


2 3

Bedrijfsmissie en bedrijfsmotto
• Bedrijfsmissie

• Bedrijfsfilosofie
• Bedrijfsmotto

Geschiedenis
• Tijdspad

• De Drie Principes – nog even relevant als vroeger

Milieuvisie
• Milieuvisie 2021

• Milieuverklaring

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
• De maatschappelijke verantwoordelijkheid van de Mitsubishi Electric Group
• Voor een samenleving met een glimlach

Research en Development
• R&D-centers
• Key technologies

Producten en diensten
• Systemen voor gebouwen • Airconditioningsystemen
• Ruimtevaartsystemen • Energiesystemen
• Industriële automatiseringssystemen • Halfgeleiders en apparatuur
• Transportsystemen • Techniek voor de autobranche
• Informatie- en communicatiesystemen • Visuele informatiesystemen
• Openbare systemen • Huishoudelijke producten

Wereldwijd netwerk

Een geschiedenis van innovatie

Een groene wereldleider, met een 
technologische meerwaarde voor 
de samenleving.

Met onze 100e verjaardag in het verschiet is onze bedrijfsbrede 

focus helder: met onze technologieën een bijdrage leveren aan 

de samenleving en wereldwijd de kwaliteit van leven verbeteren. 

Via innovatie werken we aan een betere toekomst, en streven we 

naar een duurzamere  wereld. Om dit doel te bereiken, werken we 

voortdurend aan een verdere  verbetering van ons brede scala aan 

producten, diensten en activiteiten, om zo een positieve bijdrage te 

leveren op het gebied van natuur en milieu. We willen uitgroeien tot 

een ‘groene’ wereldleider, en vanuit die hoedanigheid ons steentje 

bijdragen aan een groenere toekomst.
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Bedrijfsmissie en bedrijfsmotto

Streven naar creativiteit en voortdurende 
 verbetering, op alle bedrijfsniveaus
Alle leden van de Mitsubishi Electric Group laten zich leiden door onze bedrijfsmissie en de door ons 
gehanteerde Zeven Principes, met als achterliggende inspiratie ons bedrijfsmotto. Al onze werknemers 
over de hele wereld streven deze zelfde principes na, zodat we ons vanuit een gezamenlijke filosofie 
samen sterk kunnen maken voor onze visie van een groenere toekomst.

Bedrijfsmissie
De Mitsubishi Electric Group streeft voortdurend naar verbetering van zijn technologieën en 
diensten, door op alle bedrijfsniveaus creatief te werk te gaan. Op deze manier verbeteren 
we tegelijkertijd de levenskwaliteit van iedereen in onze samenleving. Om dit te bereiken, 
streven alle leden van de groep onze Zeven Principes na.

Bedrijfsmotto
Het motto van de Mitsubishi Electric Group, ‘ Changes for the 
Better’, weerspiegelt waar wij voor staan en naar  streven: 
een betere toekomst door innovatie, door  verbeteringen in de 
samenleving, de industrie en het  dagelijkse leven. Dat berei-
ken we dankzij de inspanningen van alle werknemers van de 
groep, die in navolging van ons bedrijfsmotto steeds opnieuw 
proberen boven zichzelf uit te stijgen, om elke dag voor het 
allerbeste te gaan.

Bedrijfsfilosofie
Iedereen bij Mitsubishi Electric hecht groot belang aan de  ontwikkeling van 
nieuwe milieuvriendelijke technologieën en oplossingen voor  consument 
en bedrijfsleven. Daarbij verliezen we echter nooit onze  oorspronkelijke 
bedrijfsfilosofie uit het oog, die nog altijd de basis vormt voor elk aspect  
van onze bedrijfsvoering. 

Vertrouwen
Relaties opbouwen met de samenleving, klanten, aandeelhouders, werknemers 
en zakelijke partners op basis van veel wederzijds vertrouwen en respect.

Kwaliteit
De beste producten en diensten leveren, met ongeëvenaarde kwaliteit.

Technologie
Nieuwe markten openen door research en development te stimuleren, en  
technologische innovatie te koesteren.

Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap
Als wereldspeler bijdragen aan de ontwikkeling van individuele gemeenschap-
pen en de samenleving als geheel.

Ethiek en naleving van wet- en regelgeving
Toepasselijke wetgeving te allen tijde respecteren, en bij al onze activiteiten 
hoge ethische normen uitdragen.

Milieu
Respect voor de natuur, en streven naar bescherming en verbetering van het 
wereldwijde milieu.

Groei
Voldoende inkomsten garanderen als basis voor toekomstige groei.

We streven naar innovatie en positieve verandering.
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De Drie Principes 

Tijdspad

De Drie Principes –  
nog even relevant als vroeger
Onze geschiedenis is terug te voeren tot Yataro Iwasaki, de 
grondlegger van de Mitsubishi Group, waaruit Mitsubishi Electric 
is ontstaan. Zijn filosofie van rechtvaardigheid en verantwoorde-
lijkheid tegenover de samenleving komt tot uiting in de bedrijfs-
filosofie die door Koyata Iwasaki, de vierde president-directeur 
van de Mitsubishi organisatie, werd geformuleerd. Hij stelde de 
 ‘Sankoryo’ op – de ‘Drie Principes’ van Mitsubishi. Deze drie 
principes vormen nog altijd de basis van onze huidige bedrijfs-
principes. Deze drie pijlers van Iwasaki’s managementfilosofie 
spelen binnen Mitsubishi Electric en alle andere Mitsubishi 
 bedrijven een belangrijke rol:

1. Maatschappelijk verantwoord ondernemen
2. Integriteit en rechtvaardigheid
3. Wereldwijde verstandhouding

Mitsubishi Electric laat zich door dit gezamenlijke erfgoed 
 inspireren, en zet de woorden van deze filosofie om in daden:  
we streven bij alles wat we doen naar naleving van regelgeving, 
en ontplooien wereldwijd een verscheidenheid aan liefdadig-
heids- en milieu-initiatieven.

Oprichting van Tsukumo Trading Company, de voorloper van 
Mitsubishi.

Oprichting Mitsubishi Sha. Het bedrijf diversifieerde zijn 
 activiteiten en groeide uit tot een moderne onderneming.

Start opsplitsing van bedrijfsafdelingen. Mitsubishi Goshi Kaisha werd 
een holdingmaatschappij.

Oprichting Mitsubishi Electric Corporation.

Einde van Mitsubishi als verenigde organisatie.

Alle Mitsubishi bedrijven groeien door als een onafhankelijke onderneming.

Mitsubishi Electric Corporation is net als alle andere Mitsubishi bedrijven een 
onafhanke lijke onderneming. Met uitzondering van de andere bedrijven die deel 
 uitmaken van de Mitsubishi Electric Group, is er geen wettelijke relatie met andere 
bedrijven die de naam Mitsubishi voeren. 

