Mapa japońskich firm produkcyjnych w Polsce

Opracowanie: Ambasada Japonii

luty 2012

Liczba firm z japońskim kapitałem – 268
Sharp Manufacturing Poland (moduły do telewizorów LCD)
(liczba japońskich firm produkcyjnych – 85)
Orion Electric Poland (telewizory LCD)
Poland Tokai Okaya Manufacturing (stalowe elementy tłoczne do LCD)
Sohbi Craft Poland (stalowe elementy do LCD)
Sumika Electronic Materials Poland (komponenty do produkcji ekranów LCD)
Tensho Poland Corporation (tworzywa sztuczne dla obudowy LCD)

Suruga Polska (Elementy precyzyjne)

JTI Polska (art. tytoniowe)
woj. pomorskie
12 firm (2)

Bridgestone Stargard (produkcja opon ciężarowych)

● Gdańsk・
woj. warmińsko-mazurskie
0 firm

●

woj. zachodniopomorskie
3 firmy (2)

Ａ1

・ ● Szczecin
・ ★Stargard
Ａ6
Ａ6

woj. podlaskie Ajinomoto Poland (Dania gotowe)
1 firma (1)

woj. kujawsko-pomorskie
22 firmy (9)

• ● Białystok

Szczeciński

• ★● Bydgoszcz

Panasonic Battery Poland
（Baterie）

woj. wielkopolskie
12 firm (6)

Bridgestone Poznań (produkcja opon
samochodowych wysokich osiągów)

woj. mazowieckie
131 firm (11)

▲▲▲▲▲▲▲

Mitsuboshi Poland (Paski klinowe)
●
★
●
● ◎ ● ● ●▲Warszawa
●
●
Ａ2

●

• ★● Poznań

Funai Electric (telewizory LCD) woj. lubuskie
Sanden Manufacturing Poland
(Klimatyzatory samochodowe)Ａ18

Danfoss Saginomiya （Klimatyzatory）

・Toruń

★●

Ａ2

●

3 firmy (3)

TBMECA (Przewody wlotowe
rozgałęzione)

●

★
・ ▲ Nowa Sól • ★●Leszno

●●
★
●

Ａ8
• ★●Wrocław
・ ★ ● ●JelczLaskowice
★
▲
•★★★★●
●Wałbrzych
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AKS Precision （Kulki do łożysk）
★ ★ ★ ★Żarów・
Yagi (Łożyska typu hub)
Daicel Safety Systems (Napełniacze
●
poduszek powietrznych)
woj. dolnośląskie
Bridgestone Diversified Products Poland
43 firm (23)
(produkcja gąsienic gumowych)
TMMP（skrzynie biegów, silniki benzynowe
NSK Steering Systems Europe (Polska)
(Elektryczne kolumny kierownicze)
Nifco Poland (nity, zaciski z tworzyw sztucznych)

Lotte Wedel (Słodycze)
NSK Polska (Łożyska)

●
●
★

• Łódź
★

YKK Poland (Zamki błyskawiczne)

Nittan Euro Tech (zawory silnikowe)

• ★ Radom ●

woj. łódzkie
6 firmy (5)

• Lublin
woj. śląskie
16 firm (9)

●

●
★
•★ ★★
●Tychy

★★★

・

woj. świętokrzyskie
★ 6 firm (6)

●
・★
・ Kraków
Ａ1

NGK Ceramics Polska (Filtry spalinowe do

●

★

• ★ ★ Kielce

★★
woj. opolskie
1 firma (0)

woj. lubelskie
2 firmy (2)

woj. małopolskie
8 firm (4)

●

silników diesla)

Toshiba Television Central Europe (telewizory LCD)
Accuromm Central Europe (narzędzia skrawające)
Optopol Technology (urządzenia okulistyczne)
TMIP (silniki diesla)
Isuzu Motors Polska (silniki dieslowe)

●
TRI (Poduszki antywibracyjne)
• Rzeszów

woj. podkarpackie
2 firmy (2) ●

Ａ4
Legenda： ★: Producenci części samochodowych

▲: Producenci LCD oraz części do paneli LCD
●: Inni producenci

