MAHLE Trading Japan Co., Ltd.

Genuine quality
from Japan

mahled-093/01.2021/UD

IZUMI

8F 6-2-3 Mita Minato-ku Tokyo G Square Mita

〒108-0073
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+81 50 3363-7012 :فون نمبر

+81 03 3453-7887 :فیکس نمبر

customerservice.mtjc@mahle.com

03

02

دو اہم ستون—
ایک ٹیم

 MAHLEاور IZUMI
 MAHLEاور  IZUMIنے  50سال قبل اپنی شراکت داری
شروع کی۔ اس اشتراک میں اس وقت پیشرفت ہوئی جب
 2003میں  MAHLEنے  IZUMIکو کامیابی سے اپنے
ماتحت کر لیا۔
 Tokichi Izumi:1923نے ادارہ قائم کیا
 IZUMI Automotive Industry Co., Ltd. : 1938کے طور پر دوبارہ منظم کردہ۔
 MAHLE :1968کے ساتھ ہائی لوڈ پگھلے ہوئے ایلومینیم کے پسٹنز کے سلسلے
میں تکنیکی معاہدہ۔
 MAHLE :1976کے ساتھ عام ایلومینیم کے پسٹنز پر تکنیکی معاہدہ۔
 :1988نام IZUMI Industries, Ltd.کر دیا گیا ،اور ٹوکیو ()TokyoOTC

مارکیٹ میں اسٹاک کا اندراج ہوا.

 MAHLE :1988کی جانب سے سرمائے کی شراکت داری۔
 :2001پالنٹ کی تعمیر نو۔ ہیڈ آفس کے امور (ایڈمنسٹریشن ،کنٹرولنگ،
پیداواری انجینیئرنگ اور معیار کی ضمانت) کو  Tsuruokaپالنٹ میں ضم کر
دیا گیا۔
 MAHLE :2002ٹیکنالوجیز اور معیار کی تنظیم کا نظام متعارف ہوا۔
جنوری  MAHLE :2003کا  %100ذیلی ادارہ بنا۔
اپریل  :2003نام بدل کر  MAHLE IZUMI Corporationکر دیا گیا۔
اپریل  :2005نام بدل کر MAHLE Engine Components Japan

 Corporationکر دیا گیا۔

 IZUMI :2008کے آفٹرمارکیٹ کاروبار کے لئے MAHLE Trading Japan

کا قیام۔

 OEکسٹمرز MAHLE :اپنی  IZUMIفیکٹریوں کے ذریعے بڑی تعداد میں
مینوفیکچررز کو سپالئی پہنچاتا ہے،Isuzu :،Hino،KomatsuMitsubishi
،FUSO،UD Trucks،Kubota،Mitsubishi Heavy Industries
،Mitsubishi Motors،Honda،Yanmar،Yamaha ،Mazdaاور Subaru۔
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اسمبلیز

مصنوعات

الئنر کٹ
+

پسٹن

ایلومینیم ڈیزل پسٹن

ایلومینیم گیسولین پسٹن

ڈھلے ہوئے لوہے کے پسٹن

 MONOTHERM®پسٹن

+

الئنر

+

اسنیپ رنگز

+

پسٹن پن

+

پسٹن رنگز

+

-Oرنگز

بشنگ

پسٹن کٹ
+

پسٹن

+

پسٹن پن

پسٹن رنگز

پسٹن سیٹ
+

پسٹن

سیلنڈر الئنر

+

+

پسٹن پن

اسنیپ رنگز

اسنیپ رنگز
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پیکیجنگ ،ہولوگرام،
اور لیبل
حفاظتی پٹی
یہ نئی سیلنگ پٹی اضافی تحفظ فراہم کرتی ہے :یہ اچانک سے غیر ارادی
طور پر کھلنے سے بچاتی ہے اور اگر پیکیجنگ پہلے سے کھلی ہو تو فوری
طور پر ظاہر کرتی ہے۔

نقالی سے پاک لیبل
جس پر مصنوعہ کی معلومات موجود ہوں ،جیسا کہ انجن کا مینوفیکچرر،
آرٹیکل نمبر وغیرہ۔

اعلی ترین
 MAHLE IZUMIکے پسٹنز ،کٹ سیٹس ،اور انجن کے پرزہ جات ٰ
معیار اور بعینہ درستگی سے بنائے جاتے اور احتیاط کے ساتھ پیک کیے جاتے
ہیں۔ صرف اس صورت میں کہ اگر پیکیجنگ غیر نقصان دہ ہو اور حفاظتی
پٹی صحیح سالمت ہو آپ یہ یقین رکھیں کہ بیان کردہ انجن کے دقیق پرزہ جات
 MAHLEکی جانب سے تیار کردہ اور  MAHLE IZUMIکے معیار کے حامل
ہیں۔
سامان کو کھولتے ہوئے اور سامان کہ مزید اٹھانے ،رکھنے کے دوران ،ان کو احتیاط
کے ساتھ چھونے کو یقینی بنائیں تاکہ حساس دقیق پرزوں کو نقصان نہ پہنچے۔
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نقالوں سے
ہوشیار رہیں
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جعلی مصنوعات کی مثالیں:

 MAHLE IZUMIکی مصنوعات کی فروخت مخصوص
طور پر مجاز کردہ تقسیم کاروں کے ذریعے کی جاتی ہے۔
جعلی لوگوز کی مثالیں:

غیر مجاز کردہ تقسیم کاروں کے IZUMI
کے طور پر تشہیر کردہ برانڈ کی مصنوعات
پر کبھی اعتبار نہ کریں۔
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عالمگیر

MAHLE IZUMI

ایک حقیقی عالمی سیلز کا نیٹ ورک
 MAHLE IZUMIدنیا بھر میں جاپانی ڈیزل گاڑیوں کے انجن کے پرزہ جات کا
نمبر ایک برانڈ ہے۔ جب کھبی بھی جاپانی کمرشل گاڑیوں کی بات آئے ،اصل
معیاری پرزہ جات کے لئے ہمارے برانڈ پر انحصار کیا جاتا پے۔

 40nسے زائد مملک میں فروخت
nدنیا بھر میں  150کسٹمرز
nانجن کی  500سے زائد اقسام  MAHLE IZUMIکو اصل
معیاری پرزہ جات کے طور پر استعمال کرتی ہیں

