Komunikat prasowy
Rozszerzenie programu badań i rozwoju technologii oraz promowanie otwartych
innowacji - KIOXIA ogłasza plan rozbudowy kampusu technologicznego w
Jokohamie i budowy nowego centrum badawczego.

Düsseldorf, Niemcy, 25.05.2021 – KIOXIA Europe GmbH poinformowała o planach korporacji
KIOXIA dotyczących inwestycji w wysokości 20 miliardów jenów w rozbudowę Centrum Rozwoju
Technologii na terenie kampusu technologicznego w Jokohamie oraz utworzenia nowego
Centrum Badań w Shin-Koyasu. Rozpoczęcie działalności obu placówek planowane jest na rok
2023. Mają one stanowić wzmocnienie segmentu badawczo-rozwojowego KIOXIA poprzez
połączenie pracy ośrodków badawczo-rozwojowych w prefekturze Kanagawa, doprowadzając
tym samym do poprawy wydajności i stworzenia bardziej sprzyjającego środowiska na obszarze
innowacji.
Nowo powstałe Centrum Rozwoju Technologii w kampusie technologicznym w Jokohamie
niemalże podwoi powierzchnię obecnego obiektu. Usprawnione procesy ewaluacji produktów
pozwolą z kolei na podniesienie ich jakości. Zwiększona w wyniku rozbudowy obiektu
powierzchnia robocza przyczyni się do zwiększenia tempa rozwoju produktów w przyszłości.
Nowy obiekt charakteryzować będzie przyjazna dla środowiska konstrukcja oraz wysokowydajne
i energooszczędne wyposażenie.
Centrum Badań w Shin-Koyasu wyposażone zostanie w pomieszczenie czyste (clean room),
umożliwiające przeprowadzanie szerokiego zakresu badań, ze szczególnym naciskiem na
kwestie materiałowe i te dotyczące nowych procesów.
Inwestycje firmy KIOXIA mają na celu zwiększenie możliwości rozwoju technologii pamięci flash
i SSD, sprostanie rosnącemu światowemu zapotrzebowaniu na te produkty, jak również
stworzenie innowacyjnych, oferujących nowe możliwości technologii i urządzeń w segmencie
pamięci masowej.
W ramach misji przyczyniania się do rozwoju świata dzięki układom pamięci firma KIOXIA
koncentruje się na kultywowaniu nowej ery pamięci. Wpisujące się w trend rynkowy inwestycje
kapitałowe oraz badania i rozwój to działania mające na celu umocnienie pozycji firmy KIOXIA na
rynku pamięci i dysków SSD.

Centrum Rozwoju Technologii w kampusie technologicznym w Jokohamie (nazwa
wstępna)
Lokalizacja: 2-chome, Kasama, Sakae-ku, Yokohama-shi, prefektura Kanagawa
Skala budynku: 6 kondygnacji
Powierzchnia całkowita: ~ 40 000m2
Planowane rozpoczęcie budowy: Jesień 2021
Planowane zakończenie prac budowlanych: Lato 2023

Projekt Centrum Rozwoju Technologii kampusu technologicznego w Jokohamie
Centrum Badań w Shin-Koyasu (nazwa wstępna)
Lokalizacja: 3-chome, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, prefektura Kanagawa
Skala budynku: 4 kondygnacje
Powierzchnia całkowita: ~13 000m2
Planowane rozpoczęcie: Lato 2023

Projekt Centrum Badań w Shin-Koyasu

###
O KIOXIA Europe GmbH
Europe KIOXIA Europe GmbH (dawniej Toshiba Memory Europe GmbH) jest europejską spółką
zależną firmy KIOXIA Corporation, czołowego światowego dostawcy pamięci flash i dysków
półprzewodnikowych (SSD). Od czasu wynalezienia pamięci flash do dzisiejszego przełomu
BiCS FLASHTM, KIOXIA kontynuuje pionierskie rozwiązania i usługi w zakresie pamięci, które
wzbogacają życie ludzi i poszerzają horyzonty społeczeństwa. Innowacyjna technologia pamięci
flash 3D, BiCS FLASHTM, kształtuje przyszłość pamięci masowych w zastosowaniach o dużej
gęstości zapisu, w tym w zaawansowanych smartfonach, komputerach PC, dyskach SSD,
zastosowaniach motoryzacyjnych i w centrach danych.
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