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 304لیست لوازم پژو 

 

 قیمت شرح کاال ردیف

  اورینگ دور بوش وایتون نسوز 29

  NBRاورینگ دور بوش  22

  اورینگ سوزن انژکتور وایتون 20

  واشر در سوپاپ 26

  وایر شمع سیلیکون 10

  کاسه نمد ماهک 19

  درب رادیاتور 12

  لوازم ترمز سیلندر چرخ عقب  11

  لوازم کامل ترمز سیلندر چرخ جلو  13

  کاسه نمد شیر فرمان کیت کامل  14

  کاسه نمد قیفی  19

  NBRاورینگ سوزن انژکتور 12

  کاسه نمد شیر فرمان  10

  استیل 304کیت اگزوز پژو  16

  گالوالیزه 304کیت اگزوز پژو  30

  هوا عیکب سیلیکونواشر منیفولد  39

  منجید اگزوز  32

  اورینگ شیر بخاری  31

  راهی آب 1اورینگ  33

  ماهک دنده  34

  درب روغن با اورینگ کامل 39

  الستیک ساق سوپاپ  32

  سیبک زیر کمک 30

  سیبک فرمان 36

  قرقری فرمان  40

  میل موج گیر  49

 قیمت شرح کاال ردیف

  دسته موتور زیر باطری  9

  طرفه دسته موتور 2ضربه گیر  2

  پولکی سرکمک )نعلبکی( 1

  دو شاخه تیر کمانی  3

  بوش دو شاخه تیر کمانی  4

  بوش کمک فرمان  9

  قارچی دسته موتور  2

  میل ماهک کوتاه  0

  میل ماهک بلند 6

  درب ترموستات با اورینگ و.والف 90

  واشر مهره درب باک مدل قدیم  99

  اورینگ واشر درب باک جدید 92

  لیور تقسیم دنده  91

  گردگیری قرقری فرمان  93

  رام زیر موتور 94

  بوش اکسل عقب 99

  عایق حرارتی پژو 92

  )غلطک(304فولی هرز گرد  90

  کاسه نمد پلوس گرافیتی دو رنگ  96

  رنگکاسه نمد میل سوپاپ دو  20

  کاسه نمد میل سوپاپ  29

  کاسه نمد جلو میل لنگ 22

  کاسه نمد ته میل لنگ 21

  اورینگ درب روغنی سیلیکون 23

  اورینگ ترموستات 24
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 304پژو-60لیست لوازم تندر

 

 قیمت شرح کاال ردیف

 **60**تندر 29

  L90 لوازم چرخ عقب    22

  L90 دسته موتور باال 20

  L90 دسته شاتونی  26

  L90 کیت اورینگ منیفول هوا  10

  L90 اورینگ دریچه گاز  19

  الستیک زیر رادیاتور  12

  پولکی پشت سرسیلندر دست کامل 11

  L90 کاسه نمد پلوس  13

  L90 کاسه نمد میل سوپاپ  14

  L90 لوازم ترمز  19

  L90 پولی سر میل لنگ 12

  )چپ(L90 دسته موتور زیر باطری  10

  L90 اورینگ گیربکس  16

  ضربه گیر کاپوت 30

  L90  پایه دسته موتور چمدانی  39

  L90 لوازم موج گیر 32

  L90 قرقری فرمان 31

  L90 سیبک فرمان 33

  L90 لوازم چاکدار 34

  غلطک هرز گرد 39

  L90 واشر پمپ بنزین  32

  L90 واشر هواکش 30

  L90 الستیک چاکدار 36

  L90 بوش طبقه لبه دار  40

 قیمت شرح کاال ردیف

 **304**پژو  9

  304بوش لبه دار  2

  304بوش جناقی 1

  304لوازم چاکدار  3

  304دسته موتور گرد آهنی 4

  304دسته موتور گرد پالستیکی  9

  304سرپیچ  2دسته موتور 2

  304کاسه نمد قیفی گیر بکس  0

  304پولی سر میل لنگ 6

  304توپی سرکمک لبه دار  90

  304اورینگ پوسته سنسور کیلومتر 99

  304ضربه گیر اکسل عقب  92

   304تیکه ای 6لوازم پمپ ترمز  91

  واتر پمپ 93

  304چکمه ای یا طاقان  94

  اورینگ سنسور کیلومتر  99

  304اورینگ پوسته سنسور کیلومتر 92

  304بلبرینگ سرکمک  90

  اورینگ فشار شکن سوخت  96

20 L90  

  L90 الستیک ساق سوپاپ  29

  گشاد*تنگL90 فولی هرز گرد  22

  کاسه نمد میل سوپاپ مگان  21

  L90 کاسه نمد ته میل لنگ 23

  L90 توپی سر کمک  24
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 لیست لوازم پیکان 

