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Centrum
Doskonałości
Wspieranie
Europy Środkowej
i Wschodniej
Firma Mitsubishi bardzo docenia ważność
regionu
Europy
Środkowej
i Wschodniej wspierając na tym terenie
rozwój
działalność
produkcyjnej.
Umiejętności, wiedza w zakresie procesów produkcyjnych i zaangażowanie
czynią ten region ważną strefą przyszłej
globalnej działalności produkcyjnej.

Polityka firmy Mitsubishi Electric “Globalny Partner – Miejscowy Przyjaciel” zapewnia klientom
łatwy i bezpośredni dostęp do szkoleń i pomocy.

W uznaniu tych zalet oraz dla wsparcia
tego dynamicznego rynku trzecie
Europejskie Centrum Automatyzacji
Produkcji
zostało
umiejscowione
w sercu tego aktywnego regionu. Środkowo i Wschodnioeuropejskie Centrum
Automatyzacji Produkcji (CEE FA Center)

Wielu klientów na całym świecie zna już
zaangażowanie
firmy
Mitsubishi
w zakresie jakości produktu, nowoczesności rozwiązań i obsługi klientów.
Jednakże firma Mitsubishi Electric stale
ulepsza swój poziom obsługi klientów
poprzez wprowadzenie globalnej sieci
Centrów Automatyzacji Produkcji
(Factory Automation - FA).

Globalny partner. Lokalny przyjaciel.
Kraje objęte Środkowo i
Wschodnioeuropejskim Centrum
Automatyzacji Produkcji (CEE FA Center)

Obecnie na całym świecie działa 14 centrów, z czego trzy znajdują się w Europie.
Liczba tych centrów stale wzrasta, przy
czym każde z nich umiejscawiane jest
w regionach wysokouprzemysłowionych.

Środkowo i Wschodnioeuropejskie Centrum
Automatyzacji Produkcji (CEE FA Center)
obsługuje bezpośrednio cztery kraje.

obsługuje region bezpośrednio poprzez
biuro w Pradze w Republice Czeskiej, jak
również biuro pomocnicze w Balichach
koło Krakowa w Polsce.
Podstawowy zespół wsparcia jest
częścią Europejskiej Grupy Wspierającej
(European Support Group - ESG) i stanowi fundament lokalnej działalności dystrybucyjnej.

Nowe Centrum Automatyzacji Produkcji
firmy Mitsubishi Electric w Pradze, Republika
Czeska
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Centrum
Technologii
Centra Automatyzacji Produkcji firmy
Mitsubishi Electric mogą dostarczyć szeroki zakres usług producentom stosującym
obecnie zaawansowane technologie.
Zasadniczo nasze Centra Automatyzacji
Produkcji w całej Europie łączą te podstawowe oferty obsługi z salonami wystawowymi zaawansowanej technologii, gdzie

Uważamy, że ta współpraca inżynierów
miejscowych i japońskich zapewnia
naszym klientom najrozleglejszą sieć
obsługi produktów automatyzacji produkcji firmy Mitsubishi Electric, ułatwiając
naszym klientom szybkie i skuteczne
osiągnięcie wyników.

których celem jest spełnienie specyficznych potrzeb. W przypadku chęci szczegółowego omówienia tego zagadnienia
prosimy o kontakt z nami dla uzyskania
dodatkowych informacji.
■ Obsługa projektu dostosowana do
wymagań klienta
W zależności od potrzeb możemy specyficznych pewien zakres usług dopasowanych do wymagań klienta, włącznie
z obsługą projektu, za pośrednictwem
naszej Grupy ESG oraz Europejskich
Centrów
Automatyzacji
Produkcji.
W przyszłości działalność ta może zostać
uzupełniona poprzez zaangażowanie
miejscowych i partnerów zajmujących się
dystrybucją i integratorów systemu.
■ Obsługa inżynierska
Nasi inżynierowie mogą odpowiedzieć na
zapytania dotyczące produktów automatyzacji produkcji. Ponadto, możemy

Interaktywne centra szkoleniowe
Sala wystawowa technologii w centrum
automatyzacji produkcji w Pradze, Republika
Czeska

można zobaczyć działające najnowsze osiągnięcia i wynalazki automatyzacji.
Centra automatyzacji mogą zaoferować
obszerny zakres usług i pakietów obsługi,
przykładowo:
■ Obsługa wdrażania
Nasze usługi mogą zostać zorganizowane
i prowadzone w sposób umożliwiający
spełnienie prawie każdego poziomu potrzeb. W uzupełnieniu inżynierów pracujących w Centrum Automatyzacji
Produkcji w biurach w Pradze i Balicach,
w całej Europie Środkowej i Wschodniej
posiadamy sieć wykwalifikowanego personelu technicznego od naszych miejscowych partnerów zajmujących się
dystrybucją, którzy mają wieloletnie
doświadczenie.

