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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: Ristrukturim në ndërmarrje; funksionet qendore 

(Administrimi, kontrolli, inxhinieria e prodhimit dhe menaxhimi 

i cilësisë) integrohen në fabrikën Tsuruoka

2002: Implementimi i teknologjive dhe i sistemit të menaxhimit 

të cilësisë së MAHLE

Janar 2003: IZUMI bëhet 100 përqind filial i MAHLE

Prill 2003: Ndryshimi i emrit në MAHLE IZUMI Corporation

Prill 2005: Ndryshimi i emrit në MAHLE Engine Components 

Japan Corporation

2008: Themelimi i MAHLE Trading Japan për themelimin 

e biznesit Aftermarket të IZUMI

Klientët OE: MAHLE furnizon një gamë të gjerë prodhuesish 

përmes fabrikave të saj IZUMI: Isuzu, Hino, Komatsu, Mitsubishi 

FUSO, UD Trucks, Kubota, Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi 

Motors, Honda, Yanmar, Yamaha, Mazda und Subaru

MAHLE dhe IZUMI e kanë filluar partneritetin 
e tyre para 50 viteve. Ky bashkëpunim vazhdoi 
deri në blerjen e suksesshme të IZUMI nga 
MAHLE në vitin 2003.

MAHLE dhe IZUMI

1923: Themeluar nga Tokichi Izumi

1938: Emërtimi IZUMI Automotive Industry Co., Ltd.

1968: Marrëveshja teknike me MAHLE për pistonat e farkëtuar 

prej alumini për ngarkesa të mëdha

1976: Marrëveshja teknike me MAHLE për pistonat prej alumini 

për përdorime të përgjithshme

1988: Ndryshimi i emrit në IZUMI Industries, Ltd. dhe regjistrimi 

në bursën e Tokios

1988: Pjesëmarrje në kapital nëpërmjet MAHLE

Dy aktorë të rëndësishëm – 

një skuadër
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Produktet Modulet

Grupi i këmishave të pistonit 

Grupi i pistonave 

Seti i pistonave 

Piston nafte 
prej alumini

Piston 
me derdhje

Këmishë cilindri

Piston benzine 
prej alumini

Piston 
MONOTHERM®

Piston

Piston

Piston

Këmishë pistoni Spinot pistoni Unaza pistoni

Unaza sigurie Mbështjellëse Unazat O

Spinot pistoni

Spinot pistoni

Unaza pistoni Unaza sigurie

Unaza sigurie

+

+

+

+

+

+

+ + +
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Paketimi me 
hologram dhe etiketë

Pistonat, seti i grupeve dhe pjesët e motorit nga MAHLE IZUMI pro-

dhohen në cilësinë dhe saktësinë më të lartë dhe paketohen me kujdes. 

Vetëm nëse paketimi dhe Security Strip (shiriti i sigurisë) nuk janë 

dëmtuar, atëherë ju mund të jeni të sigurt që pjesët precize të motorit 

vijnë nga MAHLE dhe i plotësojnë kështu standardet e cilësisë së 

MAHLE IZUMI.

Kur të hapni paketimin, por edhe më pas, tregoni kujdes për mallin, 

në mënyrë që të mos dëmtohen pjesët e ndjeshme të precizionit.

Security Strip

Vulosja e re garanton më shumë siguri: Ajo parandalon hapjen 

aksidentale dhe tregon menjëherë nëse paketimi është hapur 

më parë.

Etiketë e pafalsifikueshme

Me informacione rreth produktit si p.sh. prodhuesi i motorit, 

numri i artikullit, etj.
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Produktet MAHLE IZUMI shiten ekskluzivisht 
përmes tregtarëve tanë të autorizuar. 

Kujdes nga  
falsifikimet

Shembuj të logove të rreme:

Shembuj për falsifikime produktesh:

Mos u besoni produkteve që kanë logon IZUMI 

por që vijnë nga tregtarë të paautorizuar.
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MAHLE IZUMI 
në të gjithë botën

Një rrjet i fortë global i shpërndarjes

MAHLE IZUMI është furnizuesi kryesor në botë i pjesëve të motorit për 

automjetet japoneze me naftë. Kudo që përdoren automjete komerciale 

japoneze, besimi është tek marka jonë për pjesët me cilësi origjinale.

 n Shitje në mbi 40 vende

 n 150 klientë në mbarë botën

 n Pjesët origjinale me cilësi të lartë nga MAHLE IZUMI 

përdoren në mbi 500 lloje motorësh


