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Mitsubishi Electric levererar hissar och rulltrappor för ”One Bangkok” 

Totalt 278 enheter, inklusive de första dubbeldäckhissarna i Thailand 

 

TOKYO, 22 mars 2021 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att dess 

dotterbolag Mitsubishi Elevator (Thailand) Co., Ltd. (MET) har säkerställt en stor order från ”One Bangkok”.  

 

One Bangkok är ett samarbetsprojekt mellan TCC Assets Co., Ltd. och Frasers Property Holdings (Thailand) 

Co., Ltd. och är Thailands största initiativ för den privata fastighetssektorn som någonsin genomförts och sätter 

nya referensnivåer för design, livsstil i smarta städer och hållbarhet. Det helt integrerade distriktet är redo att 

bli ett globalt landmärke, attrahera företag på högsta nivå, turister och lokalkontor genom att koppla upp kontor, 

butiker, lyxhotell, bostäder och kulturella platser på ett smidigt sätt. 

 

Beställningen från One Bangkok består av 250 hissar, inklusive 12 hissar med dubbla däck, de första i sitt slag 

i Thailand och 28 rulltrappor, totalt 278 enheter. Det är den största mottagna beställningen sedan Mitsubishi 

Electric startade hissverksamheten i Thailand 1977 och var i hög grad utvärderad för den långa erfarenheten 

av hissmarknaden i Thailand och dess höga kvalitet på produkter och tjänster. 

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/
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Rendering av One Bangkok 

 

Översikt över ”One Bangkok” 

One Bangkok är ett totalt integrerat distrikt på 120 miljarder THB och den största fastighetsutvecklingen inom 

den privata sektorn i Thailands historia, och består av fem förstklassiga kontorsbyggnader, fem lyxhotell och 

livsstilhotell, tre lyxiga bostadskyskrapor, fyra sammankopplade detaljhandelsområden, och konst- och 

kulturnav på en markyta på 16,7 hektar (104-rai) i hörnet av Wireless Road och Rama IV Road. One Bangkok 

strävar efter att vara Thailands första LEED* for Neighborhood Development Platinum-projekt, med 

skyskrapor som är byggda enligt LEED och WELL Standard®,** som sätter en ny standard för grön och hållbar 

utveckling för Thailand. 

* Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), ett certifieringsprogram för gröna byggnader som används över hela 

världen, skapades av den ideella organisationen USGBC (U.S. Green Building Council). 
** WELL Building Standard, ett prestandautvärderingssystem för skapade (arkitektoniska och urbana) miljöer som påverkar 

människors hälsa och välbefinnande, har skapats av IWBI (International WELL Building Institute). 

 

Mitsubishi Electric Elevator Business i Thailand 

Mitsubishi Electric har sedan företaget gick in på den thailändska hissmarknaden 1977 etablerat sig som 

marknadsledare med en toppandel (intern uppskattning) på cirka 30 % under räkenskapsåret 2020. Mitsubishi 

Elevator Asia Co., Ltd. (AMEC), som grundades i Thailand 1991 som en global produktionsbas för Mitsubishi 

Electric-hissar, har levererat fler än 200 000 hissar till mer än 90 länder. I Thailand, som fortfarande är en 

viktig marknad med en snabbt växande efterfrågan på hissar, samarbetar Mitsubishi Electric med MET och 

AMEC för att fortsätta att utöka sina lokala försäljnings- och servicenätverk för expanderad verksamhet. 
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Översikt över MET 

Företag Mitsubishi Elevator (Thailand) Co., Ltd. 

VD Munehisa Okamoto  

Plats Samut Prakan, Thailand 

Ägande 

Mitsubishi Electric Corporation: 55 % 

Mitsubishi Corporation: 25 % 

Mitsubishi Electric Building Techno-Service Co., Ltd.: 10 % 

Subsin Phaisan: 10 % 

Kapital 100 M THB (3,2 M USD) 

Grundat December 1977 

Anställda Ca. 1 000 (februari 2021) 

Verksamhet Försäljning, installation och underhåll av hissar och rulltrappor främst i Thailand 

 

Miljömässiga fördelar 

Hissarna som ska levereras till One Bangkok, inklusive höghastighetsmodeller, är utrustade för elregenerering 

för att effektivt återvinna kinetisk energi som produceras under inbromsning, vilket ger minskad 

energiförbrukning och miljöpåverkan. Hissarna kommer även att ha maskiner med drivning utan drev och 

permanentmagnetmotorer. Dessutom kommer vissa rulltrappor att ha rörelsesensorer så att de automatiskt är i 

drift endast när det krävs för att begränsa energiförbrukningen. 

 

### 

 

WELL och WELL Building Standard® är registrerade varumärken som tillhör International WELL Building Institute (IWBI). 

LEED är ett registrerat varumärke som tillhör U.S. Green Building Council. 

 

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 

 


