


کد زیر گروهکد گروه اصلیزیر گروه  گروه اصلی ردیف
تعداد کاال در 

زیر گروه
به روز رسانیصفحه

11198/05/06(101)استپ موتور 

34198/05/06(102)سنسور و پتانسیومتر 

18298/05/06(103)وایرشمع 

28398/05/06(104)فشنگی 

23498/05/06(105)رله و تقویت و مدول

20498/05/06(106)دستگاه شیشه باالبر 

4598/05/06(107)پمپ درب

7598/05/06(108)کوئل 

15698/05/06(109)کلید و جعبه فیوز

9698/05/06(110)اتوماتیک استارت 

3798/05/06(111)مقاومت فن 

7798/05/06(112)یونیت و موتور چراغ

26798/05/06(113)سوکت 

4898/05/06(114)فندک

5898/05/06(115)دسته راهنما

36998/05/06(201)سوخت رسانی 

131098/05/06(202)فرانس موتور

(203)98/05/06

41098/05/06(204)قاب تسمه تایم

511198/05/06(205)خنک کننده 

121298/05/06(206)اورینگ 

(207)98/05/06

(208)98/05/06

(209)98/05/06

161398/05/06(210)غلطک و تسمه سفت کن 

61398/05/06(211)واتر پمپ

91398/05/06(212)اویل پمپ

251498/05/06(213)واشر 

21598/05/06(214)عایق حرارت گیر

فهرست

(1)برقی1

(2)موتوری2



251598/05/06(215)کاسه نمد و الستیک ساق سوپاپ

(216)98/05/06

(217)98/05/06

71698/05/06(218)پولی میل لنگ 

(219)98/05/06

611698/05/06(220)کابل 

(221)98/05/06

141898/05/06(222)خرطومی 

91898/05/06(223)گیج 

101998/05/06(224)درب

81998/05/06(225)منبع و مخزن

(301)98/05/06

82098/05/06(302)شیر جعبه فرمان و کمک فرمان 

102098/05/06(303)کمک فنر 

72098/05/06(304)طبق 

(305)98/05/06

122198/05/06(306)میل ماهک و تقسیم دنده 

162198/05/06(307)گیربکس و متعلقات

(308)98/05/06

32298/05/06(309)شیلنگ ترمز

132298/05/06(310)سیلندر چرخ 

(311)98/05/06

82298/05/06(312)ریگالژ چرخ 

(313)98/05/06

(314)98/05/06

(315)98/05/06

(316)98/05/06

(317)98/05/06

112398/05/06(318)سگدست و اکسل

(319)98/05/06

(320)98/05/06

(2)موتوری2

3
تعلیق و انتقال 

قدرت
(3)



62398/05/06(401)(4)اهرم صندلی(داخلی)تریم 4

142498/05/06(501)ترمز درب 

142498/05/06(502)شیشه آیینه 

112598/05/06(503)قفل ها

252598/05/06(504)دستگیره ها 

52698/05/06(601)منجید 

22698/05/06(602)لوله روغن ریز

902698/05/06(701)(7)شیلنگشیلنگ جات7

72998/05/06(801)دیسک چرخ

63098/05/06(802)کاسه چرخ

83098/05/06(803)توپی و محور چرخجلوبندی،

98/05/06(804)فرمان ،

213098/05/06(805)لنتترمز

98/05/06

 

بدنه 5(5)

(6)لوازم مصرفی6

8(8)



تاریخ به روز رسانی(ریال)قیمت خالص تعداد در کارتن تعداد در بسته شرح کاالکد کاالردیف 

(فلزی) 405استپ موتور 190410100

(کائوچویی) 405استپ موتور 290410101

ELXاستپ موتور 390810100

(کائوچویی ) T2 206استپ موتور 490210100

 (کائوچویی) T5 206استپ موتور 590110100

(فلزی  )استپ موتور پراید و پیکان 691110100

(کائوچویی)استپ موتور پرایدوپیکان زیمنس 791110101

(کائوچویی)استپ موتورپراید وپیکان ساژم 891110102

(کائوچویی)نیسان -L90استپ موتور 990910100

 (new)فلزی با پوستهl90استپ موتور 1090910103

newفلزی T2  206استپ موتور 1190210101

 بلند405سنسوراکسیژن 190410200

 روکش سبز T5 206سنسور اکسیژن 290110203

(T2)206سنسوراکسیژن 390210200

سنسور اکسیژن پراید زیمنس بلند491110200

سنسور اکسیژن پراید زیمنس متوسط591110201

سنسور اکسیژن پیکان694110200

   S-SAT405سنسور دریچه گاز پژو790410210

(0280122001) و پراید زیمنس قدیم405سنسور دریچه گاز 890410211

EF7(20334D240083)سنسور دریچه گاز سمند990710210

سنسور دریچه گاز پراید زیمنس جدید1091110212

 جدید4سنسور دریچه گاز پراید زیمنس یورو 1191410210

(037907385Q)سنسور دریچه گاز پراید و پیکان ساژم 1291110213

(NEW)سنسور دریچه گاز پراید و سمند زیمنس1391110214

(3517037100)(قدیم)سنسور دریچه گاز پراید و سمند زیمنس1491110215

(کروز)سنسور دریچه گاز پراید و سمند زیمنس1591110216

 ساژم405سنسور دور موتور 1690410220

  با براکت B1(206)سنسور دور موتور 1790210220

سنسور دور موتور پراید زیمنس 1891110220

و پراید زیمنس 405سنسور فشار ودمای هوای منیفولد 1990410225

(1)برقی : گروه اصلی 

1صفحه ادامه سنسور :     صفحه بعد 

سنسور :زیرگروه 

استپ موتور: زیرگروه 



تاریخ به روز رسانی(ریال)قیمت خالص تعداد در کارتن تعداد در بسته شرح کاالکد کاالردیف 

ته مشکی405سنسورکیلومتر 2090410230

مدل کروز405سنسورکیلومتر2190410231

206سنسورکیلومتر 2290210230

سنسور کیلومترپرایدقدیم2391110231

سنسورکیلومترپرایدجدید2491110230

S-SAT 405سنسور میل سوپاپ 2590410240

 بوشEF7سنسور میل سوپاپ موتور سمند  2690710241

  زیمنسEF7سنسور میل سوپاپ موتورسمند 2790710240

سنسور میل سوپاپ پراید زیمنس 2891110240

سنسور میل سوپاپ پراید ساژم 2991110242

ROAسنسور میل سوپاپ 3094310240

بوش و زیمنس (ضربه  ) 206سنسور ناک3190210250

405سنسور دریچه گاز 3290410250

سنسور دریچه گاز پراید زیمنس3391110250

سنسور دریچه گاز پراید ساژم3491110251

(2000 ) 405وایر شمع  کاربرات 190510300

بنزین سوز( میل7) 405وایر شمع 290410301

دوگانه سوز405وایرشمع انژکتوری 390410300

EF7وایرشمع 490710300

T2 206وایرشمع 590210300

T5 206وایرشمع 690110300

بنزین سوز( میل7)وایر شمع پراید زیمنس 791110300

بنزین سوز(میل7 )وایر شمع پراید ساژم 891110301

وایر شمع پراید کاربراتور991210300

وایرشمع پراید زیمنس دوگانه سوز1091110302

وایرشمع پراید ساژم دوگانه سوز1191110303

 (RD - ROA)وایرشمع پیکان انژکتور 1294110300

وایرشمع پیکان کاربراتور تمام سیلیکونی1394110301

وایرشمع زانتیا1492610300

وایر شمع رانا1590310300

L90 (BERU)وایر شمع 1690910300

:     صفحه بعد 

سنسور :زیرگروه 

وایر شمع :زیرگروه 

2صفحه وایر شمعادامه



تاریخ به روز رسانی (ریال)قیمتخالص تعداد در کارتن تعداد در بسته شرح کاالکد کاالردیف 

