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Centrum Robotyki Mitsubishi Electric w Łodzi 

Dzięki współpracy firmy Mitsubishi Electric z Łódzkim Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego utworzone zostało Centrum Robotyki Mitsubishi 

Electric z siedzibą w Łodzi. Nowopowstała placówka wyposażona jest w wysokiej klasy 

sprzęt Mitsubishi: panele operatorskie HMI, sterowniki PLC, serwowzmacniacze, silniki oraz 

roboty przemysłowe najnowszej generacji, pracujące w sieci CC-Link. Centrum oferuje 

szkolenia i seminaria nie tylko dla pracowników oświaty, ale także dla klientów z branży 

automatyki. Współpraca Mitsubishi Electric z łódzkim centrum przynosi obustronne korzyści 

– firma wzbogaca się o kolejne centrum szkoleniowe w centralnej Polsce, pracownicy 

centrum natomiast mają możliwość korzystania z profesjonalnego wsparcia technicznego oraz 

marketingowego Mitsubishi Electric. 

 

O FIRMIE 

Mitsubishi Electric należy do wiodących na świecie przedsiębiorstw branży 

elektrotechnicznej i elektronicznej. Koncern działa w ponad 120 krajach w zakresie 

automatyki przemysłowej, półprzewodników, produkcji i rozdziału energii, techniki 

komunikacyjnej i informacyjnej, elektroniki rozrywkowej, techniki budowlanej oraz techniki 

lotniczej i kosmicznej. Mitsubishi Electric stawia na innowacyjne produkty o wysokiej 

jakości – również w zakresie automatyzacji produkcji.  

Mitsubishi Electric Europe B.V. jest całkowicie zależną spółką korporacji Mitsubishi 

Electric (Japonia), która szczyci się ponad 30-letnią historią w dziedzinie sprzedaży, usług 

serwisowych i wsparcia na potrzeby automatyki produkcji dla europejskiego rynku. 

 

PRODUKTY 

Mitsubishi Electric Europe B.V. Oddział w Polsce oferuje wysoce zaawansowane 

technologicznie produkty i rozwiązania z dziedziny automatyki przemysłowej: 

 sterowniki PLC - nieustanny postęp techniczny w tej dziedzinie daje użytkownikowi 

możliwość skonfigurowania systemu zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami, 

również w wymaganym przez niego miejscu i czasie. Obecnie linia sterowników 

MELSEC obejmuje: mikrosterowniki ALPHA, sterowniki kompaktowe serii FX, 

sterowniki modułowe serii Q, platforma iQ 



 panele operatorskie HMI - firma oferuje szeroką gamę urządzeń do obsługi 

i wizualizacji systemów automatyzacji przemysłu. Seria produktów HMI zawiera 

pulpity graficzne, pulpity z przyciskami funkcyjnymi i ekranami dotykowymi z serii: 

GOT1000, MAC E oraz IPC1000 

 roboty przemysłowe - zaawansowane roboty MELFA są synonimem szybkości, 

dokładności i kompaktowej formy, a także wysokiej żywotności urządzenia. Roboty 

są stosowane nie tylko w nakładochłonnych zastosowaniach przemysłowych, ale też 

do ochrony wykonywanych procesów pracy i zastępowania sił roboczych. Ponieważ 

oferują w swojej klasie wiodącą funkcjonalność, idealnie nadają się do aplikacji 

z wykorzystaniem małych i średnich robotów. 

 technologia serwo oraz motion - wszystkie systemy sterowania ruchem Mitsubishi 

Electric są wyposażone w pakiety oprogramowania pozwalające na proste 

programowanie i konfigurację. Procesory ruchu przeznaczone są do realizacji 

wieloosiowych systemów sterowania, w których elementem wykonawczym są 

serwonapędy połączone szybką siecią SSCNET umożliwiając dostosowanie się do 

specjalnych wymagań aplikacji. Przykładowo MR-E Super, opracowany przez 

Mitsubishi systemem serwo AC przeznaczony do ogólnych zastosowań, może 

pracować w różnych trybach sterowania, jak np. sterowanie położeniem lub w trybie 

wewnętrznej regulacji prędkości. Dlatego nadaje się do szerokiego zakresu 

zastosowań, jak dokładne pozycjonowanie i płynna regulacja obrotów w obrabiarkach 

i powszechnie stosowanych maszyn przemysłowych (np. maszyny pakujące, 

przetwarzające lub etykietujące). 

 przetwornice częstotliwości - są kluczowym elementem systemów automatyki 

Mitsubishi Electric. Zakres dostępnych mocy zawiera się w przedziale od 0,2 do 630 

kW, obejmując kilka serii przetwornic częstotliwości: FR-D700, FR-E700, FR-A700 

oraz FR-F700. Ze względu na łatwość eksploatacji, przetwornica FR-D700 jest 

szczególnie użyteczna w prostych aplikacjach. Jest to właściwy wybór w przypadku 

zarówno prostych, jak i bardziej wyrafinowanych aplikacji. Typowymi 

zastosowaniami są układy napędowe podajników, taśmociągów, obrabiarek oraz drzwi 

i bram. FR-E700 jest ekonomicznym i niezwykle wszechstronnym rozwiązaniem dla 

szeregu aplikacji, począwszy od maszyn do przemysłu tekstylnego, systemów 

transportu materiałów, a skończywszy na napędach bramowych. Z kolei FR-F700 to 

nowoczesne i inteligentne napędy, które mogą być bezproblemowo zintegrowane 



w kompletnych rozwiązaniach automatyzacji budynków. Nadają się szczególnie do 

pomp i wentylatorów oraz zastosowań o zredukowanym obciążeniu jakimi są na 

przykład urządzenia klimatyzacyjne w technice automatyzacji budynków 

i w przemyśle, w urządzeniach odsysających i nawiewowych oraz w technice 

odwadniania, pompach do wód gruntowych i pomp cieplnych. FR-A700 jest 

połączeniem zaawansowanej funkcjonalności, niezawodnej technologii z maksymalną 

wydajnością i dużą elastycznością. Przetwornice tej serii są niezastąpione 

w wymagających aplikacjach, takich jak: dźwigi, podnośniki, systemy wysokiego 

składowania, wirówki i nawijaki. 

 aparatura niskiego napięcia – firma oferuje kompletną gamę aparatury łączeniowej 

od wyłączników powietrznych i kompaktowych do styczników magnetycznych 

i przekaźników termicznych. 

 sterowanie CNC - wykonane z myślą o pełnej kompatybilności z technologiami na 

całym świecie. Seria M70 odziedziczyła wysoką dokładność - nano technologię 

sterowania naszej popularnej serii M700V, która to jest używana jako przykładowe 

kryterium dla ustalania nowych standardów w przemyśle.  

 

OBSŁUGA KLIENTA 

Mitsubishi Electric Europe B.V. w Polsce ma swoje siedziby w Balicach, Pruszkowie oraz 

Wrocławiu. Firma posiada wykwalifikowany serwis, kadrę inżynierską odpowiedzialną za 

wsparcie techniczne oraz szkolenia dla przemysłu automatyki. Główne obszary działania to 

wszystkie poziomy przemysłu ciężkiego i lekkiego oraz przemysłu elektromaszynowego.     

 

USŁUGI 

 Sprzedaż i dystrybucja sprzętu Mitsubishi Electric na terenie Polski 

 Doradztwo techniczne  

 Szkolenia i konsultacje 

 Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
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32-083 Balice 

tel. 12-630 47 00 

e-mail: mpl@mpl.mee.com 

www.mitsubishi-automation.pl 

 


