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قطعــات سیستــم تعلیــق

سیستــم ترمـــز و فرمـــان

قطعـــــــات برقــــــــــی

سیستــم مدیــریت موتـور

قطعــات بدنــه و تزئیــنات

قطعــات موتـور و گیربکس
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شاتون تيپ 5

گژن پين تيپ 2

فنر سوپاپ

شاتون تيپ 2

فالیویل تيپ 5

سرسيلندر تيپ 2

یاتاقان ثابت استاندارد تيپ 5

واشر سرسيلندر موتور استاندارد

سرسيلندر تيپ 5

یاتاقان متحرک استاندارد تيپ 2

VITON کاسه نمد سوپاپ

واشر سرسيلندر تيپ 5

1602045

1602095

1602039

1602046

1602120

1602053

1602084

1602008

1602054

1602088

1602038

1602078

س
بک

یر
و گ

ور 
وتـ

مـ
ت 

عـا
ـط

ق
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واشر درب سوپاپ

سيم گاز

هواکش کامل تيپ 5

اورینگ دریچه هوا تيپ 2

هواکش کامل تيپ 2

صفحه زیر درب سوپاپ

واشر الستيکي منيفولد هوا تيپ 2

رزوناتور تيپ 2

قالپاق سوپاپ تيپ 2

رزوناتور تيپ 5

1602037

1602099

1602141

1602074

1602138

1602152

1602075

1602139

1602080

1602140

س
بک

یر
و گ

ور 
وتـ

مـ
ت 

عـا
ـط

ق
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س
بک

یر
و گ

ور 
وتـ

مـ
ت 

عـا
ـط

ق

اویل پمپ 21 دندانه تيپ 5

کارتل تيپ 2ميل گيج

درب پایه فيلتر کوتاهاویل پمپ 21دندانه تيپ 2

کارتل تيپ 5

پایه فيلتر روغن تيپ 5

لوله گيج

اویل پمپ 29 دندانه تيپ 2

1602023

16020681602028

16020701602047

1602082

1602044

1602067

1602097
هوزینگ آلومينيومي تيپ 5

1602114
هوزینگ ترموستات تيپ 2

1602066
هوزینگ ترموستات کامل تيپ 5

1604027



11

w w w.dinapar t .com

پولي تسمه سفت کن

تسمه تایم 104 دندانه تيپ 2

بلبرینگ تسمه تایم تيپ 5 )متحرک(

پولي ميل لنگ تيپ 2

واتر پمپ تيپ 2

پولي ميل لنگ تيپ 5

واتر پمپ تيپ 5

اورینگ پمپ آب قطر 57 تيپ 2

6PK_156۸ تسمه دینام

تسمه تایم 134 دندانه تيپ 5

پولي تسمه سفت کن + بوش

6PK_1575 تسمه دینام
1602001

1602057

1602117

1602010

1602060

1602142

1602032

1602073

1601022

1602056

1602115

س1601043
بک

یر
و گ

ور 
وتـ

مـ
ت 

عـا
ـط

ق
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س
بک

یر
و گ

ور 
وتـ

مـ
ت 

عـا
ـط

ق

شيلنگ منبع انبساط تيپ 5درب منبع انبساط

شيلنگ بخاري روکش دار

منبع انبساط

شيلنگ ورود آب رادیاتور تيپ 5

شيلنگ خروجي آب از منبع انبساط

 شيلنگ منبع انبساط تيپ 2

شيلنگ بخاري والف دارشيلنگ خروج آب  رادیاتور تيپ 5

16021021602119

1602135

1602108

1602123

1602136

1602113

16021241602134

شيلنگ خروجي بخاري تيپ 2 و 5
1602131

شيلنگ ورود آب رادیاتور
1602137

شيلنگ ورود آب رادیاتور تيپ 5 روکش دار
2102035
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س
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یر
و گ

ور 
وتـ

مـ
ت 

عـا
ـط

ق

منجيد اگزوز ميل ماهک بلند

کيت اگزوز

اهرم ماهک تعویض دنده

ترموستات ۸9 درجه + درب و اورینگ

واشر فلزي بغل اگزوز تيپ 2

ليور دسته دنده کامل

واشر گلویي اگزوز

ميل ماهک کوتاه

دسته دنده

1605063 1602012

1602004

1602015

1602092

1602076

1602016

1602081

1602011

1602019

شيلنگ خروجي بخاري گازسوز
1602143
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سوپاپ بخار گيربکس
1602128