 

 قیمت شرح کاال ردیف

دهاالستیک کمر باریک س 29   

کمر باریک فولکسیالستیک  22    

  بست فنر عقب پیکان 20

  الستیک فنر لول پیکان 26

  اورینگ شیر بخاری 10

  اورینگ دلکو 19

  اورینگ سوزن انژکتور ضد بنزین 12

  درب رادیاتور پیکان فلزی  11

  درب رادیاتور پیکان فلزی 13

  وایر شمع سیلسکون 14

  وایر پمپ 19

12   

10   

16   

30   

39   

32   

31   

33   

34   

39   

32   

30   

36   

40   

 قیمت شرح کاال ردیف

  مهر واشر پاک پیمان  9

   الستیک مچ گیر  2

   بوش طبق  1

  الستیک تعادل  3

  تیکه رام  2الستیک  4

  646لوازم پمپ ترمز  9

  440لوازم سیلندر چرخ عقب  2

  032لوازم ترمز سیلندر چرخ عقب  0

  2994لوازم ترمز سیلندر چرخ جلو  6

  440ی تحلقوی چرخ عقب فیا 90

  سیلندر چرخ عقب آرژانتینلوازم ترمز  99

  حلقوی ترمز آرژانتین 92

  660لوازم کالج کامل مدل باال  91

  994لوازم کالج  93

  حلقوی کالج فیاتی 94

  432فیاتی حلقوی ترمز  99

  3994حلقوی ترمز 92

  گردگیر کمک 90

  گردگیر طبق 96

  گردگیر سیبک فرمان 20

  تیکه ای  2الستیک کمک  29

  الستیک کمک صندوق عقب 22

  الستیک منجید اگزوز 21

  الستیک قامه فنر عقب 23

  الستیک سه گوش 24
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 209لیست لوازم پژو

 

 قیمت شرح کاال ردیف

  موتور گرد پالستیکیدسته  29

   دسته موتور گرد آهنی  22

  دو شاخه تیر کمانی  20

  بوش دوساخته تیرکمانی 26

  دسته موتور زیر باطری  10

  میل ماهک کوتاه 19

  میل ماهک بلند 12

  4*2واشر منیفول هوا تیپ  11

  راهی آب 1اورینگ  13

  2اورینگ پوستر واتر پمپ تیپ 14

  اگزوزمنجیل  19

  رام زیر موتور 12

  پولی سر میل لنگ 10

  2واشر درب سوپاپ تیپ 16

  درب ترموستات با اورینگ . والف 30

  فولی هرز گرد )غلطک( 39

  واشر درب گیربکس 32

  اورینگ ترموستات  31

  2*4واشر بغل اگزوز تیپ  33

  4وایر شمع تیپ 34

  NBR سوزن انژکتور 39

  4واتر پمپ تیپ اورینگ  32

  4الستیک ساق سوپاپ تیپ 30

  کاسه نمد شیر فرمان  36

40   

 قیمت شرح کاال ردیف

  کاسه نمد پلوس لبه دار آبی 9

   9*4کاسه نمد میل سوپاپ تیپ  2

   کاسه نمد جلو میل لنگ  1

  کاسه نمد ته میل لنگ 3

  کاسه نمد شیر فرمان کیت کامل 4

  دنده کاسه نمدلینور 9

  SD ) -4*2 پکاسه نمد ژامبون )تی 2

  NBRاورینگ دور بوش  0

  کاسه نمد قیفی گیربکس 6

  اورینگ دور برش وایتون نسوز 90

  اورینگ سوزن انژکتور وایتون 99

  2*9اورینگ واشر مهره باک تیپ 92

  2وایر شمع تیپ 91

  4*2اورینگ پایه فیلتر تیپ  93

  ترمز چرخ عقبلوازم سیلندر  94

  اورینگ شیر بخاری  99

  2الستیک ساق سوپاپ تیپ 92

  4*2طبق تیپ  90

  واتر پمپ 96

  سیبک فرمان  20

  قرقری فرمان 29

  میل موج گیر فلزی 22

  بوش طبق گرد 21

  بوش طبقه لبه دار 23

  4دسته موتور دو سر پیچ تیپ 24
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 لیست لوازم نیسان

 