1870 �

1886 �

1917 �

1921 �
1946 �
 �

�

Geschiedenis

Bouwen op een lange geschiedenis van innovatie
Het verhaal van Mitsubishi volgt de ontwikkeling van het moderne Japan. Mitsubishi Electric ontstond in 1921, 
toen Mitsubishi Shipbuilding Co.(nu Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.) de productie van elektrische machinerie 
van zijn scheepswerf in Kobe opsplitste en er een afzonderlijk bedrijf van maakte. Door met innovatie in te spelen 
op de actuele behoeften, wist het nieuwe bedrijf met indrukwekkende snelheid te groeien, en al snel kwamen 
er vestigingen bij. Al in de jaren zestig, toen we uitgroeiden tot één van Japans meest innovatieve, veelzijdige 
 fabrikanten van elektrische apparatuur, deden we onderzoek naar  milieuvriendelijke productietechnieken –  
tien tallen jaren voordat het milieu wereldwijd als een belangrijk thema op de agenda werd gezet. Onze ver-
tegenwoordiging in de wereld breidde zich uit, en we verrichtten pionierswerk op uiteenlopende gebieden –  
van  computers tot  satellieten. We introduceerden de ene na de andere baan brekende  oplossing waarvan  
de samenleving, de industrie, en individuele  consumenten profiteerden. Onze geschiedenis 
telt vele bijzondere prestaties, waarbij we vaak de eerste, de snelste en de grootste 
waren. Daar willen we op voortborduren, maar we willen er ook iets aan toe-
voegen: een nieuw hoofdstuk als wereldwijd  toonaangevend, ‘groen’ bedrijf.

De oprichter van Mitsubishi, 
Yataro Iwasaki
(foto: The Mitsubishi Archives)

Ontwikkeling van het embleem 
met de drie diamanten

3 waterkastanjes

3 eikenbladeren

Toekomstige groei, met ons verleden als stevige basis.
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In vergelijking met een traditio-
nele IPM beperken SiC-IPM’s het 
vermogensverlies met 70 % en 
zijn ze 50 % kleiner in omvang.

Het percentage gerecycled plastic 
dat in nieuwe producten kan worden 
hergebruikt, is naar een maximum van 
70 % gestegen. Hiervoor werd slechts 
6 % van het plastic ingezameld en 
geschikt gemaakt voor gebruik in 
nieuwe producten.

Een bijdrage leveren 
aan de samenleving

(via onze producten, 
diensten en 

bedrijfsactiviteiten)

Ons bedrijf  
versterken

(door efficiencyvergroting  
en afvalbeperking)

Milieuvisie

Focus meer gericht op producten
Als veelzijdig fabrikant van elektrische en elektronische producten heeft Mitsubishi  Electric altijd 
veel aandacht besteed aan de besparing van energie en fossiele brandstoffen bij de  productie 
en het transport van onze producten. In het kader hiervan hebben we op onze bedrijfslocaties 
een groot aantal initiatieven doorgevoerd voor energiebesparing en  afvalreductie. Tegenwoordig 
 leggen we meer de nadruk op manieren om onze  technologieën en producten zo te verbeteren 
dat het energie verbruik nog verder omlaag gaat, en om de milieuprestatie gedurende de hele 
 productlevenscyclus te  verbeteren. Bij Mitsubishi Electric slaan we allemaal de handen ineen om 
een groenere toekomst mogelijk te maken.

Milieuvisie 2021
In de Milieuvisie 2021 is de langjarige milieuvisie van de Mitsubishi Electric Group 
beschreven. Hierin kijken we vooruit naar het jaar 2021, tevens het jaar van ons 
honderdjarig jubileum. Via ons brede scala aan geavanceerde technologieën, en 
met de hulp van ons uiterst gemotiveerde wereldwijde personeel, streven we naar 
een beperking van de CO2-uitstoot, stimulering van recycling, vermindering van 
afval, en bescherming van de biodiversiteit.

> Nieuwe generatie vermogensapparatuur
Vermogensapparatuur komt tegenwoordig voor in tal van producten, variërend van 
huishoudelijke apparaten en spoorwegmateriaal tot elektrische auto’s en industriële 
machines, en wordt traditioneel vervaardigd uit silicium. Om betere prestaties en een 
hogere efficiëntie mogelijk te maken, heeft Mitsubishi Electric onderzoek gedaan 
naar de mogelijkheden van SiC (siliciumcarbide) als vernieuwend materiaal. In 2010 
ontwikkelden we als eerste bedrijf intelligente vermogensmodules (IPM) op basis van 
SiC. Met deze technologie kunnen energiezuinigere producten worden ontwikkeld, 
die een bijdrage leveren aan een duurzamere samenleving.

Werken aan een beter milieu.

Milieuvisie 2021

Milieuverklaring
Eco Changes formuleert de plichten die de Mitsubishi Electric 
Group zichzelf op het gebied van milieumanagement oplegt. 
Door een breed spectrum van technologieën en  oplossingen 
voor huishoudens, kantoren, bedrijven, infrastructuur en zelfs 
de ruimte, streeft Mitsubishi Electric naar een duurzamere 
samenleving. In navolging van ons bedrijfsmotto ‘Changes for 
the Better’ (dat ons streven naar een voortdurende optimalise-
ring weerspiegelt), formuleert Eco Changes de inspanningen 
van Mitsubishi Electric om samen met zijn klanten wereldwijd 
verbete ringen te realiseren voor het milieu.

>  Grootschalige recycling van plastic met  
een hoge  zuiverheidsgraad

Mitsubishi Electric bouwt aan een recyclinggerichte samen-
leving. Uitgangspunt daarbij is de gesloten kringloop van door 
onszelf geproduceerde huishoudelijke apparaten die het einde 
van hun levensduur hebben bereikt. We hebben een  speciale 
technologie ontwikkeld waarmee verschillende soorten plastic 
uit deze producten kunnen worden gescheiden en terug-
gewonnen. Hierdoor heeft het gerecyclede materiaal een 
hergebruik percentage van 99 % of hoger. Onze recycling-
fabrieken zijn al in gebruik, en produceren gerecycled plastic 
dat weer kan worden gebruikt bij de vervaardiging van nieuwe 
producten. Op basis hiervan hebben we Japans eerste groot-
schalige recyclingsysteem voor plastic kunnen realiseren.

Zorgen voor een 
lage CO2-uitstoot

Toewerken naar 
recyclinggerichte 

samenleving

Bescherming van de biodiversiteit
Leven in harmonie met de natuur en milieubewustzijn stimuleren

6%
70%
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen

MVO speelt een rol bij alles wat we doen
De Mitsubishi Electric Group staat op het standpunt dat Maatschappelijk Verantwoord  Ondernemen 
(MVO) bij al zijn bedrijfsactiviteiten een centrale rol behoort te spelen. Onze bedrijfsmissie en de 
 bedrijfsfilosofie vormt het fundament van ons MVO-beleid. We streven voortdurend naar  verbetering 
van onze scholingsprogramma’s en versterking van ons interne controlesysteem, waarbij we 
 specifieke nadruk leggen op bedrijfsethiek en naleving van wet- en regelgeving. Daarnaast 
 ontplooien we initiatieven op het gebied van kwaliteitsbeheer, natuurbehoud, onder steuning van 
goede doelen en een betere communicatie met alle belanghebbenden.

