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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

Faks: +81 03 3453-7887

customerservice.mtjc@mahle.com

IZUMI
Genuine quality 
from Japan
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2001: prestrukturiranje podjetja; osrednje dejavnosti (uprava, 

nadzor, proizvodna tehnika in zagotavljanje kakovosti) se vključijo 

v obrat Tsuruoka

2002: uvedba tehnologij in sistema upravljanja kakovosti MAHLE

Januar 2003: IZUMI postane 100-odstotno hčerinsko 

podjetje MAHLE

April 2003: preimenovanje v MAHLE IZUMI Corporation

April 2005: preimenovanje v MAHLE Engine Components 

Japan Corporation

2008: ustanovitev MAHLE Trading Japan za področje izdelkov 

drugovgradnje IZUMI

Stranke s področja originalne opreme: 

MAHLE preko obratov IZUMI oskrbuje številne proizvajalce: 

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

Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi Motors, Honda, Yanmar, 

Yamaha, Mazda in Subaru

MAHLE in IZUMI sta začela sodelovati pred 
50 leti. Sodelovanje se je ohranilo vse do leta 
2003, ko je MAHLE uspešno prevzel IZUMI.

MAHLE in IZUMI

1923: Tokichi Izumi ustanovi podjetje

1938: preoblikovanje v IZUMI Automotive Industry Co., Ltd.

1968: tehnična pogodba s podjetjem MAHLE o kovanih 

aluminijastih batih za uporabo z visokimi obremenitvami

1976: tehnična pogodba s podjetjem MAHLE o aluminijastih 

batih za splošno uporabo

1988: preimenovanje v IZUMI Industries, Ltd. in notacija za prosti 

promet v Tokiu

1988: kapitalska udeležba podjetja MAHLE

Dva pomembna 

igralca – ena ekipa
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Izdelki Sklopi

Komplet s tekalno pušo

Batni komplet 

Komplet bata

Aluminijasti bati za 
dizelske motorje

Uliti bati

Puša valja

Aluminijasti bati za 
bencinske motorje

Bati MONOTHERM®

Bat

Bat

Bat

Tekalna puša Batni sorniki Batni obročki

Varovalni obroči Puša Obročna tesnila

Batni sorniki

Batni sorniki

Batni obročki Varovalni obroči

Varovalni obroči

+

+

+

+

+

+

+ + +

+ +
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Embalaža s 
hologramom in nalepko

Bati, sklopi in motorni deli znamke MAHLE IZUMI so kar najbolj kako-

vostno in natančno izdelani in skrbno zapakirani. Le če sta embalaža 

in varnostni trak Security Strip nepoškodovana, ste lahko prepričani, 

da so natančni deli motorjev zares proizvod znamke MAHLE in tako 

ustrezajo standardu kakovosti podjetja MAHLE IZUMI.

Pri odstranjevanju embalaže in tudi kasneje skrbno ravnajte z izdel-

kom, da ne poškodujete občutljivih natančnih delov.

Varnostni trak Security Strip

Novo zapečatenje skrbi za večjo varnost: prepreči nenamerno 

odpiranje in omogoča, da takoj prepoznate, ali je bila embalaža 

že odprta.

Varnostna nalepka za zaščito pred ponaredki

Vsebuje informacije o izdelku, kot so proizvajalec motorja, 

številka artikla itd.
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Izdelke MAHLE IZUMI prodajajo izključno 
pogodbeni trgovci. 

Previdno 
pred ponaredki

Primeri ponarejenih logotipov:

Primeri ponarejenih izdelkov:

Ne zaupajte izdelkom z napisom IZUMI, 

ki ne prihajajo od pooblaščenih trgovcev.
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MAHLE IZUMI 
po vsem svetu

Močna svetovna prodajna mreža

MAHLE IZUMI je svetovno vodilni ponudnik motornih delov za japon-

ska dizelska vozila. Kjer koli so v uporabi japonska gospodarska vozila, 

uporabniki zaupajo naši znamki za dele v originalni kakovosti.

 n Na voljo v več kot 40 državah

 n 150 strank po vsem svetu

 n Originalni deli MAHLE IZUMI visoke kakovosti 

so vgrajeni v več kot 500 tipov motorjev


