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Mitsubishi Electric Trane HVAC passa a fornecer clientes de sistemas  
de ar condicionado sem condutas  

 
Condições finais habituais concluídas; Diretor Executivo e  

Diretor Financeiro agora nomeados  

 
Swords, Irlanda e Tóquio, Japão, 18 de maio  de 2018 — A Ingersoll-Rand plc (NYSE:IR), líder 

mundial na criação de ambientes confortáveis, sustentáveis e eficientes e a Mitsubishi Electric 

Corporation (TÓQUIO: 6503), uma empresa líder no fabrico de sistemas tecnologicamente 

avançados de arrefecimento e aquecimento sem condutas e com volume de refrigerante variável 

(VRF), anunciou hoje que o seu empreendimento conjunto está operacional e ao serviço dos 

clientes.   

 

O empreendimento conjunto estabelece a Mitsubishi Electric Trane HVAC US como fornecedor 

líder de sistemas sem condutas ou VRF nos Estados Unidos e em alguns países da América 

Latina. Os sistemas vendidos por este empreendimento conjunto tratam-se de aparelhos de ar 

condicionado Mini-Split, Multi-Split e VRF, altamente eficientes e de velocidade variável e bombas 

de calor para habitações e vários tipos de aplicações comerciais. 

 

Keijiro Hora foi nomeado Diretor Executivo (CEO) e D. Andrew Kelso foi nomeado Diretor 

Financeiro (CFO).  Hora trabalha para a Mitsubishi Electric desde 1981, mais recentemente na 

posição de presidente e diretor executivo da Mitsubishi Electric US, Inc., um cargo que continuará 

a ocupar.  Kelso trabalha para a Ingersoll Rand desde 1995, mais recentemente como líder 

financeiro dos negócios da empresa relativos aos Produtos Industriais.  

 

A Ingersoll Rand e a Mitsubishi Electric Corporation detêm propriedade equivalente da Mitsubishi 

Electric Trane HVAC US.  

 

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e 

conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o 

conteúdo da versão em inglês original. 
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Sobre a Ingersoll Rand 
A Ingersoll Rand (NYSE:IR) melhora a qualidade de vida ao criar ambientes confortáveis, sustentáveis e eficientes. Os 

nossos colaboradores e a nossa família de marcas (incluindo a Club Car
®
, a Ingersoll Rand

®
, a Thermo King

®
 e a Trane

®
 

trabalham em conjunto para melhorar a qualidade e o conforto do ar em habitações e edifícios, bem como o transporte e 

proteção de alimentos e produtos perecíveis e para aumentar a eficiência e produtividade industrial. Somos uma 

empresa global, avaliada em 14 mil milhões de dólares, empenhada num mundo de progresso sustentável e resultados 

duradouros. Para obter mais informações, visite ingersollrand.com. 

 

Sobre a Mitsubishi Electric Corporation 
Com quase 100 anos de experiência no fornecimento de produtos fiáveis e de alta qualidade, a Mitsubishi Electric 

Corporation (TÓQUIO: 6503) é um líder mundial reconhecido na produção, marketing e venda de equipamento elétrico e 

eletrónico utilizado em comunicações e processamento de informação, exploração espacial e comunicações por satélite, 

equipamento eletrónico, tecnologia industrial, equipamento de construção, energia e 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 4431,1 mil milhões de ienes (41,8 mil milhões de dólares americanos*) no ano fiscal que 

terminou a 31 de março de 2018. Para obter mais informações, visite: www.MitsubishiElectric.com *A uma taxa de câmbio 

de 106 ienes por dólar americano, determinada pelo mercado de câmbio de Tóquio a 31 de março de 2018 

 
Sobre a Mitsubishi Electric US, Inc 
A Mitsubishi Electric US, Inc., é uma filial norte-americana da Mitsubishi Electric Corporation, que fabrica e comercializa 

sistemas de aquecimento e de ar condicionado, elevadores e escadas rolantes, sistemas videowall, monitores LCD com 

sinalização digital, impressoras industriais, impressoras de fotografia profissionais e dispositivos semicondutores. Para 

obter mais informações, visite http://us.mitsubishielectric.com/en. 
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