Sociale verantwoordelijkheid van de Mitsubishi Electric Group
Onze omgeving verandert voortdurend, als gevolg van globalisering, aanpassingen 
in wetgeving en vele andere factoren. Hoe ingrijpend de tijden ook veranderen, 
één waarde moet rotsvast overeind blijven. En dat is respect voor bedrijfsethiek en 
 naleving van regelgeving, en de zekerheid dat er geen concessies worden  gedaan 
op het gebied van natuur en milieu en productkwaliteit. Deze vaste waarde van de 
Mitsubishi  Electric Group werd voor het eerst vastgelegd in de Keiei no Yotei, of 
 ‘Kernwaarden van Bedrijfsbeheer’, die ten tijde van de oprichting van  Mitsubishi 
 Electric in 1921 werden opgesteld. De geest van dit document, waarin onze 
 inspanningen op gebieden als  welvaart van de maatschappij, productkwaliteit 
en klanttevredenheid zijn vastgelegd, leeft ook tegenwoordig nog voort in onze 
bedrijfs missie en de  bedrijfsfilosofie. Met deze kernprincipes als uitgangspunt 
 ontplooit de Groep verschillende initiatieven om aan zijn maatschappelijke 
 verantwoordelijkheid als onderneming te voldoen.

Voor een samenleving met een glimlach
De Mitsubishi Electric Group draagt bij aan een verrijking van de 
samenleving via een breed scala aan liefdadigheidsinitiatieven en 
vrijwilligerswerk in Japan en de rest van de wereld. In de Verenigde 
Staten helpt de Mitsubishi Electric America Foundation bijvoorbeeld 
jonge gehandicapten het beste te halen uit hun mogelijkheden en 
deel te nemen aan de maatschappij. En in Thailand stelt de  Mitsubishi 
Electric Thai Foundation niet alleen geld beschikbaar voor studie-
beurzen voor de universiteit en lunchprogramma’s voor  basisscholen, 
maar steunt de Foundation ook actief vrijwilligers programma’s op 
scholen. Dankzij onze uiteenlopende vrijwilligersactiviteiten en hulp-
programma’s in Amerika, Europa en Azië hebben we een goed beeld 
van de specifieke behoeften in lokale gemeenschappen, en kunnen 
we iets doen om echt een verschil te maken.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
loopt als een rode draad door ons bedrijf.

Werknemers verrichten vrij-
willigerswerk voor natuurbehoud 
(Mitsubishi Electric Europe B.V.)

Ondersteuning van jonge musici 
(Mitsubishi Electric Europe B.V. 
Franse vestiging)

Groenten kweken voor school-
lunchprogramma’s (Mitsubishi 
Electric Thai Foundation)
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Research en Development

Internationaal platform voor innovatie
Baanbrekende ontwikkelingen in fotovoltaïsche systemen. Innovaties in energie-efficiënte huishoudelijke 
apparaten. Ontwikkelingen die de weg vrijmaken voor het elektriciteitsnet van de toekomst. Een belangrijke 
doorbraak bereik je alleen door op tijd te anticiperen op de veranderende behoeften van de klant, door 
onderzoek te doen en rekening te houden met het milieu en de maatschappij. In onze zoektocht  
naar  vernieuwende technologieën voor baanbrekende oplossingen, maken we gebruik van 
 middelen binnen én buiten ons internationale netwerk van R&D-centers, en werken we 
nauw en  creatief samen met onze klanten. Daarnaast participeren we actief in 
 samenwerkingsprojecten tussen de industrie en universiteiten. Zo dragen 
onze R&D-activiteiten bij aan positieve veranderingen.

Research en Development Centers
Wij investeren voortdurend in onderzoek en ontwikkeling, als basis voor 
de groei, winstgevendheid, efficiency en gezondheid van Mitsubishi Electric 
als bedrijf. In het Advanced Technology R&D Center richten we ons op een 
breed scala aan onderzoeksgebieden voor de toekomst. Het ontwikkelen 
van  informatie- en  communicatietechnologie is een taak van het Information 
Technology R&D  Center. In het Industrial Design Center doen we onderzoek 
naar innovatief productdesign en de praktische toepasbaarheid daarvan. 
Mitsubishi Electric Research Laboratories, de Noord-Amerikaanse tak van 
onze R&D-organisatie, houdt zich bezig met fundamenteel toepassings-
gericht onderzoek en geavanceerde ontwikkeling op het gebied van 
communicatie, video/beeldverwerking, gegevensanalyse en mechatronica-
technologie. In Europa doet het Mitsubishi Electric R&D Centre Europe B.V. 
onderzoek naar nieuwe mogelijkheden op het gebied van milieu- en 
energietechnologie, en communicatietechnologie. Door nu al te investeren 
in  technologieën van de volgende generatie, anti cipeert ons netwerk van 
research centers in Japan en andere landen op de vragen van de toekomst.

Key technologies
Baanbrekende ontwikkelingen die in de toekomst ons leven gemakkelijker 
zullen maken, worden mogelijk gemaakt door de investeringen die we  
op dit moment doen in onderzoek en ontwikkeling van een aantal  
Key  technologies.

Systemen voor gebouwen
We ontwikkelen geavanceerde technologieën voor een verhoging van het com-
fort, de veiligheid en de energiezuinigheid van snelle liften voor hoge gebouwen.

Industriële mechatronica
Onze ontwikkeling van hogesnelheidslaserboormachines verhoogt de produc-
tiviteit in het productieproces van printplaten voor mobiele telefoons en digitale 
huishoudelijke apparaten waarop steeds complexere functies mogelijk zijn. 

Informatie- en communicatiesystemen
Ons onderzoek zorgt ervoor dat de snelle optische netwerken van morgen aan 
het voortdurend toenemende beroep op breedbandcommunicatie kunnen blijven 
voldoen, terwijl ons werk op het gebied van versleuteling en informatiebeveiliging 
helpt die toenemende hoeveelheid uitgewisselde informatie veilig te houden. 

Huishoudelijke apparaten
Als reactie op de voortdurende toename van de afmetingen en kwaliteit van 
 HD-tv-schermen werken we aan de ontwikkeling van een ultrahoge resolutie-
technologie die optimaal gebruikmaakt van de expressieve beeldkwaliteit en 
hoge definitie.

Design
Door bij de ontwikkeling van onze producten Universal Design-principes  
(‘ontwerpen voor iedereen’) toe te passen, zorgen we ervoor dat onze producten 
voor iedereen gemakkelijk en comfortabel in gebruik zijn, ongeacht de fysieke 
conditie van de gebruiker.

Advanced Technology 
R&D Center, Japan

550 kV gasgeïsoleerde schakelsystemen 
onderbreken de stroom zodra er een 
systeemfout wordt geconstateerd, voor 
een veiligere regeling en isolatie van 
kritische systemen.

De ontwikkeling van SiC 
(siliciumcarbide)-vermogens-
modules maakt de weg vrij 
voor de volgende generatie 
halfgeleiders.

Met het oog op de stijgende vraag 
naar elektrische auto’s in de toe-
komst ontwikkelen we compactere 
motorsystemen voor de aandrijving 
van dit soort auto’s. 

Information Technology 
R&D Center, Japan 

De technologie van morgen ligt 
nu al op de tekentafel.
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Producten en diensten

Producten en diensten voor  
een groenere toekomst
Van alledaagse huishoudelijke producten, tot de meest geavanceerde 
industriële apparatuur, energiesystemen en satellieten die in een baan 
rond de aarde zweven – Mitsubishi levert een unieke verscheidenheid 
aan producten en diensten.

Onze technologieën verbeteren de samenleving en 
maken het leven gemakkelijker, overal ter wereld.

