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Otwarcie nowego centrum technologiczno-
edukacyjnego Mitsubishi Materials
Firma Mitsubishi Materials otworzyła nowe centrum 
technologiczne – MTEC (Mitsubishi Technology & Education 
Centre) pod Stuttgartem. Ośrodek mieści się w nowoczesnym 
dwukondygnacyjnym budynku, a ceremonia jego otwarcia 
odbyła się 4 czerwca 2019 r.

Nowoczesna placówka powstała w celu zaspokojenia 
bieżących i przyszłych potrzeb Mitsubishi w zakresie rozwoju 
umożliwiającego oferowanie klientom gotowych rozwiązań 
do skrawania metali. Aby to umożliwić, MTEC wyposażono 
w najbardziej zaawansowane tokarki, frezarki i obrabiarki 
typu szwajcarskiego, w tym 5-osiowe centrum obróbcze. 
Pracę nowych maszyn wspomagają zaawansowane 
współrzędnościowe maszyny pomiarowe, urządzenia  
do kontroli jakości oraz sprzęt do ustawiania narzędzi.

Yutaka Tanaka, prezes MMC Hardmetal Europe (Holdings) 
GmbH (europejski oddział Mitsubishi Materials Metalworking 
Solutions Company) powiedział: „Jesteśmy przekonani, 
że wspaniała nowa placówka pozwoli nam nawiązywać 
bliższą, zorientowaną na kwestie technologiczne 
współpracę z naszymi klientami, co zapewni jej uznanie. 
Pragniemy oferować klientom rozwiązania usprawniające 
wykorzystywane przez nich procesy oraz wykorzystywać 
naszą wiedzę specjalistyczną do opracowywania bardziej 
zaawansowanych kompleksowych projektów. MTEC będzie 
także służyć jako ważny ośrodek do testowania własnych 
narzędzi do skrawania oraz pomoże zacieśnić więzi z innymi 
globalnymi centrami technologicznymi w Japonii, Chinach, 
Hiszpanii i USA. Korzyści z wykorzystania zgromadzonej 
dzięki temu większej ilości danych dotyczących obróbki 
będą odczuwalne dla klientów”.

W ośrodku pracować będą członkowie europejskiego 
działu projektowania inżynierskiego, którzy przeniosą się  
do nowej placówki. Obecnie zespół liczy 12 osób, ale będzie 
rozbudowywany w miarę wzrostu zapotrzebowania na usługi 

centrum. Enrique Lopez, dyrektor generalny, wyjaśnił: 
„Nasz międzynarodowy doświadczony zespół ekspertów 
będzie odpowiedzialny za realizację na potrzeby klientów 
projektów o różnej skali – od konkretnych zastosowań po 
kompleksowe gotowe rozwiązania. Wśród oferowanych 
usług znajdzie się projektowanie niestandardowych 
narzędzi, programowanie CAD/CAM oraz obszerne pakiety 
związane z obróbką. Mamy nadzieję, że MTEC i personel 
centrum przekroczą oczekiwania klientów i umocnią 
reputację Mitsubishi jako jednego z liderów branży narzędzi 
do skrawania”.

Otwarcie MTEC w Stuttgarcie to dla Mitsubishi ważne 
wydarzenie, ponieważ umożliwia wykorzystanie zasad 
synergii oraz umocnienie współpracy między Mitsubishi 
a międzynarodowymi producentami obrabiarek. Kunihiro 
Endo, dyrektor MTEC Stuttgart potwierdził: „Wspólne 
opracowywanie rozwiązań, wymiana technologii i model 
otwartych innowacji nie jest dla nas niczym nowym. Nasze 
centrum otworzy przed nami nowe możliwości współpracy, 
umożliwi optymalizację ciągłego procesu wprowadzania 
ulepszeń oraz przyspieszy zrównoważony rozwój”.  

Od teraz w Europie funkcjonują dwa centra MTEC Mitsubishi 
Materials – pierwsze znajduje się w Walencji, w pobliżu 
zakładu produkcyjnego firmy.


