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Mitsubishi Electrics nye sørkoreanske heisfabrikk starter opp 
Vil akselerere global heis- og rulletrappvirksomhet ved å styrke utvikling, verifisering og produksjon 

 

TOKYO, 26. februar 2018 –  Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at 

datterselskapet Mitsubishi Elevator Korea Co., Ltd. (KMEC) åpner en ny heisfabrikk i Incheon Free 

Economic Zone i Sør-Korea 1. mars. Fabrikken vil ha et FoU-senter for styrkede utviklings- og 

verifiseringsfunksjoner og vil utvide dagens produksjonskapasitet 2,5 gang til 4000 enheter. Mitsubishi 

Electric forventer å bidra til å utvide sin globale heis- og rulletrappvirksomhet og øke markedsandelen i 

Sør-Korea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 

PUBLIC RELATIONS DIVISION 
7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8310 Japan 

 

Ny fabrikk 

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. 

Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale 

engelske versjonen som gjelder. 

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

Beliggenhet 
Incheon Free Economic Zone (Songdo), Inchon Metropolitan City,  
Republikken Korea 

Anleggsareal 18 220 m² Gulvflate 19 070 m² 
Formål Utvikling, verifisering og evaluering av heisutstyr 

Idriftssetting 1. mars 2018 Produksjonskapasitet 4000 enheter årlig 
Investering Ca. 33 milliarder sørkoreanske won (ca. 27 millioner amerikanske dollar) 

Ansatte Ca. 120 (i begynnelsen) 
Hjelpefasiliteter 95-meters heistestingstårn og feltopplæringssenter 

 

Mål for den nye fabrikken 

1) Utnytte styrkede utviklings- og verifiseringsmuligheter til nytt FoU-senter for å svare på globale 

markedsbehov  

- Nytt FoU-senter for utvikling og verifisering vil utnytte KMECs ingeniørkunnskaper til fulle. 

- Nytt FoU-senter vil ta over valgte utviklingsfunksjoner fra Inazawa Works, Mitsubishi Electrics 

moderfabrikk for heiser og rulletrapper i Japan, for global utvikling og verifisering. 

- Strategisk integrering av salg, ingeniørarbeid, utvikling, produksjon, installasjon og 

vedlikeholdsfunksjoner i Sør-Korea for å tilby heiser som dekker spesielle lokale behov.  

2) Styrking av produktenes konkurranseevne ved å utvide tilbudet av høyhastighetsheiser for det globale 

markedet   

- For å møte den økende globale etterspørselen som har oppstått på grunn av stadig høyere bygninger, 

vil Mitsubishi Electric lansere høyhastighetsheismodeller med en kapasitet på 300 m/min eller til og 

med 360 m/min, som vil supplere gjeldende modeller med kapasitet på 240 m/min. Plassering av 

produksjonsoperasjoner i Sør-Korea vil også bidra til priskonkurransedyktigheten til disse 

høyhastighetsheisene. 

- Reaksjon på voksende behov for oppgraderinger av høyhastighetsheiser, spesielt i ASEAN  

og Midtøsten. 

3) Styrking av produksjonskapasiteten for å utvide virksomheten i Sør-Korea  

- Økning av produksjonen av heisene i NexPia-serien som er utviklet spesielt for Sør-Korea. 

- Reaksjon på økende behov for små og mellomstore lave bygninger i det sørkoreanske markedet. 
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Bakgrunnen til den nye fabrikken 

Markedet for nye heis- og rulletrappinstallasjoner i Sør-Korea vil nå om lag 26 000 enheter i regnskapsåret 

som avsluttes i mars 2018, og vil deretter forbli stabilt på grunn av den økende byggingen av små og 

mellomstore lave bygninger og etterspørsel etter heisoppgraderinger. 

Mitsubishi Electric etablerte KMEC i Sør-Korea i 2001, og siden da har heis- og rulletrappvirksomheten i 

landet stadig vokst. KMEC har eksportert priskonkurransedyktige høyhastighetsheiser av høy kvalitet siden 

2008 og har tjent som Mitsubishi Electrics globale forsyningsbase for slike modeller.  

Med den nye fabrikken i på plass vil Mitsubishi Electric gjøre om KMEC til en global utviklingsbase og 

utnytte ingeniørkunnskapene effektivt og øke den årlige produksjonskapasiteten 2,5 gang til 4000 enheter. 

Ved å gjøre det forventer Mitsubishi Electric at de kommer til å stabilisere heisutviklings- og 

produksjonsgrunnlaget ytterligere for global forretningsutvikling samt utvidelse av virksomheten i 

Sør-Korea. 

Om KMEC 

Navn Mitsubishi Elevator Korea Co., Ltd. 
Konsernsjef Yong-Sung Kim 
Beliggenhet Seoul, Republikken Korea 

Eierskap 
Mitsubishi Electric Corporation: 54 % 
Mitsubishi Electric Building Techno-Service Co., Ltd.: 26 % 
Mitsubishi Corporation: 20 % 

Kapital 38,5 milliarder koreanske won (januar 2018) 
Grunnlagt Desember 2001 Ansatte Ca. 630 (januar 2018) 

Virksomhet Heis- og rulletrapproduksjon, salg, installasjon og vedlikehold 
 

### 
 

Om Mitsubishi Electric Corporation 

Med over 90 års erfaring i å levere pålitelige produkter av høy kvalitet er Mitsubishi Electric Corporation 
(TOKYO: 6503) en anerkjent markedsleder innen produksjon, markedsføring og salg av elektrisk og 
elektronisk utstyr som brukes innen informasjonsbehandling og kommunikasjon, romfart og 
satellittkommunikasjon, forbrukerelektronikk, industriteknologi, energi, transport og anleggsutstyr. 
Mitsubishi Electric følger konsernets slagord, Changes for the Better (Endringer til det bedre), og 
miljøslagordet, Eco Changes (Øko-endringer), og bestreber seg på å være et globalt, ledende grønt selskap 
som beriker samfunnet med teknologi. Selskapet registrerte en konsolidert konsernomsetning på 4238,6 
milliarder yen (37,8 milliarder amerikanske dollar*) i regnskapsåret som endte 31. mars 2017. For mer 
informasjon kan du gå til: 
http://www.MitsubishiElectric.com 
*Ved en valutakurs på 112 yen per amerikanske dollar. Kursen er gitt av Tokyo Foreign Exchange Market 
31. mars 2017 