Systemen voor gebouwen 
Het stedelijke leven heruitgevonden

Airconditioningsystemen 
Comfortabel én milieuvriendelijk

Ruimtevaartsystemen
Toepassingen in de ruimte, een nieuwe grens geslecht

Energiesystemen 
Levensaders van de moderne wereld

Industriële automatiseringssystemen
Een toegevoegde waarde in het productieproces

Halfgeleiders en apparatuur
 Vooroplopen om aan de top te blijven

Transportsystemen 
 Op weg naar een groenere toekomst

Techniek voor de autobranche
  Op weg naar de volgende mijlpaal

Informatie- en communicatiesystemen
   Altijd up-to-date met de nieuwste technologie

Visuele informatiesystemen
   Zichtbaar verschil maken

Openbare systemen
    Ondersteuning van de maatschappelijke infrastructuur

Huishoudelijke producten
       Milieuvriendelijk leven vereenvoudigen
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Producten en diensten
 Systemen voor gebouwen

Producten en diensten
 Airconditioningsystemen

Het stedelijke leven heruitgevonden
Mitsubishi Electric speelt in op de vraag naar groenere systemen, energiebesparing en andere  urgente 
 onderwerpen die spelen in grote steden over de hele wereld. We ontwikkelen oplossingen voor 
 commerciële en residentiële complexen, waarbij we onze wereldwijd toonaangevende expertise toepassen 
in  systemen voor het verplaatsen van mensen, HVAC (verwarming, ventilatie en airconditioning),  beveiliging 
van  gebouwen en fotovoltaïsche technologieën. En daarmee brengen we positieve veranderingen tot 
stand, zowel privé als op het werk. 

Comfortabel én milieuvriendelijk
Als wereldwijd toonaangevend fabrikant van residentiële, commerciële en industriële airconditioningsystemen biedt 
Mitsubishi Electric niet alleen oplossingen voor sterk uiteenlopende klimaatomstandigheden, maar ontwikkelen we 
bovendien systemen die levenslang stil en probleemloos werken, bij een optimale energiezuinigheid en een zo laag 
mogelijke belasting van het milieu.

Liften en roltrappen
Al sinds de jaren dertig brengen de liften en roltrappen van Mitsubishi 
 Electric mensen snel, comfortabel en veilig waar ze moeten zijn. Tegen-
woordig maakt onze supersnelle lifttechnologie praktisch gebruik van ultra-
hoge gebouwen mogelijk, terwijl baanbrekende creatieve ontwikkelingen, 
zoals onze spiraal-roltrap, nieuwe mogelijkheden openen voor de inrichting 
van openbare ruimten. Bij de ontwikkeling van onze roltrappen staat een 
betrouwbare werking voorop:onze liftsystemen zijn niet alleen comfortabel in 
gebruik, maar de techniek erachter is bovendien uiterst geavanceerd, voor 
een hoge energie-efficiëntie en veiligheid voor de gebruikers. Ons voort-
durende streven naar veiligheid, kwaliteit, efficiëntie en duurzaamheid  
is verwoord in ons motto ‘Quality in Motion’, of ‘kwaliteit in beweging’.

Gebouwbeheersystemen
Geïntegreerd beheer van verschillende faciliteiten binnen gebouwen, zoals 
airconditioning, verlichting en liften, maakt energiebesparingen mogelijk.

Airconditioningsystemen
Sinds de start van de productie van airconditioners in 1954 heeft Mitsubishi 
Electric de kijk op een comfortabel binnenklimaat compleet veranderd.  
Vandaag de dag staat of valt het comfort in een ruimte niet alleen meer  
met de temperatuur. We hechten tegenwoordig ook aan schone lucht, 
een stille werking van de apparatuur en, uiteraard, een energiezuinige 
werking - mogelijk gemaakt door onze uiterst efficiënte en duurzame 
DC-motortechnologie. Ook mensen in koudere klimaten vertrouwen in de 
winter voor warmte op airconditioningsystemen van Mitsubishi Electric. 
Invertertechnologie gecombineerd met een origineel flashinjectiecircuit zorgt 
voor een spectaculaire verhoging van de verwarmingscapaciteit bij lage 
buitentemperaturen. En daarmee kunnen ook mensen in koudere gebieden 
profiteren van de voordelen van airconditioningsystemen met warmtepomp. 
Nu er steeds meer aandacht is voor het milieu, worden er ook hogere eisen 
gesteld aan de duurzaamheid van airconditioningsystemen. Daarom is er bij 
onze airconditioners in elke fase van de levenscyclus aandacht besteed aan 
het milieu: bij de productie worden minder gevaarlijke materialen gebruikt, 
we hebben technologieën geïntroduceerd voor hergebruik van vloeistof en 
gas, en een groot deel van de gebruikte materialen is recyclebaar.

Panoramaliften van het 
Emirates Palace Hotel,  
Abu Dhabi Onze platte modellen zijn 

eenvoudig te installeren, zorgen 
voor een constante temperatuur 
en zijn energiezuinig.
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Producten en diensten
 Ruimtevaartsystemen

Producten en diensten
 Energiesystemen

Een nieuwe grens doorbroken
We verkennen de ruimte met radiotelescopen, we doorkruisen het luchtruim met communicatieverbindingen, 
en observeren het kwetsbare milieu van onze aarde met speciale observatietechnologie. De unieke capaciteiten 
van Mitsubishi Electric op het gebied van ontwerp en productie van satellieten openen een nieuw tijdperk van 
gebruik van de ruimte.

Energievoorziening voor de moderne wereld
Een baanbrekende fotovoltaïsche-Inverter met een efficiency hoger dan 97%. Goed doordachte duurzame 
stroom transmissiesystemen. Van stroomopwekking, transmissie en distributie tot verdeelapparaten en 
algehele systemen. Mitsubishi Electric innoveert het stroomnetwerk met duurzame energie besparingsop-
lossingen. 

Satellietsystemen
In de afgelopen vier decennia heeft Mitsubishi Electric meer satellietpro-
jecten voor communicatieconcerns, overheidsinstanties en andere grote 
klanten afgerond dan elk ander Japans bedrijf. Mitsubishi Electric past zijn 
uitgebreide expertise en ervaring toe in technologie voor zonnepaneel-, 
antenne-, versterkings-, volg-, regel- en grondstationsystemen. Hiermee 
bieden we gebruiksklare systeemoplossingen voor grote ruimtegebaseerde 
netwerken.

Grondsystemen
Mitsubishi Electric levert al sinds de jaren zestig satelliet-aardestation-
systemen. We hebben complete systemen geleverd aan internationale en 
regionale netwerken in veel landen die werken met het INTELSAT-satelliet-
systeem. Nu slechten we een nieuwe grens op het gebied van infrastructuur 
voor ruimtesystemen. Door het Tsukuba Control Center via een wide-area 
network (WAN) te koppelen aan zeven andere stations wereldwijd, helpt 
Mitsubishi Electric bij de bouw van een ruimtegebaseerde IT-infrastructuur.

Fotovoltaïsche systemen
Mitsubishi Electric heeft meer dan 35 jaar ervaring binnen de fotovoltaïsche 
industrie. De fotovoltaïsche (photovoltaic of PV) systemen van Mitsubishi 
Electric zijn ontworpen en gebouwd voor optimale efficiency en betrouw-
baarheid. Wij zijn er trots op 100 % loodvrije soldeer te gebruiken in onze 
fotovoltaïsche modules, en blijven binnen de industrie een leidende rol 
vervullen met de ontwikkeling van hoogefficiënte PV-modules.

