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Mitsubishi Electric ökar produktionen av luftkonditionering i Turkiet  

Utökar verksamheten för värmesystem och luftkonditioneringssystem i Europa samt Turkiet 

 

TOKYO 27 maj 2021 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företaget 

investerar 167 miljoner turkiska lira (ca 18 miljoner USD) för att öka produktionskapaciteten vid Mitsubishi 

Electric Air Conditioning Systems Manufacturing Turkey (MACT), företagets produktionsbas för 

luftkonditionering i Turkiet. 

 

Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Manufacturing Turkey (MACT) 

 

Sammanlagd årlig produktion av nyligen lanserade ATW-värmepumpar (Air-to-Water) och årlig produktion 

av luftkonditioneringsaggregat beräknas uppgå till en miljon enheter, jämfört med en produktion av för 

närvarande 500 000 luftkonditioneringsaggregat. Nyproduktionen av ATW-enheter börjar i augusti 2022 och 

den utökade produktionen av luftkonditioneringsaggregat startar nu i oktober. Miljöåtgärder som används på 

fabriken kommer att inkludera introduktionen av utrustning för energibesparande produktion och elektronisk 

transport.  

 

 

 

 

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. 
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Bakgrund och syften 

På de europeiska och turkiska värmesystemsmarknaderna, byts värmeelement av panntyp som är beroende av 

fossila bränslen nu snabb ut mot ATW-värmepumpar och vattenvärmare i enlighet med Europas riktlinjer för 

minskning av koldioxidutsläpp. Dessutom har behovet av luftkonditionering ökat på grund av riktlinjer om att 

arbeta hemifrån som har implementerats som svar på coronaviruset. Framöver förväntas efterfrågan på 

luftkonditioneringsaggregat fortsätta öka. Mitsubishi Electric strävar nu efter att uppfylla dessa krav genom 

att producera fler ATW-enheter och utöka produktionen av luftkonditioneringsaggregat i Turkiet för leverans 

till de europeiska och turkiska marknaderna. 

Om MACT 

Ordförande Shingo Nonoue 

Plats Manisa, Turkiet 

Kapital 
406,2 miljoner turkiska lira (cirka 44 miljarder USD) (Ägande: Mitsubishi Electric 

Corporation 100 %) 

Områdets yta Ca. 60 000 kvadratmeter (Golvyta: Cirka 40 000 kvadratmeter 

Verksamhet Utveckling och produktion av luftkonditioneringsaggregat 

Anställda Ca. 450 

(april 2021) 

 

### 

 

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 4 191,4 miljarder yen (37,8 miljarder dollar*) under räkenskapsåret som slutade 

den 31 mars 2021. Mer information finns på www.MitsubishiElectric.com 

*Amerikanska dollarbelopp har omvandlats från yen till kursen ¥111=1 USD, den ungefärliga kursen på 

Tokyobörsen den 31 mars 2021 

 


