
1400آبان ماه    لیست قیمت محصوالت   

405پژو  گروه

شرح قطعه شماره فني (ريال)قیمت رديف  تعداد

کارتن

رديف

گروه 
توضیحاتجديد دسته بندیواحد افزايش

کاهش

405استکان تایپیت پژو 171011100 1219,900 112 موتوریعدد1

(وایتون ) 405اورینگ بوش سیلندر پژو 171011102 2218,000 50 موتوریدست2

(وایتون ) 405اورینگ سوزن انژکتور پژو 171011101 387,200 50 موتوریدست3

405اویل پمپ  پژو 171011103 43,260,000 12 موتوریعدد4

405بلوک سیلندر پژو 171011144 544,750,000 1 موتورینقدیعدد5

(A) 405بوش سيلندر پژو 171011105 64,630,000 2 موتوریدست6

405پولي رس ميل لنگ پژو 171012103 71,610,000 12 موتوریعدد7

(نیم دنده ) 405پیچ رسسیلندر پژو 171011107 8173,600 50 موتوریعدد8

ن پژو 171011108 (استاندارد) 405پیستون با گژنپی  94,820,000 24 موتوریدست9

( درجه75) 405ترموستات پژو 171012105 10515,200 112 موتوریعدد10

( درجه83) 405ترموستات پژو 171012106 11515,200 112 موتوریعدد11

405تسمه تايم پژو 171012107 122,080,000 80 موتوریعدد12

405تسمه دینام پژو 171012111 131,710,000 80 موتوریعدد13

ینگ تایم) 405تسمه سفت کن تایم پژو 171012113 (بلبر 141,470,000 30 موتوریعدد14

(مجموعه) 405تسمه سفت کن دینام پژو171012115 152,470,000 24 موتوریعدد15

(PPAمواد ) 405درب ترموستات پژو 171012118 160 120 موتوریعدد16

( PPSمواد ) 405درب ترموستات پژو 171012117 17399,000 120 موتوریعدد17

405درب رادیاتور پژو 171012119 18269,000 44 موتوریعدد18

405درب روغن قالپاق سوپاپ پژو 171012120 19115,000 44 موتوریعدد19

405درب سوپاپ پژو 171012116 200 3 موتوریعدد20

( دندانه21) 405دنده تایمینگ رس میل لنگ پژو 171011145 21434,000 موتوریعدد21

405دنده فالیویل پژو 171011110 221,089,000 5 موتوریعدد22

405دو راهي آب پژو 171012121 23154,000 30 موتوریعدد23

(استاندارد) 405رینگ پیستون پژو 171011111 242,330,000 60 موتوریدست24

405زنجب  اویل پمپ پژو 171011112 25825,000 44 موتوریعدد25

(همراه پیچ کورکن) 405رسسیلندر پژو 171011142 2628,500,000 1 موتوریدوماههعدد26

(همراه پیچ کورکن) 405رسسیلندرکامل پژو 171011143 2742,990,000 1 موتوریدوماههعدد27

405سه راه آب پژو 171012122 28343,000 30 موتوریعدد28

APA -405سوپاپ دود و هوا پژو 171011115 294,710,000 9 موتوریدست29
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APA -XU9سوپاپ دود و هوا پژو 191011101 304,710,000 9 موتوریدست30

405شاتون  پژو 171011117 311,950,000 14 موتوریعدد31

XU9شاتون  پژو 191011100 321,999,000 14 موتوریعدد32

405شیم سوپاپ پژو 171011118 3312,200,000 492 موتوریدست33

 پژو 171012128
ی
405عایق حرارت 34425,000 20 موتوریعدد34

(با ملحقات) 405غلطک هرزگرد دینام پژو 171012141 35570,000 44 موتوریعدد35

405فالیویل کامل پژو 171011120 363,910,000 4 موتوریعدد36

405فبن سوپاپ پژو 171011121 37165,000 50 موتوریعدد37

405كارتر روغن  پژو 171012130 383,778,000 1 موتوریعدد38

(همراه با پیچ و وارسر) 405كارتر روغن  پژو 171012129 393,830,000 1 موتوریعدد39

405كاسه  نمد جلومیل لنگ پژو 171012131 40640,000 50 موتوریعدد40

405كاسه  نمد عقب میل لنگ پژو 171012133 41930,000 50 موتوریعدد41

405كاسه  نمد میل سوپاپ پژو 171012134 42450,000 50 موتوریعدد42

405كاسه نمد ساق سوپاپ  پژو 171012132 431,230,000 50 موتوریدست43

405كیت بوش و پیستون پژو 171011123 449,350,000 2 موتوریدست44

(جا سوپاپ دار) 405كیت بوش و پیستون پژو 171011125 459,450,000 2 موتوریدست45

405كیت کامل اگزوز پژو 175012110 46280,000 44 موتوریعدد46

405گاید سوپاپ دود و هوا پژو 171011124 471,600,000 50 موتوریدست47

405لوله روغن ریز پژو 171012135 48115,000 50 موتوریعدد48

(فلزی) 405لوله روغن ریز پژو 171012136 49126,000 50 موتوریعدد49

 اگزوز پژو 171011130
ن
405منیفولد چدت 500 موتوریبزودیعدد50

405میل سوپاپ پژو 171011128 514,050,000 9 موتوریعدد51

XUMمیل سوپاپ پژو 191011102 525,045,000 9 موتوریعدد52

405میل لنگ  پژو 171011129 5311,140,000 1 موتوریعدد53

405نیم خار سوپاپ پژو 171011131 54446,000 50 موتوریدست54

(زیمنس ) 405هوزینگ ترموستات پژو 171012109 551,680,000 24 موتوریعدد55

(ساژم ) 405هوزینگ ترموستات پژو 171012108 561,680,000 24 موتوریعدد56

405واتر پمپ پژو 171012137 572,790,000 24 موتوریعدد57

(پره الكي) 405واتر پمپ پژو 171012138 582,790,000 24 موتوریعدد58

بکس پژو 172011104  گب 
405قیفن 59420,000 4 انتقال قدرتعدد59

405كیت کامل کالچ پژو 172011103 6010,945,000 4 انتقال قدرتیک ماههعدد60
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 پژو 174012103
ی
(مثلثی بزرگ) 405بوش جناق 61440,000 36 جلوبندیعدد61

(مثلثی کوچک) 405بوش لبه دار پژو 174012120 62233,000 20 جلوبندیعدد62

405پایه دسته موتور لوزی پژو 174012108 631,899,000 جلوبندیعدد63

405جک فرمان پژو 175012105 640 1 جلوبندیعدد64

405دسته موتور پنجه ای پژو 174012107 65676,000 16 جلوبندیعدد65

405دسته موتور زیر باطری پژو 174012109 66314,000 1 جلوبندیعدد66

405رام پژو 174012110 678,959,000 1 جلوبندیعدد67

(چپ)سمند - پژو پارس  - 405طبق مثلثی پژو 174012111 680 2 جلوبندیعدد68

(راست)سمند - پژو پارس  - 405طبق مثلثی پژو 174012112 690 2 جلوبندیعدد69

405مانتیک مرب  ع کامل پژو 174012116 70667,000 10 جلوبندیعدد70

405پمپ هیدرولیک فرمان پژو 175012102 7112,950,000 12 تعلیق و ترمزعدد71

405پول پمپ هیدرولیک فرمان پژو 175012103 72850,000 12 تعلیق و ترمزعدد72

(هزار خاری) 405پول پمپ هیدرولیک فرمان پژو 174012105 73880,000 12 تعلیق و ترمزعدد73

