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IZUMI
Genuine quality
from Japan
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Две важни действащи
лица – един екип

MAHLE и IZUMI

2001 г.: Фирмено преструктуриране; интегриране на централните
функции (администрация, контролинг, производствена технология
и осигуряване на качеството) в завода Цуруока

MAHLE и IZUMI започват партньорството
си преди 50 години. Това сътрудничество
продължава до успешното придобиване
на IZUMI от MAHLE през 2003 г.

2002 г.: Въвеждане на технологиите и системата за управление
на качеството на MAHLE
Януари 2003 г.: IZUMI става 100-процентова дъщерна фирма

1923 г.: Основаване от Токичи Изуми

на MAHLE

1938 г.: Преименуване на фирмата на IZUMI Automotive

Април 2003 г.: Преименуване в MAHLE IZUMI Corporation

Industry Co., Ltd.
Април 2005 г.: Преименуване в MAHLE Engine Components
1968 г.: Техническо споразумение с MAHLE за ковани

Japan Corporation

алуминиеви бутала за приложения с голямо натоварване
2008 г.: Основаване на MAHLE Trading Japan за следпродажбения
1976 г.: Техническо споразумение с MAHLE за ковани

сегмент на IZUMI

алуминиеви бутала за общи приложения
Клиенти на оригинално оборудване: MAHLE снабдява
1988 г.: Преименуване в IZUMI Industries, Ltd. и котиране

многобройни производители чрез заводите на IZUMI: Isuzu,

на извънборсовия пазар в Токио

Hino, Komatsu, Mitsubishi FUSO, UD Trucks, Kubota, Mitsubishi
Heavy Industries, Mitsubishi Motors, Honda, Yanmar, Yamaha,

1988 г.: Капиталови инвестиции на MAHLE

Mazda и Subaru
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Продукти

Конструктивни групи
Комплект с цилиндрова втулка
+

Бутало

Алуминиево бутало
за дизелови
двигатели

Алуминиево бутало
за бензинови
двигатели

+

+

+

Цилиндрова

Бутален

Бутални

втулка

болт

пръстени

+

Осигурителни

+

Втулка

Пръстени с

пръстени

кръгло сечение

Разширен бутален комплект
+

Бутало

Лято бутало

Бутало MONOTHERM®

+

Бутален

Бутални

Осигурителни

болт

пръстени

пръстени

Бутален комплект
+
Бутало

Цилиндрова втулка

+

+
Бутален

Осигурителни

болт

пръстени
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Опаковка с
холограма и етикет
Защитна лента
Новата пломба гарантира повече сигурност:
тя предотвратява неволно отваряне и веднага
показва дали опаковката вече е била отваряна.

Етикет със защита срещу фалшификация
С продуктова информация като производител
на двигателя, номер на артикула и т.н.

Буталата, конструктивните групи и компонентите за двигатели
на MAHLE IZUMI се изработват с най-високо качество и прецизност и се опаковат старателно. Само когато опаковката и
защитната лента са невредими, можете да сте сигурни, че съдържащите се прецизни компоненти за двигатели са произведени
от MAHLE и следователно съответстват на стандарта за качество
на MAHLE IZUMI.
Работете внимателно при разопаковането, както и след това,
за да не се повредят чувствителните прецизни компоненти.
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Внимавайте за
фалшификати
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Примери за фалшифицирани продукти:

Продуктите на MAHLE IZUMI се разпространяват единствено от официални дилъри.
Примери за фалшифицирани лога:

Не се доверявайте на продукти с надпис IZUMI,
предлагани от неупълномощени търговци.
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MAHLE IZUMI
в цял свят

Силна глобална дистрибуторска мрежа
MAHLE IZUMI е водещ в света доставчик на компоненти за дви-

n

Продажби в над 40 страни

гатели за японски дизелови автомобили. Навсякъде, където се

n

150 клиенти в цял свят

използват японски товарни превозни средства, потребителите

n

Висококачествени оригинални части на MAHLE IZUMI

се доверяват на нашата марка за части с оригинално качество.

се използват в над 500 вида двигатели