دو شاخ کالچ
1602109

کائوچویي تنظيم کابل کالچ
1602104 س

بک
یر

و گ
ور 

وتـ
مـ

ت 
عـا

ـط
ق
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الستيک روي پدال کالچ
1605064

قيفي گيربکس
1602151

کيت کالچ
س1602150

بک
یر

و گ
ور 

وتـ
مـ

ت 
عـا

ـط
ق





17
پـــژو ۲۰۶
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سیستــم ترمـــز و فرمـــان

قطعـــــــات برقــــــــــی

سیستــم مدیــریت موتـور

قطعــات بدنــه و تزئیــنات

قطعــات موتـور و گیربکس
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ی
رق

ت ب
عا

قط

کليد شيشه باالبر و تنظيم آئينه تيپ3

ریموت کامل )بدون تيغه (

پوسته جلو دینام

کليد شيشه باالبر تيپ 2

موتور فن

اتوماتيک استارت

کليد شيشه باالبر کامل تيپ 5 و6 اتومات

مجموعه موتور فن

رله فن سبز

کليد تنظيم چراغ جلو

مقاومت فن

1601023

1605069

1601030

1601024

1601006

1601040

1601025

1601019

1601007

1601026

1601027

سنسور ABS چرخ جلو
1601048
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ی
رق

ت ب
عا

قط

سویيچ )مهره( روغن خاکستری
1601009

سویيچ )مهره( استپ ترمز تيپ 5

سویيچ )مهره( روغن هيدروليک
بيترون ایتاليا

سویيچ )مهره( روغن هيدروليکسویيچ )مهره( دنده عقب
1601032

1602155

16020351602096
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ی
رق

ت ب
عا

قط

چراغ صندوق عقب

چراغ ترمز سوم

چراغ سقفچراغ راهنما بغل

چراغ مه شکن عقب

چراغ مه شکن چپ

چراغ خطر عقب چپ هاچ بک

چراغ مه شکن راست

چراغ خطر عقب راست هاچ بک
1601028

1605019

1605033

1601029

1605020

1605014

1605038

1605015

1605039



21

w w w.dinapar t .com

چراغ خطر عقب چپ

چراغ جلو راست

چراغ خطر عقب راست

چراغ جلو چپ

1605017

1605072

1605018

1605073

ی
رق

ت ب
عا

قط





ــژو ۲۰۶ پـ
23
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قطعـــــــات برقــــــــــی
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ور
وت

ت م
ری

دی
م م

ست
سی

سنسور کيلومتر تيپ 2

سنسور دور موتور تيپ 2

سنسور دماي آب - سبز تيپ 2

سنسور دور موتور تيپ 5

وایر تيپ 2

سنسور دماي آب - آبي 3 فيش

پمپ بنزین

وایر تيپ 5

سنسوردماي آب - سبزتيپ5و6

گيج بنزین

1601008

1601041

1601036

1601042

1602041

1601037

1601044

1602043

1601038

1601049

کویل تيپ 2
1602121

کویل تيپ 5
1602122
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ور
وت

ت م
ری

دی
م م

ست
سی

RFN5۸HZ شمع تک پالتين
1602049

کنيستر
1602030

مهره رینگي پمپ بنزیندرپوش روي باک بنزین

استپر موتور

اورینگ پمپ بنزین

پوسته درب باک

16050781605081

1602129

1605082

1605040
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قطعــات سیستــم تعلیــق

سیستــم ترمـــز و فرمـــان

قطعـــــــات برقــــــــــی

سیستــم مدیــریت موتـور

قطعــات بدنــه و تزئیــنات

قطعــات موتـور و گیربکس
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ق
علی

م ت
ست

سی
ت 

عـا
ـط

ق

پایه دینام )پایه کمپرسور( تيپ 3

دسته موتور گرد کائوچویی

پيچ دسته موتور

پایه دینام )پایه کمپرسور( تيپ 5

دسته موتور چپ )زیر باطری(

دسته موتور راست )دو سر پيچ( تيپ 5

الستيک ضربه گير طرفين چپ

ميل رابط موجگير + مهره

دسته موتور راست )دو سر پيچ( تيپ 2

الستيک ضربه گير طرفين راست

فنرلول

1601011

1603009

1605068

1601012

1603014

1602103

1604030

1603007

1602144

1604031

1603010
بلبرینگ چرخ جلو

1603023
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سی
ت 

عـا
ـط
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توپی چرخ جلو تيپ 2
1603004