ي چرخ جلوي  پژو 174012106 405توت  741,380,000 10 تعلیق و ترمزعدد74

ینگ عقب پژو 174012102 405توت  چرخ و بلبر 754,490,000 10 تعلیق و ترمزعدد75

405دیسک ترمز چرخ جلو  پژو 175012106 762,935,000 6 تعلیق و ترمزعدد76

405سگدست چپ پژو 175012108 773,350,000 12 تعلیق و ترمزعدد77

405سگدست راست پژو 175012107 783,350,000 12 تعلیق و ترمزعدد78

405كاسه چرخ پژو 174012113 792,890,000 4 تعلیق و ترمزعدد79

405لنت ترمز جلو پژو 175012111 800 16 تعلیق و ترمزدست80

405میل موج گب  پژو 174012118 81470,000 20 تعلیق و ترمزعدد81

405اتومات استارت پژو173012100 821,770,000 30 برقیعدد82

405استارت پژو 173012101 839,740,000 2 برقیعدد83

405استب  موتور پژو 173012102 841,190,000 50 برقیعدد84

(زیمنس) 405پتانسیومبی پژو 173012105 85985,000 50 برقیعدد85

ین پژو 175012100 ن ( درجه 7) 405پمپ ببن 866,399,000 12 برقیعدد86

ین پژو 175012101 ن (صفر درجه) 405پمپ ببن 876,399,000 8 برقیعدد87

405رله دوبل پژو 173012107 88547,000 30 برقیعدد88

ن پژو 173012109 ر (سانتیمبی32) 405سنسور اکسب  893,540,000 30 برقیعدد89

(ساژم ) 405سنسور دریچه گاز پژو 173012123 901,092,000 30 برقیعدد90

(زیمنس ) شاخکدار405سنسور دریچه گاز پژو 173012125 911,092,000 30 برقیعدد91
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(ساژم ) 4 یورو405سنسور دریچه گاز پژو 173012124 921,092,000 30 برقیعدد92