L90 (VALEO)وایر شمع 1790910301

 L90 (ELDOR)وایر شمع رنو1890910305

 ، قهوه ای405فشنگی دمای آب پژو 190410402

، سه فیش مشکیEF7فشنگی آب سمند 290710401

 ، دوفیش، سرسبز206فشنگی دمای آب 390210400

فشنگی دمای آب پیکان،  سه فیش، سرسبز494110400

، دوفیش، سرسبز405فشنگی دمای آب پژو590410400

فشنگی دمای آب پرایدزیمنس ، دوفیش، مشکی691110401

فشنگی دمای آب پراید، ساژم،دوفیش، مشکی791110403

405فشنگی استپ ترمز 890410425

فشنگی الکتریکی فشار روغن پیکان994110415

 تک فیش،ابی405فشنگی دمای آب پژو1090410410

فشنگی دمای آب پراید  مهره حرارتی ترموکوبل1191110410

(ترموکوبل فیش تخت)فشنگی دمای آب پراید 1291110411

53فشنگی دمای آب پیکان 1394110410

فیش پیکان آبی2فشنگی دمای آب  1494110411

فشنگی دمای آب روا ، سه فیش ،سرابی1594310410

فشنگی دنده عقب پژو1690410420

فشنگی دنده عقب پراید1791110420

405فشنگی فشار روغن پژو 1890410415

EF7فشنگی فشار روغن سمند 1990710415

206فشنگی فشار روغن 2090210415

فشنگی فشار روغن پراید2191110415

فشنگی فشار روغن روا2294310415

 قهوه ای BITRON 405فشنگی دمای اب 2390410404

فشنگی دمای اب پراید ، اتومات2491110405

فشنگی دمای اب  پراید، کاربراتور 2591210405

(BITRON)206فشنگی فشار روغن هیدرولیک فرمان 2690210430

:     صفحه بعد 

وایرشمع:زیرگروه 

فشنگی :زیرگروه 

3صفحه ادامه فشنگی



تاریخ به روز رسانی(ریال)قیمت خالص تعداد در کارتن تعداد در بسته شرح کاالکد کاالردیف 

فشنگی مهره استپ ترمز پراید 2791110440

206فشنگی مهره استپ ترمز 2890210440

405رله آینه تاشو190410535

 آبی405رله تایمر برف پاک کن 290410520

405رله تایمر صندوق پران390410521

405رله دوبل 490410508

405رله زرد 590410505

(A 40 )   206رله سبز 690210506

رله سه قلو پراید791110532

 نارنجی405رله شیشه گرمکن 890410522

405رله فالشر طوسی 990410510

405رله فن رادیات گرد 1090410501

 شیشه ای405رله فن رادیات گرد 1190410502

405رله مشکی 1290410507

405رله هشدار دهنده 1390410511

405رله هشدار دهنده موانع عقب1490410512

رله یه قلو پراید1591110530

(UFO) ویژه 405رله فن 1690410503

رله فالشر پراید 1791110533

رله چهارپایه طوسی پر اید1891110534

رله سوزنی تیبا1991710530

405تقویت شیشه باالبر 2090410500

تقویت شیشه باالبر پراید2191110500

405مدول بخاری 2290410540

 جدید405مدول بخاری 2390410541

405دستگاه شیشه باالبر جلو چپ 190410600

دستگاه شیشه باالبر جلو چپ سمند290710600

دستگاه شیشه باالبر جلو چپ پراید391110600

:     صفحه بعد 

دستگاه شیشه باالبر :زیرگروه 

رله و تقویت و مدول:زیرگروه 

فشنگی:زیرگروه 

4صفحهادامه دستگاه شیشه باالبر  



تاریخ به روز رسانی(ریال)قیمت خالص تعداد در کارتن تعداد در بسته شرح کاالکد کاالردیف 

دستگاه شیشه باالبر جلو چپ تیبا491610600

405دستگاه شیشه باالبر جلو راست 590410601

دستگاه شیشه باالبر جلو راست سمند 690710601

دستگاه شیشه باالبر جلو راست پراید791110601

دستگاه شیشه باالبر جلو راست تیبا891610601

دستگاه شیشه باالبر عقب چپ برقی سمند990710605

دستگاه شیشه باالبر عقب چپ برقی پرشیا1090810605

دستگاه شیشه باالبر عقب راست برقی سمند 1190710606

دستگاه شیشه باالبرعقب راست برقی پرشیا1290810606

 206دستگاه شیشه باالبر برقی جلو چپ 1390210610

 206دستگاه شیشه باالبر دستی عقب چپ 1490210625

دستگاه شیشه باالبر دستی عقب راست سمند 1590710626

 206دستگاه شیشه باالبربرقی جلوراست 1690210611

206دستگاه شیشه باالبربرقی عقب راست  1790210626

دستگاه شیشه باالبردستی عقب چپ سمند 1890710625

 206دستگاه شیشه باالبردستی عقب راست 1990210616

206 دستگاه شیشه باالبر برقی عقب چپ 2090210627

 کامل405پمپ درب باک 190410700

(فیش5) 405پمپ درب جلو 290410701

(فیش2) 405پمپ درب عقب 390410702

405پمپ درب صندوق عقب 490410703

( انژکتور1800 ) 405کوئل 190410800

(2000) 405کوئل 290510800

:     صفحه بعد 

پمپ درب:زیرگروه 

کوئل:زیرگروه 

دستگاه شیشه باالبر :زیرگروه 

5صفحه ادامه کوئل



تاریخ به روز رسانی (ریال)قیمتخالص تعداد در کارتن تعداد در بسته شرح کاالکد کاالردیف 

EF7کوئل سمند 390710800

(T2) 206کوئل 490210800

(T5) 206کوئل 590110800

L90کوئل 690910800

کوئل زانتیا792610800

کلید شیشه باالبر دو پل پراید 191110901

کلید شیشه باالبرتک پل پراید  291110900

 و سمند405کلید قطع کن بنزین 390410908

405کلید گرمکن عقب 490410905

405کلیدآینه برقی 590410906

slxکلیدشیشه باالبر جلو دوپل 691010901

slxکلیدشیشه باالبر عقب دوپل 791010902

slxکلیدشیشه باالبر عقب تک پل 891010903

 راست405کلیدشیشه باالبر990410904

 AUTO405کلیدشیشه باالبر1090410901

کلیدشیشه باالبر سمند راست1190710904

AUTOکلیدشیشه باالبرسمند 1290710901

405کلیدفالشر 1390410907

(فیوز6)405جعبه فیوز کالسکه ای 1490410920

(ویژه)405جعبه فیوز کالسکه ای 1590410921

(سه پیچ قدیمی) 405اتوماتیک استارت 190411000

(دو پیچ جدید) چهار ذغاله 405اتوماتیک استارت 290411001

206اتوماتیک استارت 390211000

(ESKARA)اتوماتیک استارت پراید 491111000

(MANDO)اتوماتیک استارت پراید 591111002

:     صفحه بعد 

کلید و جعبه فیوز :زیرگروه 

اتوماتیک استارت :زیرگروه 

کوئل:زیرگروه 

6صفحه ادامه اتوماتیک استارت



تاریخ به روز رسانی (ریال)قیمتخالص تعداد در کارتن تعداد در بسته شرح کاالکد کاالردیف 