 قیمت شرح کاال ردیف

  انژکتوراورینگ دلکو  9

   اورینگ توپی چرخ نیسان 2

   واشر درب سوپاپ 1

  بالشتک زنجیر 3

  هاللی میل سوپاپ 4

  ضربه گیر شاسی نیسان طرح ولو 9

  گردگیر ترمز چرخ نیسان 2

  قامه نیسان  0

  الستیک تعادل نیسان 6

  پل گاردان نیسان 90

  9و99/9حلقوی  99

  9و90/9حلقوی 92

  9Hترمز تشتکی  91

  0/2تشتکی 93

  لوازم ترمز سیلندر چرخ جیپ 94

  KMلوازم ترمز چرخ جیپ  99

  99حلقه ای ترمز گاز  92

  99تشتکی ترمز 90

  تشتکی لبه دار مدل پمپ ترمز 96

  0/9.1تشتکی 20

  3/9.9تشتکی 29

  3/9.1تشتکی 22

  گردگیر ترمز چرخ وانت مزدا 21

  99ترمز گاز لوازم کامل بوستر  23

  0/9.9تشتکی 24

 قیمت شرح کاال ردیف

  قامه فنر عقب مزدایی 29

   2Fقامه فنر عقب تویوتایی  22

  3Fقامه  20

  بوش دسته موتور کمپاین  26

  سر پیچ کشاورزی 2ضربه گیر  10

  قامه جیپ روسی 19

  وایر شمع انژکتور  12

  وایر شمع ببلند 11

  وایر پمپ 13

14   

19   

12   

10   

16   

30   

39   

32   

31   

33   

34   

39   

32   

30   

36   

40   
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 سمند –لیست لوازم زانتیا 

 

 قیمت شرح کاال ردیف

 **زانتیا** 29

   کاسه نمد شیر فرمان کیت کامل 22

  بوش طبق لبه دار 20

  بوش جناقی 26

  دسته موتور دوطرفه  10

  سیبک زیر کمک 19

  میل موج گیر 12

  اورینگ مهره پاک  11

  وایر شمع  13

  اورینگ سوزن انژکتور وایتون 14

  سیبک زیر فرمان 19

  درب رادیاتور زانتیا 12

  فولی هرزگرد زانتیا )غلطک( 10

  الستیک ساق سوپاپ زانتیا 16

  کاسه نمد شیرفرمان 30

  NBRاورینگ سوزن انژکتور  39

32   

31   

33   

34   

39   

32   

30   

36   

40   

 قیمت شرح کاال ردیف

 **سمند** 9

   L.Xوایر شمع  2

   واشر منیفول هوا عینکی سیلیکون 1

  الستیک اورینگ ماژور روغن 3

  EF yپولی سرمیل لنگ                     4

  EF y دسته موتور باال                          9

  میل موج گیر 2

  لوازم ترمز سیلندر چرغ عقب  0

  لوازم چرخ عقب سمند ملی 6

  EF y رام زیره زیره موتور              90

  EF y دسته موتور پایین                   99

  EF y        توپی سرکمک                92

  EF y واشر اورینگ مهره درجه باک  91

  واتر پمپ سمند ملی 93

94   

99   

92   

90   

96   

20   

29   

22   

21   

23   

24   
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 لیست لوازم گردگیر ها

 

 قیمت NBR ردیف

  304گردگیر سمت چرخ  29

   304گردگیر سمت گیربکس 22

  304گردگیر جعبه فرمان یه تنگ  20

  304گردگیر جعبه فرمان دو سر گشاد  26

  209*304گردگیر کمک  10

  304گردگیر مفصلی جعبه فرمان 19

  304گردگیر سه خار  12

  304خار23گردگیر  11

  304گردگیر سمت چرخ  13

  209گردگیر سمت گیربکس  14

  209گردگیر جعبه فرمان 19

  گردگیر سه خار پراید  12

  گردگیر سمت چرخ پراید 10

  پرایدگردگیر جعبه فرمان  16

  گردگیر کمک جلو پراید  30

  گردگیر کمک عقب پراید 39

  گردگیرسمت گیربکس پراید 32

  2000گردگیر سمت چرخ زانتیا و 31

  2000گردگیر سمت گیربکس زانتیا و 33

  گردگیر سه خار زانتیا 34

  L90 گردگیر سمت چرخ 39

  L90 گردگیر سمت گیربکس )سه خار(  32

  L90   سمت گیربکس )چپ(گردگیر  30

  L90 گردگیر سمت گیر بکس چپ با دیاق  36

  L90 گردگیر جعبه فرمان  40

 قیمت شرح کاال ردیف

  304گردگیر سمت چرخ  9

   304گردگیر سمت گیربکس 2

   304گردگیرجعبه فرمان یه سر تنگ 1

  304گردگیر جعبه فرمان دو سر گشاد 3

  209*304گردگیر کمک  4

  304گردگیر مفصلی جعبه فرمان 9

  304گردگیر سه خار  2

  304خار23گردگیر  0

  304گردگیر سمت چرخ  6

  209گردگیر سمت گیربکس  90

  209گردگیر جعبه فرمان 99

  گردگیر سه خار پراید  92

  گردگیر سمت چرخ پراید 91

  گردگیر جعبه فرمان پراید 93

  گردگیر کمک جلو پراید  94

  گردگیر کمک عقب پراید 99

  گردگیرسمت گیربکس پراید 92

  2000گردگیر سمت چرخ زانتیا و 90

  2000گردگیر سمت گیربکس زانتیا و 96

  گردگیر سه خار زانتیا 20

  پلی ارتان 304جعبه فرمان یه سرتنگ  29

  L90کیت گردگیر کمک عقب  22

  L90گردگیر کمک جلو  21

  ماکسیماگردگیر پلوس  23

24   
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 ؟؟؟؟؟؟

 