(قدیم) 405سنسور رسعت پژو 173012108 93385,000 30 برقیعدد93

405سنسور میل سوپاپ پژو 173012110 94920,000 50 برقیعدد94

(تپل) 405سوزن انژکتور پژو 173012104 952,660,000 40 برقیعدد95

(زیمنس جدید) 405سوزن انژکتور پژو 173012103 961,885,000 40 برقیعدد96

ي دوفیش پژو 173012113
 

(رسقهوه اي)پارس - سمند  - 405فشنگ 970 40 برقیعدد97

ي دوفیش پژو 173012112
 

ن) 405فشنگ (رسسبر 980 40 برقیعدد98

(زیمنس) 405 پژوTmapمپ سنسور  173012119 991,148,000 30 برقیعدد99

(خرگوشر  ) 405مپ سنسور پژو 173012121 1001,148,000 30 برقیعدد100

(دوگانه سوز ساژم) 405مپ سنسور پژو 173012118 1010 30 برقیعدد101

( اورینگ 2) خاری 405مپ سنسور پژو 173012122 1021,162,000 30 برقیعدد102

(ساژم ) ریل دار405مپ سنسور پژو 173012120 1031,148,000 30 برقیعدد103

(طرح جدید) 405مدول  بخاری پژو 173012116 1041,840,000 30 برقیعدد104

(طرح ولئو) 405مدول  بخاری پژو 173012115 1051,919,000 30 برقیعدد105

(پیچ ) 405موتور فن پژو 173011111 1063,290,000 12 برقیعدد106

(دوگانه سوز) 405وایر شمع پژو 173012117 1071,195,000 12 برقیدست107

 اگزوز پژو 171012139
ی
405وارسر  گلوت 108220,000 44 واشرعدد108

405وارسر درب سوپاپ پژو 171011132 109280,000 80 واشرعدد109

(استاندارد اصیل) 405وارسر رسسیلندر پژو 171011139 1102,195,000 30 واشرعدد110

(استاندارد) 405وارسر رسسیلندر پژو 171011133 1111,510,000 30 واشرعدد111

(تعمب  اول اصیل) 405وارسر رسسیلندر پژو 171011140 1122,195,000 30 واشرعدد112

(تعمب  اول) 405وارسر رسسیلندر پژو 171011134 1131,390,000 30 واشرعدد113

(تعمب  دوم) 405وارسر رسسیلندر پژو 171011135 1141,450,000 30 واشرعدد114

(تعمب  سوم) 405وارسر رسسیلندر پژو 171011136 1151,490,000 30 واشرعدد115

(استاندارد) دوگانه سوز405وارسر رسسیلندر پژو 171011137 1160 30 واشرعدد116

405وارسر منیفولد هوا پژو 171012140 117105,000 50 واشرعدد117

ینگ چرخ جلو پژو 174012100 405بلبر 1182,600,000 30 بلبرینگعدد118

ینگ چرخ جلو پژو 174012101 (اصیل) 405بلبر 1193,400,000 30 بلبرینگعدد119

ینگ کالچ پژو 172011101 405بلبر 1201,330,000 30 بلبرینگعدد120

ینگ کالچ پژو 172011102 (رسگرد) 405بلبر 1211,067,000 30 بلبرینگعدد121

18از 4صفحه 



1400آبان ماه    لیست قیمت محصوالت   

پراید گروه

شرح قطعه شماره فني (ريال)قیمت رديف  تعداد

کارتن

رديف

گروه 
توضیحاتجديد دسته بندیواحد افزايش

کاهش

( 2 و 1) 2پراید یورو  (انگشثی)اسبک 101011103 122480,000 24 موتوریعدد1

( 4 و 3) 2پراید یورو  (انگشثی)اسبک 101011104 123480,000 24 موتوریعدد2

( 2 و 1) 4پراید یورو  (انگشثی)اسبک 101011105 124980,000 24 موتوریعدد3

( 4 و 3) 4پراید یورو  (انگشثی)اسبک 101011106 125980,000 24 موتوریعدد4

(وایتون )اورینگ سوزن انژکتور پراید 101011100 12687,200 50 موتوریدست5

اویل پمپ پراید101011101 1272,725,000 24 موتوریعدد6

بلوک سیلندر پراید101011117 12832,000,000 1 موتورینقدیعدد7

پیچ رسسیلندر پراید101012121 129110,000 50 موتوریعدد8

ن 101011107 (استاندارد)پیستون پراید با گژنپی  1303,190,000 24 موتوریدست9

ن 101011108 (تعمب  اول)پیستون پراید با گژنپی  1313,190,000 24 موتوریدست10

ن 101011109 (تعمب  دوم)پیستون پراید با گژنپی  1323,190,000 24 موتوریدست11

ن 101011110 (تعمب  سوم)پیستون پراید با گژنپی  1333,190,000 24 موتوریدست12

( درجه76)ترموستات پراید 101012104 134484,400 112 موتوریعدد13

( درجه82)ترموستات پراید 101012105 135484,400 112 موتوریعدد14

تسمه تايم پرايد101012106 1361,385,000 40 موتوریعدد15

(GMB-اصیل)تسمه سفت کن تایم پراید 101012102 1371,590,000 50 موتوریعدد16

ینگ تایم)تسمه سفت کن تایم پراید 101012101 (بلبر 1380 50 موتوریعدد17

(انژکتوری)درب ترموستات پراید 101012111 139296,800 120 موتوریعدد18

(کاربراتور)درب ترموستات پراید 101012112 140296,800 120 موتوریعدد19

(پلیمری)درب رادیاتور پراید 101012113 141139,500 112 موتوریعدد20

(فلزی)درب رادیاتور پراید 101012114 142155,000 112 موتوریعدد21

دنده تایمینگ رس میل لنگ پراید101011137 143448,000 موتوریعدد22

دنده رس میل سوپاپ پراید101011138 144728,000 موتوریعدد23

(استاندارد)رینگ پیستون پراید 101011111 1452,110,000 60 موتوریدست24

(025تعمب  اول )رینگ پیستون پراید 101011113 1462,110,000 60 موتوریدست25

(050تعمب  دوم )رینگ پیستون پراید 101011114 1472,110,000 60 موتوریدست26

(075تعمب  سوم )رینگ پیستون پراید 101011116 1482,110,000 60 موتوریدست27

(استاندارد ) 4رینگ پیستون پراید یورو 101011115 1492,840,000 60 موتوریدست28

(تعمب  اول ) 4رینگ پیستون پراید یورو 101011125 1500 60 موتوریبزودیدست29
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(انژکتور)رسسیلندر پراید 101011118 1510 1 موتوریعدد30

APA-(4یورو)سوپاپ دود و هوا پراید 101011112 1520 9 موتوریدست31

APA-سوپاپ دود و هوا پراید101011119 1533,896,000 9 موتوریدست32

شاتون پراید101011121 1541,115,000 14 موتوریعدد33

غلطک هرزگرد کولر پراید101012120 155373,800 44 موتوریعدد34

فبن سوپاپ پرايد101011122 156149,000 50 موتوریعدد35

كاسه  نمد عقب میل لنگ پراید101012116 157519,000 50 موتوریعدد36

كاسه نمد ساق سوپاپ  پراید101012115 158940,000 50 موتوریدست37

گاید سوپاپ دود و هوا پراید101011124 159796,000 50 موتوریدست38

میل اسبک دود پراید101011120 160429,000 4 موتوریعدد39

میل اسبک هوا پراید101011123 161429,000 4 موتوریعدد40

( زیمنسOVER SIZE)میل سوپاپ پراید 101011127 1623,580,000 9 موتوریعدد41

( ساژمOVER SIZE)میل سوپاپ پراید 101011135 1633,580,000 9 موتوریعدد42

( کاربراتورOVER SIZE)میل سوپاپ پراید 101011136 1643,580,000 9 موتوریعدد43

(زیمنس)میل سوپاپ پراید 101011126 1653,340,000 9 موتوریعدد44

(ساژم)میل سوپاپ پراید 101011128 1663,340,000 9 موتوریعدد45

(کاربراتور)میل سوپاپ پراید 101011129 1673,340,000 9 موتوریعدد46

(4یورو )میل سوپاپ پراید 101011130 1683,545,000 9 موتوریعدد47

میل لنگ پراید101011131 1698,320,000 1 موتوریعدد48

واتر پمپ پراید101012118 1702,365,000 24 موتوریعدد49

بکس پراید102012115 پوسته گب  1717,080,000 1 انتقال قدرتعدد50

پوسته کالچ پراید102012104 17211,503,800 1 انتقال قدرتعدد51

جعبه فرمان پراید105012103 1735,299,000 4 انتقال قدرتعدد52

بکس پراید1دنده برنچر 102012111 174255,000 گب  30 انتقال قدرتعدد53

بکس پراید2دنده برنچر 102012112 175255,000 گب  30 انتقال قدرتعدد54

بکس پراید4 و3دنده برنچر 102012113 176241,000 گب  30 انتقال قدرتعدد55

بکس پراید5دنده برنچر 102012114 177225,000 گب  30 انتقال قدرتعدد56

كیت کامل کالچ پراید102011102 1786,655,000 4 انتقال قدرتیک ماههعدد57

(فلزی)طبق با بوش پراید 104012112 1791,385,000 2 جلوبندیعدد58

(جدید)توت  چرخ جلوی پراید 104012105 1801,375,000 20 تعلیق و ترمزعدد59

(ABS)توت  چرخ عقب پراید 104012111 181819,000 20 تعلیق و ترمزعدد60
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(جدید)توت  چرخ عقب پراید 104012118 182799,000 20 تعلیق و ترمزعدد61

(قدیم چپ گرد)توت  چرخ عقب پراید 104012116 183749,000 20 تعلیق و ترمزعدد62

(قدیم راست گرد)توت  چرخ عقب پراید 104012107 184749,000 20 تعلیق و ترمزعدد63

دیسک ترمز چرخ جلو پراید105012104 1851,535,000 8 تعلیق و ترمزعدد64

سگدست چپ پراید104012109 1862,290,000 12 تعلیق و ترمزعدد65

سگدست راست پراید104012110 1872,290,000 12 تعلیق و ترمزعدد66

(ABS- طرح جديد )كاسه چرخ پرايد 104012114 1882,030,000 4 تعلیق و ترمزعدد67

(طرح جديد)كاسه چرخ پرايد 104012113 1891,880,000 4 تعلیق و ترمزعدد68

(طرح قدیم)كاسه چرخ پرايد 104012115 1901,880,000 4 تعلیق و ترمزعدد69

لنت ترمز جلو پراید105012109 1910 18 تعلیق و ترمزدست70

اتومات استارت پرايد103012100 1921,770,000 30 برقیعدد71

بوق پراید103012107 193619,000 برقیعدد72

(بوش)پتانسیومبی پراید 103012106 194985,000 50 برقیعدد73

ین پراید 105012100 ن ( فیش4)پمپ ببن 1956,399,000 8 برقیعدد74

ین پراید 105012101 ن ( فیش6)پمپ ببن 1966,399,000 8 برقیعدد75

)سنسور 103012121
 

 آب پراید  (فشنگ
ی
(کاربراتور و انژکتور)حرارت 197170,000 40 برقیعدد76

ن پراید 103012112 ر (4 سانت زیمنس یورو 23)سنسور اکسب  1983,540,000 40 برقیعدد77

(ABSجلو )سنسور ترمز پرايد 103012114 1991,390,000 40 برقیعدد78

(ABSعقب )سنسور ترمز پرايد 103012115 2001,390,000 40 برقیعدد79

(ساژم)سنسور دریچه گاز پراید 103012132 2011,092,000 30 برقیعدد80

(زیمنس)سنسور دریچه گاز پراید طرح جدید 103012133 2021,092,000 30 برقیعدد81

(زیمنس)سنسور میل سوپاپ پراید 103012120 203920,000 50 برقیعدد82

(ساژم)سنسور میل سوپاپ پراید 103012119 204920,000 50 برقیعدد83

(مشگ- زیمنس) 4سوزن انژکتور پراید یورو 103012104 2052,080,000 40 برقیعدد84

-زیمنس) 2سوزن انژکتور پراید یورو103012103
ی
(صورت 2062,050,000 40 برقیعدد85

ي دوفیش پراید 103012123
 

(رسمشگي زيمنس)فشنگ 2070 40 برقیعدد86

(زیمنس) پراید Tmapمپ سنسور  103012130 2081,148,000 30 برقیعدد87

(ساژم )مپ سنسور پراید 103012131 2091,148,000 30 برقیعدد88

مجموعه فن پراید103011112 2104,175,000 1 برقیعدد89

(انژکتور)وایر شمع پراید 103012127 2111,190,000 12 برقیدست90

(زیمنس)وایر شمع پراید 103012128 2121,190,000 12 برقیدست91
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(کاربراتور)وایر شمع پراید 103012129 2131,270,000 12 برقیدست92

