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Mitsubishi Electric  تستثمر في شركةAkribis Systems Pte Ltd 

 تهدف إلى تعزيز حلول األتمتة الصناعية التي تتضمن األنظمة المعززة الخطية

 

 ( اليوم أنها حصلت على حصة في شركة ٦٥٠٣)طوكيو:  Mitsubishi Electricأعلنت شركة  – ۲٠١٩يونيو  ۸١ طوكيو،

)Akribis Systems Pte Ltd (Akribis٢ والمراحل الخطية ١، وهي شركة مقرها سنغافورة لصناعة المحركات المعززة الخطية ، 

نتجات األتمتة ، من خالل دمج أنظمة المعزازات لديها ومMitsubishi Electricلتعزيز حلول األتمتة الصناعية للسوق العالمية. تهدف 

، إلى تلبية االحتياجات المتزايدة للمواصفات العالية والتصنيع عالي الدقة للمنتجات التي Akribisالصناعية األخرى مع تشكيلة منتجات 

 لتلبية الطلب الناتج عن األعمال المتعلقة بإنترنت األشياء. 5Gتستخدم تقنيات جديدة مهمة مثل 
 محرك دفع مباشر مدمج في معدات اإلنتاج لتحقيق سرعة عالية وتحكم دقيق في الحركة ١
 منتج يجمع بين األدلة الخطية ومراحل التركيب ٢ 

 Akribis Systems Pte Ltdحول شركة  

 Akribis Systems Pte Ltd اسم الشركة 

 ليو يونغ بنغ المدير التنفيذي

 Techplace II Ang Mo Kio Ave 5 #01-05, Singapore 569876  5012 الموقع

 ٢٠٠٤أغسطس  تاريخ اإلنشاء

 مليون دوالر سنغافوري ۰٫٥ رأس المال

 (٢٠١٩)اعتباًرا من مايو  ٧٠٤ الموظفون

 تصميم وتصنيع وبيع المراحل الخطية والمكونات ذات الصلة األعمال

 /http://www.akribis-sys.com الموقع اإللكتروني

 

 

 

 

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

 التفاصيل و/أو المواصفات الخاصة. في حال وجود أي تعارض، فيجب اتباع محتوى اإلصدار اإلنجليزي األصلي.

 MITSUBISHI ELECTRICشركة 

 قسم العالقات العامة
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 معلومات عامة

لخطية نظًرا لتصغير حجم الهواتف الذكية وفعاليتها العالية واالعتماد السريع للمركبات الكهربائية، فإن محركات المعززات الخطية والمراحل ا

يتزايد عليها الطلب بشكل مستمر حتى يتم استخدامها في معدات تصنيع أشباه الموصالت وشاشات العرض المسطحة وبطاريات أيون الليثيوم 

على نطاق واسع في العديد من  Mitsubishi Electricإلى ذلك لتحقيق زيادة في اإلنتاجية والدقة. وتم اعتماد أنظمة المعززات من شركة  وما

، وهو أول نظام MELSERVO-J5مرافق اإلنتاج حول العالم بسبب تشكيلة منتجات األتمتة الصناعية القوية للشركة، والتي تتضمن سلسلة 

، شبكة الجيل التالي الصناعية المفتوحة. وتهدف شركة CC-Link IE TSN( يستخدم لألغراض العامة ويدعم ACمتناوب ) معزز ذو تيار

Mitsubishi Electric من خالل استثمارها في شركة ،Akribis والتي تتمتع بحصة كبيرة من السوق العالمية لمحركات المعززات ،

وتعزيز حلول األتمتة الصناعية الخاصة بها، والجمع بين أنظمة  e-F@ctory3مها في نهج الخطية والمراحل الخطية، إلى تسريع تقد

 الواسعة وقدرات التخصيص المرنة. Akribisالمعززات الخاصة بها وغيرها من منتجات األتمتة الصناعية مع تشكيلة منتجات 
 نتها.حل متكامل يعتمد على األتمتة الصناعية وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لتقليل التكلفة اإلجمالية الخاصة بتطوير المنتجات وإنتاجها وصيا ٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Mitsubishi Electricعالمتين تجاريتين مسجلتين لشركة  e-F@ctoryو MELSERVOتعد كل من 

CC-Link IE TSN  ،هي ملكية خاصة لمجموعة الشبكة المفتوحة المستقلةCC-Link Partner Association. 

 تعد أسماء المنتجات والشركات األخرى الواردة في هذا النص عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لكل مؤسسة ذات صلة.

 

### 
 

 Mitsubishi Electricنبذة عن شركة 

)طوكيو:  Mitsubishi Electricعام من الخبرة في مجال توفير منتجات موثوق بها وعالية الجودة، تعد شركة  ١٠٠مع ما يقرب من 
( شركة رائدة عالمًيا معترف بها في مجال تصنيع وتسويق وبيع المعدات الكهربائية واإللكترونية المستخدمة في معالجة المعلومات ٦٥٠٣

ات واالتصاالت وتنمية الفضاء واالتصاالت عبر األقمار الصناعية واإللكترونيات االستهالكية والتكنولوجيا الصناعية والطاقة والنقل ومعد
 Mitsubishi Electricالبناء. ومن خالل تبني روح عبارة الشركة، التغيير نحو األفضل، وعبارتها البيئية، التغييرات البيئية، تسعى شركة 

 مليار دوالر أمريكي*( ٤٠٫٧مليار ين ) ٤٥١٩٫٩لتكون شركة صديقة للبيئة إلثراء المجتمع بالتكنولوجيا. وقد سجلت الشركة إيرادات بمقدار 
 . للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة:٢٠١٩مارس  ٣١في السنة المالية المنتهية في 

www.MitsubishiElectric.com 
 ٢٠١٩مارس  ٣١يًنا للدوالر األمريكي، وهو سعر الصرف الُمعطى من قبل سوق طوكيو لتبادل العمالت األجنبية في  ١١١*بسعر صرف 

 Mitsubishi Electricنظام المعزز من شركة  Akribisمحركات المعززات الخطية والمراحل الخطية الخاصة بشركة 


