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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
Τηλέφωνο: +81 50 3363-7012

Φαξ: +81 03 3453-7887

customerservice.mtjc@mahle.com

IZUMI
Genuine quality 
from Japan
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2001: Ανασχεδιασμός της επιχειρηματικής διαδικασίας: οι κεντρικές 

λειτουργίες (διαχείριση, έλεγχος, τεχνική παραγωγής και διασφάλιση 

ποιότητας) ενσωματώνονται στο εργοστάσιο της Τσουρουόκα

2002: Εισαγωγή των τεχνολογιών και του συστήματος διαχείρισης 

ποιότητας της MAHLE

Ιανουάριος 2003: Η IZUMI γίνεται επισήμως θυγατρική της MAHLE

Απρίλιος 2003: Αλλαγή επωνυμίας σε MAHLE IZUMI Corporation

Απρίλιος 2005: Αλλαγή επωνυμίας σε MAHLE Engine Components 

Japan Corporation

2008: Ίδρυση της MAHLE Trading Japan για τον κλάδο aftermarket 

της IZUMI

Πελάτες πρωτότυπου εξοπλισμού: Η MAHLE προμηθεύει 

διάφορους κατασκευαστές μέσω των εργοστασίων της IZUMI: 

Isuzu, Hino, Komatsu, Mitsubishi FUSO, UD Trucks, Kubota, 

Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi Motors, Honda, Yanmar, 

Yamaha, Mazda και Subaru

Οι εταιρείες MAHLE και IZUMI ξεκίνησαν τη 
συνεργασία τους πριν από 50 χρόνια. Αυτή 
η συνεργασία διήρκεσε μέχρι το 2003 και την 
επιτυχημένη εξαγορά της IZUMI από τη MAHLE.

MAHLE και IZUMI

1923: Ιδρύθηκε από τον Tokichi Izumi

1938: Αλλαγή επωνυμίας σε IZUMI Automotive Industry Co., Ltd.

1968: Τεχνική συμφωνία με τη MAHLE για σφυρήλατα έμβολα 

αλουμινίου στα πλαίσια εφαρμογών υψηλού φορτίου

1976: Τεχνική συμφωνία με τη MAHLE για έμβολα αλουμινίου στα 

πλαίσια γενικών εφαρμογών

1988: Αλλαγή επωνυμίας σε IZUMI Industries, Ltd. και είσοδος στην 

εξωχρηματιστηριακή αγορά του Τόκιο

1988: Επένδυση μετοχικού κεφαλαίου από τη MAHLE

Δύο σημαντικοί 

φορείς – μία ομάδα
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Προϊόντα Συγκροτήματα

Κιτ χιτωνίου κυλίνδρου 

Κιτ εμβόλου 

Σετ εμβόλου 

Έμβολο για 
ντιζελοκινητήρα 
από αλουμίνιο

Έμβολο χύτευσης

Χιτώνιο κυλίνδρου

Έμβολο για 
βενζινοκινητήρα 
από αλουμίνιο

Έμβολο MONOTHERM®

Έμβολο

Έμβολο

Έμβολο

Χιτώνιο 

κυλίνδρου

Πείρος 

εμβόλου

Ελατήρια 

εμβόλων

Δακτύλιοι 

ασφαλείας

Αντιτριβικός 

δακτύλιος

Στεγανωτικοί 

δακτύλιοι

Πείρος 

εμβόλου

Πείρος 

εμβόλου

Ελατήρια 

εμβόλων

Δακτύλιοι 

ασφαλείας

Δακτύλιοι 

ασφαλείας

+

+

+

+

+

+

+ + +

+ +
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Συσκευασία με 
ολόγραμμα και ετικέτα

Τα έμβολα, οι δομικές ομάδες και τα εξαρτήματα κινητήρων της 

MAHLE IZUMI κατασκευάζονται σε άριστη ποιότητα και μέγιστη 

ακρίβεια και συσκευάζονται με προσοχή. Μόνο όταν η συσκευασία 

και η ταινία ασφαλείας είναι άθικτες, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι τα 

εξαρτήματα κινητήρων ακριβείας που περιέχονται στη συσκευασία 

προέρχονται από τη MAHLE και, συνεπώς, πληρούν το πρότυπο 

ποιότητας της MAHLE IZUMI.

Να είστε προσεκτικοί με το εμπόρευμα κατά την αποσυσκευασία αλλά 

και στη συνέχεια, ώστε να μην προκαλούνται ζημιές στα ευαίσθητα 

εξαρτήματα ακριβείας.

Ταινία ασφαλείας

Η νέα ταινία σφράγισης προσφέρει περισσότερη ασφάλεια: 

Αποτρέπει το κατά λάθος άνοιγμα, ενώ παράλληλα φαίνεται 

αμέσως εάν η συσκευασία έχει ήδη ανοιχτεί.

Απαραβίαστη ετικέτα

Με πληροφορίες για το προϊόν, όπως κατασκευαστής κινητήρα, 

κωδικός προϊόντος κτλ.
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Τα προϊόντα της MAHLE IZUMI διατίθενται 
αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους διανομείς. 

Προσοχή στις 
απομιμήσεις

Παραδείγματα πλαστών λογότυπων:

Παραδείγματα απομιμήσεων προϊόντων:

Μην εμπιστεύεστε προϊόντα με την 

επιγραφή της IZUMI που δεν προέρχονται 

από εξουσιοδοτημένους διανομείς.
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Η MAHLE IZUMI 
ανά τον κόσμο

Ένα ισχυρό παγκόσμιο δίκτυο διανομής

Η MAHLE IZUMI είναι ο κορυφαίος παγκοσμίως προμηθευτής εξαρτη-

μάτων κινητήρων για τα ιαπωνικά ντιζελοκίνητα οχήματα. Οπουδήποτε 

χρησιμοποιούνται ιαπωνικά οχήματα επαγγελματικής χρήσης, τα εξαρ-

τήματα της εταιρείας μας σε ποιότητα πρωτότυπου εξοπλισμού είναι 

αυτά που προτιμώνται.

 n Διατίθενται σε πάνω από 40 χώρες

 n 150 πελάτες παγκοσμίως

 n Τα υψηλής ποιότητας πρωτότυπα εξαρτήματα της MAHLE IZUMI 

χρησιμοποιούνται σε πάνω από 500 τύπους κινητήρων