وارسر درب سوپاپ پراید101011132 214420,000 80 واشرعدد93

( میلیمبی 1/5 )وارسر رسسیلندر پراید 101011133 215790,000 30 واشرعدد94

( میلیمبی 2 )وارسر رسسیلندر پراید 101011134 216830,000 30 واشرعدد95

ينگ انتهاي ميل لنگ پرايد101012100 (62022RSC3PA)دينام پيكان- بلبر 217233,000 30 بلبرینگعدد96

بکس پراید 102012102 ینگ ته شفت اولیه گب  (63042RSC3PA)بلبر 218780,000 30 بلبرینگعدد97

بکس پراید 102012103 ینگ ته شفت ثانویه گب  (32204)بلبر 219750,000 30 بلبرینگعدد98

ینگ چرخ جلو پراید قدیم 104012100 (69349/10)بلبر 220850,000 30 بلبرینگعدد99

ینگ چرخ عقب پراید بزرگ متحرک104012101 (44649/10)بلبر 221785,000 30 بلبرینگعدد100

ینگ چرخ عقب پراید کوچک 104012102 (11749/10)بلبر 222530,000 30 بلبرینگعدد101

بکس پراید 102012100 ینگ رسشفت اولیه گب  (62/222RSC3PA)بلبر 223690,000 30 بلبرینگعدد102

بکس پراید 102012101 ینگ رسشفت ثانویه گب  (578225)بلبر 224740,000 30 بلبرینگعدد103

بکس پراید 102011101 ینگ هوزینگ گب  (68149/10)بلبر 225830,000 30 بلبرینگعدد104

ینگ کالچ پراید 102011100 (VKC3609)بلبر 2261,299,000 30 بلبرینگعدد105

206پژو  گروه

شرح قطعه شماره فني (ريال)قیمت رديف  تعداد

کارتن

رديف

گروه 
توضیحاتجديد دسته بندیواحد افزايش

کاهش

2 تیپ 206پژو  (انگشثی)اسبک 131011122 2270 موتوریبزودی1

وایتون (2تیپ )  206اورینگ بوش سیلندر پژو 131011100 228218,000 50 موتوریدست2

206اورینگ درب پایه فیلبی پژو 141011100 229101,000 100 موتوریدست3

(5تیپ ) 206اویل پمپ  پژو 151011102 2303,260,000 12 موتوریعدد4

( دندانه21) 2 تیپ206اویل پمپ  پژو 131011101 2313,260,000 12 موتوریعدد5

( دندانه29) 2 تیپ206اویل پمپ  پژو 131011102 2323,260,000 12 موتوریعدد6

(A) 2 تیپ 206بوش سيلندر پژو 131011103 2334,800,000 2 موتوریدست7

(B) 2 تیپ 206بوش سيلندر پژو 131011104 2344,800,000 2 موتوریدست8

(2تیپ ) 206پایه فیلبی پژو 131012101 2354,584,000 10 موتوریعدد9

(5تیپ ) 206پایه فیلبی پژو 151012101 2364,584,000 10 موتوریعدد10

206پایه نگهدارنده دینام پژو 141012100 2371,990,000 12 موتوریعدد11

( 2تیپ  ) 206پایه واتر پمپ پزو 131012114 2382,229,000 موتوریعدد12

سور کولر پژو 131012102 (2تیپ ) 206پایه کمب  239846,000 24 موتوریعدد13

سور کولر پژو 151012102 (5تیپ ) 206پایه کمب  240846,000 24 موتوریعدد14

(2تیپ ) 206پول رس میل لنگ پژو 131012103 2411,560,000 12 موتوریعدد15
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(5تیپ ) 206پول رس میل لنگ پژو 151012103 2421,560,000 12 موتوریعدد16

( 2تیپ  ) 206پیچ رسسیلندر پژو 131011123 2430 1 موتوریبزودیعدد17

( 5تیپ) 206پیچ رسسیلندر پژو 151011115 244102,000 8 موتوریعدد18

ن پژو 131011105 2 تیپ 206پیستون با گژنپی  2454,999,000 24 موتوریدست19

ن پژو 151011106 (استاندارد) 5 تیپ 206پیستون با گژنپی  2465,790,000 24 موتوریدست20

ن پژو 151011107 (تعمب  اول) 5 تیپ 206پیستون با گژنپی  2475,790,000 24 موتوریدست21

ن پژو 151011108 (تعمب  دوم) 5 تیپ 206پیستون با گژنپی  2485,790,000 24 موتوریدست22

( درجه درب آلومینیویم89) 206ترموستات پژو 141012101 249803,600 112 موتوریعدد23

(2تیپ ) 206تسمه تايم پژو 131012104 2502,330,000 40 موتوریعدد24

(5تیپ ) 206تسمه تايم پژو 151012104 2514,380,000 40 موتوریعدد25

(2تيپ ) 206تسمه دینام پژو 131012106 2521,660,000 40 موتوریعدد26

(5تيپ ) 206تسمه دینام پژو 151012106 2531,660,000 40 موتوریعدد27

(2تیپ ) 206تسمه سفت کن تایم  پژو 131012107 2542,100,000 30 موتوریعدد28

(5تیپ ) 206تسمه سفت کن تایم  پژو 151012108 2552,130,000 30 موتوریعدد29

(5 و 2تیپ )  206تسمه سفت کن دینام پژو 141012102 2561,830,000 50 موتوریعدد30

( 5 و 2تیپ ) 206درب پایه فیلبی با اورینگ پژو 141012103 257762,000 50 موتوریعدد31

206درب روغن قالپاق سوپاپ پژو 141012104 258227,000 44 موتوریعدد32

(2تیپ ) 206درب سوپاپ پژو 131012110 2591,260,000 1 موتوریعدد33

(5تیپ ) 206درب سوپاپ دود پژو 151012115 2600 5 موتوریعدد34

(5تیپ ) 206درب سوپاپ هوا پژو 151012116 2610 5 موتوریعدد35

206درب منبع انبساط پژو 141012105 262219,000 44 موتوریعدد36

(2تیپ ) 206دنده تایمینگ رسمیل لنگ پژو 131012116 2630 1 موتوریبزودیعدد37

(5تیپ ) 206دنده تایمینگ رسمیل لنگ پژو 151011119 2641,470,000 1 موتوریعدد38

(استاندارد) 2 تیپ 206رینگ پیستون پژو 131011107 2652,550,000 60 موتوریدست39

(استاندارد) 5 تیپ 206رینگ پیستون پژو 151011109 2662,550,000 60 موتوریدست40

(025تعمب  اول ) 5 تیپ 206رینگ پیستون پژو 151011110 2672,500,000 60 موتوریدست41

(050تعمب  دوم ) 5 تیپ 206رینگ پیستون پژو 151011111 2682,550,000 60 موتوریدست42

(2تیپ ) 206زنجب  اویل پمپ پژو 131011108 269825,000 44 موتوریعدد43

(5تیپ ) 206زنجب  اویل پمپ پژو 151011112 270825,000 44 موتوریعدد44

(2تیپ ) 206سه راه آب پژو 131012109 271520,000 30 موتوریعدد45

ن5تیپ ) 206سه راه آب پژو 151012111 ( پیل آمی  272343,000 30 موتوریعدد46
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APA-(2تیپ ) 206سوپاپ دود و هوا  پژو 131011124 2735,466,000 9 موتوریدست47