(valeo)اتوماتیک استارت پراید 691111003

  قدیم405دو شاخه استارت 790411002

405گیربکس استارت 890411030

جدید405دو شاخه استارت 990411003

206مقاومت فن 190211100

مقاومت فن پراید 291111100

مقاومت فن پراید سرامیکی391111101

405یونیت شیشه باالبر 190411200

405یونیت فن زرد290411209

405یونیت فن سبز 390411205

405یونیت فن طوسی 49411206

405یونیت فن مشکی 590411207

405یونیت قفل مرکزی 690411208

206موتور چراغ جلو 790211220

سوکت پمپ بنزین خارج باک پراید جدید191111332

سوکت تبدیل پمپ بنزین پراید291111330

131سوکت تبدیل چراغ پراید صبا به پراید 391111331

405سوکت جعبه فیوز کالسکه ای 490411335

 پرچمی405سوکت چراغ جلو 590411340

(405پمپ بنزین )LXسوکت چراغ جلو سمند 690711341

 و زانتیا132 به پراید 131سوکت چراغ جلو پراید 791111341

:     صفحه بعد 

مقاومت فن :زیرگروه 

سوکت :زیرگروه 

یونیت و موتور چراغ :زیرگروه 

اتوماتیک استارت:زیرگروه 

7صفحه ادامه سوکت



تاریخ به روز رسانی (ریال)قیمتخالص تعداد در کارتن تعداد در بسته شرح کاالکد کاالردیف 

مشکی405سوکت چهار فیوز کالسکه ای  890411336

  و سمندRD ، 405سوکت خطر عقب 990411342

آبی405سوکت دو فیش 1090411300

 زرد405سوکت دوفیش1190411301

 سبز405سوکت دوفیش1290411302

 ، سفید405سوکت دوفیش بوق 1390411303

 ، سفید405سوکت دوفیش راهنما 1490411304

 طوسی405سوکت دوفیش1590411305

 قهوه ای405سوکت دوفیش1690411306

 ،قهوه ای405سوکت دوفیش راهنما 1790411307

مشکی405سوکت دوفیش 1890411308

405سوکت رله دوبل 1990411311

RD/سمند/405سوکت رله فن 2090411310

همه کاره 405سوکت سنسور کیلومتر 2190411312

سوکت فن  پراید دو دور 2291111321

 زیمنس405سوکت کوئل دوبل2390411320

سمند/405سوکت موتور فن  2490411321

سوکت داخل پمپ بنزین پراید و پیکان 2591111345

سوکت کوئل دوبل پراید ساژم2691111322

405فندک پژو 190411400

 206فندک پژو 290211400

فندک تیبا391611400

فندک پراید491111400

 405دسته راهنما190411500

405دسته برف پاک کن 290411501

:     صفحه بعد 

دسته راهنما :زیرگروه 

فندک:زیرگروه 

سوکت :زیرگروه 

8صفحه ادامه دسته راهنما



تاریخ به روز رسانی(ریال)قیمت خالص تعداد در کارتن تعداد در بسته شرح کاالکد کاالردیف 

دسته برف پاک کن سمند390711501

دسته راهنما سمند490711500

T2 206دسته راهنما 590211500

 درجه  7 با رگالتور 405پمپ و درجه داخل باک 190420100

 با رگالتور صفردرجه 405پمپ و درجه داخل باک 290420101

درجه 7 بدون رگالتور 405پمپ و درجه داخل باک 390420102

 T2 206پمپ و درجه داخل باک کامل 490220100

 فیش پراید 4پمپ و درجه داخل باک  591120100

 فیش پراید6پمپ و درجه داخل باک  691120101

پمپ و درجه داخل باک  تیبا 791620100

پمپ و درجه داخل باک پیکان وانت باردو 894220100

 بافشار شکن RDپمپ و درجه داخل باک 994320103

405درب باک داخلی 1090420170

درب باک داخلی پراید 1191120170

 (بند دار)درب باک داخلی تیبا 1291620170

405سوزن سوخت پاش 1390420120

(SLC ) 405سوزن سوخت پاش 1490420121

(زیمنس) 405سوزن سوخت پاش 1590420122

 و پیکان206سوزن سوخت پاش 1690220103

T5 206سوزن سوخت پاش 1790120100

سوزن سوخت پاش پراید زیمنس1891120122

سوزن سوخت پاش پراید ساژم1991120121

سوزن سوخت پاش پراید قدیم طوسی2091120120

405شیلنگ پمپ درجه داخل باک 2190420140

405صافی بنزین فلزی 2290420115

(تمام فیلتر)پلیمری 405صافی بنزین 2390420116

(با براکت)صافی بنزین سر صاف پراید 2491120115

(با براکت)صافی بنزین سرکج پایه دارپراید 2591120116

باصافی405مغزی پمپ بنزین 2690420110

:     صفحه بعد 

سوخت رسانی: زیرگروه 

دسته راهنما:زیرگروه 

9صفحه ادامه سوخت رسانی



تاریخ به روز رسانی(ریال)قیمت خالص تعداد در کارتن تعداد در بسته شرح کاالکد کاالردیف 

باصافی206مغزی پمپ بنزین 2790220110

 (جدید)(بدون شیلنگ و اورینگ) صفر درجه 405هدپمپ بنزین پژو 2890420133

 صفردرجه کامل405هدپمپ بنزین پژو 2990420130

(جدید) (بدون شیلنگ و اورینگ) هفت درجه 405هدپمپ بنزین پژو 3090420132

 هفت درجه 405هدپمپ بنزین پژو 3190420131

مغزی پمپ بنزین پرایدباصافی3291120110

 صفر درجه 405رینگی باک 3390420150

 هفت درجه 405رینگی باک 3490420151

(باک پلیمری)رینگی باک تیبا 3591620150

206رینگی باک 3690220150

  فرانس موتور STD T5 206 واشر سرسیلندر 180120250

 فرانس موتور STD 405واشر سرسیلندر 280420250

استاندارد فرانس موتورEF7واشر سرسیلندر 380720250

  فرانس موتور STD T2 206 واشر سرسیلندر 480220250

 تعمیری فرانس موتور t2 206واشر سرسیلندر580220251

تعمیری فرانس موتور 405واشر سرسیلندر 680420251

 فرانس  موتورL90واشر سرسیلندر 780920250

 فرانس موتوربدون رینگ405بوش پیستون 880420200

 فرانس موتور206بوش پیستون کامل980220200

 فرانس موتور 405بوش پیستون کامل 1080420201

 فرانس موتور050 تعمیری T5 206پیستون و رینگ 1180120210

 فرانس موتور STD T5 206پیستون و رینگ 1280120211

 فرانس موتور025  تعمیری 206T5پیستون و رینگ 1380120212

405قاب باالیی تسمه تایم 190420400

405قاب پایینی تسمه تایم 290420401

تیکه2قاب تسمه تایم پراید 391120400

405قاب میانی تسمه تایم 490420410

:     صفحه بعد 

فرانس موتور :زیرگروه 

قاب تسمه تایم :زیرگروه 

سوخت رسانی:زیرگروه 

10صفحه خنک کننده



تاریخ به روز رسانی(ریال)قیمت خالص تعداد در کارتن تعداد در بسته شرح کاالکد کاالردیف 

