
توضیحاتتعداد در کارتنتعداد در مدیومتعداد در جعبهتصویر محصولنام محصولکد محصول

 عدد12 عدد2 سیبک زیراکسل101000

 عدد12 عدد2ست سیبک فرمان101500

 عدد6 عدد1سیبک فرمان چپ101510

 عدد6 عدد1سیبک فرمان راست101520

 عدد 12 عدد2(پرسی)سیبک مفصل 102000

 عدد 12 عدد2(تک تکه )سیبک مفصل 102010

 عدد30 عدد 12 عدد2(طرح ماندو)سیبک مفصل 102020

 عدد24 عدد2(ست) سیبک تعادل 152500

 عدد24 عدد2سیبک تعادل چپ152510

 عدد24 عدد2سیبک تعادل راست152520

 سِت4 سِت1پارس با چاکدار صلیبی / 405 سِت قطعات جلوبندی پژو 1041000119

 سِت4 سِت1پارس با چاکدار الستیکی / 405 سِت قطعات جلوبندی پژو 1041000281

 سِت4 سِت1سِت قطعات جلوبندی سمند با چاکدار صلیبی1041500120

 سِت4 سِت1سِت قطعات جلوبندی سمند با چاکدار الستیکی1041500282

1021000058
دسته موتور دو سرپیچ هیدرولیک

 عدد6 عدد1

 عدد10 عدد1دسته موتور گرد فلزی1021000059

 عدد10 عدد4051دسته موتور کائوچویی 1021000060

 عدد10 عدد1دسته موتور بیضی شکل زیر باتری1021000061

 عدد15 عدد1دسته موتور یو شکل دو طرفه1021000062

 عدد10 عدد1دو شاخ رام تیر کمانی1021000063

 عدد18 عدد1(قارچی )ضربه گیر دسته موتور باال راست 1021000170

 عدد8 عدد1فولی سر میل لنگ1021000198

  ، پارس ، سمند ، دنا 405پژو 

1400لیست مهر 

02188538879: دفتر فروش

09129591728: همراه 

Tel : 02188538879 1  09129591722 




 عدد24 عدد1بوش پایه دوشاخ رام1021000217

 عدد20 عدد2میل ماهک کوتاه1031000208

 عدد12 عدد1میل ماهک بلند1031000209

 سِت10 سِت1ست کامل دنده دیشلی1031000259

 عدد10 عددABS1 (خارمعمولی) دندانه 22سرپلوس بیرونی 1231000017

 عدد10 عددABS1 (خار وسط) دندانه  22سرپلوس بیرونی 1231000018

 عدد10 عددABS1 دندانه 24سرپلوس بیرونی 1231000019

 عدد10 عددABS1 دندانه 34سرپلوس بیرونی 1231000020

 عدد10 عددABS1 دندانه کوتاه 22سرپلوس داخلی 1231000021

 عدد6 عددABS1 دندانه بلند 22سرپلوس داخلی 1231000022

 عدد10 عددABS1 دندانه کوتاه 24سرپلوس داخلی 1231000023

 عدد6 عددABS1 دندانه بلند 24سرپلوس داخلی 1231000024

 عدد10 عددABS1 دندانه کوتاه 34سرپلوس داخلی 1231000025

 عدد6 عددABS1 دندانه بلند 34سرپلوس داخلی 1231000026

 عدد4 عددABS1 دندانه کامل کوتاه 22مجموعه پلوس 1231000027

 عدد4 عددABS1 دندانه کامل بلند 22مجموعه پلوس 1231000028

 عدد10 عدد1نرمال (خار معمولی) دندانه 22سرپلوس بیرونی 1231000114

 عدد10 عدد1معمولی (خار وسط) دندانه 22سرپلوس بیرونی 1231000115

 عدد10 عدد1 دندانه معمولی24سرپلوس بیرونی 1231000116

 عدد4 عددABS1 دندانه 24مجموعه پلوس کامل کوتاه 1231000117

 عدد4 عددABS1 دندانه بلند 24مجموعه پلوس کامل 1231000118

 عدد10 عدد1(موجگیر )میل تعادل 1081000037

 عدد24 عدد2بوش طبق لبه دار1081000040

 عدد10 عدد2بوش طبق جناقی1081000041

Tel : 02188538879 2  09129591722 




 عدد8 عدد1توپی سرکمک لبه دار1081000043

 عدد10 عددEF71توپی سرکمک 1081500044

