3/3

