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Mitsubishi Electric etablerer et servicesenter for fabrikkautomatisering i 

Coimbatore i India 

Det nye anlegget vil styrke det landsomfattende servicesenternettverket for 

fabrikkautomatiseringsprodukter 

 

TOKYO, 23. januar 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at det vil 

etablere et «India Coimbatore FA Center» i Coimbatore i delstaten Tamil Nadu i India. Det nye anlegget skal 

etter planen starte opp driften 1. februar og vil styrke servicenettverket for selskapets produkter innen 

fabrikkautomatisering (FA) i India ytterligere og legge til rette for utvidelse av virksomheten innen 

FA-systemer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coimbatore ligger i den sørlige delen av landet og er et av Indias store industrisentre. Her finner man 

selskaper innenfor sektorene tekstiler, bildeler og IT – områder der behovet for FA-produkter og deres 

relaterte tjenester forventes å øke. 

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 

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

 

India Coimbatore FA Center-kontoret 

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. 
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Frem til nå har vedlikehold av Mitsubishi Electrics FA-produkter i India blitt håndtert av selskapets Pune FA 

Center, som ble etablert i januar 2012, og ved andre kontorer i hele India. Men for å ytterligere forbedre 

tilgangen til rask service og støtte har selskapet besluttet å etablere det nye FA-senteret i Coimbatore, hvor 

det vil gi opplæring, teknisk konsultasjon og systemforslag med sikte på å møte de økende forventningene 

fra lokale kunder. 

Coimbatore FA Center 

Beliggenhet 
BMH Srinivas, 2nd Floor, Door No.1604, Trichy Road, Near ICICI Bank, 

Coimbatore – 641018, Tamil Nadu 

Idriftssetting 1. februar 2019 

Antall ansatte 7 

Forretningsområder Tekniske tjenester, konsultasjon, løsninger, opplæring, reparasjoner 

Målprodukter for FA 
Programmerbare logiske styringsenheter, vekselrettere, servomotorer,  

grafiske driftsterminaler, roboter, numeriske styringsenheter 

Språk som tales Tamil, malayalam, hindi, engelsk 

 

Mitsubishi Electric India Pvt. Ltd. 

Konsernsjef Katsunori Ushiku 

Hovedkvarter 
2nd Floor, Tower A & B, Cyber Greens, DLF Cyber City, DLF Phase-III, 

Gurugram -122 022 

Eierskap 
Mitsubishi Electric Asia Pte Ltd.: 70 % 

Mitsubishi Electric Corporation: 30% 

Innbetalt kapital 3,09 milliarder INR 

Grunnlagt 21. september 2010 

Antall ansatte 875 (per 30. november 2018) 

Forretningsområder 

Fabrikkautomatisering og industrielle systemer (utvikling, produksjon, salg, 

service etter salg), klimaanlegg, visuelle systemer og bildebehandlingssystemer, 

halvledere og enheter (salg, service etter salg), transportsystemer (produksjon, 

salg, service etter salg) 
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### 

 
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 
 

 Beliggenhet FA-senter (etableringsår) 

1  Haryana, Gurugram India Gurugram FA Center (2009) 

2  Maharashtra, Pune India Pune FA Center (2012) 

3  Karnataka, Bengaluru India Bengaluru FA Center (2012) 

4  Tamil Nadu, Chennai India Chennai FA Center (2014) 

5  Gujarat, Ahmedabad India Ahmedabad FA Center (2014) 

6  Tamil Nadu, Coimbatore India Coimbatore FA Center (2019) 