Elektriciteitssystemen
Over de hele wereld neemt de vraag naar elektriciteit toe. Naarmate landen 
zich verder ontwikkelen, is elektriciteit niet alleen nodig voor groei van 
bedrijven en industrie, maar wordt het ook een noodzakelijke behoefte voor 
huishoudens. Op dit moment leveren we aan landen over de hele wereld 
dezelfde uiterst geavanceerde elektriciteitssystemen als de systemen die 
aan de ontwikkeling van Japan ten grondslag lagen.

ST-2
Dit is de eerste in Japan 
geproduceerde satelliet in 
opdracht van een klant buiten 
Japan. Deze satelliet bestrijkt 
een breed gebied, dat het 
Midden-Oosten, Centraal-
Azië en Zuidoost-Azië 
omvat, en maakt kwalitatief 
hoogwaardige satellietcom-
municatiediensten mogelijk.

Schone zonne-energie wordt 
opgevangen met hoogefficiënte 
PV-modules

Onze elektriciteitssystemen zijn 
klaar voor de toekomst, met be-
drijfskritische betrouwbaarheid.
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Producten en diensten
 Industriële automatisering

Producten en diensten
 Halfgeleiders en apparatuur

Een toegevoegde waarde binnen het productieproces
Het brede scala aan industriële automatiserings- en verwerkingssystemen van Mitsubishi Electric is terug te 
vinden in fabrieken over de hele wereld. Bedrijven in uiteenlopende sectoren profiteren van de ondersteuning van 
ons wereldwijde servicenetwerk, en de toegevoegde waarde van snelle integratie, flexibiliteit en efficiency. Met 
als resultaat een verhoging van de productiviteit, de precisie en, uiteindelijk het allerbelangrijkste, de kwaliteit. 

Steeds vooroplopen om aan de top blijven
Wie aan de top wil blijven, moet de lat steeds hoger blijven leggen. Met al onze producten, van vermogens-
modules, optische instrumenten en hogefrequentieapparaten, tot onze tft-lcd-moduletechnologie, uiterst 
geavanceerde halfgeleiders en apparatuur, maken we de maatschappij ‘slimmer’ – in onze huizen, maar 
ook in de ruimte. Mitsubishi Electric werkt voortdurend aan innovatie, en legt daarmee de lat op het gebied 
van energiebesparing en prestatieniveau steeds hoger.

Automatiseringssystemen
Al meer dan 75 jaar vertrouwen fabrikanten over de hele wereld op de geavanceerde 
automatiseringssystemen van Mitsubishi Electric. Ons aanbod van automatiserings-
producten en -systemen is compleet en veelzijdig, van modulaire programmeerbare 
logische eenheden (PLC’s), waarmee een uiterst geavanceerd automatiseringsplat-
form kan worden aangestuurd, tot micro-PLC’s, AC-servosystemen en onze reeks 
inverters. Dankzij de hoge kwaliteit van onze producten en systemen is Mitsubishi 
Electric een gevestigde naam bij fabrikanten over de hele wereld.

Industriële automatiseringsapparatuur
Industrieën die gebruikmaken van automatiseringsapparatuur hebben behoefte 
aan uiterst nauwkeurige verwerking, hogere functionaliteit en efficiency. Mitsubishi 
Electric maakt het waar, met technologie van de nieuwe generatie die het werk 
met indrukwekkende nauwkeurigheid en bedrijfskritische betrouwbaarheid gedaan 
krijgt. Onze numerieke controllers spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol in machi-
negereedschapssystemen, elektrische ontladingsmachines en lasersnijmachines. 
Onze elektrische ontladingsmachines worden gebruikt in het productieproces van 
medische apparatuur, halfgeleiders, elektronische apparaten, enzovoort. Met deze 
producten is nauwkeurige verwerking mogelijk, zonder inzet van kostbaar personeel. 
En daardoor kunnen onze klanten hun productiviteit én kwaliteit verhogen.

Halfgeleiders en apparatuur
Halfgeleiders en soortgelijke apparatuur van Mitsubishi Electric spelen een belang-
rijke rol in de realisatie van betrouwbare technologie, of het nu gaat om producten in 
onze huizen, of apparatuur in de ruimte. Onze vermogens apparaten dragen bij aan 
een lagere CO2-uitstoot in de samenleving. Ze dragen op verschillende manieren 
bij aan de implementatie van het  elektriciteitsnet van de toekomst – bijvoorbeeld 
op het vlak van hybride- en elektrische auto’s, duurzame energie, consumenten-
elektronica, en stroomgeneratoren en -transformatoren die worden gebruikt  binnen 
de  elektriciteitsinfrastructuur. Onze hogefrequentieapparaten ondersteunen hoog-
frequente transmissie van satellieten, basisstations, mobiele handsets en data-
communicatie. Onze optische apparaten 
spelen een cruciale rol in de koppeling van 
de optische informatienetwerken van de 
toekomst. En onze tft-lcd-modules zorgen 
voor een optimale, hoge helderheid en hoge 
contrastverhouding, een brede beeldhoek, 
goede werking binnen een breed scala aan 
werkingstemperaturen, en een uitmuntende 
kleurenkwaliteit in uiteenlopende werkings-
omgevingen binnen en buiten.

Programmeerbare logische eenheden, 
de MELSEC-serie ondersteunt uiteen-
lopende productielijnen, van aansturing 
van eenvoudige processen tot aan-
sturing van een complete machine.

De elektrische ontladingsmachines 
van Mitsubishi Electric zijn industrie-
breed de nummer één in hoge-
precisiebewerking.

Vermogensmodule J-serie
T-PM voor hybride- en elektrische 
auto’s (vermogensapparaat)

C-band-Gallium-Nitride (GaN)-
transistor met hoge elektronmobiliteit 
(HEMT, hogefrequentieapparaat) voor 
satelliet-aardestations

8.4, 10.4 en 12.1 inch kleuren-tft-lcd-
modules voor industriële toepassingen 
(tft-lcd-modules)



22 23

Producten en diensten
 Transportsystemen 

Producten en diensten
 Techniek voor de autobranche

Op weg naar een groenere toekomst
Mitsubishi Electrics oplossingen voor spoorwegtransport stonden wereldwijd al bekend om hun betrouw-
baarheid, veiligheid en comfort. En nu hebben onze geavanceerde systemen voor rollend materieel, stations-
faciliteiten, planning- en controle en communicatie er nog een belangrijke kwalificatie bij: energiezuinigheid. 

Op weg naar de volgende mijlpaal
Mitsubishi Electric ontwikkelt elektrische onderdelen, elektronica en mechatronica die auto’s slimmer, 
groener en veiliger maken. Dat doen we door de afmetingen te verkleinen, en het gewicht en het energie-
verbruik te verlagen, terwijl we tegelijkertijd blijven streven naar nog hogere prestaties en betrouwbaarheid. 
Aan de andere kant helpen we met onze multimediasystemen voor in de auto bestuurders met informatie, 
en verbreden we de mogelijkheden voor entertainment in de auto.