APA-(5تیپ ) 206سوپاپ دود و هوا  پژو 151011113 2740 9 موتوریدست48

(2تیپ ) 206شاتون  پژو 131011109 2751,977,000 14 موتوریعدد49

(5تیپ ) 206شاتون  پژو 151011114 2761,977,000 14 موتوریعدد50

(وارسر)5 تیپ 206صفحه جدا كننده قالپاق سوپاپ پژو 151012113 277380,000 50 موتوریعدد51

(5تیپ ) 206غلطک هرزگرد تایم پژو 151012114 2781,470,000 30 موتوریعدد52

(سوراخ بزرگ) 206غلطک هرزگرد دینام پژو 141012110 279581,000 50 موتوریعدد53

(10mmسوراخ کوچک) اصیل206غلطک هرزگرد دینام پژو 141012111 2801,360,000 50 موتوریعدد54

(2تیپ ) 206كارتر روغن  پژو 131012112 2810 1 موتوریعدد55

(5تیپ ) 206كارتر روغن  پژو 151012117 2823,760,000 1 موتوریعدد56

( 2تیپ )كاسه نمد ساق سوپاپ  پژو131012111 2831,230,000 50 موتوریدست57

( 5تیپ )كاسه نمد ساق سوپاپ  پژو151012112 2842,199,000 50 موتوریدست58

(2تیپ ) 206كیت بوش و پیستون  پژو 132011111 2859,350,000 2 موتوریدست59

206كیت کامل اگزوز پژو 145012102 286280,000 44 موتوریعدد60

(2تیپ ) 206گاید سوپاپ دود و هوا پژو 131011111 2870 5 موتوریدست61

( 2تیپ  ) 206مجموعه کامل پایه واتر پمپ پژو 131012115 2886,420,000 موتوریعدد62

( 2تیب ) 206منبع انبساط آب پژو 141012109 289720,000 16 موتوریعدد63

 اگزوز پژو 131012110
ن
(2تیپ ) 206منیفولد چدت 2900 موتوریبزودی64

(2تیپ ) 206میل سوپاپ پژو 131011113 2914,990,000 9 موتوریعدد65

(5تیپ )206میل سوپاپ دود پژو 151011116 2924,150,000 9 موتوریعدد66

(5تیپ )206میل سوپاپ هوا پژو 151011117 2934,150,000 9 موتوریعدد67

(2تیپ ) 206میل لنگ  پژو 131011114 2949,740,000 1 موتوریعدد68

(5تیپ ) 206میل لنگ  پژو 151011118 2959,999,900 1 موتوریعدد69

(2تیپ ) 206هوزینگ ترموستات پژو 131012108 2961,150,000 24 موتوریعدد70

(5تیپ ) 206هوزینگ ترموستات پژو 151012109 2971,090,000 24 موتوریعدد71

(2تیپ ) 206واترپمپ پژو 131012113 2982,780,000 24 موتوریعدد72

(5تیپ ) 206واترپمپ پژو 151012118 2992,780,000 24 موتوریعدد73

بکس پژو 142011101  گب 
206قیفن 300413,000 انتقال قدرتعدد74

(5تیپ ) 206كیت کامل کالچ پژو 152011100 30112,560,000 4 انتقال قدرتیک ماههعدد75

206رام پژو 144012101 30210,350,000 1 جلوبندیعدد76

ي چپ پژو154012102
(5تيپ ) 206طبق مثلثی 3034,419,000 2 جلوبندیعدد77
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ي راست پژو154012103
(5تيپ ) 206طبق مثلثی 3044,419,000 2 جلوبندیعدد78

206پمپ هیدرولیک فرمان پژو 145012101 3050 8 تعلیق و ترمزعدد79

206پول پمپ هیدرولیک فرمان پژو 144012100 306850,000 12 تعلیق و ترمزعدد80

(2تیپ ) 206دیسک ترمز چرخ جلو  پژو 135012100 3072,200,000 6 تعلیق و ترمزعدد81

(5تیپ) 206دیسک ترمز چرخ جلو  پژو 155012100 3082,850,000 6 تعلیق و ترمزعدد82

(5تیپ) 206دیسک ترمز چرخ عقب  پژو 155012101 3091,750,000 6 تعلیق و ترمزعدد83

(2تیپ ) 206سگدست چپ پژو 134012103 3102,980,000 12 تعلیق و ترمزعدد84

(5تیپ ) 206سگدست چپ پژو 154012100 3113,190,000 12 تعلیق و ترمزعدد85

(2تیپ ) 206سگدست راست پژو 134012104 3122,980,000 12 تعلیق و ترمزعدد86

(5تیپ ) 206سگدست راست پژو 154012101 3133,190,000 12 تعلیق و ترمزعدد87

(ABS 2تیپ ) 206كاسه چرخ پژو 134012105 3143,410,000 4 تعلیق و ترمزعدد88

(5تیپ ) 206لنت ترمز جلو پژو 155012103 3151,190,000 16 تعلیق و ترمزدست89

206اتومات استارت پژو 143012100 3161,770,000 30 برقیعدد90

(2تیپ ) 206استب  موتور پژو 133012100 3171,190,000 50 برقیعدد91

ین پژو 145012100 ن 206پمپ ببن 3186,730,000 8 برقیعدد92

ن پژو 133012102 ر ( سانت54) 2 تیپ 206سنسور اکسب  3193,540,000 40 برقیعدد93

ن پژو143012104 ر ( سانت41) 206سنسور اکسب  3203,540,000 40 برقیعدد94

206سنسور رسعت پژو 143012105 321430,000 30 برقیعدد95

ن2تیپ) 206سوزن انژکتور پژو 133012101 (سوراخ3 سبر 3222,035,000 40 برقیعدد96

ک پیکان2تیپ) 206سوزن انژکتور پژو 133012102 تک سوراخ مشبی ن ( سبر 3232,080,000 40 برقیعدد97

