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IZUMI
Genuine quality
from Japan
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Dwóch ważnych
partnerów – jeden zespół

MAHLE i IZUMI

2001: Restrukturyzacja zakładu; włączenie funkcji centralnych
(zarządzanie, controlling, technika produkcyjna i zapewnienie
jakości) do zakładu Tsuruoka

Firmy MAHLE oraz IZUMI nawiązały współpracę 50 lat temu. Ukoronowaniem udanego
partnerstwa było przejęcie IZUMI przez MAHLE
w 2003 roku.

2002: Wdrożenie technologii i systemu zarządzania
jakością MAHLE
Styczeń 2003: IZUMI staje się w pełni zależną spółką

1923: Założenie firmy przez Tokichi Izumi

Grupy MAHLE

1938: Zmiana nazwy na IZUMI Automotive Industry Co., Ltd.

Kwiecień 2003: Zmiana nazwy na MAHLE IZUMI Corporation

1968: Umowa techniczna z MAHLE w sprawie kutych tłoków

Kwiecień 2005: Zmiana nazwy na MAHLE Engine Components

aluminiowych do zastosowań wysokoobciążeniowych

Japan Corporation

1976: Umowa techniczna z MAHLE w sprawie tłoków aluminio-

2008: Założenie spółki MAHLE Trading Japan dla segmentu

wych do zastosowań ogólnych

rynku wtórnego IZUMI

1988: Zmiana nazwy na IZUMI Industries, Ltd. i dopuszczenie

Klienci OEM: MAHLE zaopatruje wielu producentów poprzez

spółki do publicznego obrotu papierów wartościowych

zakłady IZUMI: Isuzu, Hino, Komatsu, Mitsubishi FUSO, UD
Trucks, Kubota, Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi Motors,

1988: MAHLE zostaje udziałowcem firmy

Honda, Yanmar, Yamaha, Mazda i Subaru
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Produkty

Zestawy
Komplet z tuleją
+

Tłok

Tłoki aluminiowe
do silników
wysokoprężnych

Tłoki aluminiowe
do silników
benzynowych

+

+

Tuleja

Sworzeń
tłokowy

+

Pierścienie
zabezpieczające

+

Pierścienie
tłokowe

+

Tuleja

O-ringi

Komplet z tłokiem
+

Tłok

Tłoki odlewane

Tłoki MONOTHERM®

+

Sworzeń
tłokowy

Pierścienie
tłokowe

Zestaw z tłokiem
+
Tłok

Tuleja cylindrowa

+

+
Sworzeń
tłokowy

Pierścienie
zabezpieczające

Pierścienie
zabezpieczające
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Opakowanie
z hologramem i etykietą
Pasek zabezpieczający
Nowe zamknięcie zapewnia lepsze zabezpieczenie: zapobiega
omyłkowemu otwarciu i pozwala natychmiast rozpoznać, czy
opakowanie było już otwierane.

Etykieta zabezpieczona przed fałszowaniem
Zawiera informacje o produkcie, takie jak producent silnika,
numer artykułu itp.

Tłoki, podzespoły i części silnikowe MAHLE IZUMI są wytwarzane
z zachowaniem najwyżej jakości i precyzji oraz starannie pakowane. Tylko opakowania z nienaruszonym paskiem zabezpieczającym gwarantują, że w kartonie znajdują się precyzyjnie dopracowane
komponenty silnikowe MAHLE, które spełniają wymogi jakościowe
MAHLE IZUMI.
Podczas rozpakowywania, a także w trakcie późniejszego przemieszczania i montażu należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić
wrażliwych, precyzyjnych elementów.
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Uwaga
na podróbki
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Przykłady podrabianych produktów:

Produkty MAHLE IZUMI są dystrybuowane
wyłącznie przez autoryzowanych przedstawicieli.
Przykłady podrabianych logotypów:

Nie należy kupować produktów z nazwą
IZUMI u nieautoryzowanych sprzedawców.
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MAHLE IZUMI
na świecie

Silna, globalna sieć dystrybucji
MAHLE IZUMI to wiodący, światowy dostawca części silnikowych

n

Dostępność w ponad 40 krajach

do japońskich pojazdów z silnikiem wysokoprężnym. Wszędzie tam,

n

150 klientów na całym świecie

gdzie stosuje się japońskie pojazdy użytkowe, wysokiej jakości kom-

n

Wysokiej jakości części oryginalne MAHLE IZUMI

ponenty naszej marki cieszą się ogromnym zaufaniem.

są stosowane w ponad 500 rodzajach silników

