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 تنتهي من بناء مصنع المغناطيس فائق التوصيل  Mitsubishi Electricشركة 

 المتوقع زيادة القدرة اإلنتاجية لتعزيز مبيعات وحدات المغناطيس فائق التوصيلمن 

 

( أنها قد انتهت من بناء مصنع إلنتاج ٣٠٥٦)طوكيو:  Mitsubishi Electric Corporationأعلنت شركة  – ٧٨٣٢مارس  ٣٩طوكيو، 

الخاص بها في أكو، إقليم هيوغو، اليابان. وسيعمل  Transmission and Distribution Systems Centerالمغناطيس فائق التوصيل في 

( ومعدات MRIالتصوير بالرنين المغناطيسي )مصنع أكو على زيادة قدرة الشركة على إنتاج وحدات المغناطيس فائق التوصيل المستخدمة في أجهزة 

 Mitsubishiتصنيع أشباه الموصالت وغير ذلك من األجهزة المتقدمة. وستبدأ عمليات التشغيل بشكل متسلسل خالل الشهر. وتخطط شركة

Electric  بالمئة عن السنة  02زيادة تصل إلى ، ب2221لزيادة مبيعات المغناطيس فائق التوصيل لتصل إلى تسعة مليارات ين بحلول السنة المالية

 بالمئة. 02، مدعومة بزيادة في القدرة الكلية لإلنتاج بما يصل إلى 2210المالية 

 

 

 

 

 

 

أن يتوسع السوق العالمي ألجهزة التصوير بالرنين  Mitsubishi Electricبية المتقدمة باستمرار، تتوقع شركة مع تزايد الحاجة إلى الخدمات الط

بالمئة في المستقبل القريب. وتهدف الشركة إلى االستفادة من هذا التوجه من خالل زيادة قدرتها على إنتاج المغناطيس  0المغناطيسي بمعدل سنوي يبلغ 

 جابة بسرعة وبصورة كاملة للحاجة المحلية والدولية المتنامية.فائق التوصيل لالست

بالمئة بشكل مبدئي من أعلى نسبة للمصانع الحالية بالشركة، معدات إنتاج متقدمة تشمل  22سيستخدم مصنع أكو، والذي سيزيد القدرة اإلنتاجية بنسبة 

بالمئة عن  02عدات التي تتم إضافتها فيما بعد إلى رفع القدرة اإلنتاجية الكلية بنسبة آلة لف ملفات مصممة حديًثا وأفران التجفيف المتقدمة. وستؤدي الم

 .2210السنة المالية 

 مغناطيس فائق التوصيل لجهاز تصوير بالرنين المغناطيسي صورة نموذجية للمصنع الجديد للمغناطيس فائق التوصيل

فاصيل الرسمي لهذا اإلصدار الجديد، وقد تم تزويده للرجوع إليه بسهولة عند الحاجة. يرجى الرجوع إلى النص اإلنجليزي األصلي للحصول على التإن هذا النص ترجمة للنص اإلنجليزي 

 و/أو المواصفات الخاصة. في حال وجود أي تعارض، فيجب اتباع محتوى اإلصدار اإلنجليزي األصلي.
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 جودة اإلنتاج بدرجة كبيرة. من شأنها رفعستوفر المساحات فائقة االتساع مكيفة الهواء والمقاومة لألتربة بيئات نظيفة بصورة كافية 

 Transmission and Distribution Systemsاإلنتاج، التي كانت موزعة في السابق بين ثالثة مباٍن فيكما سيتم دمج مرافق ومكاتب 

Center.في مبنى واحد لتعزيز اإلنتاجية ، 

 مخطط المنشأة الجديدة

 تينوا، أكو، إقليم هيوغو، اليابان ٣٠٦ الموقع

 (٫م ٦٣٦٧٢٦٥)إجمالي المساحة الطابقية:  ٫م ٦٠٫٦٢٥٠ مساحة المبنى

 الهيكل
 إطار من الفوالذ، مكون من طابقين )الطابق الثاني للمكاتب فقط(، مساحات مكيفة الهواء 

 ومقاومة لألتربة

 اإلنتاج والتطوير واإلدارة الغرض

 المنتجات األساسية 
، ومعدات (MRIوحدات المغناطيس فائق التوصيل )ألجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي ) -

 الموصالت، وغير ذلك(تصنيع أشباه 

 نماذج التطوير لوحدات المغناطيس فائق التوصيل عالي الحرارة -

 ٫٥٦٧يبدأ أواخر مارس عام  التشغيل

 تدابير الحفاظ على البيئة

 ( 2COأحدث معدات اإلنتاج لتقليل االنبعاثات السنوية من غاز ثاني أكسيد الكربون ) -
 طًنا مقارنة بالمصانع الحالية ٠٣٢٠بنحو 

 لجميع المناطق والتحكم في اإلضاءة باستخدام مستشعر الحركة LEDإضاءة  -

 عالية الكفاءة مةحز  ممكيفات هواء  -

 تدابير الكفاءة اإلنتاجية
رة حديًثا )أتوماتيكية جزئًيا( -  آلة لف الملفات المطو 

 شاشات رقمية لمراقبة العمليات، وما إلى ذلك -
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  ElectricMitsubishiنبذة عن شركة 

( شركة ٣٠٥٦)طوكيو:  Mitsubishi Electricعاًما من الخبرة في مجال توفير منتجات موثوق بها وعالية الجودة، تعد شركة  ٣٥مع أكثر من 
وتنمية الفضاء رائدة عالمًيا معترف بها في مجال تصنيع وتسويق وبيع المعدات الكهربائية واإللكترونية المستخدمة في معالجة المعلومات واالتصاالت 

وح عبارة واالتصاالت عبر األقمار الصناعية واإللكترونيات االستهالكية والتكنولوجيا الصناعية والطاقة والنقل ومعدات البناء. ومن خالل تبني ر

يقة للبيئة إلثراء المجتمع لتكون شركة صد Mitsubishi Electricالشركة، التغيير نحو األفضل، وعبارتها البيئية، التغييرات البيئية، تسعى شركة 
 ٦٦مليار دوالر أمريكي*( في السنة المالية المنتهية في  ٦٠٢٠مليار ين ) ٩٦٣٩٢٦بالتكنولوجيا. وقد سجلت الشركة مبيعات موحدة للمجموعة بلغت 

 . للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة:٫٥٦٣مارس 
www.MitsubishiElectric.com 

 ٫٥٦٣مارس  ٦٦مريكي، سعر الصرف معطى من قبل سوق طوكيو لتبادل العمالت األجنبية في ين للدوالر األ ٦٦٦*بسعر صرف 


