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Mitsubishi Electric åpner «TAKUMI» Inazawa  
Installation Training Center i Japan 

Nytt opplæringssystem forventes å forbedre sikkerhet, sinnsro og komfort 

 

TOKYO, 26. februar 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de vil 

starte driften av sitt «TAKUMI» Inazawa Installation Training Center for heis- og rulletrappinstallasjon 1. 

april. Anlegget, som er oppkalt etter det japanske ordet for «store mester», ligger i lokalene til Inazawa 

Works, selskapets moderfabrikk for produksjon av heiser og rulletrapper i Inazawa i Aichi Prefecture i Japan. 

 

Mitsubishi Electric er i ferd med å styrke sin verdensomspennende opplæring av teknikere for å forbedre 

kvaliteten på sine heis- og rulletrappinstallasjoner, for økt sikkerhet, trygghet og komfort i det globale 

markedet. Selskapet planlegger å øke sitt antall av nye installasjonsteknikere i Japan med opptil 1000 og 

installasjonsarbeidsledere utenfor Japan med opptil ca. 350 innen utgangen av regnskapsåret som avsluttes i 

mars 2020. 

Detaljer 

 Navn «TAKUMI» Inazawa Installation Training Center 

Beliggenhet 
1 Hishi-machi, Inazawa, Aichi Prefecture,  
Japan (lokalene til Inazawa Works) 

Bygningens 

omkrets 
411 m

2
 (gulvareal: 2182 m

2
) 

Struktur Stål (6 etasjer over bakken) 

Drift 1. april 2019 

Investering 1,07 milliarder yen 

Hovedutstyr 

- Ti sjakter for praktisk installasjonsopplæring 

- Åtte heiser for praktisk opplæring  

- Faresimulatorer 

Miljøvennlig utstyr 
- Generering av 20 kW solkraft på taket 

- LED-lamper for all belysning i bygningen 

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 

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

 

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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Funksjoner 

1) Praktisk opplæring med faktisk utstyr for raskt å oppgradere ferdigheter og egenskaper knyttet til 

installasjon 

- Tekniker-lærlinger vil bruke faktisk utstyr i virkelige omgivelser for raskt å mestre praktiske 

installasjonsferdigheter og kunnskap 

- Opplæringplaner vil bli tilpasset ulike ferdighetsnivåer for å forbedre evnene til alle teknikere 

 

2) Eksperimentell opplæring i simulatorer for å styrke bevisstheten om potensielle farer og sikkerhet på 

arbeidsplassen 

- Simulatorer med VR-teknologi vil gjøre at lærlinger kan oppleve farelignende tilstander som 

muligens kan oppstå på installasjonssteder 

- Lærlinger vil kunne mestre installasjonssikkerhetsprosedyrer ved å bruke faktisk utstyr for å øve på 

spesielle sikkerhetsforanstaltninger, som f.eks. bære tungt utstyr, sveising og arbeid i høyden 

 

3) Sterkere utdanning for installasjons-arbeidsledere utenfor Japan for å bedre global 

installasjonskapasitet 

- Bedre opplæringsprogrammer og et sertifiseringssystem for arbeidsledere vil øke kvaliteten og 

antallet installasjonsledere hos selskaper som selger heiser og rulletrapper utenfor Japan 

- Utdannede arbeidsledere vil heve ferdighetene og øke bevisstgjøring rundt sikkerhet hos teknikere i 

tilknyttede selskaper utenfor Japan 

 

Om navnet «TAKUMI» 

Mitsubishi Electric, kjent som leverandør av verdens raskeste
*
 heis og unike spiralrulletrapper, installerer 

heiser og rulletrapper med enestående ferdigheter. Slike installasjoner krever mange års erfaring og 

oppsamlede ferdigheter. Derfor har det nye opplæringssenteret blitt kalt «TAKUMI», som betyr «store 

mester» på japansk. Navnet gjenspeiler selskapets mål om å drive frem så mange «store mestere av heiser og 

rulletrapper» som mulig. 

* I henhold til Mitsubishi Electrics forskning, oppdatert 26. februar 2019 

 

Bakgrunn 

På grunn av økende behov for heiser og rulletrapper globalt står Mitsubishi Electric overfor en mangel på 

teknikere både i Japan og i utlandet. Derfor må selskapet omgående utvide skalaen og ekspertisen til 

installasjonsarbeiderne sine. Til nå har installasjonsopplæring blitt gitt på anleggene til tilknyttede selskaper 

rundt om i verden, men markedsforhold krever nå anlegg med ulike typer utstyr for spesialopplæring i Japan, 

i tillegg til flere faglærte arbeidsledere til å lære opp teknikere utenfor Japan. 
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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 

 