 پیچی405پروانه فن 190420541

 خاری405پروانه فن 290420541

206پروانه فن 390220540

پروانه فن پراید تک دور491120540

پروانه فن پراید دودور 591120541

پروانه فن پیکان پنج پر694120540

پروانه فن پیکان شش پر794120541

پروانه فن پیکان هشت پر894120542

( درجه75) 405ترموستات 990420500

( درجه83) 405ترموستات 1090420501

EF7ترموستات 1190720500

درجه76 بادرپوش پلی آمیدی 206ترموستات 1290220500

درجه89 بادرپوش پلی آمیدی 206ترموستات 1390220501

 درجه71ترموستات پراید 1491120500

 درجه76ترموستات پراید 1591120501

 درجه82ترموستات پراید 1691120502

4ترموستات پراید یورو1791420500

ترموستات تیبا1891620500

( درجه74)ترموستات پیکان 1994120500

( درجه78)ترموستات پیکان 2094120501

(سرامیکی)405درب ترموستات 2190420510

405درب ترموستات انژکتور 2290420511

405درب ترموستات کاربرات 2390420512

درب ترموستات پراید انژکتور2491120510

 پلی آمیدیL90درب ترموستات 2590920510

405درب رادیاتور 2690420515

درب رادیاتور پراید استیل2791120515

درب رادیاتور پراید پلیمری2891120516

درب رادیاتور پیکان 2994120515

405درپوش هوا گیری ترموستات 3090420517

درجه90مجموعه کامل درب منبع انبساط پراید بالوله وخم 3191120520

درجه 90مجموعه کامل منبع انبساط پراید باخم 3291120521

مجموعه منبع انبساط پراید پیچی 3391120522

:     صفحه بعد 

خنک کننده :زیرگروه 

11صفحه ادامه خنک کننده



تاریخ به روز رسانی(ریال)قیمت خالص تعداد در کارتن تعداد در بسته شرح کاالکد کاالردیف 

T2 206هوزینگ آب فلزی 3490220530

T5 206هوزینگ آب فلزی 3590120530

T5 206هوزینگ  پلیمری ترموستات  3690120500

SDXدرب گلویی مخزن شیشه شوی پراید3791120550

 بدون موتورMDXدرب مخزن شیشه شوی پراید 3891120551

405دوراهی آب سر سیلندر 3990420560

(2000) 405سه راهی آب 4090420561

(پلیمری)سینی زیر باتری پراید 4191120562

206گلویی مخزن شیشه شوی 4290220560

مجموعه بست باتری پراید 4391120560

بدون موتورSDXمجموعه مخزن شیشه شوی پراید 4491120561

 بدون موتور 405مجموعه مخزن شیشه شوی 4590420562

 بدون موتور206مجموعه مخزن شیشه شوی 4690220561

مجموعه مخزن شیشه شوی سمند بدون موتور4790720560

موتور پمپ شیشه شوی پراید 4891120563

موتور پمپ شیشه شوی پژو و سمند4990420563

درب ترموستات پراید انژکتور5091120510

U4درب ترموستات پراید 5191120511

 (Silicon) 405اورینگ  پمپ بنزین صفر درجه  190420600

(Silicon)  405اورینگ پمپ بنزین هفت درجه 290420601

 T2 206 (Silicon)اورینگ دورباک 390220620

(Viton)405اورینگ سوزن سوخت پاش 490420625

(Viton) و پیکان 206اورینگ سوزن سوخت پاش 590220605

(Viton)اورینگ سوزن سوخت پاش پراید691120605

405اورینگ ترموستات 790420610

(Viton)405اورینگ درب روغن ریز890420605

(Silicon)  405اورینگ دوربوش 990420615

T2 (Silicon) 206اورینگ دوربوش 1090220610

T2 (Silicon) 206اورینگ منی فولد 1190220630

T5 (Silicon) 206اورینگ منی فولد 1290120630

:     صفحه بعد 

اورینگ:زیرگروه 

خنک کننده :زیرگروه 

12صفحه ادامه غلطک و تسمه سفت کن  



تاریخ به روز رسانی(ریال)قیمت خالص تعداد در کارتن تعداد در بسته شرح کاالکد کاالردیف 

  EF7(6234)غلطک تسمه سفت کن کولرشیاردار  190721005

(6225)باال206غلطک تسمه سفت کن 290221005

405غلطک هرزگرد دینام 390421000

باپیچ وواشر(ویژه) 405غلطک هرزگرد دینام 490421001

EF7 (6220)غلطک هرزگرد تایمینگ 590721010

EF7-6216 Cغلطک هرزگرد دوبل کولر 690721011

EF7-6217 Bغلطک هرزگرد کوتاه کولر790721012

EF7-6218 Aغلطک هرزگرد پایه بلند کولر 890721013

ثابت T5  206غلطک هرزگرد 990121010

(6207) پایین  206غلطک هرزگرد کولر 1090221001

T2 206مجموعه تسمه سفت کن دینام آلترناتوربلبرینگی 1190221021

206T2(new)مجموعه تسمه سفت کن دینام الترناتور1290221020

405مجموعه تسمه سفت کن دینام1390421020

slx(tu5)مجموعه آلترناتور1491021020

غلطک هرزگرد سمند ملی1590721014

(TU5)206مجموعه تسمه سفت کن1690121021

 405واتر پمپ 190421100

 EF7واتر پمپ سمند 290721100

T2 206واتر پمپ 390221100

T5 206واتر پمپ 490121100

واترپمپ پراید 591121100

واتر پمپ پیکان694121100

 405اویل پمپ 190421200

  EF7اویل پمپ سمند 290721200

 206 دندانه 21اویل پمپ 390221200

 206دندانه 29اویل پمپ 490221201

:     صفحه بعد 

واتر پمپ:زیرگروه 

اویل پمپ :زیرگروه 

غلطک و تسمه سفت کن :زیرگروه 

13صفحه ادامه اویل پمپ



تاریخ به روز رسانی (ریال)قیمتخالص تعداد در کارتن تعداد در بسته شرح کاالکد کاالردیف 

T5 206اویل پمپ 590121200

 131اویل پمپ جدید 691121201

اویل پمپ قدیم پراید قدیم791121200

اویل پمپ پیکان انژکتوری894121200

اویل پمپ پیکان کاربراتور 994121201

(استیل)405لوازم گلویی اگزوز کامل 190421370

206لوازم گلویی اگزوزکامل 290221370

استیل -T2 206واشربغل اگزوز 390221310

استیل - T5 206واشربغل اگزوز 490121310

واشربغل اگزوزفلزی پراید591121310

اورجینال (1800)405واشر درب سوپاپ 690421300

SILICON(1800) 405واشردرب سوپاپ 790421303

( 2000)واشردرب سوپاپ پژو 890521300

T2 206واشردرب سوپاپ 990221300

 ورودی خروجیT5 206واشر درب سوپاپ 1090121300

(بهینه)واشردرب سوپاپ پراید لبه دار1191121300

4واشردرب سوپاپ پراید یورو 1291421300

واشردرب سوپاپ تیبا1391621300

واشردرب سوپاپ زانتیا چپ1492621301

واشردرب سوپاپ زانتیا راست1592621302

واشردوپیچ پراید1691121345

واشر سه پیچ پراید1791121346

استیل - T2 206واشرکاتالیزور1890221340

405واشرگلویی اگزوز1990121320

T2 206واشرگلویی اگزوز 2090221320

(آلمانی ) 405واشرمنی فولد هوا  2190421330

(خط تولید) زیمنس 405واشرمنی فولد هوا 2290421331

(خط تولید)405واشرمنی فولدهوا2390421332

   (آلمانی )واشر منی فولد هوا  زیمنس جدید 2490421333

هاللی کارتل پراید2591121360

:     صفحه بعد 

واشر:زیرگروه 

اویل پمپ:زیرگروه 

14صفحه عایق حرارت گیر



تاریخ به روز رسانی (ریال)قیمتخالص تعداد در کارتن تعداد در بسته شرح کاالکد کاالردیف 

