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Společnost Mitsubishi Electric rozšíří výrobu klimatizací v Turecku  

s cílem posílit trh s topnými a klimatizačními systémy v Evropě a Turecku 

 

TOKIO, 27. května 2021 – Společnost Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) dnes oznámila 

investici ve výši 167 milionů tureckých lir (přibl. 18 milionů amerických dolarů) do navýšení výrobní kapacity 

centra společnosti pro výrobu klimatizací v Turecku – závodu Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems 

Manufacturing Turkey (MACT). 

 

Závod Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Manufacturing Turkey 

 

Konečná kombinovaná roční výrobní kapacita nově představených tepelných čerpadel typu vzduch-voda 

(ATW) a pokojových klimatizací dosáhne jednoho milionu jednotek, v porovnání se současnou roční 

kapacitou 500 000 pokojových klimatizačních jednotek. Výroba jednotek ATW bude zahájena v srpnu 2022 

a rozšířená výroba pokojových klimatizačních jednotek začne v říjnu. Plánovaná opatření závodu ohledně 

ochrany životního prostředí budou zahrnovat vybavení pro energeticky úspornou výrobu a elektronickou 

komunikaci.  

 

 

 

 

Tento text je překladem oficiální anglické verze této tiskové zprávy a je poskytován pouze pro referenční a praktické účely. Podrobnosti nebo 

specifické informace naleznete v anglickém originálu. V případě jakýchkoli nesrovnalostí má vždy přednost obsah originální anglické verze. 
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Související informace a cíle 

V souladu s evropskou snahou o dosažení nízké uhlíkové stopy jsou zásobníkové ohřívače na fosilní paliva na 

evropském a tureckém trhu s topnými systémy rychle nahrazovány tepelnými čerpadly a ohřívači vody typu 

ATW. Dále se zvýšila poptávka po klimatizacích v důsledku opatření souvisejících s koronavirem, neboť lidé 

tráví více času doma. Do budoucna se očekává setrvalý růst poptávky po pokojových klimatizacích. Společnost 

Mitsubishi Electric chce nyní tuto poptávku uspokojit spuštěním výroby jednotek ATW a rozšířením výroby 

pokojových klimatizačních jednotek v Turecku a zajistit tak dostatečné dodávky na evropský a turecký trh. 

O závodě MACT 

Prezident Shingo Nonoue 

Sídlo Manisa, Turecko 

Kapitál 
406,2 milionu tureckých lir (přibl. 44 milionů amerických dolarů)  

(vlastnictví: Mitsubishi Electric Corporation – 100 %) 

Plocha areálu Přibl. 60 000 m2 (plocha závodu: přibl. 40 000 m2) 

Obchodní činnost Vývoj a výroba pokojových klimatizačních jednotek 

Zaměstnanci Přibl. 450 

(k dubnu 2021) 

 

### 

 

O společnosti Mitsubishi Electric Corporation 

Se 100 lety zkušeností v poskytování spolehlivých a vysoce kvalitních produktů je společnost Mitsubishi 

Electric Corporation (TOKYO: 6503) uznávaným světovým lídrem ve výrobě, marketingu a prodeji 

elektrických a elektronických zařízení využívaných v informačních a komunikačních systémech, vesmírných 

programech a komunikačních satelitech, spotřební elektronice, průmyslových technologiích, energetice, 

dopravě a stavebních zařízeních. Společnost Mitsubishi Electric obohacuje společnost technologiemi v duchu 

svého hesla „Changes for the Better“ (Změny k lepšímu). Společnost zaznamenala tržby ve výši 4 191,4 

miliardy jenů (37,8 miliardy amerických dolarů*) ve fiskálním roce do 31. března 2021. Další informace jsou 

uvedeny na adrese www.MitsubishiElectric.com 

* Částky v amerických dolarech jsou přepočteny z jenu kurzem /111 = 1 USD, což je přibližný kurz na 

tokijském devizovém trhu k 31. březnu 2021. 

 


