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دو بازیکن مطرح—
یک تیم

 MAHLEو IZUMI

 MAHLE :1988با خرید سهام این شرکت ،در آن سرمایهگذاری کرد
 :2001خط تولید شرکت بازسازی شد .وظایف دفتر مرکزی (شامل مدیریت،
کنترل ،مهندسی تولید ،و تضمین کیفیت) در خط تولید  Tsuruokaادغام شد

 MAHLEو  IZUMIهمکاری خود را  50سال پیش آغاز
کردند .این همکاری ادامه یافت تا اینکه  MAHLEدر سال
 ،2003با موفقیت مالکیت  IZUMIرا کسب کرد.

 :2002فناوریها و سیستم مدیریت کیفیت  MAHLEدر این شرکت مورد
استفاده قرار گرفت

 :1923توسط  Tokichi Izumiتأسیس شد

ژانویه  :2003به یک شرکت  %100وابسته به  MAHLEتبدیل شد

 :1938مجددا ً به عنوان «شرکت صنایع خودروی  ،IZUMIبا مسئولیت محدود»
سازماندهی شد

آوریل  :2003نامش به «شرکت  »MAHLE IZUMIتغییر یافت

 :1968توافقنامه فنی ساخت پیستونهای آلومینیومی آهنگریشده پرفشار را با
 MAHLEمنعقد کرد
 :1976توافقنامه فنی ساخت پیستونهای آلومینیومی معمولی را با MAHLE

منعقد کرد

 :1988نامش به «شرکت صنایع  ،IZUMIبا مسئولیت محدود» تغییر یافت و سهام
آن در بازار فرابورس توکیو عرضه شد

آوریل  :2005نامش به «شرکت قطعات موتور  MAHLEژاپن» تغییر یافت
« :2008شرکت تجاری  MAHLEژاپن» برای فروش لوازم یدکی و تجهیزات
خودرو  IZUMIتأسیس شد
مشتریان قطعات یدکی فابریک MAHLE :مجموعهای گسترده از قطعات
یدکی اصلی مورد نیاز سازندگان مختلف را از طریق کارخان ههای  IZUMIخود
تأمین میکند :از جمله ایسوزو ،هینو ،کوماتسو ،میتسوبیشی فوسو ،کامیونهای
 ،UDکوبوتا ،صنایع سنگین میتسوبیشی ،میتسوبیشی موتورز ،هوندا ،یانمار،
یاماها ،مزدا ،و سوبارو.
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مجموعههای مونتاژ شده

محصوالت

کیت بوش سیلندر
+

پیستون

پیستون دیزل آلومینیومی

پیستون بنزینی آلومینیومی

پیستون چدنی

پیستون MONOTHERM®

+

بوش سیلندر

+

رینگهای اسنپ

+

پین پیستون

+

رینگهای پیستون

+

اورینگها

بوش

کیت پیستون
+

پیستون

+

پین پیستون

رینگهای پیستون رینگهای اسنپ

مجموعه پیستون
+

پیستون

بوش سیلندر

+

+

پین پیستون

رینگهای اسنپ
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بستهبندی ،هولوگرام،
و برچسب
نوار امنیتی
این نوار مخصوص مهر و موم امنیت بیشتر را فراهم میسازد :از باز کردن
ال باز شده باشد ،به
ناخواسته بسته پیشگیری میکند و چنانچه بسته قب ً
وضوح این مسئله را نشان میدهد.

برچسب غیر قابل جعل
این برچسب حاوی اطالعاتی مثل سازنده موتور ،شماره محصول ،و غیره
است.

پیستونها ،مجموعه کیتها ،و قطعات موتور  MAHLE IZUMIبا عالیترین
کیفیت و باالترین دقت ،تولید و با احتیاط بستهبندی میشوند .فقط به شرطی
که بستهبندی سالم و نوار امنیتی فاقد خدشه باشد ،میتوانید مطمئن باشید که
قطعات موتور با دقت فوقالذکر توسط  MAHLEتولید شدهاند و دارای کیفیت
 MAHLE IZUMIهستند.
هنگام باز کردن بستهبندی محصوالت و نیز طی مراحل بعدی کار با آنها ،حتما ً
دقت کنید تا قطعات دقیق و حساس آسیب نبینند.
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به محدودیتها
توجه کنید
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نمونههایی از محصوالت تقلبی:

محصوالت  MAHLE IZUMIمنحصراً توسط توزیعکنندگان
مجاز ما به فروش میرسد.
نمونههایی از لوگوهای تقلبی:

هرگز به محصوالتی که توسط توزیعکنندگان
غیرمجاز با برند  IZUMIعرضه میشود ,اطمینان
نکنید.
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MAHLE IZUMI

در سراسر جهان

یک شبکه فروش واقعاً جهانی
 MAHLE IZUMIبرند درجه یک قطعات موتور برای خودروهای دیزل ژاپنی
در سراسر دنیا است .خودروهای تجاری ژاپنی در سراسر جهان از حیث تأمین
قطعات با کیفیت اصلی ،به برند ما متکی هستند.

nفروش در بیش از  40کشور
 150nمشتری در سراسر جهان
nدر بیش از  500نوع موتور ،از محصوالت  MAHLE IZUMIبه عنوان قطعات
با کیفیت اصلی استفاده میشود

