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Mitsubishi Electric postaví v České republice nový výrobní závod se 

zaměřením na motory a invertory pro elektrické vozy 

Podpoří tak expanzi výroby komponentů využívaných v elektrických a hybridních vozech 

v Evropě  

 

TOKYO/SLANÝ, 7. března 2019 – Společnost Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) 

dne 6. března oznámila zahájení výstavby nové výrobní haly v areálu dceřiné firmy MITSUBISHI 

ELECTRIC AUTOMOTIVE CZECH, s.r.o (MEAC) ve Slaném. Nová továrna umožní firmě MEAC 

zvýšit objem výroby systémů pro elektrické vozy, především klíčového integrovaného startéru 

generátoru (dále ISG) pro 48 V hybridní vozy*. Do budoucna se totiž u těchto vozů očekává rapidní 

nárůst poptávky. 

 

Společnost Mitsubishi Electric rozšiřuje své evropské podnikání vývojem portfolia pokročilých 

automobilových součástek. Využívá při tom maximálně své know-how v oblasti automobilového 

průmyslu. Jde především o produkty z oblasti elektroniky, autonomního řízení vozidel a motorů 

s vysokou hustotou vinutí. 

 

*Více informací o novém ISG naleznete http://www.mitsubishielectric.com/news/2017/1026-b.html ( 26. října 

2017) 

 

Základní informace o nové továrně společnosti MEAC 

 

Místo Slaný, Česká republika 

Typ budovy Jednopodlažní s podlahovou plochou 9880 m2 

Činnost Výroba motorů a invertorů pro vozidla s elektrickým pohonem 

Zahájení činnosti Duben 2020 

Opatření v oblasti 

ochrany životního 

prostředí 

LED osvětlení, značkové chladící médium společnosti Mitsubishi 

Electric pro chladící a ventilační systémy, médium i celý systém 

mají minimální vliv na globální oteplování  
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O společnosti MEAC (leden 2019) 

Zástupce Shigeru Shiroyama 

Počet zaměstnanců 423 

Lokace Politických vězňů 1564, 274 01, Slaný, Česká republika 

Investiční poměr 
Mitsubishi Electric Corporation 90 % 

Mitsubishi Electric Europe, B.V. 10 % 

Kapitál 350.000.000 Kč 

Hlavní produkty 
Výroba a prodej ISG, alternátorů, startérů, elektromotorů pro elektrické 

posilovače řízení a řídících jednotek 

 

 

O Mitsubishi Electric Corporation 

 

Společnost Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) má téměř 100letou zkušenost 

s poskytováním spolehlivých a vysoce kvalitních výrobků. Je uznávanou vedoucí firmou ve výrobě 

a prodeji elektrických a elektronických zařízení používaných v oblasti zpracování informací 

a komunikace, satelitní komunikace, spotřební elektroniky, průmyslové technologie, energii, dopravě 

a stavebním vybavení. Více informací naleznete na www.MitsubishiElectric.com 
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