
 

1/3 

 

 

 
PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3105 

 

 

 

 

 

 

Questões de clientes Questões da imprensa 

 

Factory Automation Systems 

 

Public Relations Division 

Mitsubishi Electric Corporation Mitsubishi Electric Corporation 

 

mx.MitsubishiElectric.com/en/products/factory-automation/ 

prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp 

www.MitsubishiElectric.com/news/ 

  

 

A Mitsubishi Electric estabelece centros de assistência de AI em Querétaro e 

Monterrei, no México 

Reforçar a rede nacional de manutenção de produtos de automação industrial 

 

TÓQUIO, 12 de maio de 2017 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que a 

sua sucursal mexicana estabeleceu dois novos centros de assistência de automação industrial (AI): o Mexico 

FA Center em Querétaro e o Mexico Monterrey FA Center em Nuevo León. A expansão desta rede permitirá 

à Mitsubishi Electric reforçar e agilizar o apoio ao cliente, bem como a manutenção de produtos de AI no 

México. Ambos os centros começam a funcionar a 15 de maio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No México, o investimento no processo de fabrico é cada vez maior, inclusive nos setores elétrico e 

eletrónico. Espera-se que esta tendência contribua para o aumento da procura de dispositivos de AI e para 

uma vasta gama de serviços relacionados. 
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Atualmente, a Mitsubishi Electric faz a manutenção dos produtos através do Mexico FA Center, na Cidade 

do México, bem como através de uma rede de agentes locais autorizados. Para acompanhar o investimento 

nacional em curso e, ao mesmo tempo, continuar a fornecer serviços de alta qualidade de forma rápida e 

contínua, a empresa decidiu expandir a sua rede de assistência e abrir os centros de AI de Querétaro e 

Monterrei. 

 

Sob as novas disposições, o centro de Querétaro passará a ser o principal centro de AI para o mercado 

mexicano. 

 

Descrição geral 

Nome Mexico FA Center 

Localização Escritório de Querétaro, Mitsubishi Electric Automation, Inc. 

Endereço 
Parque Tecnológico Innovación Querétaro Lateral Carretera Estatal 431, Km 2+200, Lote 91 

Modulos 1 y 2 Hacienda la Machorra, CP 76246, El Marqués, Querétaro, Mexico 

Região Nacional 

Setor 

Formação sobre produtos, pareceres técnicos e propostas de sistemas para os produtos de AI da 

Mitsubishi Electric 

Principais modelos: PLC, inversores, servomotores, HMI e robôs 

Idiomas: espanhol, inglês e japonês 

 

Nome Mexico Monterrey FA Center 

Localização Escritório de Monterrei, Mitsubishi Electric Automation, Inc. 

Endereço 
Plaza Mirage, Av. Gonzalitos 460 Sur, Local 28, Col. San Jerónimo, Monterrey, Nuevo Leon, 

C.P. 64640, Mexico 

Região Norte do México 

Setor 

Formação sobre produtos, pareceres técnicos e propostas de sistemas para os produtos de AI da 

Mitsubishi Electric 

Principais modelos: PLC, inversores, servomotores, HMI e robôs 

Idiomas: espanhol e inglês 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome Mexico City FA Center 

Localização Sucursal mexicana, Mitsubishi Electric Automation, Inc. 

Endereço 
Mariano Escobedo #69, Col. Zona Industrial, 

Tlalnepantla Edo. Mexico, C.P. 54030 

Região Sul do México 

Setor 

Formação sobre produtos, pareceres técnicos e propostas 

de sistemas para os produtos de AI da Mitsubishi 

Electric 

Principais modelos: PLC, inversores, servomotores, 

HMI e robôs 

Idiomas: espanhol e inglês 

N.º Novos nomes Localização 

1 
Mexico City FA Center Cidade  

do México 

2 Mexico FA Center Querétaro 

3 Mexico Monterrey FA Center Monterrei 

Mexico City FA Center, localizado na 

Sucursal mexicana da Mitsubishi Electric 

Automation, Inc. 
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### 

 

Sobre a Mitsubishi Electric Corporation 

Com mais de 90 anos de experiência no desenvolvimento de produtos fiáveis e de alta qualidade,  

a Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) é um líder mundial reconhecido ao nível do fabrico, 

marketing e vendas de equipamento elétrico e eletrónico utilizado em comunicações e processamento de 

informação, exploração espacial e comunicações por satélite, eletrónica de consumidor, tecnologia industrial, 

energia, equipamento de construção e de transporte. Integrando o espírito do seu lema empresarial, Changes 

for the Better, e do seu lema ambiental, Eco Changes, a Mitsubishi Electric procura ser uma empresa 

ecológica líder a nível mundial, enriquecendo a sociedade com tecnologia. A empresa registou vendas de 

grupo consolidadas no valor de 4 238,6 mil milhões de ienes (37,8 mil milhões de dólares*),  no ano fiscal 

que terminou a 31 de março de 2017. Para obter mais informações, visite: 

www.MitsubishiElectric.com 

* A uma taxa de câmbio de 112 ienes para o dólar norte-americano, determinada pelo mercado de câmbio  

de Tóquio a 31 de março de 2017 


