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MAHLE Trading Japan Co., Ltd.

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

〒108-0073

東京都港区三田3-2-6 Gスクエア三田8階
Telefon: +81 503 363 7012

Fax: +81 033 453 7887

customerservice.mtjc@mahle.com

IZUMI
Genuine quality 
from Japan
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2001: Provozní restrukturalizace; centrální oddělení (adminis-

trativa, controlling, technologie výroby a zajišťování kvality) jsou 

integrována do závodu Curuoka

2002: Zavedení technologií a systému řízení kvality MAHLE

Leden 2003: IZUMI se stává stoprocentní dceřinou společností 

skupiny MAHLE

Duben 2003: Změna názvu na MAHLE IZUMI Corporation

Duben 2005: Změna názvu na MAHLE Engine Components 

Japan Corporation

2008: Založení společnosti MAHLE Trading Japan pro aftermar-

ketovou divizi IZUMI

Zákazníci OE: MAHLE dodává své výrobky ze závodů IZUMI 

řadě výrobců: Isuzu, Hino, Komatsu, Mitsubishi FUSO, UD Trucks, 

Kubota, Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi Motors, Honda, 

Yanmar, Yamaha, Mazda a Subaru

MAHLE a IZUMI navázaly partnerství před 50 lety. 
Tato spolupráce trvala až do úspěšného převzetí 
IZUMI společností MAHLE v roce 2003.

MAHLE a IZUMI

1923: Tokiči Izumi založil firmu

1938: Změna názvu na IZUMI Automotive Industry Co., Ltd.

1968: Technická dohoda s MAHLE o kovaných hliníkových 

pístech pro aplikace s vysokým zatížením

1976: Technická dohoda s MAHLE o hliníkových pístech pro 

všeobecné aplikace

1988: Změna názvu na IZUMI Industries, Ltd. a kotace na 

volném trhu tokijské burzy

1988: Kapitálová účast MAHLE

Dva důležití hráči – 

jeden tým
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Výrobky Montážní skupiny

Sada vložky 

Sada pístu 

Souprava pístu 

Hliníkové písty 
pro diesel

Lité písty

Vložky válců

Hliníkové písty 
pro benzin

Písty MONOTHERM®

Píst

Píst

Píst

Vložka Pístní čepy Pístní kroužky

Pojistné kroužky Pouzdro O-kroužky

Pístní čepy

Pístní čepy

Pístní kroužky Pojistné kroužky

Pojistné kroužky
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Balení s hologramem 
a etiketou

Písty, montážní skupiny a  součásti motoru od MAHLE IZUMI jsou 

vyráběny v nejvyšší kvalitě a s maximální přesností a jsou pečlivě ba-

leny. Pouze tehdy, pokud je obal a bezpečnostní pásek nepoškozený, 

si můžete být jisti, že obsažené přesné součásti motoru pocházejí od 

MAHLE, a splňují tak standard kvality MAHLE IZUMI.

Při vybalování a následné manipulaci zacházejte se zbožím opatrně, 

aby nedošlo k poškození citlivých přesných dílů.

Bezpečnostní pásek

Nové zapečetění přináší vyšší bezpečnost. 

Zabraňuje neúmyslnému otevření a je okamžitě 

zjevné, zda byl obal už otevřen.

Etiketa s ochranou proti padělání

S informacemi o výrobku, jako jsou výrobce motoru 

nebo číslo zboží.
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Výrobky MAHLE IZUMI se prodávají výhradně 
prostřednictvím smluvních prodejců. 

Dávejte pozor 
na padělky

Příklady falešných log:

Příklady padělaných výrobků:

Nedůvěřujte výrobkům s logem IZUMI, které 

pocházejí od neautorizovaných prodejců.
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MAHLE IZUMI 
ve světě

Silná globální distribuční síť

MAHLE IZUMI je předním světovým dodavatelem součástí motorů 

pro japonská dieselová vozidla. Všude, kde se používají japonská 

užitková vozidla, je naše značka důvěryhodným partnerem pro díly 

v originální kvalitě.

 n K dispozici ve více než 40 zemích

 n 150 zákazníků po celém světě

 n Kvalitní originální díly od MAHLE IZUMI se používají 

ve více než 500 typech motorů