 سِت12( عدد4) سِت 1(صلیبی  )الستیک نگهدارنده میل تعادل چاکدار 1081000045

 سِت12( عدد2 ) سِت 1(طرح خودروساز )پایه الستیکی میل موجگیر 1081000113

 سِت12( عدد2 ) سِت 1(الستیکی  )الستیک نگهدارنده میل تعادل چاکدار 1081000128

 عدد6 عدد1ضربه گیر مربعی اکسل عقب1081000153

 عدد24 عدد1بوش الستیک پالستیک ضربه گیر اکسل عقب1081000161

 عدد24 عدد1گردگیر مفصل با رینگ فلزی1081000162

 عدد24 عدد1بوش کمک جعبه فرمان1081000163

 عدد12 عدد1(یک سر تنگ/ چپ )گردگیر آکاردیونی بزرگ پلی یورتان 1081000175

 عدد30 عدد1(دوسرگشاد/راست)گردگیر آکاردیونی کوچک پلی یورتان 1081000181

 عدد4 عدد4051دیسک ترمز 1081000183

 عدد6 عدد1(طرح ماندو )دیسک ترمز سمند 1081500187

 عدد4 عدد4051کاسه چرخ پژو 1081000196

 عدد18 عدد1بوش قرقره ای1081000218

 عدد10 عدد1 چپABS 405مجموعه سیلندر ترمز 1081000234

 عدد10عدد1 راستABS 405مجموعه سیلندر ترمز 1081000235

 عدد10عدد1 معمولی چپ405مجموعه سیلندر ترمز 1081000236

 عدد10عدد1 معمولی راست405مجموعه سیلندر ترمز 1081000237

 عدد10 عدد1مجموعه سیلندر ترمز سمند1081500242

 عدد6 عدد1جک فرمان هیدرولیک1081000273

 عدد24 عدد1گردگیر سیبک زیراکسل1181000078

 عدد24 عدد1گردگیر سیبک فرمان1181000079

 عدد18 عدد4051فشنگی روغن پژو  1061000312

Tel : 02188538879 3  09129591722 




 عدد18 عدد1(تک فیش ) آبی405فشنگی دمای آب پژو 1061000329

 عدد18 عدد1سنسور دمای آب پژو زیمنس مشکی دوفیش1061200363

 عدد18 عدد1سنسور دمای آب پژو ساژم سبز دو فیش1061200366

 عدد4 عدد1میل ژامبون توپر1081000352

 عدد4 عدد1میل ژامبون چپ1081000356

 عدد4 عدد1میل ژامبون راست1081000357

عدد12 اعدد405  درب روغن موتورپژو1021000372

 عدد12عدد4051درب رادیاتور پژو1051000367

 عدد50 عدد2ست سیبک فرمان111500

 عدد50 عدد2سیبک فرمان چپ111510

 عدد50 عدد2سیبک فرمان راست111520

 عدد12 عدد2(پرسی)سیبک مفصل 112000

 عدد24 عدد12 عدد2(تک تکه )سیبک مفصل 112010

 عدد12 عدد2(طرح ماندو)سیبک مفصل 112020

 عدد30 عدد2(موجگیر)ست سیبک تعادل 112500

 عدد4 عدد1( 5تیپ )سیبک طبق مثلثی چپ  113110

 عدد4عدد1(5تیپ )سیبک طبق مثلثی راست 113120

 عدد6 عدد1(5تیپ )دسته موتور دو سرپیچ 1021100064

 عدد10 عدد1دسته موتور گرد فلزی1021100065

 عدد10 عدد1دسته موتور گرد کائوچویی1021100066

 عدد10 عدد1دسته موتور بیضی شکل زیر باتری1021100074

 عدد36 عدد6 عدد1دو شاخ رام تیر کمانی1021100122

 سِت60 سِت10 سِت1ست ضربه گیر طرفین1021100126

207i ، TU5 ، 206 SD  ، 206پژو 

Tel : 02188538879 4  09129591722 




 عدد18 عدد1(قارچی )ضربه گیر دسته موتور باال راست 1021100171

 عدد16 عدد1بوش پایه دوشاخ رام1021100216

 عدد24 عدد2الستیک منجید اگزوز1021100231

 عدد10 عدد1(TU5 ) 206فولی سر میلنگ پژو 1021100287

 عدد20 عدد2میل ماهک کوتاه1031100210

 عدد12 عدد1میل ماهک بلند1031100211

 سِت10 سِت1ست کامل دنده دیشلی1031100269

 عدد10 عددABS1 دندانه 21سرپلوس بیرونی 1231100029