■ Szkolenie
Szkolenie jest podstawową usługą każdego centrum automatyzacji produkcji.
Organizowane miejscowo szkolenie
dostępne jest w regularnych odstępach
czasu poprzez nasze sieci dystrybucji
i partnerów lub w naszych centrach automatyzacji produkcji. Ten typ regularnych
kursów szkoleniowych oparty jest na standardowych ocenach szkoleniowych
i wykorzystuje szczegółowe testy dotyczącego wyposażenia/systemów w celu
zaspokojenia większości życzeń klientów.
W uzupełnieniu, jesteśmy również w stanie zaoferować szkolenia specjalistyczne
lub dostosowane do wymagań klienta,

Wszystkie naprawy wykonywane są przez wykwalifikowanych i doświadczonych inżynierów

zaproponować najlepszy system i produkt
dla zgłaszanych zastosowań.
■ Technologia
Wiele centrów automatyzacji produkcji
posiada obszerny zakres wystawionych
produktów firmy Mitsubishi, które związane są z automatyzacją – obejmuje on
tworzenie sieci, aplikacje i rozwiązania
samodzielne.
■ Naprawa i serwis
Posiadanie bardzo wykwalifikowanych
inżynierów w każdym centrum automatyzacji produkcji oznacza, że możemy również oferować serwis i naprawy zarówno
miejscowo, jak i organizowane przez
naszą Europejską Grupę Serwisową
(European Service Group). Poprzez wykorzystanie siły wszystkich centrów automatyzacji produkcji, partnerów zajmujących
się dystrybucją oraz serwisem w całej
Europie możemy zapewnić, że nasi klienci
otrzymują elastyczny serwis - wtedy, kiedy
go najbardziej potrzebują.

Serwis i obsługa na całym świecie

www.mitsubishi-automation-cz.com /// www.mitsubishi-automation.hu ///
www.mitsubishi-automation.pl ///
■ Prosta nawigacja
Na poniższych stronach pokazano, jak łatwo jest znaleźć informacje na naszej stronie internetowej

Mapa serwisu
■ Produkty
- Sterowniki logiczne
- Kompaktowe PLC
- Modułowe PLC
- Rozproszone we/wy
- Pulpity operatorskie
- Modemy przem.
- Sieci
- Oprogramowanie
- Przetwornice
- Sterowanie ruchem
- Roboty
- Przełączniki/styczniki
■ Rozwiązania
- Branże
- Zastosowania
■ Serwis
- Wsparcie techniczne
- Szkolenia
- Pobierz
■ Kontact
- Świat
- Europa
- Facty i liczby
- Historia
- Kariera
■ Aktualności
- Targi i imprezy
- Newsletter
■ Prasa
- Latest News
- Product News
- Case Studies
- Press Contacts
■ MyMitsubishi
Serwis Moje Mitsubishi
dostępny jest w następujących językach:

■ Technologia automatyzacji firmy Mitsubishi na
pierwszy rzut oka: W tej
sekcji znajduje się punkt
początkowy dostępu do
szczegółowych informacji
o produktach we wszystkich kategoriach.

■ Sekcja Kontakt jest to
miejsce, do którego
należy się udać w przypadku, gdy potrzebne są
adresy przedstawicieli
firmy Mitsubishi na
danym terenie i sieci
sprzedaży w Europie
i na całym świecie.

■ Ponownie opracowana
sekcja Prasa zawiera
najnowsze wydania prasowe, a dziennikarze mają
pierwszeństwo dostępu
do nowych wiadomości,
jak również odnośniki do
obszernego materiału
wprowadzającego.

■ MyMitsubishi – internetowy portal informacyjny
z dodatkowymi usługami
dla użytkowników zarejestrowanych.

Europejskie Centra
Automatyzacji Produkcji
CEE FA Center
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Avenir Business Park,
Radlicka 714/113a
158 00 PRAHA 5,
Republika Czeska
Tel: +420- (0)251 / 551 471

Partnerzy zajmujący się
dystrybucją
European FA Center
Republika Czeska
Mitsubishi Electric Europe B.V. Autocont Control Systems
Gothaer Str. 8
S.R.O.
D-40880 Ratingen
Jelinkova 59/3
Niemcy
CZ-721 00 Ostrava Svinov
Tel: +49 (0) 2102-486-0
Tel: + 420 (0)59 / 5691 150
Training: +49 (0) 2102 486 1880 ROB INV LVS PLC SRV

CEE FA Satellite
MPL
Ul. Krakow 50
PL-32-083 Balice
Polska
Tel: +48 (0)12 / 630 47 00

UK FA Center
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Travellers Lane
Hatfield Herts. AL108XB. UK
Tel: +44 (0) 17 07 27 6100
Training: +44 (0) 17 07 27 89 16

B:TECH A.S.
Na Ostrove 84
CZ - 58001 Havlickuv Brod
Tel: +420 (0)569 / 408 841
ROB INV LVS PLC SRV

Partnerzy serwisowi
Węgry
AXICONT AUTOMATIKA KFT.
Reitter F. U. 132
HU-1131 Budapest
Tel: +36 (0)1 / 412-0882
ROB

Polska
MPL TECHNOLOGY SP. Z O.O.
Ul. Krakowska 50
PL-32-083 Balice
Tel: +48 (0)12 / 630 47 00
ROB INV LVS PLC SRV

MELTRADE LTD.
Fertő utca 14.
HU-1107 Budapest
Tel: +36 (0)1 / 431-9726
INV LVS PLC SRV

Slovakia
AUTOCONT CONTROL S.R.O.
Radlinského 47
SK - 02601 Dolný Kubín
Tel: +421 (0)43 / 5868 210
ROB INV LVS PLC SRV

CS MTRADE SLOVENSKO, S.R.O.
Vajanskeho 58,
SK - 92101 Piestany
Tel: +421-33-7742-760
ROB INV LVS PLC SRV

Republika Czeska
Precision Tools Service
Czech S.R.O.
Na Radosti 399
15521 Praha 5
Tel: +420-225-020-405
Węgry
Areva hangaria Kft.
Zalatnai Street 2
HU-1125 Budapest
Tel: +36-1-487-72-35
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