(بلند مشگ) 5 تیپ206سوزن انژکتور پژو 153012102 3241,975,000 40 برقیعدد98

(زیمنس) 5 تیپ206سوزن انژکتور پژو 153012101 3251,990,000 40 برقیعدد99

ي دوفیش پژو 143012106
 

ن) 206فشنگ (رسسبر 3260 40 برقیعدد100

206قاب رله فن پژو 143012107 327373,000 20 برقیعدد101

(زیمنس) 5 تیپ206 پژوTmapمپ سنسور  153012103 3281,148,000 30 برقیعدد102

206مپ سنسور پژو 143012109 3291,148,000 30 برقیعدد103

206مجموعه فن پژو 133011112 3305,060,000 1 برقیعدد104

(2تیپ ) 206وایر شمع  پژو 133012104 331630,000 12 برقیدست105

(5تیپ ) 206وایر شمع  پژو 153012100 332630,000 12 برقیدست106

(2تیپ ) 206وارسر درب سوپاپ پژو 131011120 333169,000 40 واشرعدد107

(استاندارد)2 تیپ206وارسر رسسیلندر  پژو 131011115 3341,510,000 30 واشرعدد108
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(تعمب  اول)2 تیپ206وارسر رسسیلندر  پژو 131011116 3351,540,000 30 واشرعدد109

(تعمب  دوم)2 تیپ206وارسر رسسیلندر پژو 131011117 3360 30 واشرعدد110

(2تیپ ) 206وارسر قالپاق پژو 131011121 337166,000 20 واشرعدد111

ینگ چرخ جلو پژو 134012100 (2تیپ ) 206بلبر 3382,430,000 30 بلبرینگعدد112

ینگ چرخ عقب پژو 134012101 (2تیپ ) 206بلبر 3392,180,000 30 بلبرینگعدد113

SLX-R2پژو  گروه

شرح قطعه شماره فني (ريال)قیمت رديف  تعداد

کارتن

رديف

گروه 
توضیحاتجديد دسته بندیواحد افزايش

کاهش

340670,000 معمولSLX -R2پول رس میل لنگ 161012102 12 موتوریعدد1

SLX-R2تسمه دینام کوچک 161012100 341605,000 40 موتوریعدد2

SLX - R2تسمه سفت کن 161012112 3421,680,000 25 موتوریعدد3

SLXتسمه كولر 161012101 3431,210,000 40 موتوریعدد4

SLXكیت کامل کالچ رانا، پژو 162011104 34412,560,000 4 انتقال قدرتیک ماههعدد5

SLX-R2پمپ هیدرولیک فرمان 162011105 34512,950,000 8 تعلیق و ترمزعدد6

TVD( 405 ، R2 , TU5)پول رس میل لنگ  3461,680,000 تعلیق و ترمزعدد7

ینگ کالچ  پژو تیپ 162011100 SLX ، R2 ، 5بلبر 3470 30 بلبرینگعدد8

EF7موتور گروه

شرح قطعه شماره فني (ريال)قیمت رديف  تعداد

کارتن

رديف

گروه 
توضیحاتجديد دسته بندیواحد افزايش

کاهش

348615,000 موتور میلEF7استکان تایپیت هیدرولیگ 201011100 112 موتوریعدد1

3493,260,000 موتور میلEF7اویل پمپ 201011101 24 موتوریعدد2

35015,450,000 موتور میلEF7اویل ماژور 201011102 1 موتوریعدد3

(خنک کننده اویل ماژور) موتور میل EF7اویل کولر 201011103 3513,500,000 1 موتوریعدد4

352331,000 موتور میلEF7براکت منیفولد 201012100 موتوریعدد5

3531,568,000 موتور میلEF7پول رس میل لنگ 201012101 12 موتوریعدد6

 کامل اویل ماژور 201012120
ی
ات (وارسر-اورینگ) موتور میلEF7پک تعمب  354490,000 5 موتوریدست7

3550 موتور میلEF7پیچ رسسیلندر 201011115 8 موتوریعدد8

ن201011105 (استاندارد) موتور میل EF7پیستون با گژنپی  3565,290,000 24 موتوریدست9

ن201011106 (تعمب  اول) موتور میل EF7پیستون با گژنپی  3575,290,000 24 موتوریدست10

ن201011120 (تعمب  دوم) موتور میل EF7پیستون با گژنپی  3585,290,000 24 موتوریدست11

( درجه88) موتور میل EF7ترموستات 201012102 359537,600 112 موتوریعدد12

3602,720,000 موتور میلEF7تسمه سفت کن تایم 201012106 30 موتوریعدد13
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1400آبان ماه    لیست قیمت محصوالت   

توربو شارژ دنا پالس206011106 361125,000,000 1 موتورییک ماههعدد14

3622,899,900 موتور میلEF7درب سوپاپ 201012115 3 موتوریعدد15

363490,000 موتور میلEF7دنده تایمینگ رس میل لنگ 201011123 موتوریعدد16

(cvvt) موتور میل EF7دنده رس میل سوپاپ خروجر 201011125 36417,155,000 موتوریعدد17

(cvvt) موتور میل EF7دنده رس میل سوپاپ ورودی 201011124 36517,155,000 موتوریعدد18

(استاندارد) موتور میل EF7رینگ پیستون 201011107 3662,920,000 60 موتوریدست19

(تعمب  اول) موتور میل EF7رینگ پیستون 201011108 3672,920,000 60 موتوریدست20

(تعمب  دوم) موتور میل EF7رینگ پیستون 201011109 3682,920,000 60 موتوریدست21

APA- موتور میلEF7سوپاپ دود و هوا 201011118 36911,700,000 9 موتوریدست22

3702,290,000 موتور میلEF7شاتون 201011110 14 موتوریعدد23

(تایمینگ لبه دار)دنا -  موتور میل EF7غلطک هرزگرد  201012110 3711,260,000 30 موتوریعدد24

(تسمه سفت کن دینام)دنا -  موتور میل EF7غلطک هرزگرد  201012111 372918,000 44 موتوریعدد25

(Aنوع )دنا -  موتور میل EF7غلطک هرزگرد کولر 201012112 3731,232,000 44 موتوریعدد26

(Bنوع )دنا -  موتور میل EF7غلطک هرزگرد کولر 201012114 374880,000 30 موتوریعدد27

(Cنوع )دنا -  موتور میل EF7غلطک هرزگرد کولر 201012113 3751,232,000 30 موتوریعدد28

3763,565,000 موتور میلEF7فالیویل کامل 201011111 4 موتوریعدد29

3772,458,000 موتور میلEF7كارتر روغن 201012116 1 موتوریعدد30

3780 موتور میلEF7كاسه  نمد ساق سوپاپ 201012117 50 موتوریدست31

3791,260,000 موتور میلEF7كاسه  نمد عقب میل لنگ 201012118 44 موتوریعدد32

3805,950,000 موتور میلEF7لدر فریم 201011112 1 موتوریعدد33

 اگزوز 201011122
ن
موتوریبزودی38134 موتور میلEF7منیفولد چدت

(دود) موتور میل EF7میل سوپاپ 201011113 3824,099,900 9 موتوریعدد35

(هوا) موتور میل EF7میل سوپاپ 201011114 3834,099,900 9 موتوریعدد36

(فورج) موتور میل EF7میل لنگ 201011116 38411,258,000 1 موتوریعدد37

385879,000 موتور میلEF7هوزینگ ترموستات 201011121 24 موتوریعدد38

3862,590,000 موتور میلEF7واتر پمپ 201012119 24 موتوریعدد39

387810,000 موتور میلEF7پمپ هيدروليك فرمان 204012100 12 انتقال قدرتعدد40

(ماندو) موتور میل EF7دیسک ترمز چرخ جلو 205012102 3883,300,000 6 تعلیق و ترمزعدد41