( میل8) (U4) 405عایق حرارت گیر 190421400

( میل8)  405عایق حرارت گیر 290421401

کاسه نمد چرخ عقب پراید 191121537

405کاسه نمد پلوس کوچک 290421500

405کاسه نمد پلوس بزرگ 390421501

(Viton)کوچک 206کاسه نمد پلوس 490221500

(Viton)206کاسه نمد پلوس بزرگ 590221501

(Viton) بزرگ وکوچک  405کاسه نمد جعبه فرمان  690421510

(Viton)206کاسه نمد جعبه فرمان 790221510

(Viton)405کاسه نمد جلو میلنگ 890421515

(Viton)206کاسه نمد جلو میلنگ 990221515

T2 206کاسه نمد ژامبون عقب 1090221535

T5 206کاسه نمد ژامبون عقب 1190121535

(Viton) ضخیم  405کاسه نمد عقب میلنگ 1290421517

(Viton) نازک  405کاسه نمد عقب میلنگ 1390421516

(Viton)206کاسه نمد عقب میلنگ 1490221516

(Viton)405کاسه نمد قیفی گیربکس 1590421520

206کاسه نمد قیفی گیربکس 1690221520

405کاسه نمد ماهک تقسیم دنده 1790421525

206کاسه نمد ماهک تقسیم دنده 1890221525

کاسه نمد ماهک تقسیم دنده پراید1991121525

(Viton) 405کاسه نمد میل سوپاپ 2090421530

 405الستیک ساق سوپاپ 2190421540

الستیک ساق سوپاپ پراید 2291121540

T2 206الستیک سوپاپ 2390221540

کاسه نمد اهرم کالچ پراید2491121500

کاسه نمد عقب میل لنگ پراید2591121510

:     صفحه بعد 

عایق حرارت گیر:زیرگروه 

و الستیک ساق سوپاپ کاسه نمد:زیرگروه 

15صفحه پولی میل لنگ



تاریخ به روز رسانی (ریال)قیمتخالص تعداد در کارتن تعداد در بسته شرح کاالکد کاالردیف 

405پولی سرمیل لنگ 190421800

 ویژه R2-SLXپولی سرمیل لنگ  پژو   291021801

R2- SLXپولی سرمیل لنگ پژو   391021800

EF7پولی سر میل لنگ سمند 490721800

T2 206پولی سرمیل لنگ 590221800

T5 206پولی سرمیل لنگ 690121800

پولی سرمیل لنگ زانتیا792621800

سبزوار  (R) (ELX)کابل ترمزدستی کوتاه 190822000

سبزوار (L) (ELX)کابل ترمزدستی متوسط 290822001

 سبزوارRDکابل ترمز دستی 394322000

 سبزوار405کابل ترمز دستی اصلی  490422000

کابل ترمز دستی اکسل عقب تیبا سبزوار591622001

 سبزوار1600کابل ترمز دستی بهینه پیکان 694122000

کابل ترمز دستی پراید صبا بنزینی سبزوار791122000

کابل ترمز دستی پراید صبا دوگانه سوز سبزوار891122001

سبزوار (T2) 206کابل ترمز دستی  990222000

سبزوار (T5) 206کابل ترمز دستی  1090122001

 سبزوار1600کابل ترمز دستی پیکان دولوکس 1194122050

کابل ترمز دستی شاخه بلند زانتیا سبزوار1292622003

 سبزوار GLX 405کابل ترمز دستی شاخه چپ پژو 1390422001

 سبزوار GLX 405کابل ترمز دستی شاخه راست پژو 1490422002

کابل ترمز دستی شاخه کوتاه زانتیا  سبزوار1592622002

 سبزوارLXکابل رها کننده درب صندوق عقب  سمند 1690722026

کابل رها کننده درب صندوق عقب سمند سبزوار1790722025

کابل رها کننده درب موتور بلند زانتیا سبزوار1892622021

کابل رها کننده درب موتور پراید صبا سبزوار1991122020

 سبزوار206کابل رها کننده درب موتور  2090222020

 سبزوار 405کابل رها کننده درب موتور  2190422020

 سبزوارRDکابل ساسات 2294322029

:     صفحه بعد 

کابل:زیرگروه 

پلی میل لنگ:زیرگروه 

16صفحه ادامه کابل



تاریخ به روز رسانی (ریال)قیمتخالص تعداد در کارتن تعداد در بسته شرح کاالکد کاالردیف 

کابل رها کننده درب موتور کوتاه زانتیا سبزوار2392622020

 انژکتور روا سبزوار RDکابل 2494322011

کابل کالچ پراید صبا سبزوار2591122010

 سبزوارGLX 405کابل کالچ کوتاه  2690422012

 سبزوارTU5 و پارس با موتور 405کابل کالچ  2790422011

 رزوه دار سبزوار 80کابل کالچ پیکان مدل 2894122010

 رزوه دار سبزوار 84کابل کالچ پیکان مدل 2994122012

 بهینه سبزوار 90کابل کالچ پیکان مدل 3094122011

 تنظیم دستی  سبزوار206کابل کالچ3190222012

کابل کالچ تنظیم دستی رانا سبزوار3290322011

  سبزوارBE1 با گیربکس 206کابل کالچ خود تنظیم 3390222011

 سبزوار206کابل کالچ خود تنظیم  3490222010

کابل کالچ خود تنظیم سمند سبزوار3590722012

کابل کالچ خودتنظیم رانا سبزوار3690322010

کابل کالچ زانتیا سبزوار3792622010

 ریگالژی سبزوارEF7کابل کالچ سمند 3890722010

کابل کالچ پراید کابراتوری سبزوار3991222010

 معمولی سبزوارRDکابل کالچ  4094322010

 سبزوار90کابل کالچ یدکی لوگان تندر4190922010

کابل گاز پراید انژکتوری سبزوار4291122040

(سبزوار) R2کابل کالچ سمند4390722011

  سبزوارRDکابل گاز بهینه انژکتوری 4494322041

 سبزوار 405کابل گاز بهینه  4590422040

 سبزوار1600کابل گاز بهینه پیکان 4694122040

 سبزوار206کابل گاز  4790222040

کابل گاز تیبا سبزوار4891622040

 سبزوارTU5 با موتور 206کابل گاز رانا و  4990122040

سبزوار90کابل گاز لوگان تندر 5090922040

کابل گاز زانتیا سبزوار5192622040

کابل گازپراید ساژم سبزوار5291122041

 کاربراتوری سبزوارRDکابل گاز5394322040

کابل گاز پراید کاربراتوری سبزوار5491222040

کابل مجموعه درب باک و صندوق عقب پراید صبا سبزوار5591122030

:     صفحه بعد 

کابل:زیرگروه 

17صفحه ادامه کابل



تاریخ به روز رسانی (ریال)قیمتخالص تعداد در کارتن تعداد در بسته شرح کاالکد کاالردیف 

 سبزوار 405مجموعه کابل شیشه باالبر 5690422035

مجموعه کابل رها کننده درب موتور سمند سبزوار5790722024

سبزوار (L)مجموعه کابل شیشه باالبر پراید 5891122036

سبزوار (R)مجموعه کابل شیشه باالبر پراید 5991122037

کابل رهاکننده درب صندوق عقب پراید  صندوقدار سبزوار6091122021

کابل  کیلومتر کاربراتوری پراید سبزوار6191122060

405  دوگانه سوز X5خرطومی 190422201

( Z5) 405خرطومی چاکدار290422202

206خرطومی رزیناتور 390222200

( Z4) 405خرطومی سرخم 490422203

 (x5) 405خرطومی هواکش 590422204

(X2) 405خرطومی ورودی فیلترهوای 690422205

(سشواری)405فیلتراولیه هوا 790422210

 405رابط اولیه سینی فن 890422220

محفظه هواکش موتور پراید بدون فیلتر991122210

محفظه هواکش موتور پراید با فیلتر1091122211

لوله خرطومی هواکش پراید 1191122200

کانال هوای موتور انژکتور پراید1291122220

CNGکانال هوای موتور انژکتور پراید 1391122221

کانال هوای موتور تیبا1491622220

(پیچی) 405گیج روغن 190422300

(صاف) 405گیج روغن 290422301

(EF7)گیج روغن سمند 390722300

(T2)206گیج روغن 490222300

(T5)206گیج روغن 590122300

گیج روغن پراید691122300

:     صفحه بعد 

خرطومی:زیرگروه 

گیج:زیرگروه 

کابل:زیرگروه 

18صفحه ادامه گیج



تاریخ به روز رسانی (ریال)قیمتخالص تعداد در کارتن تعداد در بسته شرح کاالکد کاالردیف 

