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Firma Mitsubishi Electric pobiła trzy ŚWIATOWE REKORDY 
GUINESSA w tworzeniu najszybszych i najwyższych wind 

Wszystkie trzy modele pracują w wieżowcu Shanghai Tower — najwyższym budynku w Chinach 
 

TOKIO, 9 grudnia 2016 r. — firma Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ogłosiła dzisiaj, że 

windy Mitsubishi Electric zostały zakwalifikowane do trzech rekordów Guinnessa (GUINNESS WORLD 

RECORDS®) w następujących kategoriach: Najszybsza winda, najwyższa winda w budynku oraz najszybsza 

winda dwupoziomowa. Wszystkie trzy modele pracują w 632-metrowym wieżowcu Shanghai Tower, który 

jest najwyższym budynkiem w Chinach. Firma Mitsubishi Electric odebrała trzy certyfikaty 

ŚWIATOWYCH REKORDÓW GUINNESSA podczas ceremonii, która odbyła się 8 grudnia w siedzibie 

głównej firmy, w Tokio. 
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Ceremonia wręczenia certyfikatów  

Niniejszy tekst jest tłumaczeniem oficjalnej angielskiej wersji komunikatu prasowego i został zamieszczony wyłącznie dla wygody i jako tekst 

pomocniczy. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zaznajomienie się z oryginalnym tekstem w języku angielskim.  

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności rozstrzygająca jest wersja oryginału w języku angielskim. 

mailto:prd.gnews@nk.mitsubishielectric.co.jp
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Windy Mitsubishi Electric uzyskały następujące certyfikaty rekordów przyznane przez Guinness World 

Records Ltd.: 

- Najszybsza winda: winda poruszająca się z prędkością 1230 metrów w minutę (73,8 kilometrów na 

godzinę); dociera bezpośrednio z drugiej kondygnacji podziemnej na taras widokowy znajdujący się na 

119. piętrze już w około 53 sekundy. 

- Najwyższa winda — w budynku: dwie windy ewakuacyjne pokonujące wysokość 578,55 metra między 

trzecią kondygnacją podziemną a 121. piętrem. 

- Najszybsza winda dwupoziomowa: osiem wind poruszających się z prędkością 600 metrów na minutę 

(36,0 kilometrów na godzinę), bezpośrednio między parterem a hotelową restauracją na 101. piętrze. 

 

Windy dostarczone przez Mitsubishi Electric do wieżowca Shanghai Tower (rekordy wyróżniono 

pogrubioną czcionką) 

Budynek Shanghai Tower (Shanghai Zhongxin Dasha) 

Właściciel Shanghai Tower Construction and Development Co., Ltd. 

Windy 

Łącznie 114 wind: 
- 3 wahadłowe windy o ultrawysokiej prędkości, docierające na taras widokowy, w tym 

1 poruszająca się do góry z prędkością 1230 m/min (prędkość jest regulowana w 
zależności od natężenia ruchu) i 2 o prędkości 1080 m/min 

- 64 windy o średniej i wysokiej prędkości, od 150 do 480 m/min, w tym 2 windy 
ewakuacyjne pokonujące łączną wysokość 578,55 m 

- 20 wind dwupoziomowych, w tym 8 poruszających się z prędkością 600 m/min 
- 27 wind o niskiej prędkości poruszających się z prędkością do 105 m/min 

Producenci 
Inazawa Works, Mitsubishi Electric Corporation 
Shanghai Mitsubishi Elevator Co., Ltd. 
Mitsubishi Electric Shanghai Electric Elevator Co., Ltd. 

Instalator Shanghai Mitsubishi Elevator Co., Ltd. 

 

Shanghai Tower to 632-metrowy wieżowiec położony w centrum finansowo-handlowym Lujiazui w 

dzielnicy Pudong, w Szanghaju. Mieści on biura, hotel, sklepy, sale konferencyjne i wystawowe, obiekty 

kulturalne i turystyczne oraz restauracje. 

 

Firma Mitsubishi Electric była pierwszą japońską firmą, która zaczęła dostarczać windy na rynek chiński. 

Miało to miejsce w 1950 roku. We współpracy z Shanghai Electric (Group) Corp. założyła w 1987 roku 

firmę Shanghai Mitsubishi Elevator Co., Ltd. (SMEC) i została pierwszą japońską firmą produkującą, 

sprzedającą, instalującą i konserwującą windy oraz schody ruchome w Chinach. W 2002 roku założono 

firmę Mitsubishi Electric Shanghai Electric Elevator Co., Ltd. (MESE). Obecnie firma SMEC dostarcza na 

rynek chiński produkty ze średniego przedziału cenowego, a MESE najnowocześniejsze windy serii 

MAXIEZ. 

 

Plany Mitsubishi Electric zakładają dalsze poszerzanie działalności w Chinach — największym rynku na 

świecie — poprzez zacieśnienie współpracy z firmami SMEC i MESE. 
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### 
 

Informacje o firmie Mitsubishi Electric Corporation 
Mając za sobą ponad 90 lat doświadczenia w dostarczaniu niezawodnych, wysokiej jakości produktów, firma 
Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) znana jest jako światowy lider w produkcji, marketingu i 
sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego wykorzystywanego do przetwarzania informacji, 
komunikacji, rozwiązań w branży kosmicznej i komunikacji satelitarnej, elektroniki użytkowej, technologii 
przemysłowych, energetyki oraz sprzętu transportowego i budowlanego. W myśl motto naszej firmy 
„Changes for the Better” — czyli zmiany na lepsze — oraz polityki Eco Changes firma Mitsubishi Electric 
podjęła wyzwanie, aby zostać wiodącą firmą na świecie w dziedzinie ochrony środowiska, wzbogacając 
społeczeństwo o nowe technologie. Roczne łączne przychody firmy ze sprzedaży za rok fiskalny 
zakończony 31 marca 2016 r. wynoszą 4.394,3 miliarda jenów (38,8 miliarda USD*). Więcej informacji 
można znaleźć pod adresem: 
www.MitsubishiElectric.com 
*Kurs wymiany walut: 113 jenów za dolara amerykańskiego, kurs według Tokyo Foreign Exchange Market 
na dzień 31 marca 2016 r. 
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