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IZUMI
Genuine quality
from Japan
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Két fontos szereplő –
egy csapat

A MAHLE és az IZUMI

2001: Üzemi szerkezetátalakítás; központi funkciókat (adminisztráció,
kontrolling, gyártástechnika és minőségbiztosítás) integrálnak a
Tsuruoka üzemben

A MAHLE és az IZUMI partneri kapcsolata 50 évvel
ezelőtt kezdődött. Az együttműködés folyamatos
volt, majd a MAHLE 2003-ban megvásárolta az
IZUMI vállalatot.

2002: A MAHLE technológiákat és minőségirányítási rendszert
vezet be
2003. január: Az IZUMI a MAHLE 100 százalékos leányvállalatává válik

1923: Tokichi Izumi megalapítja a céget
2003. április: A cégnév megváltoztatása után az új név:
1938: Az új cégnév: IZUMI Automotive Industry Co., Ltd.

MAHLE IZUMI Corporation

1968: Műszaki megállapodás a MAHLE vállalattal a nagy terhelésnek

2005. április: A cégnév megváltoztatása után az új név:

kitett alkalmazásokhoz használt kovácsolt alumínium dugattyúkról

MAHLE Engine Components Japan Corporation

1976: Műszaki megállapodás a MAHLE vállalattal az általános

2008: A MAHLE Trading Japan megalapítása az IZUMI

alkalmazásokhoz használt alumínium dugattyúkról

pótalkatrész-piaci területe számára

1988: A cégnév megváltoztatása után az új név: IZUMI Industries,

Eredeti készülékeket használó ügyfelek: A MAHLE számos gyártót

Ltd. és bejegyzés Tokióban a tőzsdei szabadforgalomban

lát el az IZUMI üzemein keresztül: Isuzu, Hino, Komatsu, Mitsubishi
FUSO, UD Trucks, Kubota, Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi

1988: Tőkerészesedés a MAHLE által

Motors, Honda, Yanmar, Yamaha, Mazda és Subaru
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Termékek

Javítókészletek
Futópersely-készlet
+

Dugattyú

Alumínium dugattyú
dízelmotorokhoz

Alumínium dugattyú
Otto-motorokhoz

+

Futópersely

+

Dugattyúcsap

+

Biztosítógyűrűk

+

Dugattyúgyűrűk

+

Persely

O-gyűrűk

Dugattyúkészlet
+

Dugattyú

Öntött
dugattyú

MONOTHERM®
dugattyú

+

Dugattyúcsap

Dugattyúgyűrűk

Dugattyúszett
+
Dugattyú

Hengerpersely

+

+
Dugattyúcsap

Biztosítógyűrűk

Biztosítógyűrűk
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Hologramos és
címkés csomagolás
Biztonsági szalag
Az új lezárás nagyobb biztonságot garantál:
megakadályozza a véletlen felnyitást és azonnal
látható, hogy felnyitották-e a csomagolást.

Nem hamisítható címke
Olyan termékinformációkkal, mint például
motorgyártó, cikkszám stb.

A MAHLE IZUMI dugattyúit, szerkezetcsoportjait és motoralkatrészeit
kiváló minőségben és pontossággal gyártják, és gondosan csomagolják. Csak ha a csomagolás és a biztonsági szalag is sértetlen,
akkor lehet biztos abban, hogy a benne található precíziós motoralkatrészek a MAHLE vállalattól származnak, és ezáltal megfelelnek
a MAHLE IZUMI minőségi szabványainak.
Óvatosan bánjon a termékkel kicsomagoláskor is és azt követően is,
nehogy megsérüljenek az érzékeny precíziós alkatrészek.
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Vigyázzon a
hamisítványokkal
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Példák a termékhamisítványokra:

A MAHLE IZUMI termékeit kizárólag szerződéses
kereskedőkön keresztül értékesítjük.
Példák a hamisított logókra:

Ne bízzon az olyan IZUMI felirattal
rendelkező termékekben, amelyek nem
felhatalmazott kereskedőktől származnak.
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A MAHLE IZUMI a világ
különböző pontjain

Erős globális értékesítési hálózat
A MAHLE IZUMI a japán dízeljárművek motoralkatrészeinek világ

n

Több mint 40 országban beszerezhető

szinten is vezető beszállítója. Ahol japán haszongépjárműveket hasz-

n

Világszerte 150 ügyfél

nálnak, ott az eredeti minőségű alkatrészek tekintetében megbíznak

n

A MAHLE IZUMI kiváló minőségű eredeti alkatrészeit

a márkánkban.

több mint 500 motortípusban alkalmazzák