U4گیج روغن پراید 791422300

گیج روغن پیکان894122300

RDگیج روغن 994322300

(2000) 405درب دلکو 190522400

با اورینگ (1800) 405درب روغن ریز290422401

 206درب فیلتر روغن کوتاه 390222402

405درب مخزن هیدرولیک 490422403

206درب مخزن هیدرولیک 590222404

RDدرب مخزن هیدرولیک 694322405

2000چکش برق 790422410

206درب منبع انبساط890222406

(2000) 405مگنت دلکو 990422420

206درب فیلتر روغن بلند 1090222401

206مخزن روغن ترمز 190222500

T2 206مخزن هیدرولیک 290222550

و رانا207مخزن هیدرولیک 390322550

RDمنبع هیدرولیک 494122550

405منبع هیدرولیک 590422500

 کامل405مخزن روغن ترمز 690422510

T2 206منبع انبساط 790222525

منبع انبساط رانا890322525

:     صفحه بعد 

منبع و مخزن:زیرگروه 

درب:زیرگروه 

گیج:زیرگروه 

19صفحه شیر جعبه فرمان و کمک فرمان



تاریخ به روز رسانی(ریال)قیمت خالص تعداد در کارتن تعداد در بسته شرح کاالکد کاالردیف 

405شیرجعبه فرمان طرح هزارخاری قدیم190430200

 طرح دلفی جدید 405شیرفرمان 290430201

 206شیرجعبه  فرمان 390230200

 405کمک هیدرولیک فرمان 490430210

405لوازم شیرفرمان 590430240

206لوازم شیرفرمان 690230240

405بوش هاللی جعبه فرمان پژو 790430255

جعبه فرمان پراید 891130200

 روغنی405کمک جلو 190430300

کمک جلوسمند گازی290730305

 گازی 206کمک جلو چپ 390230306

 گازی 206کمک جلو راست 490230307

405کمک فنر عقب 590430310

کمک فنرعقب سمند گازی690730315

206کمک فنر عقب 790230310

کمک فنر جلوپراید چپ891130306

کمک فنرجلوپرایدراست991130307

کمک فنرعقب پراید1091130310

 راست 405طبق چرخ جلو 190430401

 چپ 405طبق چرخ جلو 290430400

   T2 206طبق چرخ جلو چپ 390230400

   T2 206طبق چرخ جلو راست 490230401

(T5) 206طبق چرخ جلو چپ 590130400

(T5) 206طبق چرخ جلو راست 690130401

طبق چرخ جلو پراید 791130400

(3)تعلیق و انتقال قدرت : گروه اصلی 

:     صفحه بعد 

کمک فنر:زیرگروه 

طبق:زیرگروه 

شیر جعبه فرمان و کمک فرمان: زیرگروه 

20صفحه میل ماهک و تقسیم دنده



تاریخ به روز رسانی (ریال)قیمتخالص تعداد در کارتن تعداد در بسته شرح کاالکد کاالردیف 

405میل ماهک بلند 190430601

405میل ماهک کوتاه 290430600

206میل ماهک بلند 390230601

206میل ماهک کوتاه 490230600

405اهرم تعویض دنده 590430610

405ماهک تقسیم دنده 690430620

 206ماهک تقسیم دنده  790230620

 405مجموعه تقسیم دنده کامل 890430611

مجموعه تقسیم دنده سمند990730610

206مجموعه کامل تقسیم دنده 1090230610

مجموعه تقسیم دنده کامل پراید1191130610

مجموعه اهرم تعویض دنده رانا 1290330610

 بهینه405دو شاخ کالچ  190430720

405دوشاخه کالج  کامل290430721

  206دوشاخه کالچ کامل 390230721

405قیفی گیربکس 490430700

(ویژه) اورجینال 405قیفی گیربکس 590430701

206قیفی گیربکس 690230700

405بوش کالچ ته باز 790430710

405بوش کالچ ته بسته 890430711

(داخل گیربکس) 405دنده کیلومتر بزرگ 990430740

(براکت) 405کاسه دسته دنده 1090430750

405پینیون کیلومتر شمار1190430730

پینیون کیلومتر شمار پراید1291130730

 405دنده فالیویل 1390430760

:     صفحه بعد 

ی

میل ماهک و تقسیم دنده:زیرگروه 

گیربکس و متعلقات:زیرگروه 

21صفحه گیربکس و متعلقات



تاریخ به روز رسانی(ریال)قیمت خالص تعداد در کارتن تعداد در بسته شرح کاالکد کاالردیف 

206دنده فالیول 1490230760

دنده فالیول پراید1591130760

دنده فالیول پیکان1694130760

405شیلنگ ترمز چرخ جلو 190430942

405شیلنگ ترمزچرخ عقب 290430941

206شیلنگ ترمز چرخ جلو 390230940

405سیلندرچرخ عقب چپ 190431010

 ABS 405سیلندرچرخ عقب چپ 290431011

405سیلندرچرخ عقب راست 390431015

ABS  405سیلندرچرخ عقب راست 490431016

سیلندرچرخ عقب سمند کار 590731000

 (طرح آذین تنه ) EF7سیلندر چرخ عقب 690731001

 (طرح ایداج) EF7سیلندر چرخ عقب 790731002

T2 206سیلندرچرخ عقب چپ 890231011

T2 206سیلندرچرخ عقب راست 990231015

سیلندر چرخ عقب پراید1091131000

سیلندر چرخ عقب پیکان 1194131000

سیلندر چرخ عقب آریسان 1294531000

ABSسیلندر چرخ عقب پیکان 1394131001

405ریگالژچرخ عقب چپ 190431200

405ریگالژچرخ عقب راست 290431201

:     صفحه بعد 

شیلنگ ترمز:زیرگروه 

سیلندر چرخ:زیرگروه 

ریگالژ چرخ:زیرگروه 

گیربکس و متعلقات:زیرگروه 

22صفحه ادامه ریگالژ چرخ



تاریخ به روز رسانی(ریال)قیمت خالص تعداد در کارتن تعداد در بسته شرح کاالکد کاالردیف 

ریگالژ چرخ عقب سمند ملی چپ 390731200

ریگالژ چرخ عقب سمند ملی راست 490731201

(L)ریگالژچرخ عقب سمند کار 590731202

(R)ریگالژچرخ عقب سمند کار690731203

 چپ 206ریگالژ چرخ عقب 790231200

 راست 206ریگالژچرخ عقب 890231201

 ABSسگدست چپ پراید جدید 191131800

  ABSجدید  (T2) 206سگدست چپ پژو 290231801

 ABS جدید 405سگدست چپ پژو 390431800

 ABSسگدست راست پراید جدید 491131801

  ABSجدید  (T2) 206سگدست راست پژو 590231802

 ABS جدید 405سگدست راست پژو 690431801

405کائوچویی ژامبون عقب 790431810

206لوله اکسل عقب 890231820

405لوله اکسل عقب 990431820

سگدست چپ پراید قدیم1091131820

سگدست راست پراید قدیم1191131821

چپ کرم405اهرم بخواب صندلی 190440100

چپ مشکی405اهرم بخواب صندلی 290440102

راست کرم405اهرم بخواب صندلی 390440101

راست مشکی 405اهرم بخواب صندلی 490440103

مجموعه اهرم بخواب صندلی چپ پراید 591140110

مجموعه اهرم بخواب صندلی راست پراید 691140111

(4) (داخلی)تریم : گروه اصلی 

:     صفحه بعد 

اهرم صندلی: زیرگروه 

سگدست و اکسل:زیرگروه 

ریگالژ چرخ:زیرگروه 

23صفحه ترمز درب



تاریخ به روز رسانی(ریال)قیمت خالص تعداد در کارتن تعداد در بسته شرح کاالکد کاالردیف 

