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Mitsubishi Electric med nytt anlegg i Gujarat i India  

for produksjon av bilprodukter 

Vil bidra til økt bruk av miljøvennlige produkter i det indiske bilmarkedet 

 

TOKYO, 7. oktober 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de vil 

starte byggingen av et nytt anlegg på området til datterselskapet Mitsubishi Electric Automotive India Pvt. 

Ltd (MEAI) i Gujarat i India. Selskapets nye anlegg samt et i Manesar i Haryana gjør at MEAI kan øke 

produksjonen, for eksempel av motorkontrollenheter til elektrisk servostyring, eksostilbakeføringsventiler og 

store magnetmotstandssensorer. Etterspørselen etter disse produktene forventes å vokse i takt med det 

økende salget av mer drivstoffeffektive kjøretøy med reduserte utslipp i det indiske markedet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

mailto:prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp
http://www.mitsubishielectric.com/
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Mitsubishi Electric tar sikte på å utvide virksomheten innen bilutstyr og er i ferd med å utvikle en rekke 

avanserte bilprodukter ved å ta i bruk den omfattende merkevarebeskyttede teknologien for kjøretøy, 

motorintegreringskontroll og spolevikling med høy tetthet for motorer. 

 

Oversikt over MEAIs nye anlegg 

Om MEAI 

Representant Yoshito Inaya, administrerende direktør 

Ansatte 535 

Beliggenhet Plot 167-170, Sector-5, IMT Manesar, Dist. Gurugram-122 052, Haryana i India 

Kapital INR 190 millioner (Mitsubishi Electric Corporation 100 %) 

Grunnlagt 29. oktober 1998 

Hovedprodukter 

Produksjon og salg av dynamoer, elektriske servostyringsmotorer og 

kontrollenheter, store magnetmotstandssensorer,  

magnetventiler for rensekontroll osv. 

(fra slutten av august 2019) 

 

### 

 

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 

søndag 31. mars 2019 

 

Beliggenhet Gujarat i India 

Bygningsareal Totalt gulvareal på ca. 20 000 m
2
 (to etasjer) 

Formål 
Produksjon av motorkontrollenheter for elektrisk servostyring, 

eksostilbakeføringsventiler og store magnetmotstandssensorer 

Investering Ca. JPY 1,7 milliarder 

Idriftssetting Oktober 2021 

Miljøtiltak 
LED-belysning, solcellepaneler, strømoveråkingsystem, gjenbruk av 

avløpsvann osv. 


