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MAHLE Trading Japan Co., Ltd.

8F 6-2-3 Mita Minato-ku Tokyo G Square Mita

〒108-0073

東京都港区三田6-2-3 Gスクエア三田8階
هاتف: 3363-7012 50 81+  
فاكس: 3453-7887 03 81+  

customerservice.mtjc@mahle.com

IZUMI
 Genuine quality
from Japan
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2001: إعادة الهيكلة التشغيلية؛ دمج الوظائف المركزية )اإلدارة، والتحكم، 

وتكنولوجيا اإلنتاج، وضمان الجودة( في مصنع تسوروكا

MAHLE 2002: إدخال التقنيات ونظام إدارة الجودة من

يناير 2003: استحواذ MAHLE على IZUMI بنسبة %100

MAHLE IZUMI Corporation أبريل 2003: تغيير االسم إلى

 MAHLE Engine Components Japan أبريل 2005: تغيير االسم إلى
Corporation

 2008: تأسيس شركة MAHLE Trading Japan لقطاع خدمات ما بعد البيع 

IZUMI في

عمالء الشركة: توفر MAHLE منتجاتها للعديد من الشركات المصنعة عبر مصانع 
IZUMI: إيسوزو، هينو، كوماتسو، ميتسوبيشي فوسو، شاحنات يو دي، كوبوتا، 

ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، ميتسوبيشي موتورز، هوندا، يانمار، ياماها، مازدا، 
سوبارو

بدأت الشراكة بين MAHLE وIZUMI قبل 50 عاًما. وتوج 
هذا التعاون المثمر باستحواذ MAHLE على IZUMI في 

عام 2003.

IZUMIو MAHLE

1923: التأسيس على يد توكيشي إيزومي

IZUMI Automotive Industry Co., Ltd.   1938: تغيير االسم إلى

1968: توقيع اتفاقية فنية مع MAHLE في مجال مكابس األلومنيوم المطروق 

لتطبيقات الخدمة الشاقة

1976: توقيع اتفاقية فنية مع MAHLE في مجال مكابس األلومنيوم للتطبيقات 

العامة

1988: تغيير االسم إلى  .IZUMI Industries, Ltd وإدراج الشركة في السوق 

المفتوحة في طوكيو

1988: مشاركة MAHLE في رأس المال

 العـبـان رئـيـسـيـان – 
فـريـق واحـــد
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المجموعات التركيبيةالمنتجات

طقم البطانات والجلب 

طقم المكبس 

مجموعة المكبس 

مكبس ديزل ألومنيوم

مكبس من الحديد الزهر

بطانة أسطوانات

مكبس بنزين ألومنيوم

MONOTHERM®  مكابس

المكبس

المكبس

المكبس

بطانة المكبس 
"الشميز"

 مسمار المكبس 
"البنز"

حلقات المكبس 
"الشمبر"

حلقات دائريةبطانة "جلبة"حلقات إحكام

مسمار المكبس 
"البنز"

مسمار المكبس 
"البنز"

حلقات المكبس 
"الشمبر"

حلقات إحكام

حلقات إحكام
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التغليف باستخدام 
الهولوجرام والملصق

 MAHLE IZUMI يتم تصنيع المكابس والمجموعات التركيبية وأجزاء المحرك من
بأعلى مستويات الجودة والدقة، كما يتم تعبئتها بعناية فائقة. إن سالمة العبوة وعدم 
محرك  أجزاء  على  حصلت  قد  أنك  على  الوحيد  الضمان  هما  األمان  شريط  تلف 
الجودة  معايير  تلبي  أنها  من  التأكد  يمكنك  وبالتالي   ،MAHLE دقيقة من صناعة 

.MAHLE IZUMI في

احرص على فتح العبوات والتعامل مع المنتجات بعناية، حتى ال تتعرض األجزاء 
الدقيقة والحساسة للتلف.

شريط األمان
يضمن هذا الختم الجديد المزيد من األمان: يمنع فتح العبوة دون قصد، كما 

يوضح على الفور ما إذا كانت العبوة قد تعرضت للفتح.

الـملـصــق الـمـضــاد لـلـتـزويــر
يحتوي على بيانات المنتج، مثل الشركة المصنعة للمحرك، ورقم القطعة، وما 

إلى ذلك.
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تباع منتجات MAHLE IZUMI حصرًيا لدى التجار 
المعتمدين. 

 احترس 
من التزوير

أمثلة على الشعارات المزيفة:

أمثلة على المنتجات المقلدة:

 ال تثق في المنتجات التي تحمل 
 اسم IZUMI عندما تأتي من تجار 

غير معتمدين.
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 MAHLE IZUMI
حول العالم

شبكة مبيعات عالمية قوية

بسيارات  الخاصة  المحرك  العالم ألجزاء  في  األول  الموّرد  MAHLE IZUMI هي 

التجارية  عالمتنا  فإن  اليابانية،  التجارية  السيارات  تتواجد  أينما  اليابانية.  الديزل 
تحظى بأعلى ثقة في توفير قطع غيار بالجودة األصلية.

تواجد في أكثر من 40 دولة 	
150 عمياًل حول العالم 	

	  MAHLE يتم استخدام القطع األصلية ذات الجودة الفائقة من
IZUMI في أكثر من 500 نوع من المحركات


