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Shanghai Mitsubishi Elevator passerer 800 000 enheter 
Har levert store volumer i Kina i 30 år 

 

TOKYO, 25. oktober 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at 

Shanghai Mitsubishi Elevator Co., Ltd. (SMEC), som har hatt virksomhet i Kina siden 1987, passerte 

800 000 enheter, inkludert både heiser og rulletrapper, denne måneden. Mitsubishi Electric fortsetter å levere 

sikkerhet, sinnsro og kjørekomfort gjennom sine produkter og tjenester, og de samarbeider med SMEC for å 

utvide virksomheten i Kina, verdens største marked for heiser og rulletrapper, samt opprettholde sitt 

markedsledende varemerke.  

 

Mitsubishi Electric ble det første japanske selskapet til å 

produsere, selge, installere og vedlikeholde heiser og 

rulletrapper direkte i Kina da det gikk sammen med 

Shanghai Electric Group om å etablere SMEC i Shanghai i 

1987. 

 

SMEC har fått ros for kvaliteten på produktene og 

tjenestene sine. I år ble det for åttende gang siden 2011 

kåret til beste selskap for «foretrukne leverandør- og 

servicemerker» innen heis- og rulletrappsektoren under  

«2018 China’s top 500 real estate development enterprises, conference for evaluation results», et 

arrangement som avholdes av China Real Estate Association og E-house China R&D Institute. 

 

SMEC har stadig introdusert produkter som integrerer den mest avanserte teknologien for å bidra til veksten 

innen Kinas heis- og rulletrappbransje. De leverer produkter og tjenester som fokuserer på sikkerhet, sinnsro 

og kjørekomfort gjennom et landsdekkende nettverk av 86 filialer. 

 

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 

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

 

SMEC 

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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selskapets navn Shanghai Mitsubishi Elevator Co., Ltd. 

beliggenhet 811 Jiang Chuan Road, Minhang, Shanghai 

eierskap 

Shanghai Mechanical & Mechanical Industry Co., Ltd.: 52 % 

China National Machinery Import & Export Corp.: 8 % 

Mitsubishi Electric Corporation: 32 % 

Mitsubishi Electric Building Techno-Service Co. Ltd.: 8 % 

start av virksomhet januar 1987 

ansatte (hovedkvarter) ca. 2000 (per 1. april 2018) 

 

Mitsubishi Electrics heis- og rulletrappvirksomhet i Kina  

Den årlige etterspørselen etter nyinstallasjoner av heiser og rulletrapper i Kina i regnskapsåret som avsluttes 

i mars 2019, spås å nå ca. 690 000 enheter, noe som utgjør ca. 70 % av det globale markedet. Mitsubishi 

Electric har to baser i Shanghai for utvikling og produksjon av heiser og rulletrapper fokusert på det 

kinesiske markedet: Mitsubishi Electric Shanghai Electric Elevator Co., Ltd. (MESE), som ble etablert i 

2002, og SMEC. Mitsubishi Electric driver forretninger i alle deler av Kina under en strategi med to merker 

som består av Mitsubishi-merkede MAXIEZ-heiser produsert av MESE, samt SMEC-merkede heiser og 

rulletrapper produsert av SMEC. 

Sammen med datterselskapet Mitsubishi Electric Building Techno-Service Co. Ltd. i Japan fortsetter 

Mitsubishi Electric å styrke sine vedlikeholdsteknologier, -funksjoner og -tjenester, samt å videreutvikle sin 

oppgraderingsvirksomhet i Kina. 
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SMECs tidslinje 

1986 grunnlagt 

1990 produserer og selger Kinas første VVVF-vekselretterstyrte heiser 

1993 totalt antall forsendelser når 10 000 enheter 

1996 leverer Kinas første spiralrulletrapper i Shanghai 

1997 bygger 120 meter høyt testtårn, verdens høyeste heistesttårn på den tiden 

2000 totalt antall forsendelser når 50 000 enheter 

2003 produserer og selger heiser uten maskinrom 

2004 totalt antall forsendelser når 100 000 enheter 

2005 får i oppdrag å levere dobbeltdekkerheiser (420 m/min) til CCTVs hovedkvarter 

2008 
får i oppdrag å levere dobbeltdekkerheiser (480 m/min) til Tianjin Tower 

totalt antall forsendelser når 200 000 enheter 

2009 får i oppdrag å levere superhøyhastighetsheiser (540 m/min) til Kingkey 100 i Shenzhen 

2011 
får i oppdrag å levere superhøyhastighetsheiser (1080 m/min) til Shanghai Tower 

totalt antall forsendelser når 300 000 enheter 

2013 
får i oppdrag å levere superhøyhastighetsheiser (600 m/min) til Wuhan Center 

totalt antall forsendelser når 400 000 enheter 

2014 totalt antall forsendelser når 500 000 enheter 

2015 
leverer 12 spiralrulletrapper, største bestilling noensinne for ett enkelt prosjekt, til varehuset 

Shanghai New World Daimaru 

2016 
leverer verdens raskeste heis* (1230 m/min) til Shanghai Tower. 

totalt antall forsendelser når 600 000 enheter 

2017 totalt antall forsendelser når 700 000 enheter 

2018 totalt antall forsendelser når 800 000 enheter 

*i henhold til Mitsubishi Electrics forskning, oppdatert 25. oktober 2018 

 

### 

 

 

Om Mitsubishi Electric Corporation 

Med nesten 100 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 4 444,4 

milliarder yen (i samsvar med IFRS; USD 41,9 milliarder*) i regnskapsåret som endte 31. mars 2018. Hvis 

du vil ha mer informasjon, kan du gå til: 

www.MitsubishiElectric.com 

*Ved en valutakurs på 106 yen per amerikanske dollar. Kursen er gitt av Tokyo Foreign Exchange Market  

31. mars 2018 

 


