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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
Telefone: +81 50 3363-7012

Fax: +81 03 3453-7887

customerservice.mtjc@mahle.com

IZUMI
Genuine quality 
from Japan
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2001: Reestruturação interna; funções do escritório central 

(administração, controle, engenharia de produção e controle 

de qualidade) são incorporadas à fábrica de Tsuruoka

2002: Introdução das tecnologias e do sistema de gestão 

de qualidade da MAHLE

Janeiro de 2003: A IZUMI torna-se subsidiária 100% controlada 

pela MAHLE

Abril de 2003: Alteração do nome para MAHLE IZUMI Corporation

Abril de 2005: Alteração do nome para MAHLE Engine Components 

Japan Corporation

2008: Fundação da MAHLE Trading Japan para o segmento 

de aftermarket da IZUMI

Clientes OE: A MAHLE fornece para diversos fabricantes de 

equipamentos originais por meio das fábricas da IZUMI: Isuzu, 

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

Heavy Industries, Mitsubishi Motors, Honda, Yanmar, Yamaha, 

Mazda e Subaru

A MAHLE e a IZUMI começaram sua parceria 
há 50 anos. Essa cooperação continuou até 
a aquisição da IZUMI pela MAHLE em 2003.

MAHLE e IZUMI

1923: Empresa fundada por Tokichi Izumi

1938: Reorganização como IZUMI Automotive Industry Co., Ltd.

1968: Acordo técnico com a MAHLE de pistões de alumínio forjados 

para aplicações de alta carga

1976: Acordo técnico com a MAHLE de pistões de alumínio para 

aplicações gerais

1988: Alteração do nome para IZUMI Industries, Ltd. e listagem 

no mercado de balcão na Bolsa de Tóquio

1988: MAHLE adquire participações no capital

Dois players importantes – 

uma só equipe
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Produtos Kits

Kit da camisa de cilindro 

Kit do pistão 

Conjunto do pistão 

Pistões de alumínio 
para diesel

Pistões de ferro 
fundido

Camisas de cilindro

Pistões de alumínio 
para gasolina

Pistões 
MONOTHERM®

Pistão

Pistão

Pistão

Camisa Pino do pistão Anéis do pistão

Anéis-trava Bucha O-rings

Pino do pistão

Pino do pistão

Anéis do pistão Anéis-trava

Anéis-trava

+

+

+

+

+

+

+ + +

+ +
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Embalagem com 
holograma e etiqueta

Os pistões, kits de montagem e componentes de motor da MAHLE 

IZUMI são fabricados com a mais alta qualidade e precisão e cuidado-

samente embalados. Se a embalagem e o lacre de segurança estão 

intactos, você pode ter certeza de que as peças de precisão para 

motores que vêm dentro são fabricadas pela MAHLE, seguindo o alto 

padrão de qualidade MAHLE IZUMI.

Certifique-se de desembalar e manusear as mercadorias com cuidado, 

para não danificar as delicadas peças de precisão.

Lacre de segurança

O novo lacre garante mais segurança, evitando a abertura 

acidental e permitindo reconhecer na hora se a embalagem 

já foi aberta.

Etiqueta à prova de falsificação

Com informações do produto, como fabricante do motor, 

código de referência etc.
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Os produtos MAHLE IZUMI são comercializados 
exclusivamente por distribuidores autorizados. 

Cuidado com 
imitações

Exemplos de logotipos falsos:

Exemplos de produtos falsificados:

Nunca confie em produtos com a marca IZUMI 

obtidos de distribuidores não autorizados.
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MAHLE IZUMI 
no mundo

Uma forte rede de distribuição global

A MAHLE IZUMI é líder mundial em fornecimento de peças de motores 

para veículos a diesel japoneses. Em todos os lugares onde se usam 

veículos comerciais japoneses, o mercado confia na nossa marca para 

peças de qualidade original.

 n Comercialização em mais de 40 países

 n 150 clientes no mundo

 n Mais de 500 tipos de motores usam peças 

de qualidade original da MAHLE IZUMI


