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 VI/VCBتقوم ببناء مصنع متكامل إلنتاج قواطع التيار الكهربي  Mitsubishi Electricشركة 

 حلول إنتاج فعالة ستلبً الطلب العالمً المتنامً، وستزٌد فً نفس الوقت من حصة الشركة فً السوق  

 

( الٌوم عن عزمها بناء مصنع متكامل ٣٠٥٦)طوكٌو:  Mitsubishi Electric Corporationأعلنت شركة  –  ٢٨٠٢مارس  ٢طوكيو، 

( فً مركز أنظمة توزٌع الطاقة لدٌها فً ماروغامه بالٌابان. ومن المقرر أن ٌبدأ VCB( والقواطع المفرغة من الهواء )VIإلنتاج قواطع العزل )

الفعال االبتكاري  اإلنتاج  لتحقٌق e-F@ctoryصلً  . وستستفٌد الشركة من الخبرة المكتسبة من المفهوم األ٨٥٠٢العمل فً شهر ٌولٌو لعام 

ملٌار ٌن بحلول عام  ٠٨لتبلغ  VCBوقواطع  VIأن تزٌد مبٌعات قواطع  Mitsubishi Electricالقائم على إنترنت األشٌاء. وتتوقع شركة 

٨٥٨٠. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VI/VCBصورة تخٌلٌة للمصنع المتكامل إلنتاج 

 

ا على المدى المتوسط والطوٌل، بسبب التزاٌد فً إنتاج معدات الطاقة المتجددة وتجدٌد  VI/VCBلى منتجات من المتوقع أن ٌزداد الطلب ع ًٌ عالم

فً  Mitsubishi Electricوسٌساهم المصنع الجدٌد التابع لشركة  معدات التوزٌع فً مرافق الطاقة والسكك الحدٌدٌة والمصانع وما إلى ذلك.

ونتٌجة لذلك، تتوقع الشركة زٌادة الحصة السوقٌة الخاصة  .VI/VCBضمان القدرة اإلنتاجٌة المطلوبة وزٌادة القدرة التنافسٌة لها فً سوق قواطع 

ول على اإلنجلٌزي الرسمً لهذا اإلصدار الجدٌد، وقد تم تزوٌده للرجوع إلٌه بسهولة عند الحاجة. ٌرجى الرجوع إلى النص اإلنجلٌزي األصلً للحصإن هذا النص ترجمة للنص 

 التفاصٌل و/أو المواصفات الخاصة. فً حال وجود أي تعارض، فٌجب اتباع محتوى اإلصدار اإلنجلٌزي األصلً.
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 بها باإلضافة إلى تطوٌر األسواق الجدٌدة على الصعٌد العالمً.

تطورة لوضع تصور للمعلومات والدمج مع أنظمة تنفٌذ تصنٌعً ذات الخاص بالشركة من استخدام التقنٌات الم e-F@ctoryٌستفٌد مفهوم 

ن.  سٌعمل المصنع الجدٌد على تفعٌل هذه الخبرة لتوحٌد معلومات اإلنتاج، بدًءا باستالم الطلب ومروًرا بالتجمٌع مستوى عاٍل من أجل إنتاج محسَّ

لتحسٌن  e-F@ctoryعلى ذلك، فإنه سٌتم استخدام مبادرات مفهوم ووصوالً إلى الشحن، من أجل تعزٌز اإلنتاجٌة وجودة المنتج. وعالوة 

 وتقلٌص مدتها. اإلنتاجسرعات دورة 

 

، والتً تكون متناثرة داخل مركز أنظمة VCBومصانع تجمٌع قواطع  VIسٌتم زٌادة وقت التشغٌل وذلك عن طرٌق دمج إنتاج الشركة لقواطع 

ل األثر البٌئً وخفض استهالك هذه العملٌات للطاقة وذلك باستخدام معدات توفٌر الطاقة األحدث سٌعمل المصنع الجدٌد على تقلٌ توزٌع الطاقة.

 والمعرفة االفتراضٌة لفقد الطاقة.

 

 VI/VCBمصنع إنتاج قواطع 

 تشو، ماروغامه، والٌة كاجاوا، الٌابان-هوراي ٢ الموقع

 تقرًٌبا ٨م ٠٠٨٥٥ المبنى

 الفوالذمبنى من طابقٌن بإطار من  الهٌكل

 ٨٥٠٢مارس  وضع حجر األساس

 ٨٥٠٢ٌناٌر  االكتمال

 ٨٥٠٢ٌولٌو  بدء عملٌة اإلنتاج

 اإلنتاج ومنطقة االختبار والمقر ومنطقة التصمٌم المرافق الرئٌسٌة

 

### 
 

 Mitsubishi Electricنبذة عن شركة 

( شركة ٣٠٥٦)طوكٌو:  Mitsubishi Electricعاًما من الخبرة فً مجال توفٌر منتجات موثوق بها وعالٌة الجودة، تعد شركة  ٠٥مع أكثر من 
ا معترف بها فً مجال تصنٌع وتسوٌق وبٌع المعدات الكهربائٌة واإللكترونٌة المستخدمة فً معالجة المعلومات واالتصاالت وت ًٌ نمٌة رائدة عالم

بنً روح فضاء واالتصاالت عبر األقمار الصناعٌة واإللكترونٌات االستهالكٌة والتكنولوجٌا الصناعٌة والطاقة والنقل ومعدات البناء. ومن خالل تال

ة إلثراء لتكون شركة صدٌقة للبٌئ Mitsubishi Electricعبارة الشركة، التغٌٌر نحو األفضل، وعبارتها البٌئٌة، التغٌٌرات البٌئٌة، تسعى شركة 
ملٌار دوالر أمرٌكً*( فً السنة المالٌة  ٦٢٣٢ملٌار ٌن ) ٠٦٠٠٣٦المجتمع بالتكنولوجٌا. وقد سجلت الشركة مبٌعات موحدة للمجموعة بلغت 

 . للمزٌد من المعلومات تفضل بزٌارة:٨٥٠٣مارس  ٦٠المنتهٌة فً 
www.MitsubishiElectric.com 

 ٨٥٠٣مارس  ٦٠سعر الصرف معطى من قبل سوق طوكٌو لتبادل العمالت األجنبٌة فً ٌن للدوالر األمرٌكً،  ٠٠٦*بسعر صرف 

 

 


