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IZUMI
Genuine quality
from Japan
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İki önemli aktör –
tek bir ekip

MAHLE ve IZUMI

2001: İşletme yeniden yapılandırıldı; merkezi işlevler (yönetim,
kontrol, üretim teknolojisi ve kalite güvence) Tsuruoka üretim
tesislerine entegre edildi

MAHLE ve IZUMI, ortaklıklarına 50 yıl önce
başladılar. Bu işbirliği, 2003 yılında IZUMI'nin
MAHLE tarafından başarılı bir şekilde devralınmasına kadar sürdü.

2002: MAHLE teknolojileri ve kalite yönetim standartları uygulamaya konuldu
Ocak 2003: IZUMI, MAHLE'nin yüzde 100 iştiraki oldu

1923: Tokichi Izumi tarafından kuruldu
Nisan 2003: Şirket ismi MAHLE IZUMI Corporation oldu
1938: Şirket ismi IZUMI Automotive Industry Co., Ltd. oldu
Nisan 2005: Şirket ismi MAHLE Engine Components Japan
1968: Yüksek yük uygulamaları için dövme alüminyum pistonlar

Corporation olarak değiştirildi

konusunda MAHLE ile teknik anlaşma yapıldı
2008: IZUMI'nin Aftermarket branşı için MAHLE Trading Japan
1976: Genel uygulamalar için alüminyum pistonlar konusunda

kuruldu

MAHLE ile teknik anlaşma yapıldı
OE müşterileri: MAHLE, IZUMI'nin üretim tesisleri aracılığıyla
1988: Şirket ismi IZUMI Industries, Ltd. olarak değiştirildi ve

çok sayıda üretici firmaya ürün tedarik etmektedir: Isuzu, Hino,

Tokyo'daki serbest piyasa işlemleri borsasında listelendi

Komatsu, Mitsubishi FUSO, UD Trucks, Kubota, Mitsubishi Heavy
Industries, Mitsubishi Motors, Honda, Yanmar, Yamaha, Mazda

1988: MAHLE tarafından sermaye katılımı gerçekleştirildi

ve Subaru
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Ürünler

Kitler
Gömlek kiti
+

+

Piston

Alüminyum dizel
motor pistonu

Alüminyum benzinli
motor pistonu

Gömlek

+

Piston pimi

+

Emniyet
segmanları

+

Piston
segmanları

+

Burç

O-ringler

Piston kiti
+

Piston

Döküm piston

MONOTHERM® piston

+

Piston pimi

Piston
segmanları

Piston seti
+
Piston

Silindir gömleği

+

+
Piston pimi

Emniyet
segmanları

Emniyet
segmanları
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Hologram ve
etiketli ambalaj
Güvenlik bandı
Yeni mühürleme bandı daha fazla güvenlik sağlıyor: Yanlışlıkla
açmayı önler ve ambalajın daha önce açılıp açılmadığının hemen
anlaşılmasını sağlar.

Taklit edilemez etiket
Motor üreticisi, ürün numarası vb. gibi ürün bilgilerini içerir.

MAHLE IZUMI'nin pistonları, yapı grupları ve motor parçaları en yüksek
kalitede ve hassasiyette imal edilmekte ve özenle paketlenmektedir. Sadece ambalaj ve güvenlik bandı hasarsız olduğunda, içerisindeki hassas motor parçalarının MAHLE'den geldiğinden ve dolayısıyla MAHLE
IZUMİ'nin kalite standardını karşıladığından emin olabilirsiniz.
Son derece duyarlı hassas parçaların zarar görmemesi için, ambalajını
açarken ve sonrasında ürünlere özenli davranın.
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Sahte ürünlere
dikkat
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Sahte ürün örnekleri:

MAHLE IZUMI ürünleri, sadece yetkili bayiler
üzerinden satılmaktadır.
Sahte logo örnekleri:

Yetkisiz satıcılardan gelen, üzerinde IZUMI
yazısı bulunan ürünlere güvenmeyin.
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Dünya çapında
MAHLE IZUMI

Güçlü bir küresel satış ağı
MAHLE IZUMI, Japon dizel araçlar için dünya çapında lider motor par-

n

40'dan fazla ülkede temin edilebilir

çaları tedarikçisidir. Japon ticari araçların kullanıldığı her yerde, orijinal

n

Dünya çapında 150 müşteri

kalitedeki parçalar konusunda markamıza güvenilir.

n

MAHLE IZUMI'nin yüksek kaliteli orijinal parçaları,
500'den fazla motor tipinde kullanılmaktadır