3890 موتور میلEF7لنت ترمز جلو 205012101 18 تعلیق و ترمزدست42

(زیمنس ) موتور میل EF7سنسور دریچه گاز 203012106 3901,092,000 30 برقیعدد43

(زیمنس)موتور میلEF7سوزن انژکتور 203012100 3912,080,000 40 برقیعدد44
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(ساژم ) موتور میل EF7مپ سنسور 203012105 3921,148,000 30 برقیعدد45

393695,000 موتور میلEF7وایر شمع 203012102 12 برقیدست46

3943,059,000 موتور میلEF7وارسر رسسيلندر 201011117 30 واشرعدد47

اول ) موتور میل EF7وارسر رسسيلندر 201011119 (تعمب  3953,425,000 30 واشرعدد48

ساینا- تیبا گروه

شرح قطعه شماره فني (ريال)قیمت رديف  تعداد

کارتن

رديف

گروه 
توضیحاتجديد دسته بندیواحد افزايش

کاهش

تیبا (انگشثی)اسبک 111011101 3961,092,000 12 موتوریعدد1

 متحرک 111011103
ن
(تیبا)اویل پمپ پراید ناق 3972,725,000 24 موتوریعدد2

ن 111011108 (استاندارد)پیستون تیبا با گژنپی  3983,580,000 24 موتوریدست3

ن 111011109 اول )پیستون تیبا با گژنپی  (025تعمب  3993,580,000 24 موتوریدست4

ن 111011110 دوم )پیستون تیبا با گژنپی  (050تعمب  4003,580,000 24 موتوریدست5

(استاندارد)رینگ پیستون تیبا 111011100 4012,844,000 60 موتوریدست6

(تعمب  اول)رینگ پیستون تیبا 111011107 4022,844,000 60 موتوریدست7

APA-(تیبا)سوپاپ دود و هوا 111011106 4030 9 موتوریدست8

شاتون تیبا111011104 4041,140,000 14 موتوریعدد9

كارتر روغن تیبا111012100 4053,778,000 1 موتوریعدد10

 اگزوز تیبا111012101
ن
منیفولد چدت موتوریبزودی40611

میل اسبک تیبا111011102 407445,000 4 موتوریعدد12

میل سوپاپ تیبا111011105 4083,690,000 9 موتوریعدد13

بکس تیبا112012112 پوسته گب  4097,080,000 1 انتقال قدرتعدد14

پوسته کالج تیبا112011102 4100 1 انتقال قدرتعدد15

بکس تیبا 112012111 (مجموعه )دنده دوبل برنچر گب  4112,555,000 انتقال قدرت16

كیت کامل کالچ تیبا112011100 4129,485,000 4 انتقال قدرتیک ماههعدد17

كیت کامل کالچ ساینا112011101 41311,790,000 4 انتقال قدرتیک ماههعدد18

توت  چرخ جلو تیبا114012105 4141,499,000 10 تعلیق و ترمزعدد19

دیسک ترمز تیبا115012100 4152,655,000 4 تعلیق و ترمزعدد20

(طرح جدید)سگدست چپ  تیبا 114012102 4162,990,000 12 تعلیق و ترمزعدد21

(طرح جدید)سگدست راست  تیبا 114012103 4172,990,000 12 تعلیق و ترمزعدد22

كاسه چرخ تیبا114012104 4182,400,000 4 تعلیق و ترمزعدد23

تیبا-لنت ترمز جلو ریو115012101 4190 16 تعلیق و ترمزدست24

ین پراید 115012102 ن (تیبا  - 4یورو)پمپ ببن 4205,990,000 8 برقیعدد25
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ن تیبا 115012104 ر ( سانتیمبی26)سنسور اکسب  4213,540,000 30 برقیعدد26

(جدید  )سنسور دریچه گاز تیبا 115012105 4221,092,000 30 برقیعدد27

کوییک-ساینا -وایر شمع تیبا 115012103 4231,232,000 12 برقیدست28

ینگ چرخ تیبا 114012100 (BT2B445620BB)پراید جدید- بلبر 4242,310,000 30 بلبرینگعدد29

ROA گروه

شرح قطعه شماره فني (ريال)قیمت رديف  تعداد

کارتن

رديف

گروه 
توضیحاتجديد دسته بندیواحد افزايش

کاهش

پول رس میل لنگ روآ211012100 4251,490,000 8 موتوریعدد1

پیچ رسسیلندر روآ211011119 42695,200 8 موتوریعدد2

ن 211011104 (020تعمب  اول )پیستون روآ با گژنپی  4274,850,000 20 موتوریدست3

ن 211011105 (030تعمب  دوم )پیستون روآ با گژنپی  4284,850,000 20 موتوریدست4

ن211011103 (استاندارد)پیستون روآ با گژنپی  4294,850,000 20 موتوریدست5

(استاندارد)رینگ پیستون روآ 211011107 4302,160,000 60 موتوریدست6

(020تعمب  دوم )رینگ پیستون روآ 211011108 4312,160,000 60 موتوریدست7

(030تعمب  سوم )رینگ پیستون روآ 211011106 4322,160,000 60 موتوریدست8

رسسیلندر روآ211011110 43313,260,000 1 موتورینقدی-   خالص عدد9

شاتون روآ211011111 4342,190,000 14 موتوریعدد10

آریسان- غلطک هرزگرد دینام روآ 211012102 435760,000 44 موتوریعدد11

(PU1)كارتر روغن روآ 211011115 4363,778,000 1 موتوریعدد12

گاید سوپاپ دود و هوا روآ211011114 437795,000 50 موتوریدست13

میل سوپاپ پژو روآ211011117 4384,045,000 9 موتوریعدد14

بکس روآ212012111 دنده برنچر گب  439449,900 30 انتقال قدرتعدد15

پول پمپ هیدرولیک فرمان روآ211012101 440710,000 8 تعلیق و ترمزعدد16

دیسک ترمز چرخ جلو روآ215012100 4412,215,000 6 تعلیق و ترمزعدد17

(ABS)دیسک ترمز چرخ جلو روآ 215012101 4422,300,000 6 تعلیق و ترمزعدد18

سنسور رسعت روآ213012102 443442,000 40 برقیعدد19

سنسور میل سوپاپ روآ213012101 444920,000 50 برقیعدد20

ي سه فیش روآ 213012100
 

ي)فشنگ (رس آتر 4450 40 برقیعدد21

ROA (G) گروه

شرح قطعه شماره فني (ريال)قیمت رديف  تعداد

کارتن

رديف

گروه 
توضیحاتجديد دسته بندیواحد افزايش

کاهش

رسسیلندر روآ سال211011109 44613,290,000 1 موتورینقدی- خالص عدد1
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(APA)سوپاپ دود و هوا روآ سال 211011119 4475,350,000 9 موتوریدست2