 عدد10 عددABS1 دندانه 22سرپلوس بیرونی 1231100030

 عدد10 عددABS1 دندانه کوتاه 21سرپلوس داخلی 1231100031

 عدد6 عددABS1 دندانه بلند 21سرپلوس داخلی 1231100032

 عدد10 عددABS1 دندانه کوتاه 22سرپلوس داخلی 1231100033

 عدد6 عددABS1 دندانه بلند 22سرپلوس داخلی 1231100034

 عدد4 عدد51 تیپ ABSمجموعه پلوس کامل کوتاه 1231100035

 عدد4 عدد51 تیپ ABSمجموعه پلوس کامل بلند 1231100036

 عدد10 عدد1بوش طبق لبه دار1081100046

 عدد10 عدد1(بلند)بوش طبق گرد میانی 1081100047

 عدد10 عدد1(کوتاه)بوش طبق گرد انتهایی 1081100048

 عدد12 عدد1توپی سرکمک راست1081100135

 عدد12 عدد1توپی سرکمک چپ1081100136

عدد5عدد21 تیپ206دیسک ترمز پژو 1081100184

1081100185
(جلو)دیسک ترمز چرخ 

5تیپ 
 عدد4 عدد1

Tel : 02188538879 5  09129591722 




 عدد10 عدد1 چپ2 تیپ 206مجموعه سیلندر ترمز 1081100238

 عدد10 عدد1 راست2 تیپ 206مجموعه سیلندر ترمز 1081100239

 عدد10 عدد31 تیپ 206مجموعه سیلندر ترمز 1081100240

 عدد18 عدد2061فشنگی روغن پژو 1061100313

 عدد4  عدد1میل ژامبون چپ1081100353

 عدد4 عدد1میل ژامبون راست1081100354

 عدد4 عددSD1 206میل ژامبون 1081100355

عدد12عدد51 تیپ206درب روغن موتور پژو1021100374

عدد12عدد21 تیپ206درب روغن موتور پژو1021100373

 عدد12 عدد2سیبک فرمان121500

 عدد12 عدد2سیبک مفصل122010

 عدد12 عدد2سیبک مفصل هیدرولیکی122020

 عدد15 عدد1سیبک طبق بوش الستیکی123000

 عدد15 عدد1سیبک طبق بوش فلزی123020

 عدد3 عدد1جعبه فرمان مکانیکی129510

 سِت4 سِت1ست قطعات جلوبندی1041200179

 عدد24 عدد1دسته موتور شماره یک1021200067

 عدد6 عدد1دسته موتور شماره دو1021200068

 عدد10 عدد1دسته موتور شماره سه1021200069

 عدد24 عدد2الستیک منجید اگزوز1021200227

 عدد10 عدد1فولی سر میلنگ معمولی  پراید1021200284

 عدد10 عدد1فولی سر میلنگ هیدرولیکی  پراید1021200285

 ، نسیم ، صبا132 ، 141 ، 111 ، 131پراید 

Tel : 02188538879 6  09129591722 




 عدد10 عدد1 دندانه معمولی19سرپلوس بیرونی 1231200001

 عدد10 عددABS1 دندانه 19سرپلوس بیرونی 12131200002

 عدد10 عدد1 دندانه معمولی20سرپلوس بیرونی 1231200003

 عدد10 عددABS1 دندانه 20سرپلوس بیرونی 1231200004

 عدد10 عدد1 دندانه معمولی19سرپلوس داخلی 123120005

 عدد10 عددABS1 دندانه 19سرپلوس داخلی 1231200006

 عدد10 عدد1 دندانه معمولی20سرپلوس داخلی 1231200007

 عدد10 عددABS1 دندانه 20سرپلوس داخلی 1231200008

 عدد50 عدد1(27.8) دندانه 19سه شاخه پلوس 1231200009

 عدد50 عدد1(27.8) دندانه 20سه شاخه پلوس 1231200010

 عدد50 عدد1(29.2) دندانه 19سه شاخه پلوس 1231200011

 عدد50 عدد1(29.2) دندانه 20سه شاخه پلوس 1231200012

 عدد4 عدد1مجموعه پلوس کامل کوتاه معمولی1231200013

 عدد4 عددABS1مجموعه پلوس کامل کوتاه 1231200014

 عدد4 عدد1مجموعه پلوس کامل بلند معمولی1231200015

 عدد4 عددABS1مجموعه پلوس کامل بلند 1231200016

 عدد12 عدد1گردگیر پلوس بیرونی1031200080