بوش طبق ساده

سگدست راست تيپ 2

توپي چرخ جلو تيپ 5

گردگير کمک فنر

سگدست چپ تيپ 5

توپي سر کمک راست

نشيمنگاه باالي فنر

سگدست راست تيپ 5

توپي سر کمک چپ

بوش طبق ساده تيپ 5

بوش طبق لبه دار تيپ 2

1603046

1604005

1603040

163047

1604012

1603043

1603049

1604013

1603044

1603050

1604032



PEUGEOT 206

32

کاسه نمد پلوس کوچک

ميل توپي تيپ 2و3

بلبرینگ ژامبون بزرگ 70214

کاسه نمد پلوس بزرگ

پایه اتاق عقب چپ

بلبرینگ ژامبون کوچک 70216

گردگير پلوس چرخ

پایه اتاق عقب راست

لوله اکسل عقب

گردگير پلوس سه گوش

ميل توپي تيپ 5

ميل رابط معمولي راست

1602063

1603001

1603028

1602062

1603005

1603029

1603031

1603006

1604004

1603034

1603008

1604017

ق
علی

م ت
ست

سی
ت 

عـا
ـط

ق
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ميل رابط معمولي چپ

توپي چرخ عقب با بلبرینگ

بوش اکسل عقب لبه دار

لوله اکسل عقب تيپ 5

بازویي راست محور عقب

ميل رابط راست )تحت ليسانس اسپانيا(

بازویي چپ محور عقب

ميل رابط چپ )تحت ليسانس اسپانيا(

1604018

1604036

1604029

1604037

1604034

1604038

1604035

1604039

ق
علی

م ت
ست

سی
ت 

عـا
ـط

ق
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ان
رم

و ف
ز 

رم
م ت

ست
سی

دیسک ترمز تيپ 2

لنت جلو UNIX  تيپ 2

شيلنگ ترمز چرخ عقب

پمپ ترمز تيپ 3و5

UNIX لنت وکفشک عقب

شيلنگ ترمز چرخ جلو

دیسک ترمز تيپ 5

لنت جلو UNIX تيپ 5

سيلندر چرخ عقب چپ

دیسک چرخ عقب تيپ 5

لنت عقب UNIX تيپ 5 

سيلندر چرخ عقب راست

1606002

1606012

1606022

1606006

1606014

1606023

1606007

1606020

1602033

1606011

1606021

1602034
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ان
رم

و ف
ز 

رم
م ت

ست
سی

لوازم سيلندر چرخ عقب

شيلنگ هيدروليک فرمان فشار قويسيبک فرمان راست

کاسه چرخ عقب

سيبک فرمان چپ

درب مخزن هيدروليک

رگالژ لنت عقب راست

مخزن هيدروليکقرقري فرمان

رگالژ لنت عقب چپ

شيلنگ هيدروليک فرمان فشار ضعيف

1606013

16030241603039

1606015

1603025

1603041

1606018

16030351603042

1606019

1603038
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دن

ت ب
عا

قط

قفل درب جلو چپ

دریچه هوا چپ

قفل درب عقب چپ

دستگيره بيروني عقب راست

دریچه هوا راست

قفل درب عقب راست

دستگيره بيروني جلو چپدستگيره شيشه باالبر

قفل درب جلو راست

زبانه قفل

دستگيره بيروني جلو راست

1605004

1605052

1605001

1605021

1605053

1605002

16050271605055

1605003

1605051

1605056

دریچه هوا وسط
1605062



41

w w w.dinapar t .com

ت
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زی
و ت

ه 
دن

ت ب
عا

قط

فيلتر کابين
1602061

ضربه گير بزرگ داخل درب جلو راستدستگيره داخلي چپ

آئينه کامل)با فالپ( دستي راست

دستگيره داخلي راست

ترمز درب جلو کوتاه

مخزن شيشه شوي

ترمز درب عقب بلند

سيم درب موتور

ضربه گير بزرگ داخل درب جلو چپ

آئينه کامل)با فالپ( دستي چپ

سيني فن

16050601605080

1605037

1605061

1606025

1601016

1606026

1602105

1605079

1605036

1605005
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ت
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زی
و ت

