
   

 

Kedves Ügyfelünk 

Örömmel értesítjük, hogy útjára bocsátottuk első hírlevelünket. A 
jövőben rendszeresen fogunk jelentkezni, hogy tájékoztassuk Önt a 

Mitsubishi Electric világának újdonságairól. 

Termékportfóliónk hagyományos és jól ismert elemei mellett 
bemutatjuk újdonságainkat, valamint olyan belső információkat 
fognak megosztani szakértőink, amellyel magasabb szintre tudja 
emelni a termelési folyamatok automatizálását a robotika, a 

digitalizáció és a Mitsubishi termékek segítségével. 
 

ME Academy program 

  

A Mitsubishi Electricnél kiemelt figyelmet fordítunk az oktatásokra, 
hiszen az így átadott tudás lehetőséget ad a felhasználóknak 
termékeink és rendszereink valamennyi funkciójának 
hasznosítására, hogy fokozhassák a termelés hatékonyságát és 
biztonságát. Ezért hoztuk létre az ME Academy programot, mely 
egy új, struktúráltabb módja a műszaki szakemberek képzésének a 
budaörsi központunkban. 

Képzéssorozatunk részeként májusban robot alapképzést 
rendezünk, melynek célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a robotok 
működési alapjait, illetve kezelését a RT Toolbox 3 szoftver 

alkalmazásával. 

Tekintse meg képzésnaptárunkat 

Robot alapképzés - további információk  

 

 

Leendő mérnököket képzünk 

  

A XXVII. Országos Ajtonyi István Irányítástechnikai Programozó 
Verseny arany támogatójaként, az eredményhirdetésen örömmel 
adtuk át a felajánlott PLC Demo Set-eket a Miskolci Egyetem 
csapatának, akik a második, illetve a Szegedi Tudományegyetem 
Természettudományi és Informatikai Kar csapatának, akik a 
harmadik helyen végeztek.  

https://xynj2.mjt.lu/lnk/CAAAAtnRbdoAAAAAAAAAACOW2RIAAAABASwAAAAAABg4iQBie43D3vpCYmv5SW-mJ1KcmCLzgAAXkIY/3/GTp-ccYQWBetY-Z03Z7tlQ/aHR0cHM6Ly9odS5taXRzdWJpc2hpZWxlY3RyaWMuY29tL2ZhL3RyYWluaW5nLWNhbGVuZGFy
https://xynj2.mjt.lu/lnk/CAAAAtnRbdoAAAAAAAAAACOW2RIAAAABASwAAAAAABg4iQBie43D3vpCYmv5SW-mJ1KcmCLzgAAXkIY/4/BrEilVFfmYRKvKzQ1w1ltA/aHR0cHM6Ly9mYi5tZS9lLzN3TnZvZ2o5ZA
https://xynj2.mjt.lu/lnk/CAAAAtnRbdoAAAAAAAAAACOW2RIAAAABASwAAAAAABg4iQBie43D3vpCYmv5SW-mJ1KcmCLzgAAXkIY/1/clpj5TigemX8ba3wn5T_xg/aHR0cHM6Ly9odS5taXRzdWJpc2hpZWxlY3RyaWMuY29tL2ZhL2h1X2h1
https://xynj2.mjt.lu/lnk/CAAAAtnRbdoAAAAAAAAAACOW2RIAAAABASwAAAAAABg4iQBie43D3vpCYmv5SW-mJ1KcmCLzgAAXkIY/2/CCTlSnaYDMXKdQ6BE-7WIQ/aHR0cHM6Ly9odS5taXRzdWJpc2hpZWxlY3RyaWMuY29tL2ZhL3N1cHBvcnQvdHJhaW5pbmc
https://xynj2.mjt.lu/lnk/CAAAAtnRbdoAAAAAAAAAACOW2RIAAAABASwAAAAAABg4iQBie43D3vpCYmv5SW-mJ1KcmCLzgAAXkIY/5/oo1PKAw6BZiZ22vH8cOBvw/aHR0cHM6Ly9nYW1mLnVuaS1uZXVtYW5uLmh1L3h4dmlpLW9yc3phZ29zLWFqdG9ueWktaXN0dmFuLWlyYW55aXRhc3RlY2huaWthaS1wcm9ncmFtb3pvLXZlcnNlbnkv


Tudj meg többet 

 

 

 

MAGE Járműipar 2022 
konferencia 

Az áprilisban lezajlott Portfolio 
MAGE Járműipar 2022 
konferencián partnerünkkel, a 4iG-
vel együttesen jelentünk meg. Az 
eseményen szakemberek 
változatos előadásai alapján 
érdekes információkat tudhattunk 
meg többek között a 
technológiaváltársól, az 
elektomobilitásról, illetve a gyártás 

jövőjéről is. 

Olvass tovább  

 

 

  
 

HTS létesítmény a New York-i MUSE Design 
Competition aranyérmével 

  

Az első nagy teljesítményű laboratórium, amelyet tervezési díjjal 
ismertek el. Futurisztikus HTS létesítményünket a New York-i 
MUSE Design Competition arany érmesének hirdették ki. 

Olvass tovább 

 

 

Szeretne többet megtudni megoldásainkról? 

  

Lépjen kapcsolatba velünk  

 

Tekintse meg weboldalunkat, és kövessen minket a közösségi oldalakon 

  

  

  

  

  

 

 

Mitsubishi Electric Europe B.V. Magyarországi Fióktelep 

2040 Budaörs, Szabadság út 117 

Tel.: +36 70 3322 372 

  

hu.mitsubishielectric.com/fa 
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