 عدد12 عدد1(سه خار)گردگیر پلوس داخلی 1031200228

 عدد12 عدد1(نانو)گردگیر پلوس سمت چرخ 1031200157

 عدد12 عدد1(نانو)گردگیر پلوس سمت گیربکس 1031200158

 مجموعه1مجموعه دیفرانسیل ساده1031200250

 مجموعه1مجموعه دیفرانسیل مگنتی1031200251

 سِت10 سِت1ست کامل دنده دیشلی1031200252

Tel : 02188538879 7  09129591722 




 سِت10 سِت1ست کامل دنده برنجی1031200264

 عدد18 عدد1بوش طبق فلزی1081200049

 عدد18 عدد1بوش طبق الستیکی1081200050

 عدد8 عدد1توپی سرکمک1081200051

 سِت12 سِت1بوش الستیکی میل تعادل چاکدار1081200052

 سِت12 سِت1بوش الستیکی میل تعادل طبق1081200053

 عدد24 عدد1بوش پالستیکی جعبه فرمان1081200070

 عدد48 عدد12 عدد1گردگیر جعبه فرمان معمولی1081200071

 عدد28 عدد12 عدد1گردگیر کمک جلو1081200123

 سِت24 سِت2الستیک نر و مادگی کمک عقب1081200129

 عدد12 عدد2بوش الستیکی اکسل عقب1081200164

 عدد9 عدد1گردگیر کمک عقب1081200165

 عدد24 عدد2(معمولی)الستیک زیر کمک فنر لول عقب  1081200166

 عدد24 عدد2(معمولی)الستیک زیر کمک فنر لول جلو 1081200167

 عدد64 عدد20 عددCNG2الستیک زیر کمک فنر لول عقب 1081200168

 عدد24 عددCNG2الستیک زیر کمک فنر لول جلو 1081200169

 عدد6 عدد1دیسک ترمز1081200191

 عدد5عدد1کاسه چرخ طرح جدید1081200193

 عدد5عددABS1کاسه چرخ طرح 1081200194

عددp 24 عدد1بوش کمک فنر فلزی1081200212

 سِت12 سِت1حلقه الستیکی  جعبه فرمان1081200214

 عدد24 عدد1بوش کمک فنر الستیکی1081200221

Tel : 02188538879 8  09129591722 




 عدد10 عدد1چرخ دنده پینیون جعبه فرمان پراید با بلبرینگ1081200224

 عدد8عدد1توپی چرخ جلو طرح جدید1081200229

 سِت6 سِت1پایه فلزی جعبه فرمان پراید ست1081200232

 عدد10 عدد1مجموعه سیلندر ترمز1081200233

 عدد24 عدد1گردگیر پلی یورتان جعبه فرمان هیدرولیکی1081200244

 عدد10 عدد1 مجموعه سیلندر ترمز آلومینیومی1081200245

عددABS1مستر بوستر 1081200246

 عدد1پمپ هیدرولیک فرمان پراید معمولی1081200283

عدد41پمپ هیدرولیک فرمان یورو 1081200248

 عدد24 عدد1فشنگی روغن پراید1061200317

 عدد24 عدد1(ترموکوبل)سنسور نمایشگر درجه آب پراید1061200362

 عدد18 عدد1سنسور دمای آب پراید زیمنس مشکی دوفیش1061200363

 عدد18 عدد1سنسور دمای آب پراید ساژم سبز دو فیش1061200366

عدد12عدد1درب رادیاتور پراید پلیمری1051200369

عدد16عدد1درب رادیاتور پراید فلزی1051200368

عدد12عدد1درب رادیاتور کاور دار پراید1051200370

 عدد12 عدد2سیبک فرمان201500

 عدد12 عدد2سیبک مفصل202010

 عدد12 عدد2(ست)تیبا / سیبک تعادل ریو 202500

 ، ساینا ، کوئیک 2ریو ، تیبا ، تیبا 

Tel : 02188538879 9  09129591722 




 عدد12 عدد2(چپ)تیبا / سیبک تعادل ریو 202510

 عدد12 عدد2(راست)تیبا / سیبک تعادل ریو 202520

 عدد1(چپ و راست  )تیبا / سیبک طبق ریو 203000
 سِت5

 عدد10

 عدد چپ5

 عدد راست5

 عدد10 عدد1(چپ)تیبا  / سیبک طبق ریو 203010

 عدد10 عدد1(راست)تیبا / سیبک طبق ریو 203020

