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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
Telefon: +81 50 3363-7012

Fax: +81 03 3453-7887

customerservice.mtjc@mahle.com

IZUMI
Genuine quality 
from Japan
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2001: Restructurare operațională; funcțiile centrale (administrarea, 

controlul financiar, tehnica de producție și asigurarea calității) sunt 

integrate în uzina Tsuruoka

2002: Implementarea tehnologiilor și a sistemului de management 

al calității de la MAHLE

Ianuarie 2003: IZUMI devine 100% o filială a MAHLE

Aprilie 2003: Schimbarea denumirii în MAHLE IZUMI Corporation

Aprilie 2005: Schimbarea denumirii în MAHLE Engine 

Components Japan Corporation

2008: Fondarea MAHLE Trading Japan pentru divizia Aftermarket 

a IZUMI

Clienți OE: MAHLE aprovizionează prin uzinele IZUMI numeroși 

producători: Isuzu, Hino, Komatsu, Mitsubishi FUSO, UD Trucks, 

Kubota, Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi Motors, Honda, 

Yanmar, Yamaha, Mazda și Subaru

MAHLE și IZUMI și-au început parteneriatul cu 
50 de ani în urmă. Această colaborare a durat 
până la preluarea cu succes a IZUMI de către 
MAHLE în anul 2003.

MAHLE și IZUMI

1923: Fondată de Tokichi Izumi

1938: Redenumirea firmei în IZUMI Automotive Industry Co., Ltd.

1968: Acord tehnic cu MAHLE privind pistoanele forjate din 

aluminiu pentru aplicații cu solicitări înalte

1976: Acord tehnic cu MAHLE privind pistoanele forjate din 

aluminiu pentru aplicații generale

1988: Schimbarea denumirii în IZUMI Industries, Ltd. și cotarea 

pe piața liberă din Tokio

1988: Participare MAHLE la capital

Doi actori importanți – 

o singură echipă
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Produse Ansamble

Kit de cămașă 

Kit de piston 

Set de pistoane 

Pistoane din aluminiu 
pentru motoare 

diesel

Pistoane turnate

Cămașă de cilindru

Pistoane din aluminiu 
pentru motoare 

pe benzină

Pistoane 
MONOTHERM®

Piston

Piston

Piston

Cămașă Buloane 

de piston

Segmenți 

de piston

Inele de 

siguranță

Bucșă Garnituri 

inelare

Buloane 

de piston

Buloane 

de piston

Segmenți 

de piston

Inele de 

siguranță

Inele de 

siguranță
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Ambalaj cu 
hologramă și etichetă

Pistoanele, ansamblele și componentele pentru motor de la MAHLE 

IZUMI sunt fabricate la calitate și precizie maxime și sunt ambalate cu 

grijă. Numai dacă ambalajul și banda de siguranță (Security Strip) sunt 

intacte puteți fi siguri că piesele de motor de precizie conținute provin 

de la MAHLE și respectă așadar standardul de calitate MAHLE IZUMI.

Procedați cu atenție la despachetare și la manevrarea ulterioară a mărfii, 

pentru a nu deteriora piesele de precizie sensibile.

Security Strip

Noul sigiliu conferă mai multă siguranță: Acesta previne 

o deschidere accidentală și permite identificarea imediată 

a cazurilor în care ambalajul a fost deja deschis.

Etichetă care nu poate fi contrafăcută

Cu informații despre produs, cum ar fi producătorul motorului, 

codul articolului etc.
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Produsele MAHLE IZUMI sunt distribuite exclusiv 
prin intermediul comercianților contractuali. 

Atenție 
la falsuri

Exemple de logouri falsificate:

Exemple de produse contrafăcute:

Nu aveți încredere în produsele inscripționate cu 

IZUMI, care nu provin de la distribuitori autorizați.



10

MAHLE IZUMI 
pe mapamond

O rețea de distribuție globală puternică

MAHLE IZUMI este lider mondial în furnizarea componentelor de motor 

pentru autovehiculele diesel japoneze. Oriunde se folosesc autovehi-

cule utilitare japoneze, lumea se bazează pe marca noastră în cazul 

pieselor la calitate de echipamente originale.

 n Disponibile în peste 40 de țări

 n 150 de clienți în toată lumea

 n Piesele originale de înaltă calitate de la MAHLE IZUMI 

sunt utilizate în peste 500 de tipuri de motoare


