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Mitsubishi Electric skal levere heiser til statlig helseinstitusjon i India 

Inkludert modeller eksklusivt utviklet for det indiske markedet, noe som gir sikkerhet og pålitelighet 

 

TOKYO, 27. februar 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at 

datterselskapet Mitsubishi Elevator India Private Limited (IMEC) har sikret seg en stor ordre fra «All India 

Institute of Medical Science (AIIMS), Bilaspur, Himachal Pradesh». Ordren består av totalt 64 heiser, 

inkludert 48 av en modell som er eksklusiv for det indiske markedet, på denne indiske statlige 

helseinstitusjonen, som huser et sykehus og et nasjonalt medisinsk institutt. Ved hjelp av disse heisene og 

tjenestene av høy kvalitet har Mitsubishi Electric som mål å gi sikker og pålitelig vertikal transport som 

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

 

Bilde av Mitsubishis heis  

«NEXIEZ-LITE MRL» 

 

Gjengivelse av AIIMS 

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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Ordreoversikt og hovedegenskaper 

Av de 64 heisene er 48 «NEXIEZ-LITE MRL», modeller som er utformet eksklusivt for det indiske 

markedet. De ble lansert i april 2019 og produseres av IMEC. De er utstyrt med spesifikk funksjonalitet som 

kreves i India som automatiske nødlandingsenheter, som opererer i tilfelle strømbrudd, som standard. 

Produkt NEXIEZ-LITE MRL NEXIEZ-MRL 

Enheter 48 enheter 16 enheter 

Spesifikasjon 13~15 personer 60 m/min. 21 personer 60 m/min. 

Leverandør 
Mitsubishi Elevator India Private 

Limited (India) 

Mitsubishi Elevator Asia Co., Ltd. 

(Thailand) 

Tidsplan Vil bli levert fra mars 2020 

 

Oversikt over «AIIMS, Bilaspur, Himachal Pradesh» 

AIIMS er et sykehus og nasjonalt medisinsk institutt som ble etablert under «Pradhan Mantri Swasthya 

Suraksha Yojana (PMSSY)». Det består av et sykehus, et medisinsk institutt og innkvarteringsrom og ligger i 

Bilaspur-distriktet i delstaten Himachal Pradesh i Nord-India. PMSSY er en ordning som tar sikte på å utvide 

helse- og utdanningsinstitusjoner av høy kvalitet i India for å bøte på regionale ulikheter i tertiære 

omsorgstjenester og gir rimelige og pålitelige helsetjenester over hele landet. 

 

Navn All India Institute of Medical Science, Bilaspur, Himachal Pradesh 

Beliggenhet Kosipra, Tehsil-Saadar, Bilaspur District, Himachal Pradesh State, India 

Eier Den indiske stat (Helse- og familievelferdsdepartementet) 

Hovedfunksjon Sykehus og medisinsk institutt 

Fasiliteter 

Sykehus: 1. til 8. etasje over bakken 

Medisinsk institutt: 1. til 7. etasje over bakken 

Innkvarteringsrom: 1. til 11. etasje over bakken 

Bakgrunn 

Heismarkedet i India fortsetter å vokse i takt med den nasjonale økonomien. Den årlige etterspørselen etter 

nye installasjoner i regnskapsåret som ble avsluttet i mars 2020, antas å ha vært på ca. 63 000 enheter totalt, 

bare overgått av Kina, og forventes å fortsette å stige. I 1995 startet Mitsubishi Electric sin heisvirksomhet i 

India gjennom en lokal distributør og etablerte IMEC i 2012. Selskapet har utvidet virksomheten i 

mellomtiden, og satte i gang lokal produksjon av heiser og etablerte et integrert system for salg, produksjon, 

installasjon og vedlikehold i 2016. I april 2019 lanserte selskapet en ny serie med «NEXIEZ-LITE 

MRL»-heiser uten maskinrom, som er utviklet eksklusivt for det indiske markedet. Bruken av lokale 

produksjonsanlegg har forkortet leveringstider og redusert importavgifter og transportkostnader. Mitsubishi 

Electric vil fortsette å gi sikre, trygge og komfortable produkter og tjenester for å ytterligere forbedre 

kundetilfredsheten. 
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Oversikt over IMEC 

Selskap Mitsubishi Elevator India Private Limited 

Administrerende 

direktør  
Ko Tanaka 

Beliggenhet Bangalore, Karnataka State, India 

Eierskap 

Mitsubishi Electric Corporation: 45 % 

Mitsubishi Corporation: 45 % 

Mitsubishi Electric Building Techno-Service Co., Ltd.: 5 % 

Mitsubishi Electric India Private Limited: 5 % 

Kapital 1,785 milliarder indiske rupi (ca. 25,9 millioner amerikanske dollar) 

Grunnlagt August 2012 

Ansatte Ca. 1 100 (per januar 2020) 

Virksomhet Salg, produksjon, installasjon og vedlikehold av heiser og rulletrapper 

 

Bidrar til miljøet 

・Bruk av en trekkmaskin uten drivhjul med en motor med permanent magnet, som fører til redusert 

strømforbruk.  

・Bruk av lokalt produserte produkter bidrar til å redusere CO2-utslipp for transport. 

 

### 

 

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. 

 


