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Mitsubishi Electric investerer i Akribis Systems Pte Ltd 

Målet er å styrke industrielle automasjonsløsninger med lineære servosystemer 

 

TOKYO, 18. juni 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at selskapet 

har tatt en eierandel i Akribis Systems Pte Ltd (Akribis), en Singapore-basert produsent av lineære 

servomotorer
1
 og lineære trinn

2
, for å styrke sine industrielle automasjonsløsninger for det globale markedet. 

Mitsubishi Electric ønsker å integrere servosystemene sine og andre industrielle automatiseringsprodukter 

med Akribis' produkter. Målet er å kunne tilby produkter med høye spesifikasjoner og høy presisjon som 

benytter nye teknologier som 5G, for å dekke behovet som genereres av IoT-relatert virksomhet. 
1 En direktedrevet motor som brukes i produksjonsutstyr for å oppnå høy hastighet og presis bevegelseskontroll  
2 Et produkt som kombinerer lineære føringer og monteringstrinn  

Om Akribis Systems Pte Ltd  

Selskapets navn Akribis Systems Pte Ltd 

Konsernsjef Leow Yong An Peng 

Beliggenhet 5012 Techplace II Ang Mo Kio Ave 5 #01-05, Singapore 569876 

Grunnlagt August 2004 

Kapital 0,5 million SGD 

Ansatte 704 (mai 2019) 

Virksomhet Design, produksjon og salg av lineære trinn og relaterte komponenter 

Nettsted http://www.akribis-sys.com/ 
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Bakgrunn 

Miniatyriseringen av og den høye funksjonaliteten til smarttelefoner samt økt bruk av elkjøretøy fører til 

stadig større etterspørsel etter lineære servomotorer og lineære trinn for bruk i utstyr til produksjon av 

halvledere, flatskjermer, litiumionbatterier osv. Dette gir høyere produktivitet og presisjon. Mitsubishi 

Electrics servosystemer er mye brukt i ulike produksjonsanlegg over hele verden på grunn av selskapets 

gode produktutvalg innen industrielle automatisering. Dette inkluderer MELSERVO-J5-serien, det første 

universelle AC-servosystemet som støtter CC-Link IE TSN – neste generasjons åpne industrinettverk. 

Mitsubishi Electrics investering i Akribis, som har en høy andel av det globale markedet for lineære 

servomotorer og lineære trinn, er ment å bidra til utviklingen av e-F@ctory
3
 og styrke de industrielle 

automasjonsløsningene. Selskapets egne servosystemer og andre industrielle automatiseringsprodukter vil 

dermed kombineres med Akribis' store produktutvalg og fleksible løsninger. 
3 En integrert løsning basert på fabrikkautomatisering (FA) og informasjonsteknologi, som skal redusere de totale kostnadene 
for utvikling, produksjon og vedlikehold av produkter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELSERVO og e-F@ctory er registrerte varemerker for Mitsubishi Electric Corporation. 

CC-Link IE TSN eies av den uavhengige organisasjonen for åpne nettverk, CC-Link Partner Association. 

Andre selskaps- og produktnavn som er nevnt i denne teksten, er varemerker eller registrerte varemerker for de respektive 

organisasjonene. 
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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 inntekt på 4519,9 milliarder yen (40,7 

milliarder amerikanske dollar*) i regnskapsåret som endte 31. mars 2019. Hvis du vil ha mer informasjon, 

kan du gå til: 

www.MitsubishiElectric.com 

*Ved en valutakurs på 111 yen per amerikanske dollar. Kursen er gitt av Tokyo Foreign Exchange Market  

31. mars 2019 

Akribis lineær servomotor og lineære trinn Mitsubishi Electric-servosystem 


