Mitsubishi Electric przejmuje szwajcarską
ASTES4 SA
Ratingen, Niemcy, 3 sierpnia 2018 r.

Strategiczne przejęcie firmy ASTES4 SA dostarczającej systemy
automatycznego sortowania blachy dla wycinarek laserowych
wzmocni globalną pozycję Mitsubishi Electric.

Pochodząca ze Szwajcarii firma ASTES4 SA (ASTES4) zajmuje się
projektowaniem,

produkcją

i

sprzedażą

zautomatyzowanych

systemów sortowania blachy dla wycinarek laserowych. Dzięki
temu, że firma będzie teraz w pełni zależna, klienci na całym świecie
skorzystają

na

kompleksowej

oferty

i

integracji

systemów

automatycznego sortowania ASTES4 z technologią laserowej
obróbki blach Mitsubishi Electric.

Na laserową obróbkę blachy składa się załadunek materiału, cięcie
laserowe, odbiór wyciętych elementów i ich odstawienie z sortowaniem.
Niedobór wykwalifikowanego personelu w zakładach produkcyjnych na
całym

świecie

i

wyższa

wydajność

laserowych

technologii

światłowodowych przekładająca się na większy wolumen produkcji tylko
zwiększyły globalne zapotrzebowanie na systemy sortowania. Znaczny
wzrost produktywności był też możliwy dzięki automatyzacji laserowej
obróbki blach, w tym procesów przed i po cięciu materiału.

Firma ASTES4 oferuje w pełni zautomatyzowane oraz elastyczne
rozwiązania dla wielu różnych

materiałów, wykorzystując własną,

opatentowaną technologię i wykwalifikowaną kadrę inżynierów którzy
kompleksowo integrują systemy automatyki.

Dzięki temu przejęciu spółka Mitsubishi Electric udoskonali i poszerzy
portfel oferowanych systemów o rozwiązania do sortowania laserowo
ciętych blach, dostarczając swym klientom w pełni integrowaną
technologię ograniczającą zakres manualnych operacji wymaganych
przy załadunku, rozładunku i sortowaniu, i umożliwiającą zwiększenie
wydajności.

Profil ASTES4
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Dyrektor
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Październik 2013 r.

Prowadzona
działalność

Projektowanie, produkcja i
sprzedaż zautomatyzowanych
systemów sortowania do
wycinarek laserowych

Siedziba: Via Passeggiata, 3A
- 6828 BALERNA, Szwajcaria

Uwaga:
Przekonaj się, jak Mitsubishi Electric jest w stanie zaspokajać aktualne
zapotrzebowanie na systemy automatyki:
pl3a.mitsubishielectric.com/fa/pl/solutions

Podpis do zdjęcia:

Zdjęcie

1:

Dzięki

strategicznemu

przejęciu

specjalistycznej

szwajcarskiej firmy ASTES4 SA wycinarki laserowe Mitsubishi Electric (
maszyna po lewej stronie) są teraz globalnie dostępne z całkowicie
zintegrowanym automatycznym systemem sortowania firmy ASTES4 (na
ilustracji po prawej).
[Źródło: Mitsubishi Electric Corporation, Japonia]

Grafika lub grafiki dołączane do tego komunikatu prasowego są
przeznaczone wyłącznie do celów redakcyjnych i są chronione prawami
autorskimi. Ta grafika lub te grafiki mogą być wykorzystywane wyłącznie
z niniejszym komunikatem prasowym, a wszelkie inne użycie jest
zabronione.
Uwaga do wydawcy: jeżeli potrzebują Państwo tego tekstu w innym
języku, to prosimy o kontakt z panem Philipem Howem z DMA Europa –
philip@dmaeuropa.com.

Profil Mitsubishi Electric
Z niemal 100 letnim doświadczeniem jako dostawcy niezawodnych
produktów wysokiej jakości spółka Mitsubishi Electric Corporation
(TOKYO:6503) jest uznanym światowym liderem w produkcji oraz
marketingu i sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego
stosowanego w branżach przetwarzania informacji i komunikacji,
przestrzeni kosmicznej i komunikacji satelitarnej, elektroniki użytkowej,
technologii przemysłowej oraz w rozwiązaniach dla sektora
energetycznego, transportowego i sprzętu budowlanego.
Spółka osiągnęła w roku rozliczeniowym zakończonym 31 marca 2018
r. sprzedaż skonsolidowaną dla całej grupy w wysokości 4.4444,1
miliarda jenów (41,9 miliarda dolarów amerykańskich według IFRS)).
Nasze biura sprzedaży, centra badań i rozwoju i zakłady produkcyjne
są rozmieszczone w ponad 30 krajach.

Polski

oddział

Mitsubishi

Electric

Europe,

Factory Automation

(automatyka przemysłowa) mieści się w Balicach, w pobliżu Krakowa.
Jest to część europejskiej grupy biznesowej Factory Automation,
z siedzibą w Ratingen (Niemcy), która należy do Mitsubishi Electric
Europe B.V, spółki zależnej w całości należącej do Mitsubishi Electric
Corporation (Japonia).
Polski oddział Factory Automation zarządza sprzedażą, serwisem oraz
wsparciem

technicznym

dla

całej

sieci

lokalnych

placówek

i

dystrybutorów w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, obejmującym
m.in. Czechy, Węgry, Słowację, Rumunię, Bułgarię oraz inne państwa
bałkańskie.
*Zastosowany kurs wymiany: 106 jenów = 1 dolar amerykański, ostatnia aktualizacja dnia 31 marca 2018 r.
(Źródło: Tokyo Foreign Exchange Market)
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