 سِت4 سِت1ست قطعات جلوبندی1042000207

 عدد6 عدد11دسته موتور شماره 1022000149

 عدد6 عدد21دسته موتور شماره 1022000150

 عدد6 عدد31دسته موتور شماره 1022000172

 عدد10 عدد1فولی سر میلنگ تیبا1022000286

 سِت10 سِت1ست کامل دنده دیشلی تیبا1032000274

 عدد10 عدد1(با واشر )بوش کششی میل تعادل 1082000151

 عدد6  عدد1توپی سرکمک راست با بلبرینگ1082000155

 عدد6  عدد1توپی سرکمک چپ با بلبرینگ1082000156

 عدد6 عدد1دیسک ترمز چرخ جلو1082000195

 عدد5 عدد1کاسه چرخ تیبا1082000197

 سِت16 سِت1الستیک چاکدار1082000200

 عدد16 عدد1بوش طبق تیبا با واشر1082000206

 عدد12 عدد1بوش اکسل1082000220

 عدد8 عدد1توپی چرخ جلو طرح جدید1082000230

 عدد10 عدد1مجموعه سیلندر ترمز تیبا جدید1082000241

 عدد24 عدد2الستیک زیر کمک فنر لول عقب معمولی تیبا1082000243

 عدد1 تیباABSمستر بوستر 1082000247

Tel : 02188538879 10  09129591722 




عدد12عدد1درب روغن موتور تیبا1022000377

 عدد24 عدد1فشنگی روغن ساینا1063400361

 عدد1پمپ هیدرولیک فرمان تیبا1082000249

 عدد12 عدد2سیبک زیراکسل191000

 عدد30 عدد12 عدد2ست سیبک فرمان191500

 عدد30 عدد12 عدد2 سیبک فرمان چپ191510

 عدد30 عدد12 عدد2 سیبک فرمان راست191520

 عدد12 عدد2سیبک مفصل192010

 عدد2(چپ و راست  )سیبک طبق 193000
 سِت3

 عدد6

 عدد چپ3

 عدد راست3

 عدد6 عدد1سیبک طبق چپ193010

 عدد6 عدد1سیبک طبق راست193020

 عدد4 عدد1دسته موتور شاتونی1021900130

 سِت12 سِت1الستیک چاکدار میل تعادل1081900152

 عدد5 عدد1توپی سرکمک1081900154

 عدد24 عدد2مجموعه موجگیر1081900178

 عدد24 عدد2بوش طبق لبه دار ایران1081900180

 عدد4 عدد901دیسک ترمز ال 1081900190

 عدد24 عدد2بوش طبق لبه دار ترکیه1181900100

 عدد12 عدد2سیبک فرمان آردی هیدرولیک131500

 عدد12 عدد2سیبک مفصل آردی هیدورلیک132010

 عدد12 عدد2سیبک زیراکسل161000

 عدد12 عدد2سیبک فرمان چپ161510

 پیکان ، آردی ، آردی هیدرولیک ، روآ ، آریسان

90تندر

Tel : 02188538879 11  09129591722 




 عدد12 عدد2سیبک فرمان راست161520

 سِت6 سِت1سیبک دست کامل پیکان169000

 عدد12 عدد2سیبک مفصل آردی ساده172010

 عدد24 عدد1دسته موتور طرح بهینه1021600127

 عدد10 عدد1شغال دست1081600072

 عدد18 عدد1سیبک بغل شاسی1081600073

 عدد12 عدد2میل سیبک1081600089

 عدد20 عدد2میل رابط میل موجگیر1081600146

عدد12عدد1درب رادیاتور پیکان1051600371

 عدد5 عدد1دیسک ترمز1081600188

 عدد12 عدد2بوش الستیکی دسته فنر آریسان1083100182

 عدد24 عدد12 عدد2(تک تکه)سیبک مفصل 142010

 عدد30 عدد2(موجگیر )سیبک تعادل 142500

 عدد24 عدد2بوش طبق لبه دار1081400054

 عدد6 عدد1بوش طبق جناقی راست1081400056

 عدد6 عدد1بوش طبق جناقی چپ1081400055

 عدد24 عددMVM2 110سیبک مفصل 242010

. عدد30 عددMVM2 315سیبک مفصل 252010

 عدد30 عددMVM2 530/550سیبک مفصل 262010

 عدد24 عدد6202سیبک مفصل لیفان 222010

ام وی ام

زانتیا

لیفان

Tel : 02188538879 12  09129591722 



