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Mitsubishi Electric tillverkar dedikerad fabrik för industriell mekatronik 

Förbättrar konkurrenskraften inom branschen för mekatroniksystem 

 

TOKYO 1 mars 2021 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade i dag att företaget 

etablerar Industrial Mechatronics Systems Works från och med 1 april 2021 i området för företagets Nagoya 

Works i Nagoya, Japan. De funktioner som för närvarande ligger under Nagoya Works för utveckling och 

tillverkning av CNC (Computerized Numerical Controller), EDM (Electrical Discharge Machine) och 

laserbearbetningsmaskiner överförs till nya Works, vilket förbättrar flexibiliteten och hastigheten när det gäller 

att tillgodose kundernas behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrial Mechatronics Systems Works blir Mitsubishi Electrics specialfabrik för industriella 

mekatronikprodukter, som bidrar till tillverkningsindustrin genom automatisering av produkt- och 

reservdelsbearbetning. Den senaste utvecklingen inom digital tillverkning har gjort att tillverkare har tagit 

fram lösningar som ger ökade fördelar inom bearbetning, automation och arbetseffektivitet. För att tillgodose 

dessa kundbehov av mångsidiga och avancerade lösningar och för att lösa problem kring en minskande 

arbetsstyrka måste industriella mekatronikprodukter tillhandahålla ökad produktivitet, precision och kvalitet. 

 

 

Byggnaden för Industrial 

Mechatronics Systems Works  

(i Nagoya Works område) 

Industriella mekatronikprodukter  

(CNC, EDM och laserbearbetningsmaskin) 

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. 

https://www.mitsubishielectric.com/fa/support/index.html
mailto:prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp
http://www.mitsubishielectric.com/


 

2/2 

Ändringen av organisationsstrukturen kommer att öka Mitsubishi Electrics konkurrenskraft inom 

industrimekatroniksystem och industriprodukter, som tidigare båda hanterades av Nagoya Works. Nya Works 

fokuserar på utveckling och produktion av industriella mekatronikprodukter, inklusive tillämpning av ny 

teknik som t.ex. AI för sådana produkter, medan Nagoya Works hanterar PLC (Programmable Logic 

Controller), servomotorer, HMI-gränssnitt (Human Machine Interface), omvandlare, samarbetsrobotar och 

industriella robotar, trefasmotorer, elektromagnetiska omkopplare, transformatorer, programvara och andra 

industriprodukter.  

 

Om Industrial Mechatronics Systems Works 

 

Om Nagoya Works 

 

### 

 

Om Mitsubishi Electric Corporation 

Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) har 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 informationsbehandling 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”. 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 

 

Plats 5-1-14 Yadaminami, Higashi-ward, Nagoya, Aichi 

Etableras 1 april 2021 

Produkter CNC, EDM och lasermaskin 

Plats 5-1-14 Yadaminami, Higashi-ward, Nagoya, Aichi 

Grundat 1924 

Produkter PLC, servomotorer, HMI, omvandlare, industrirobotar, trefasmotorer, 

elektromagnetiska omkopplare, transformatorer, programvara, osv. 