 قدیم405ترمز درب 190450100

slx 405ترمز درب291050100

 جدید405ترمز درب جلو چپ 390450101

 جدید405ترمزدرب جلوراست 490450102

ترمز درب جلو چپ سمند 590750101

ترمز درب جلو راست سمند690750102

ترمز درب جلو سمند قدیم 790750100

206ترمز درب جلو 890250100

جلو  (رانا)206ترمز درب 990350100

ترمز درب عقب چپ سمند جدید1090750106

ترمز درب عقب راست سمند جدید1190750107

ترمز درب عقب سمند قدیم 1290750105

 206ترمز درب عقب1390250105

عقب (رانا)206ترمز درب 1490350101

(L ) دستی 405شیشه آینه 190450200

(R ) دستی 405شیشه آینه 290450201

 چپ slx-s 405شیشه آینه 391050200

 راست slx-s 405شیشه آینه 491050201

 چپ ELX-Bشیشه آینه 590850200

 راست  ELX-Bشیشه آینه 690820501

( L)شیشه آینه سمند 790750200

(R)شیشه آینه سمند 890750201

 ( L)شیشه آینه پرشیا گرمکن دار 990850202

 ( R)شیشه آینه پرشیا گرمکن دار 1090850203

شیشه آینه پرشیا سال گرمکن دار چپ1190850204

شیشه آینه پرشیا سال گرمکن دار راست1290850205

شیشه آینه پراید چپ1391150200

شیشه آینه پراید راست1491150201

(5)بدنه : گروه اصلی 

:     صفحه بعد 

شیشه و آیینه:زیرگروه 

ترمز درب: زیرگروه 

24صفحه قفل ها



تاریخ به روز رسانی(ریال)قیمت خالص تعداد در کارتن تعداد در بسته شرح کاالکد کاالردیف 

 206قفل صندوق عقب 290250300

206زبانه صندوق عقب 390250302

(جدید) 405زبانه قفل صندوق سمند و 490750302

(جدید) 405زبانه قفل درب جانبی سمند و 590750301

(ضد سرقت) 207قفل درب موتور 692850300

(معمولی) 405قفل درب صندوق سمند و 790750300

(ضد سرقت) و سمند 405قفل درب صندوق 890450301

(ضد سرقت) 206قفل درب موتور 990250303

(ضد سرقت)قفل درب موتور رانا 1090350300

405زبانه صندوق عقب 1190350303

دستگیره بیرونی درب پراید چپ191150400

دستگیره بیرونی درب پراید راست 291150401

 طوسی راست 132دستگیره داخلی پراید 391150410

 طوسی چپ132دستگیره داخلی پراید 491150411

 مشکی راست132دستگیره داخلی پراید 591150412

 مشکی چپ132دستگیره داخلی پراید 691150413

GTXدستگیره داخلی پراید درب پراید 791150414

GTXدستگیره شیشه باالبر داخلی پراید 891150420

132دستگیره شیشه باالبر داخلی تیبا و پراید 991650420

دستگیره داخلی تیبا طوسی راست1091650410

دستگیره داخلی تیبا طوسی چپ1191650411

دستگیره داخلی تیبا مشکی راست1291650412

دستگیره داخلی تیبا مشکی چپ1391650413

دستگیره بیرونی تیبا راست 1491650400

دستگیره بیرونی تیبا چپ1591650401

دستگیره بیرونی درب سمند راست 1690750400

دستگیره بیرونی درب سمند چپ1790750401

 راست405دستگیره بیرونی درب پژو1890450400

 چپ405دستگیره بیرونی درب پژو1990450401

:     صفحه بعد 

قفل ها :زیرگروه 

دستگیره ها :زیرگروه 

25صفحه ادامه دستگیره ها



تاریخ به روز رسانی(ریال)قیمت خالص تعداد در کارتن تعداد در بسته شرح کاالکد کاالردیف 

دستگیره داخلی درب سمند راست 2090750410

دستگیره داخلی درب سمند راست 2190750411

 راست405دستگیره داخلی درب پژو2290450410

 چپ405دستگیره داخلی درب پژو 2390450411

405دستگیره شیشه باالبر عقب پژو2490450420

206دستگیره شیشه باالبر عقب پژو 2590250420

تاریخ به روز رسانی(ریال)قیمت خالص تعداد در کارتن تعداد در بسته شرح کاالکد کاالردیف 

منجید اگزوز پیکان 194160100

منجید اگزوز پراید 291160100

405منجید اگزوز 390460100

206منجید اگزوز 490260100

مجموعه بست باتری پراید 591160110

405لوله روغن ریز پلیمری190460200

405لوله روغن ریز فلزی 290460201

تاریخ به روز رسانی (ریال)قیمتخالص تعداد در کارتن تعداد در بسته شرح کاالکد کاالردیف 

206شیلنگ با پیچ هواگیری 190270100

(EPDM)405شیلنگ باال رادیاتور کالسیک 290470100

(EPDM)405شیلنگ باال رادیاتور کلمپ دار 390470101

TU5شیلنگ باال رادیاتور پارس 494870100

شیلنگ باال رادیاتور پراید انژکتور و کاربراتور591170100

(7)شیلنگ جات : گروه اصلی 

(6)لوازم مصرفی : گروه اصلی 

:     صفحه بعد 

لوله روغن ریز:زیرگروه 

منجید و بست باطری: زیرگروه 

شیلنگ: زیرگروه 

دستگیره ها:زیرگروه 

26صفحه ادامه شیلنگ



تاریخ به روز رسانی (ریال)قیمتخالص تعداد در کارتن تعداد در بسته شرح کاالکد کاالردیف 

شیلنگ باال رادیاتور پیکان 694170100

 انژکتور RDشیلنگ باال رادیاتور 794370100

405شیلنگ بخار روغن 890470150

405شیلنگ بخار روغن از قالپاق سوپاپ به منیفولد 990470152

405شیلنگ بخار روغن دوگانه سوز 1090470151

(خروجی بخاری به واتر پمپ) ROAشیلنگ بخاری بلند  1194370139

شیلنگ بخاری کج و راست پراید کاربراتور1291270131

شیلنگ بخاری کج وراست پراید انژکتور1391170131

 دوگانه سوز CNG 405شیلنگ بخاری کنف دار پژو 1490470136

 دوگانه سوز CNG 405شیلنگ بخاری کوتاه پژو 1590470135

شیلنگ بخاری پیکان راست 1694170130

شیلنگ بخاری پیکان کج 1794170131

 (EPDM)شیلنگ بخاری راست پیکان1894170133

 (EPDM)شیلنگ بخاری کج پیکان1994170132

(SBR) 405شیلنگ بخاری کنف دار 2090470134

(SBR)  405شیلنگ بخاری کوتاه 2190470130

(از سه راهی به ترموستات ) ROAشیلنگ بخاری کوتاه  2294370137

 (از بخاری به سه راهی) ROAشیلنگ بخاری متوسط 2394370138

(EPDM)405شیلنگ پایین رادیاتور کالسیک2490470110

شیلنگ پایین رادیاتور پیکان 2594170110

(EPDM) 405شیلنگ پایین رادیاتور کلمپ دار2690470111

TU5شیلنگ پایین رادیاتور پارس موتور 2794870110

شیلنگ پایین رادیاتور پراید انژکتور2891170110

شیلنگ پایین رادیاتور پراید کاربراتور2991270110

(141-131)شیلنگ پایین رادیاتورپراید3091170111

 انژکتور RDشیلنگ پایین رادیاتور 3194370110

EF7آب رادیاتور  (پایین)شیلنگ خروجی 3290770110

EF7شیلنگ خروجی  بخاری 3390770121

 206شیلنگ خروجی آب از منبع انبساط 3490270117

T2 206شیلنگ خروجی پایین آب رادیاتور 3590270110

(TU5)شیلنگ خروجی  بخاری پارس 3694870101

405شیلنگ فشار ضعیف پمپ هیدرولیک فرمان 3790470160

(T2) 206شیلنگ منبع انبساط 3890270155

:     صفحه بعد 

شیلنگ:زیرگروه 

27صفحه ادامه شیلنگ



تاریخ به روز رسانی (ریال)قیمتخالص تعداد در کارتن تعداد در بسته شرح کاالکد کاالردیف 