*سمند209*304پژو ردیف  قیمت 

  DAC  32.  00.  19 -304چرخ جلو پژو 29

   304چرخ عقب پژو  22

  ABS-304چرخ عقب پژو 20

  rs2  .9101  304دینام  26

  rs2  .9102  304دینام  10

  rs2  .900102  304دینام  19

  rs2  .9109  304دینام  12

  rs2  .9009  304پلوس  11

  DAC  12. 22.  11- 209چرخ جلو پژو 13

  DAC  24. 44.  31- 209چرخ عقب پژو 14

   BD 14 42. 20-209 کولر 19

  BD 14(20  .44  .14) 296-304کولر 12

  SNRفابریکی  304سرکمک  10

16   

  ***نیسان*** 30

  90/92936چرخ جلو نیسان  39

  90/30430چرخ جلو نیسان  32

  L9242چرخ عقب نیسان  31

  12099چرخ عقب نیسان  33

  1204چرخ جلو نیسان دیزل  34

  20/91902چرخ جلو نیسان دیزل  39

32   

30   

36   

40   

 قیمت پراید ردیف

  90/96136چرخ جلو پراید قدیم  9

   90/99236چرخ عقب پراید قدیم 2

   90/33936پراید چرخ عقب 1

  DAC 149414چرخ جلو پراید جدبد  3

  90/99636چرخ عقب پراید جدید  4

  rs 2 .9202ته میل لنگ پراید  9

  90/90936گیر بکس پراید  2

  rs2  .22/92 گیربکس پراید  0

   12203گیر بکس پراید  6

  90/92936گیر بکس پراید 90

   rs2  .9103 گیر بکس پراید 99

  B 04/0(93. 21. 0دینام پراید ) 92

  rs2  .9102 دینام پراید  91

93   

  ***L90تندر*** 94

  ABS- 12 .22 .12  DACچرخ جلو 99

  DAC  12. 22. 12چرخ جلو  92

  DAC  24. 44. 31چرخ عقب  90

96   

20   

29   

22   

21   

23   

24   
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 لیست لوازم پراید

 

 قیمت شرح کاال ردیف

  طبق پوش الستیکی 29

   سیبک فرمان  22

  قرقری فرمان  20

  9دسته موتور شماره  26

  2دسته موتور شماره  10

  توپی سرکمک 19

  واشر درب سوپاپ تیبا 12

  درب رادیاتور پلیمری )طرح پژو( 11

  الستیک ساق سوپاپ 13

  مهره درب باک پراید انژکتور 14

  الستیک باالی رادیاتور  19

  الستیک پایین رادیاتور  12

  الستیک باالی کمک عقب  10

  الستیک پایین کمک عقب 16

  بوش کمک عقب الستیکی 30

  الستیک مزدایی 39

  بوش اکسل 32

  CNGالستیک فنر لول  31

  بوش کمک فلزی 33

  واتر پمپ 34

  لوازم پمپ ترمز 39

  تیکه چرخ جلو1لوازم گردگیر  32

  تیکه چرخ جلو 4لوازم گردگیر  30

36   

40   

 قیمت شرح کاال  ردیف

  کاسه نمد پلوس 9

   کاسه نمد میل سوپاپ   2

   کاسه نمد جلو میل لنگ  1

  ته میل لنگ سوز کاسه نمد 3

  کاسه نمد چرخ جلو ساده  4

  کاسه نمد چرخ جلو لبه دار 9

  کاسه نمد چرخ عقب 2

  کاسه نمد شفت 0

  کاسه نمد اویل پمپ 6

  کاسه نمد  ماهک دنده 90

  وایر شمع زیمنس 99

  وایر شمع سازم 92

  NBRاورینگ انژکتور  91

  اورینگ سوزن انژکتور وابتون 93

  اورینگ  دلکو انژکتور  94

  اورینگ دلکو کاربراتور 99

  الستیک چاکدار 92

  الستیک تعادل 90

  واشر درب سوپاپ 96

  هاللی کارتل سیلیکون نسوز 20

  درب رادیاتور فلزی 29

  منجید اگزوز 22

   ABSلوازم ترمز  21

  لوازم چرخ عقب  23

   طبق پوش فلزی 24
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