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Mitsubishi Electric upprättar ett servicecenter  

för FA-produkter i Filippinerna 

Den nya anläggningen stärker den lokala kundutbildningen, produktservice och support 

 

TOKYO, 17 september 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man 

upprättar Philippine FA Center Manila i samma område som dotterbolaget MELCO Factory Automation 

Philippines Inc. Den nya anläggningen som planeras att driftsättas den 1 oktober ska stärka servicen för 

Mitsubishi Electric FA-produkter i Filippinerna och på så vis underlätta utökningen av företagets lokala 

verksamhet inom FA-system. 

 

MELCO Factory Automation Philippines Inc. och Philippine FA Center 

 

 

 

 

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. 

mailto:prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp
http://www.mitsubishielectric.com/


 

2/3 

Den filippinska FA-marknaden består av en bas med lokala och japanska företagskunder som håller på att 

utökas. Sammantaget sträcker sig dessa kunder över olika branscher, inklusive elektriska och elektroniska 

produkter, livsmedel och bilprodukter, som var och en kräver ett brett utbud av tjänster för FA-produkter. Fram 

tills nu har dock service av Mitsubishi Electrics FA-produkter i Filippinerna hanterats av företagets ASEAN 

FA-center i Singapore. För att förbättra lokal åtkomst till service och support i tid har företaget nu beslutat sig 

för att upprätta Philippine FA Center som ska tillhandahålla utbildning, teknisk rådgivning och proaktiva 

förslag på systemförbättringar och -uppgraderingar, för att uppfylla de lokala kundernas ökande förväntningar. 

 

Philippine FA Center 

 

MELCO Factory Automation Philippines Inc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plats I samma område som MELCO Factory Automation Philippines Inc. 

Startar Den 1 oktober 2020 

Marknad Filippinerna 

Ingenjörer 31 (1 japansk) 

Verksamhet 

Tekniska konsultationer, systemförslag, produktutbildning och reparationer 

Mål-FA-produkter: Programmerbara logiska styrenheter, växelriktare, servomotorer, 

grafiska driftsterminaler och robotar 

Språk som stöds: engelska, tagalog och japanska 

Ordförande Albert Wang 

Plats 
128, Lopez Rizal St., Brgy. Highway Hills, 1550, Mandaluyong City, Metro Manila, 

Filippinerna 

Ägande 

Mitsubishi Electric Corporation: 40 %, 

Setsuyo Astec Corporation: 20 %, 

Integrated Facrory Automation Inc.: 40 % 

Inbetalt kapital 126 miljoner filippinska pesos 

Grundat Den 4 juni 2019 

Anställda 64 (från september 2020) 

Verksamhet 

Försäljning och service av fabriksautomatiseringsprodukter, elektriska 

urladdningsmaskiner och maskiner för laserbearbetning av plåt samt service av CNC-

system 
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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 