Spoor- en wegsystemen
De interesse in spoorwegsystemen als economisch levensvatbaar, milieu-
vriendelijker transportmiddel neemt toe. Mitsubishi Electric streeft met 
behulp van nieuwe technologieën naar hoogwaardige milieuprestaties,  
zoals rollend materieel met een laag energieverbruik, hergebruik van energie, 
afvlakking van vermogenspieken, enzovoort. Een goed voorbeeld is de  
M-7 EMU van de Long Island Rail Road in New York in de VS, waarbij is 
gebruikgemaakt van onze disciplineoverschrijdende knowhow. Ons streven 
is het realiseren van geavanceerde mobiliteit, door gebruik te maken van  
de meest geavanceerde technologieën. Andere voorbeelden zijn het 
 Electronic Toll Collection System (ETC), Advanced Cruise-Assist Highway 
Systems (AHS) en boordnavigatiesystemen. Deze systemen beperken 
milieuvervuiling en uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door verkeers-
opstoppingen, door de kans op verkeersongevallen te verkleinen via 
 samenwerkingssystemen voor weg en voertuigen, of filedetectie- en 
 informatieverspreidingstechnologieën. 

Techniek voor de autobranche
Al meer dan tachtig jaar speelt Mitsubishi Electric met uiterst geavanceerde 
technologie in op de behoeften vanuit de auto-industrie. Op dit moment 
leveren we een brede verscheidenheid aan producten aan de grootste auto-
fabrikanten ter wereld. Het gaat onder meer om alternatoren en elektrische 
stuurbekrachtigingmotoren, IPU’s voor hybrideauto’s en multimediasys-
temen. Tegen de achtergrond van een groeiend milieubewustzijn worden 
binnen de auto-industrie ingrijpende veranderingen doorgevoerd. Mitsubishi 
Electric is daarbij een betrouwbare partner, die beschikt over de innovatieve 
technologieën die nodig zijn voor de productie van een nieuwe generatie 
schone auto’s met een lage uitstoot en een efficiënter brandstofgebruik.

Voortstuwingsbesturingssystemen 
gebruikt in M-7 EMU van de Long 
Island Rail Road, New York, VS.

Het ‘Intelligent Connect’ concept laat 
zien hoe auto’s in de nabije toekomst 
de bestuurder soepel verbinden met 
externe informatiebronnen. (Tokyo 
Motor Show 2011)

’s Werelds kleinste en lichtste*  
EPS-motor-regelunit
*  Onderzoek van Mitsubishi Electric  

uit september 2010



24 25

Producten en diensten
 Informatie- en communicatiesystemen

Producten en diensten
 Visuele informatiesystemen

Altijd up-to-date met de nieuwste technologieën
Of het nu gaat om satellietsystemen en backbonesystemen voor de nieuwe generatie optische netwerken, of om 
de zo belangrijke optische cross-connect-systemen die optische en elektronische signalen omzetten,  Mitsubishi 
Electric levert, integreert en onderhoudt de geavanceerde informatie- en communicatiesystemen waarmee u met 
anderen in contact en op de hoogte blijft.

Zichtbaar verschil maken
Superieure beeldkwaliteit. Dat is waarom klanten over de hele wereld een beroep doen op Mitsubishi 
 Electric wanneer ze de meest geavanceerde informatiesystemen nodig hebben – van enorme stadion-
schermen tot led-lichtkranten in groot formaat en displaywanden. Technologie van Mitsubishi Electric levert 
dankzij innovatieve nieuwe functies en een hogere energie-efficiëntie gedurende de hele productlevensduur 
kostenbesparingen op, terwijl tegelijkertijd de beeldscherpte en betrouwbaarheid naar een ongeëvenaard 
niveau worden getild.

ERP-systemen en datacenters
Mitsubishi Electric levert complete oplossingen op het gebied van informatie-
infrastructuur. Ons aanbod loopt uiteen van systeemintegratie met bijvoorbeeld 
Enterprise Resource Planning-systemen, en diensten geleverd door milieuvriende-
lijke datacenters, tot besturing en controle op afstand van  klantensystemen via een 
Integrated Control Center dat vierentwintig uur per dag, het hele jaar door wordt 
bemand door deskundige technische mede werkers. Mitsubishi Electric zorgt voor 
betrouwbaarheid en beveiliging van uw systemen, en helpt u bij het beschermen van 
één van uw kostbaarste bezittingen – informatie.

Communicatiesystemen
Mitsubishi Electric speelt een wezenlijke rol in de ontwikkeling van de communicatie-
infrastructuur. We maken niet alleen optische vezelnetwerken met ultrahoge band-
breedte mogelijk, we maken ze ook eenvoudiger te onderhouden en goedkoper 
dankzij technologieën als GE-PON (Gigabit Ethernet Passive Optical Network).  
Onze communicatiesystemen geven vorm aan de communicatie-infrastructuur van 
de toekomst, en brengen revolutionaire veranderingen tot stand in de manier waarop 
mensen met elkaar in contact staan.

Led-displays in groot formaat 
Mitsubishi Electric combineert geavanceerde informatietechnologie met onze 
uiterst moderne weergavetechnologie, en loopt daarmee voorop als het gaat om 
visuele communicatie. Het Diamond Vision ledscherm op de Meydan paardenren-
baan in Dubai, VAE, is (in 2010) door het Guinness Book of Records erkend als 
het grootste scherm ter wereld. Dankzij de superieure beeldkwaliteit ervaart ieder-
een in het publiek de race alsof hij op de eerste rij zit. Sinds de installatie van onze 
eerste Diamond Vision in 1980, in het Dodger Stadium, levert de revolutionaire 
videoweergavetechnologie van Mitsubishi Electric zonder uitzondering de hoogste 
resolutie en het helderste, kleurrijkste en scherpste beeld dat er bestaat.

Projectors
Of ze nu vakmensen, mensen in het onderwijs of in het bedrijfsleven moeten hel-
pen hun boodschap zo goed mogelijk over te brengen, of een familiebijeenkomst 
moeten omtoveren tot een ultieme home entertainment-ervaring, de projectors 
van Mitsubishi Electric bieden overal het best mogelijke resultaat. Met hun hoge 
beeldkwaliteit, functionaliteit en betrouwbaarheid voldoen onze projectors aan de 
wensen van elke gebruiker, met volop keuze uit een breed assortiment, variërend 
van mobiele apparaten, tot de meest geavanceerde plafondbevestigde systemen.

Medewerkers in het Integrated 
Control Center (ICC) kunnen 
bij storingen op afstand 
ingrijpen, zodat systemen 
bij klanten snel weer kunnen 
worden hersteld.

Mitsubishi Electric vervult een 
pioniersrol op het gebied van 
communicatie op basis van 
optische vezeltechniek.

’s Werelds langste ledscherm geeft 
een spannende middag bij de 
paarden races een nieuwe dimensie.

Grootschermprojectors, van high-
definition modellen tot breedbeeld-
modellen, met een ongeëvenaarde 
beeldkwaliteit.
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Producten en diensten
 Openbare systemen

Producten en diensten
 Huishoudelijke producten

Ondersteuning van de maatschappelijke infrastructuur
Vroege, levensreddende waarschuwingen voor tsunami’s mogelijk maken, het wegtransport veiliger maken, 
onderzoek doen naar toepassingen met supergeleiding in de geneeskunde, en drinkwater veiliger maken.  
Het brede scala aan maatschappelijke systemen en oplossingen van Mitsubishi Electric weerspiegelt onze 
 bedrijfsmissie: de levenskwaliteit in de samenleving verhogen door voortdurend te werken aan de ontwikkeling 
van innovatieve technologieën en diensten.