(T5) 206شیلنگ منبع انبساط 3990170155

EF7آب رادیاتور (باال)شیلنگ ورودی 4090770100

(T2)206شیلنگ ورودی باال آب رادیاتور 4190270101

(T5) 206شیلنگ ورودی باال آب رادیاتور  4290170100

(TU5)شیلنگ ورودی  بخاری پارس 4394870120

 گانه باک بنزین پراید گازسوز4مجموعه شیلنگ 4491170165

گانه باک بنزین پراید معمولی4مجموعه شیلنگ 4591170166

EF7مجموعه شیلنگ ورودی  بخاری 4690770120

شیلنگ عصایی پیکان4794170170

شیلنگ کور کن پیکان4894170171

 کاربراتور 1600شیلنگ یک سر خم پیکان 4994170172

(دو سر خم) 1600شیلنگ منی فولد پیکان 5094170173

شیلنگ بوستر پیکان5194170174

تخلیه بخارات کارتر به فیلتر وانت پیکان 5294170175

ROAشیلنگ تخلیه آب اواپراتور کولر 5394370170

ROA new Formulaتخلیه بخارات کارتر به فیلتر 5494370171

رابط گلویی باک آردی جدید 5594370172

30*3055رابط باک آردی زانویی 5694370173

رابط باک آردی5794370174

شیلنگ راست بخاری تیبا5891670170

شیلنگ کج بخاری تیبا5991670171

شیلنگ راست بخاری تیبا گاز سوز 6091670172

شیلنگ کج بخاری تیبا گاز سوز 6191670173

( درجه90زانویی )شیلنگ درب منبع انبساط تیبا 6291670174

شیلنگ آب رادیاتور به منبع انبساط تیبا6391670175

شیلنگ تخلیه آب اواپراتور کولر تیبا6491670176

مجموعه شیلنگ های بخارات تیبا6591670177

(206زیر منبع انبساط )شیلنگ خروجی بخاری به منبع انبساط 6690270170

 و رانا206 (کنف دار)شیلنگ ورودی بخاری 6790170171

405 (هواکش و منیفولد)شیلنگ دو قلوی بخاری روغن 6890470170

4شیلنگ راست بخاری پراید یورو 6991470170

4شیلنگ کج بخاری پراید یورو 7091470171

( درجه90زانویی )شیلنگ درب انبساط پراید 7191170170

:     صفحه بعد 

شیلنگ:زیرگروه 

28صفحه ادامه شیلنگ



تاریخ به روز رسانی (ریال)قیمتخالص تعداد در کارتن تعداد در بسته شرح کاالکد کاالردیف 

( سانتی53مستقیم )شیلنگ آب رادیاتور به منبع انبساط پراید 7291170171

 بای پس پراید Uشیلنگ 7391170172

شیلنگ تخلیه آب اواپراتور کولر پراید 7491170173

مجموعه شیلنگ های بخارات پراید 7591170174

مجموعه شیلنگ های بخارات وانت پراید 7691170175

شیلنگ آرامش پراید 7791170176

شیلنگ درب قاب سوپاپ پراید انژکتور 7891170177

شیلنگ درب قاب سوپاپ پراید کاربراتور7991270170

شیلنگ درب قاب سوپاپ پراید گاز سوز8091170178

شیلنگ بخار روغن پراید کاربراتور 8191270171

شیلنگ بخار روغن پراید انژکتور 8291170179

شیلنگ یک جدار دو خم پراید 8391170180

شیلنگ یک جدار سه خم پراید 8491170181

شیلنگ خال پراید8591170182

شیلنگ واتر پمپ پراید 8691170183

SNGشیلنگ خروجی رگالتور پراید 8791170184

SNGشیلنگ ورودی رگالتور پراید 8891170185

(EPDM)405شیلنگ بخاری کنف دار 8990470140

(EPDM) 405شیلنگ بخاری کوتاه 9090470141

 2 تیپ 206دیسک ترمز چرخ جلو 190280100

 5تیپ 206دیسک ترمز چرخ جلو 290180100

دیسک ترمز چرخ جلوپیکان 394180100

 405دیسک ترمز چرخ جلو 490480100

دیسک ترمز چرخ جلو پراید 591180100

 ABSدیسک ترمز چرخ جلو روآ 694380100

 (T5) 206دیسک ترمز چرخ عقب پژو 790180101

(8)جلوبندی ، فرمان ، ترمز : گروه اصلی 

:     صفحه بعد 

دیسک چرخ: زیرگروه 

شیلنگ:زیرگروه 

29صفحه کاسه چرخ



تاریخ به روز رسانی(ریال)قیمت خالص تعداد در کارتن تعداد در بسته شرح کاالکد کاالردیف 

 (ABS)کاسه چرخ عقب پراید 191180200

کاسه چرخ عقب پراید جدید 291180201

کاسه چرخ عقب پراید قدیم 391180203

کاسه  چرخ عقب پیکان494180210

 (T2) 206کاسه چرخ عقب پژو 590280220

405کاسه چرخ عقب 690480200

 405توپی چرخ جلو 190480300

توپی چرخ جلو پراید291180300

توپی چرخ جلو پراید طرح قدیم 391180301

توپی چرخ جلو تیبا491680300

 ABSمحور عقب پراید طرح 591180403

محور عقب پراید طرح جدید 691180402

محور عقب پراید طرح قدیم چپ 791180400

محور عقب پراید طرح قدیم راست 891180401

لنت ترمز جلو پراید 191180500

 (3 و 2تیپ ) 206لنت ترمز جلو پژو 290280500

 (6 و 5تیپ ) 206لنت ترمز جلو پژو 390180500

 (با صداگیر) 405لنت ترمز جلو پژو 490480500

لنت ترمز جلو پیکان 594180500

 (با صداگیر)لنت ترمز جلو تیبا و ریو 691780500

لنت ترمز جلو رانا 790380500

 L90لنت ترمز جلو رنو 890980500

لنت ترمز جلو زانتیا 992880500

 EF7لنت ترمز جلو سمند ملی 1090780500

:     صفحه بعد 

کاسه چرخ:زیرگروه 

لنت :زیرگروه 

توپی و محور چرخ:زیرگروه 

30صفحه ادامه لنت



تاریخ به روز رسانی(ریال)قیمت خالص تعداد در کارتن تعداد در بسته شرح کاالکد کاالردیف 

(با پین و فنر و اهرم )لنت ترمز عقب سمند ملی1190780501

405لنت ترمز عقب 1290480501

 با اهرمT3 206لنت ترمز عقب 1390280502

 با اهرمL90لنت ترمز عقب رنو 1490980501

لنت ترمز عقب پیکان 1594180501

لنت  ترمز عقب تیبا طرح بوش1691780502

لنت ترمز عقب تیبا ریویی1791780501

 T2 206لنت ترمز عقب 1890280501

لنت ترمز عقب پراید1991180501

T5(دیسکی)206لنت ترمز عقب 2090180501

(دیسکی)لنت ترمز عقب رانا 2190380501

31صفحه      

لنت:زیرگروه 