شاتون روآ سال211011112 4480 14 موتوریعدد3

گاید سوپاپ دود و هوا روآ سال211011113 449795,000 50 موتوریدست4

میل سوپاپ روآ سال211011116 4504,045,000 9 موتوریعدد5

میل لنگ روآ سال211011118 4519,187,000 1 موتوریعدد6

پیکان گروه

شرح قطعه شماره فني (ريال)قیمت رديف  تعداد

کارتن

رديف

گروه 
توضیحاتجديد دسته بندیواحد افزايش

کاهش

(انژکتور)اویل پمپ پیکان 231011100 4522,779,000 10 موتوریعدد1

(کاربراتور)اویل پمپ پیکان 231011101 4532,779,000 10 موتوریعدد2

پول رس میل لنگ پیکان231012100 4541,085,000 8 موتوریعدد3

ن 231011102 (استاندارد)پیستون پیکان اونجر با گژنپی  4555,440,000 20 موتوریدست4

ن 231011116 (020تعمب  اول )پیستون پیکان اونجر با گژنپی  4565,440,000 20 موتوریدست5

ن 231011103 (030تعمب  دوم )پیستون پیکان اونجر با گژنپی  4575,440,000 20 موتوریدست6

ن 231011117 (040تعمب  سوم )پیستون پیکان اونجر با گژنپی  4585,440,000 20 موتوریدست7

( درجه74)ترموستات پیکان 231012101 459484,400 112 موتوریعدد8

( درجه78)ترموستات پیکان 231012102 460484,400 112 موتوریعدد9

درب ترموستات پیکان231012105 4610 120 موتوریعدد10

درب رادیاتور پیکان231012103 462165,000 44 موتوریعدد11

(انژکتور)درب سوپاپ پیکان 231012106 4630 1 موتوریعدد12

زنجب  سفت کن پیکان231011104 464449,500 112 موتوریعدد13

زنجب  میل سوپاپ پیکان231011105 465800,000 44 موتوریعدد14

APA -(استاندارد)سوپاپ دود و هوا پیکان 231011113 4663,315,000 9 موتوریدست15

APA -(تعمب  اول)سوپاپ دود و هوا پیکان 231011114 4673,470,000 9 موتوریدست16

APA -(تعمب  دوم)سوپاپ دود و هوا پیکان 231011115 4683,470,000 9 موتوریدست17

شاتون پیکان231011106 4692,469,000 14 موتوریعدد18

(اونجر)گاید سوپاپ دود و هوا پیکان 231011107 470820,000 50 موتوریدست19

 اگزوز پیکان231011111
ن
منیفولد چدت موتوریبزودی47120

میل اسبک پیکان231011118 4721 موتوریبزودی21

(انژکتور)میل سوپاپ پیکان 231011108 4734,045,000 9 موتوریعدد22

(کاربراتور)میل سوپاپ پیکان 231011109 4744,045,000 9 موتوریعدد23

میل لنگ پیکان231011110 4759,070,000 1 موتوریعدد24
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واتر پمپ پیکان231012104 4762,350,000 24 موتوریعدد25

بکس پیکان235012111 دنده برنچر گب  477425,000 30 انتقال قدرتعدد26

كیت کامل کالچ پیکان232011101 4789,570,000 4 انتقال قدرتیک ماههعدد27

دیسک ترمز چرخ جلو پیکان235012102 4791,557,000 6 تعلیق و ترمزعدد28

كاسه چرخ پیکان234012100 4802,010,000 4 تعلیق و ترمزعدد29

لنت ترمز جلو پیکان235012106 4810 18 تعلیق و ترمزدست30

ین پیکان 235012100 ن (باردو)پمپ ببن 4827,720,000 8 برقیعدد31

(ساژم)سنسور دریچه گاز پیکان 233012105 4831,092,000 30 برقیعدد32

(انژکتور)وایر شمع پیکان 233012103 484810,000 12 برقیدست33

(کاربراتور)وایر شمع پیکان 233012104 485940,000 12 برقیدست34

ی1/5)وارسر رسسیلندر پیکان 231011111 ( میلیمبی 4861,050,000 30 واشرعدد35

ی2)وارسر رسسیلندر پیکان 231011112 ( میلیمبی 4871,070,000 30 واشرعدد36

ینگ چرخ جلو پیکان بزرگ 232011102 (44649/10)بلبر 488690,000 30 بلبرینگعدد37

ینگ کالچ پیکان232011100 بلبر 4891,690,000 30 بلبرینگعدد38

نیسان گروه

شرح قطعه شماره فني (ريال)قیمت رديف  تعداد

کارتن

رديف

گروه 
توضیحاتجديد دسته بندیواحد افزايش

کاهش

نیسان (انگشثی)اسبک 121011108 490517,000 24 موتوریعدد1

اویل پمپ نیسان121011100 4912,810,000 24 موتوریعدد2

(استاندارد)پیستون نیسان 121011101 4925,699,000 20 موتوریدست3

(تعمب  اول)پیستون نیسان 121011102 4935,699,000 20 موتوریدست4

(تعمب  دوم)پیستون نیسان 121011104 4945,699,000 20 موتوریدست5

(استاندارد)رینگ پیستون نیسان 121011112 4950 60 موتوریبزودیدست6

زنجب  دوبل نیسان121011103 4960 44 موتوریعدد7

رسسیلندر نیسان121011111 49728,500,000 1 موتوریعدد8

شاتون نیسان121011105 4981,999,000 14 موتوریعدد9

میل اسبک دود نیسان121011109 499419,000 4 موتوریعدد10

میل اسبک هوا نیسان121011110 500419,000 4 موتوریعدد11

میل سوپاپ نیسان121011106 5013,290,000 9 موتوریعدد12

میل لنگ نیسان121011107 50211,510,000 1 موتوریعدد13

واتر پمپ نیسان121011113 5032,520,000 24 موتوریعدد14

سنسور دریچه گاز نیسان123011100 5041,092,000 30 برقیعدد15
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L 90 گروه

شرح قطعه شماره فني (ريال)قیمت رديف  تعداد

کارتن

رديف

گروه 
توضیحاتجديد دسته بندیواحد افزايش

کاهش

90پایه نگهدارنده دینام ال 265012100 5056,760,000 1 موتوریعدد1

90تسمه دينام  ال261012100 5062,060,000 40 موتوریعدد2

90درب ترموستات ال 261012101 507245,000 44 موتوریعدد3

90غلطک هرزگرد دینام ال 261012104 508732,500 44 موتوریعدد4

90كارتر روغن ال 261011102 5099,550,000 1 موتوریعدد5

90محافظ ریل سوخت ال 263012101 510169,000 10 موتوریعدد6

اتور) 90محفظه برگشت روغن ال 263012103 (سب  5111,565,000 1 موتوریعدد7

90دسته موتور ال 264012101 512937,000 30 جلوبندیعدد8

90دیسک ترمز چرخ جلوال 265012101 5132,890,000 6 تعلیق و ترمزعدد9

90كاسه چرخ  ال 265012102 5143,210,000 4 تعلیق و ترمزعدد10

ن ال263012100 ر ( سانت27.5) 90سنسور اکسب  5154,070,000 40 برقیعدد11

(بلند) 90وایر شمع ال 263012102 516645,000 12 برقیدست12

سایر گروه

شرح قطعه شماره فني (ريال)قیمت رديف  تعداد

کارتن

رديف

گروه 
توضیحاتجديد دسته بندیواحد افزايش

کاهش

اویل پمپ زانتیا241011100 5173,515,000 24 موتوریعدد1

18از 18صفحه 