ه 
دن

ت ب
عا

قط

نوار درب عقبنوار درب جلو چپ

گل پخش کن جلو چپ

چشمي شيشه شوي

گل پخش کن جلو راست

الستيک تيغه برف پاکن

گل پخش کن داخل سپر عقب چپ

مجموعه شيلنگ شيشه شوي

ميل نگهدارنده درب موتور

قالپاق

1605042

1605047

1605043

1605076

1605045

1605077

1605046

2105029

16050661605067
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ت
ینا

زی
و ت

ه 
دن

ت ب
عا

قط

زه درب جلو راستزه درب جلو چپزه درب عقب راستزه درب جلو راست
1605083160508416050851605086

شبکه جلو پنجره
1605041
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نام کاالکد کاال

قطعــات موتــور و گيــربکس

اورینگ بوش پيستون1602071

اورینگ پایه فيلتر روغن1602022

اورینگ سه راهي آٓب قطر 74 تيپ 16020725

بلبرینگ تایم تيپ 2 )ساعتي(1602147

بلبرینگ تسمه سفت کن تيپ 16021632

بوش پيستون تيپ 16020912

پایه فيلتر روغن تيپ 16021452

پایه کامل تسمه سفت کن )آلترناتور(1602148

پيچ سرسيلندر پلمپ1602130

پيستون تيپ 16020895

نام کاالکد کاال

ترموستات ۸9 درجه با درب و اورینگ1602092

ترموستات ۸9 درجه تامسون فرانسه1602110
 )با درب و اورینگ( 

خار ميل لنگ1602165

دیاق فن1602086

دیسک و صفحه کامل تيپ SECO( 2 کره(1602158

دیسک و صفحه کالچ تيپ 2 )ساچ آلمان(1602111

دیسک و صفحه کالچ تيپ 5 )ساچ آلمان( 1602112

رزناتور تيپ 16021405

1602201RIK رینگ پيستون

رینگ پيستون استاندارد یوفلکس1602159
)TP اصل ژاپن(

زنجير موتور تيپ 16021955
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نام کاالکد کاال

سرسيلندر1602052

سرسيلندر تيپ 2ـ آلتک1602053

سوپاپ تيپ 16020242

سوپاپ تيپ 16020585

سه راهي آب تيپ 16020695

سيم کالچ )بدون یو( اتومات تيپ 16021905

سيم کالچ )بدون یو( تيپ 16021912

سيم کالچ یو دار اتومات تيپ 16021885

سيم کالچ یو دار تيپ 16021892

شيلنگ رادیاتور باالي )۸192(2102036

شيلنگ ورودي آب رادیاتور روکش2102035

نام کاالکد کاال

فنر زیر انگشتي سوپاپ تيپ 16021942

فنر سوپاپ تيپ 16021935

پولي تایم تيپ 5 )ساعتي(1602146

پولي تسمه سفت کن تيپ 5 1602149
)بوش بلند لبه دار(

پولي تسمه سفت کن فلزي1602107

پولي تسمه سفت کن با بوش1602115

فيلتر روغن پایه کوتاه1602199

1602197SD فيلتر هواي بلند

فيلتر هواي تيپ 16021982

1602196SD فيلتر هواي کوتاه جدید

قالپاق سوپاپ دود )با درب (1602184
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نام کاالکد کاال

قالپاق سوپاپ هوا1602185

کاسه نمد جلو ميل لنگ1602170

کاسه نمد عقب ميل لنگ1602169

کاسه نمد قيفي گيربکس1602160

کاسه نمد ماهک دسته دنده1602161

گژن پين تيپ 16020945

گاید سوپاپ تيپ 16020592

گاید سوپاپ تيپ 5 )16 عدد(1602168

لوازم هرزگرد کامل تيپ 16022082

لوله بخارات بنزین1602126

لوله گيج1602067

نام کاالکد کاال

مجموعه شيلنگ خروجی بخاری گاز سوز 1602143
SD )۸113(

مجموعه شيلنگ خروجي بخاري1602131
 تيپ 2 و 5 )۸109(

منبع انبساط تيپ 5 و رانا1602173

منيفولد چدني اگزوز تيپ 16021002

منيفولد چدني اگزوز تيپ 16021015

ميل سوپاپ )دود و هوا(  تيپ 16021675

ميل گيج1602068

ميل گيج تيپ 16021865

ميل لنگ تيپ 16021622

ميل لنگ تيپ 16020985

واشر بغل اگزوز تيپ 16020775
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نام کاالکد کاال