Groen leven eenvoudiger maken
Wij geloven dat een wereldwijde duurzame samenleving begint bij de mensen thuis. Daarom is elk product 
van Mitsubishi Electric, van airconditioners voor woningen en fotovoltaïsche systemen tot elektrische ap-
paraten en audiovisuele systemen, ontwikkeld om groener leven gemakkelijker en comfortabeler te maken 
– door een hoge energiezuinigheid, een hoge betrouwbaarheid en een minimale CO2-voetafdruk.

Behandelsystemen met deeltjesstraling
De gezondheidszorg heeft bij Mitsubishi Electric van oudsher hoge prioriteit. 
In 2005 werd ons koolstof-ion deeltjesstralingssysteem als eerste in zijn soort 
officieel goedgekeurd als medisch apparaat. Door koolstofionen te versnellen 
tot ongeveer 70 % van de lichtsnelheid, kan dit systeem straling op een tumor 
concentreren, waarbij de hoogste energie wordt gericht op een vastgestelde 
diepte onder het lichaamsoppervlak. Hierdoor wordt de behandeling gecon-
centreerd op de tumor en wordt schade aan omringende weefsels tot een 
minimum beperkt.

Ozonsystemen
Schoon water is een van onze kostbaarste hulpbronnen. Aangezien conven-
tionele waterzuiveringsmethoden een negatieve invloed op het milieu kunnen 
hebben, wint het gebruik van ozon bij de zuivering van afvalwater en drink-
water aan populariteit als een milieuvriendelijke, praktische oplossing. Ozon 
heeft een krachtigere desinfecterende werking dan chloor, bestrijdt effectief 
onaangename geuren, zuivert het water, en produceert bij gebruik bij water-
zuivering een onschadelijk bijproduct – zuurstof. 

Airconditioners en huishoudelijke apparaten
Stel u voor hoe zeer u de belasting van het milieu zou kunnen verlagen als 
alle apparatuur in uw woning energiezuiniger en milieuvriendelijker zou zijn. 
Onze airconditioners zijn optimaal recyclebaar en uitgerust met een uiterst 
efficiënt power inverter-systeem voor een lager elektriciteitsverbruik. Bij al 
onze huishoudelijke apparaten passen we de principes van Universal Design 
toe, zodat ze voor iedereen toegankelijk en eenvoudig te bedienen zijn.

Digital AV
De digitale audiovisuele apparatuur voor thuis van Mitsubishi Electric is 
kwaliteit die je kunt zien. De gladde liquid-crystal film (LCF) in onze lcd-tv’s 
resulteert in een duidelijke verbetering in het contrast. Onze Blu-ray Disc™ 
recorder is uitgerust met geavanceerde functies als automatische vermijding 
van televisiecommercials en een auto-skipfunctie waarmee u naar de meest 
interessante delen van sportprogramma’s kunt springen.

Onze doorbraak op het gebied van 
deeltjesstralingsbehandelsystemen 
opent nieuwe mogelijkheden op het 
gebied van bestraling bij kanker.

Ozonsystemen maken het gebruik 
van chemicaliën die slecht zijn voor 
het milieu overbodig, en zijn daarmee 
een milieuvriendelijke waterzuiverings-
oplossing.

Onze nieuwe generatie airconditioners 
is energiezuinig, stil en milieuvrien-
delijk, en geeft comfort een geheel 
nieuwe betekenis.

Onze ontwikkeling van een nieuwe 
liquid-crystal film (LCF) betekent een 
enorme stap vooruit op het gebied 
van contrast en helderheid.
Blu-ray Disc™ is een handelsmerk 
van de Blu-ray Disc Association
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Wereldwijd netwerk

Wereldwijd innovatienetwerk
Onze klanten wonen over de hele wereld en de uitdagingen waarmee we te maken 
hebben, spelen eveneens op internationaal niveau. En daarom is Mitsubishi Electric zelf 
ook internationaal georiënteerd. Onze research-, productie- en marketingactiviteiten 
over de hele wereld worden naadloos ondersteund door een mondiaal netwerk van 
R&D-centers, vestigingen en afdelingen.

NOORD- EN ZUID-AMERIKA
Brazilië Melco-Tec Rep. Com.e Assessoria Tecnica Ltda.
 Melco Automotivos do Brasil Ltda.
 
Canada Mitsubishi Electric Sales Canada Inc.
 
Chili Heavenward Ascensores S.A.

Colombia Melco de Comlombia Ltda.

Mexico Mitsubishi Electric de Mexico, S.A. de C.V.
 International de Elevadores, S.A. de C.V.
 
VS Mitsubishi Electric US Holdings, Inc.
 Mitsubishi Electric & Electronics USA, Inc.
 Mitsubishi Electric Finance America, Inc.
 Mitsubishi Electric Visual Solutions America, Inc.
 Mitsubishi Electric Automation, Inc.
 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc.
 Mitsubishi Electric Automotive America, Inc.
 Mitsubishi Electric Power Products, Inc.
 Powerex, Inc.

AZIE-STILLE OCEAANGEBIED
Australië Mitsubishi Electric Australia Pty. Ltd.

China Mitsubishi Electric (China) Co. Ltd.
 Shanghai Mitsubishi Elevator Co. Ltd.
 Shanghai Mitsubishi Electric & Shangling
 Airconditioner and Electric Appliance Co. Ltd.
 Mitsubishi Electric & Electronics (Shanghai) Co. Ltd.
 Mitsubishi Electric Shanghai Electric Elevator Co. Ltd.
 Mitsubishi ElectricAutomation (China) Ltd.
  Mitsubishi Electric Air-Conditioning & Visual Information  

 Systems (Shanghai) Ltd. 
 Mitsubishi Electric Shihlin Automotive ChangZhou Co. Ltd.
 Mitsubishi Electric (Guangzhou) Compressor Co. Ltd.
 Zhuzhou Shiling Transportation Equipment Co. Ltd.
 Mitsubishi Electric Dalian Industrial Products Co. Ltd.
  Mitsubishi Electric Tianwei Power Transmission  Equipment Co. Ltd.
 XD Mitsubishi Electric Switchgear Co. Ltd.
 Xi-Ling Electric Power Products Manufacturing Co. Ltd.
 Shandong Hualing Electronics Co. Ltd.
 Guangdong Ryoden Lift & Escalator Co. Ltd.
 Baoding Tada Cooling Equipment Co. Ltd.
 Baoding Baoling transformer Co. Ltd.
  Mitsubishi Electric Automation Manufacturing (Changshu) Co. Ltd.
 Mitsubishi Electric Automotive (China) Co. Ltd.
 Mitsubishi Electric GEM Power Device (Hefei) Co. Ltd.
 Changchun Qiming Lingdian Automotive Electronics Co. Ltd.
  Shanghai Electric Ryoden Energy Saving and Control 

 Technology Co. Ltd.

