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Mitsubishi Electric får order för transportutrustning för Delhi Metro
Ökar den totala försäljningen på Indiens tunnelbanemarknader med över 3 000 järnvägsvagnar
TOKYO 17 september 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företaget
har fått ett kontrakt från den indiska tågbyggaren BEML Limited om att leverera transportutrustning till 80
nya vagnar för Delhi Metro. Med beställningen har Mitsubishi Electric nu sålt transportutrustning på över
3 000 järnvägsvagnar för Indiens tunnelbanemarknader.
Mitsubishi Electric började sin historia av att leverera till Indiens tunnelbanemarknader när företaget
levererade transportutrustning till Delhi Metro Phase I Project 2001. Den energibesparande prestandan, höga
kvaliteten och tillförlitligheten hos Mitsubishi Electric har lett till kontinuerliga beställningar från större
tunnelbanesystem i Indien under de senaste 19 åren.
Sedan 2015 har Bidadi-fabriken i Mitsubishi Electric India Pvt. Ltd. (MEI) i Bengaluru, Karnataka, ett
dotterbolag till Mitsubishi Electric, producerat transportutrustning, t.ex. drivmotorer och omvandlare, för
leverans till den lokala marknaden. Lokal produktion har gjort det möjligt för Mitsubishi Electric att stödja
den indiska regeringens "Make in India"-policy för lokal produktion.

Delhi Metro

Elektrisk utrustning som levereras till Delhi Metro (drivomvandlare)
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Egenskaper
1)

Paketleverans bidrar till att optimera energiförbrukningen och förbättra energibesparingseffekterna.
- Drivomvandlare, drivmotorer och TCMS (Train Control Management Systems) ingår i paketet för att
optimera styrningen av energiförbrukningen.
- Energisnåla tåg bidrar till Indiens Smart Cities-uppdrag för minskade utsläpp av växthusgaser.

2) Hög tillförlitlighet under svåra förhållanden bidrar till säker och stabil transport.
- Levererad utrustning kan användas under svåra förhållanden, t.ex. höga temperaturer, hög luftfuktighet
och tjockt damm.
- Med 19 års erfarenhet på den indiska marknaden har Mitsubishi Electric fått beröm från kunder som
ett mycket pålitligt företag som bidrar till transportsäkerhet och stabilitet.
3) Bidadi Factory bidrar till indigenisering
- MEI Bidadi Factory grundades 2015 för att lokalt tillverka och leverera utrustning som stöd för
regeringens "Make in India"-initiativ för lokal produktion.
Tunnelbanenätverk expanderar i Indien
Indiens ekonomi går framåt med en plan för att förbättra och utöka tunnelbanenäten i större städer som Delhi,
Bengaluru, Mumbai, Hyderabad, Ahmedabad, Kolkata och Pune – städer med en befolkning på minst fyra
miljoner – samt städer med befolkning från två miljoner till mindre än fyra miljoner, till exempel Nagpur,
Jaipur, Lucknow och Kochi. I framtiden planerar upp emot 20 städer att expandera sina tunnelbanesystem.
Som svar på detta strävar Mitsubishi Electric efter att stärka sin verksamhet inom transportsystem i Indien för
att säkerställa en säker och stabil drift av landets tunnelbanejärnvägar.
Om projektet
Kund

BEML Limited

Huvudkontor

Bengaluru, Karnataka, Indien
Transportutrustning för 80 nya vagnar i Delhi Metro, inklusive

Projektomfattning

konverteringsomvandlare, drivmotorer, drivtransformatorer, extra strömförsörjning
och TCMS

Leverans

Räkenskapsår 2021 och 2022
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Försäljning i Indien
Delhi

Bangalore

(1 510 vagnar)

(558 vagnar)

Bengaluru Metro (sedan 2011)

Delhi Metro (sedan 2002)

Noida (76 vagnar)
Jaipur (40 vagnar)

Ahmedabad (96 vagnar)

Nagpur (69 vagnar)
Kolkata (84 vagnar)

Mumbai (64 vagnar)
Navi Mumbai (24 vagnar)

Pune
(102 vagnar)
Hyderabad (171 vagnar)
Chennai (208 vagnar)*

Totalt 3 002 vagnar

(September, 2020)

* Delvis omfattad transportutrustning
###
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 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
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