واشر درب سوپاپ1602037

واشر سرسيلندر موتور تعميري اول1602009

واشر سرسيلندر موتور تعميري دوم1602036

واشر گلویي اگزوز1602081

واشر الستيکي گيربکس تيپ 16021715

یاتاقان ثابت استاندارد تيپ 16020872

یاتاقان ثابت استاندارد تيپ 16020845

یاتاقان متحرک استاندارد تيپ 16020882

یاتاقان متحرک استاندارد تيپ 5 1602083

نام کاالکد کاال

قطعــات برقــی

اتوماتيک استارت طرح یوگسالو1601050

بست سر باطري کامل منفي )شرکتي(2102033

پایه نگهدارنده دینام1601013

پروانه فن1602085

پوسته ته دینام1601031

16010226pk-1564 تسمه دینام

1605035SD چراغ خطر کامل عقب چپ

1605034SD چراغ خطر کامل عقب راست

دسته برف پاکن تيپ 16010471

دسته تنظيم رادیو پخش )valeo فرانسه(1601034
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نام کاالکد کاال

دسته راهنما و چراغ تيپ 16010461

رله شيشه اي 60 آمپر2101066

1601017UFO )رله فن )سبز

ریموت کامل )بدون تيغه( 1605069

1601058 AL4 سلکتور دنده اتوماتيک
)بيترون اصل ایتاليا( 

کليد شيشه باالبر عقب تيپ 16010515

کليد فالشر و قفل مرکزي )دو تيکه(1601052

کليد فالشر وقفل مرکزي )دوبل(1601039

2101065)H12 1V 55W( المپ چراغ مه شکن

سویيچ )مهره( استپ ترمز )بيترون اصل(1601053

سویيچ )مهره( استپ ترمز تيپ 5 )بيترون اصل(1601054

نام کاالکد کاال

سویيچ )مهره( دنده عقب )بيترون اصل(1602164

سویيچ )مهره( روغن )بيترون اصل(1601055

سيستم مدیریت موتور

استپر موتور1602006

اورینگ سوزن انژکتور1602090

پمپ بنزین داخل باک تيپ 16010042

پمپ بنزین تکي تيپ 16010142

سنسور اکسيژن2101062

سنسور اکسيژن1601002

سوزن انژکتور تيپ 16021532

سوزن انژکتور تيپ 16021545
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نام کاالکد کاال

سوزن انژکتور کنتينانتال2102048

شير برقی کنستر2101073

فيلتر بنزین2102013

کوئل تيپ 16020402

کوئل تيپ 16020425

سنسور دمای آب سبز1601010

سنسور دمای آب سبز )بيترون اصل(1601057

قطعـات سيسـتم تعليـق

1604033ABS بازویي چپ با ميل توپي

1604021ABS بازویي چرخ چپ

1604020ABS بازویي چرخ راست

نام کاالکد کاال

بلبرینگ چرخ عقب 16040262505237

بوش اکسل عقب گرد )749۸0(1604028

1603030UNIX بوش طبق ساده

1604024UNIX 2 بوش طبق لبه دار تيپ

پلوس چپ ABS )کفکو کره( )شتاب کار(1603060

پلوس راست ABS )کفکو کره( )شتاب کار(1603057

پيچ طبق1605095

توپي چرخ عقب تيپ 16040195

دسته موتور پایين راست1602187

دسته موتور دوسر پيچ UNIX تيپ 16020485

دسته موتور کامل1602055
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نام کاالکد کاال

دو شاخه رام1603045

سر پلوس 22 دندانه1604044

سگدست چپ1604003

ضربگير ستاره اي )قارچی( 1604025

طبق جلو چپ تيپ 16030272

طبق جلو راست تيپ 16030262

طبق عقب کامل چپ تيپ BOCSH 2 آلمان1604023

کمک فنر جلو چپ گازي1603055

کمک فنر جلو راست گازي1603054

مثلثي چپ تيپ 2 و 16030525

مثلثي راست تيپ 2 و 16030515

نام کاالکد کاال

مهره ميل توپي1604006

ميل تعادل عقب1604014

ميل تورشن چپ عقب1604015

ميل تورشن راست عقب1604016

ميل رابط چپ شرکتي1604009

سيستـم ترمـز و فرمـان

اهرم ترمز دستي )مشکي( 2105020

پمپ هيدروليک فرمان1603036

1603032UNIX پمپ هيدروليک فرمان

جعبه فرمان کامل )با سيبک( )شتاب کار(1603058

سوپاپ بوستر 9 اینچ2106009
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نام کاالکد کاال

