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Mitsubishi Electric investe na Akribis Systems Pte Ltd 

O objetivo é reforçar as soluções de automação industrial de sistemas servo lineares 

 

TÓQUIO, 18 de junho de 2019 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que 

adquiriu uma participação no capital da Akribis Systems Pte Ltd (Akribis), um fabricante de motores servo 

lineares
1
 e fases lineares

2
 sediado em Singapura, para reforçar as suas soluções de automação industrial no 

mercado global. Ao integrar os respetivos sistemas servo e outros produtos de automação industrial com a 

linha de produtos da Akribis, a Mitsubishi Electric visa atender às crescentes necessidades de fabrico de alta 

especificação e alta precisão de produtos utilizando novas tecnologias críticas, tais como 5G, para dar 

resposta à procura gerada pelas empresas relacionadas com a IoT. 
1 Um motor de transmissão direta que é incorporado em equipamentos de produção para realizar um controlo de movimentos 

preciso e de alta velocidade  
2 Um produto que combina guias lineares e fases de montagem  

Sobre a Akribis Systems Pte Ltd  

Nome da empresa Akribis Systems Pte Ltd 

Diretor executivo Leow Yong Peng 

Localização 5012 Techplace II Ang Mo Kio Ave 5 #01-05, Singapura 569876 

Fundação Agosto de 2004 

Capital 0,5 milhões de SGD 

Funcionários 704 (em maio de 2019) 

Setor Design, fabrico e vendas de fases lineares e componentes relacionados 

Website http://www.akribis-sys.com/ 
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Enquadramento 

Devido à miniaturização e alta funcionalidade dos smartphones e à adoção acelerada dos veículos elétricos, 

os motores servo lineares e as fases lineares são cada vez mais procuradas para utilização em equipamentos 

de produção de semicondutores, ecrãs planos, baterias de iões de lítio, etc. para alcançar maior produtividade 

e precisão. Os sistemas servo da Mitsubishi Electric têm sido amplamente adotados em várias instalações de 

produção de todo o mundo devido à forte linha de produtos de automação industrial, que inclui a série 

MELSERVO-J5, o primeiro sistema servo CA de utilização geral compatível com a CC-Link IE TSN, a rede 

industrial aberta da próxima geração. Através do investimento na Akribis, que tem uma quota elevada no 

mercado global de motores servo lineares e fases lineares, a Mitsubishi Electric visa acelerar o avanço do 

e-F@ctory
3
 e reforçar a totalidade das soluções de automação industrial, combinando os próprios sistemas 

servo e outros produtos de automação industrial com a linha de produtos ampla e as capacidades de 

personalização flexíveis da Akribis. 
3 Uma solução integrada com base na automação industrial e nas tecnologias da informação para reduzir o custo total de 
desenvolvimento, produção e manutenção de produtos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALSERVO e e-F@ctory são marcas comerciais registadas da Mitsubishi Electric Corporation. 

CC-Link IE TSN é propriedade da associação independente de rede aberta, CC-Link Partner Association. 

Outros nomes de empresas e de produtos mencionados neste texto são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas de 

cada organização respetiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motor servo linear e fase linear da Akribis Sistema servo da Mitsubishi Electric 
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### 

 

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 um rendimento de 4 519,9 mil 

milhões de ienes (40,7 mil milhões de dólares*), no ano fiscal que terminou a 31 de março de 2019. Para 

mais informações: 

www.MitsubishiElectric.com 

*A uma taxa de câmbio de 111 ienes por dólar americano, determinada pelo mercado de câmbio  

de Tóquio a 31 de março de 2019 