Hongkong Mitsubishi Electric (Hong Kong) Ltd.
 Mitsubishi Electric Hong Kong Group Ltd.
 Digitec Industrial Ltd.
 Mitsubishi Elevator Hong Kong Co. Ltd.
 Mitsubishi Electric Automation (Hong Kong) Ltd.
  Mitsubishi Electric Ryoden Air-Conditioning & Visual  Information 

Systems (Hong Kong) Ltd.

MIDDEN-OOSTEN EN AFRIKA
Egypte Melco-Mec Egypt for Elevators & Escalators

Koeweit Middle East Electric Company W.L.L.

Libanon Mitsulift (Holding) S.A.L.

Saoedi-Arabië Mitsubishi Electric Saudi Ltd.

Zuid-Afrika Melco Elevator (Zuid-Afrika) Pty. Ltd.

VAE Eta Melco Elevator Co. L.L.C.

EUROPA
Tsjechië Mitsubishi Electric Automotive Czech s.r.o.
 Electric Powersteering Components Europe s.r.o.

Frankrijk Ascenseurs Mitsubishi France S.A.S.
 Mitsubishi Electric R&D Centre Europe B.V.

Duitsland Mitsubishi Electric Europe B.V.
 Vinotech GmbH

Nederland Mitsubishi Electric Automotive Europe B.V.
 Mitsubishi Elevator Europe B.V.

VK Mitsubishi Electric Europe B.V.
 Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Europe Ltd.
 Mitsubishi Electric Finance Europe PLC

India Mitsubishi Electric Automotive India Private Ltd.
 Mitsubishi Electric India Pvt. Ltd.

Indonesië P.T. Mitsubishi Jaya Elevator and Escalator
 P.T. Mitsubishi Electric Automotive Indonesia

Korea Mitsubishi Electric Automation Korea Co. Ltd.
 Mitsubishi Electric Elevator Korea Co. Ltd.
 Melco Automotive Korea Co. Ltd.
 
Maleisië Mitsubishi Elevator Malaysia Snd. Bhd.
 Melco Sales Malasiya Snd. Bhd.
 Mitsubishi Electric (Malaysia) Snd. Bhd.
 Ryoden Building Machinery Snd. Bhd.

Pakistan Melpa (Private) Ltd.

Filippijnen International Elevator (Singapore) Pte. Ltd.
 Laguna Auto-Parts Manufacturing Corp.

Singapore Mitsubishi Elevator (Singapore) Pte. Co.
 Mitsubishi Electric Asia Pte. Co.

Taiwan Mitsubishi Electric Taiwan Co. Ltd.
 Shihlin Electric & Enigeering Corp.
 Taiwan Mitsubishi Elevator Co. Ltd.

Thailand Melco Thai Capital Co. Ltd.
 Mitsubishi Elevator (Thailand) Co. Ltd.
 Mitsubishi Electric Kang Yong Watana Co. Ltd.
 Siam Compressor Industry Co. Ltd.
 Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co. Ltd.
 Mitsubishi Elevator Asia Co. Ltd.
 Mitsubishi Electric Thai Auto-Parts Co. Ltd.

Vietnam Melco Elevator Vietnam Co. Ltd.
 Mitsubishi Electric Vietnam Company Ltd.
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Een geschiedenis van innovatie

1921
Oprichting van de Mitsubishi 
Electric Corporation

1924
Productie van de eerste hydro-elektrische 
generator met verticale as

1961
Ontwikkeling van Japans eerste IC-chip, 
de Molectron

1985
Eerste in Japan geproduceerde 37 inch-
kleurentelevisie op de markt

2008
Lancering van SUPERBIRD-C2, Japans 
eerste binnenlands geproduceerde 
commerciële satelliet

1956
Elektrische koelkast

1983
Mitsubishi Electric gekozen als hoofdle-
verancier van Japans eerste binnen-
lands geproduceerde communicatiesa-
telliet (CS-3)

1980
Eerste Diamond Vision scherm in gebruik 
genomen in het Amerikaanse Dodger 
Stadium

2007
Voltooiing van 173 meter hoge lifttesttoren 
(op dat moment de grootste ter wereld)

2003
Lancering OPTUS-C1, de eerste commerciële 
satelliet geproduceerd voor overzeese klanten

2000
MISTY®-technologie ingevoerd als coderings-
standaard voor mobiele telefoons van de 
derde generatie.

1978
Ontwikkeling van ’s werelds eerste rechtop-
staande linear tracking-platenspeler

1926
Voltooiing van de turbine van 25.000 kVA 
gebouwd voor Yawata Ironworks

1964
Voltooiing radarapparatuur voor het 
weerstation op Mount Fuji

1988
Ontwikkeling van de optische neurochip, 
een onmisbare component voor de reali-
satie van een optische neurocomputer

2009
’s Werelds eerste rijstkoker zonder 
stoomopening op de markt
*  Te koop met ingang van 1 februari 2009, 

met stoomrecuperatiesysteem op basis 
van waterkoeling

1928
EF52, de eerste grote elektrische 
locomotief geproduceerd in Japan

1968
Kirigamine wandbevestigde split-type 
room airconditioner op de markt

1990
’s Werelds eerste autonavigatiesysteem op 
basis van GPS op de markt

2009
Geslaagde aankoppeling van het 
onbemande bevoorradingsvoertuig 
‘KOUNOTORI’(HTV) aan het inter-
nationaal ruimtestation ISS
Foto: JAXA

1935
Start productie liften en roltrappen

1968
Lancering van MELCOM-81, startpunt 
voor de eerste zakelijke computer
*  Door het Nationaal Wetenschappelijk Museum 

van Japan erkend als ‘Technologisch Erfgoed 
van de Toekomst’

1993
Levering van HMAC-deeltjesstralings-
behandelsysteem aan het National Institute 
of Radiological Sciences

2010
Installatie van (destijds) ’s werelds 
langste videoschermsysteem op de 
Meydan renbaan in Dubai, VAE

1935
Installatie van eerste roltrap van Mitsubishi 
Electric in warenhuis Isetan

1968
Order van het Mexicaanse ministerie van 
Communicatie voor een internationale 
satellietcommunicatieantenne voor Intelsat

1993
Presentatie van de eerste 
handdroger ter wereld

2010
GE-PON (Gigabit Ethernet Passive Optical 
Network) systemen verwerven ‘topaandeel-
status’ in Japan

1953
Eerste televisie op de commerciële markt

1978
MELSEC-008 PLC op de markt 

1999
Voltooiing van de Subaru telescoop voor 
de faciliteit van het Nationaal Astronomisch 
Observatorium van Japan op de top van 
Mauna Kea, Hawaï
Foto: NAOJ

2011
‘Hayabusa’ Serie E5, houder van het Japanse 
snelheidsrecord voor een trein

Mijlpalen in innovatie
Van onze oprichting tot nu is onze geschiedenis een aaneenschakeling van innovaties op ongeëvenaard 
niveau. En ook in de toekomst zetten we deze traditie van ‘werken aan iets beters’, zoals zo treffend 
verwoord in ons bedrijfsmotto Changes for the better, onverminderd voort.



Eco Changes formuleert de plichten die de Mitsubishi Electric Group zichzelf op het gebied 
van milieumanagement oplegt. Met een breed spectrum van technologieën en oplossingen 
streven we naar een ecologisch georiënteerde maatschappij.

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
http://www.MitsubishiElectric.com