1603048AGB شيلنگ هيدروليک فرمان فشار ضعيف

2103015)BE1( شيلنگ هيدروليک فشار ضعيف

2103012)BE1( شيلنگ هيدروليک فشار قوي

پولي پمپ هيدروليک فرمان1603059

کاسه چرخ تيپ 16060272

مخزن پمپ ترمز1606010

1603033UNIX مخزن روغن پمپ هيدروليک

مخزن هيدروليک تيپ16030565

نام کاالکد کاال

قطعـات بدنـه و تزیيـنات

آرم پژو 1605048206

1605049SD آرم شير صندوق عقب

آرم شير قالپاق2105036

آرم نوشته پژو2105035

آئينه کامل برقي چپ1605075

آئينه کامل برقي راست1605074

پایه ميل آنتن2105002

تيغه برف پاک کن1605007

تيغه برف پاک کن شيشه عقب1605016

جلو پنجره سفيد1605099
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نام کاالکد کاال

جلو پنجره مشکي1605100

جلو پنجره نقره اي1605101

جلو پنجره نوک مدادي1605102

دستگيره بيروني جلو چپ1605024

دستگيره بيروني جلو راست1605023

دیاق سپر جلو1605096

شبکه هواکش روي درب موتور1605087

شيشه آئينه چپ1605025

شيشه آئينه راست1605026

قاب انتهایي )ناخني( گردگير و نگهدارنده 1605093
شيشه درب جلو چپ

قاب انتهایي )ناخني( گردگير و نگهدارنده 1605092
شيشه درب جلو راست

نام کاالکد کاال

قاب انتهایي )ناخني( گردگير و نگهدارنده 1605091
شيشه درب عقب چپ

قاب انتهایي )ناخني ( گردگير و نگهدارنده 1605090
شيشه درب عقب راست

قاب دستگيره درب بازکن داخلي چپ1605089

قاب دستگيره درب بازکن داخلي راست1605088

گل پخش کن عقب داخل سپر راست هاچ بک1605044

مجموعه شيلنگ شيشه شوي عقب1605094

مجموعه گردگير دسته دنده1605054

موتور شيشه شوي1601001

نوار درب جلو راست1605065

نوار دور درب صندوق عقب1605103





سیستم مدیریت موتور

این سیستم در ایران با عنوان سیستم سوخت رسانی انژکتوری نام برده می شود. این سیستم جایگزین کاربراتور 

خودروهای قدیمی گردیده است.

در موتور خودرو، بنزین با هوا مخلوط شده و با جرقه شمع  مشتعل می شود و در اثر این عمل، نیرو تولید میگردد. 

جهت کاهش آالیندگی و افزایش توان موتور می بایست سوخت و هوا به طور کامل با یکدیگر مخلوط گردد و جرقه 

با زمان بندی مناسب ایجاد شود. 

سیستم مدیریت موتور به وسیله قطعاتی از قبیل کنرتل یونیت موتور ECU ، سنسورها ، انژکتورها، کویل و ... این 

کار را انجام می دهد. این سیستم مانند بدن انسان عمل می کند. ECU کار مغز انسان را انجام می دهد، سنسورها 

اطالعاتی از قبیل دمای آب، دمای هوا، فشار هوا ، دور موتور و ... را مانند حواس پنجگانه به ECU ارسال می کنند 

و ECU با فعال کردن قطعاتی همچون انژکتور، کویل، استپر موتور  و ... اقدام به تزریق سوخت به داخل موتور، 

ایجاد جرقه و تنظیم دور موتور می مناید.
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قطعــات سیستــم تعلیــق

سیستــم ترمـــز و فرمـــان

قطعـــــــات برقــــــــــی

سیستــم مدیــریت موتـور

قطعــات بدنــه و تزئیــنات

قطعــات موتـور و گیربکس
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B بوش سيلندر

چکمه ای بغل یاتاقان

یاتاقان متحرک 050

دنده فالیویل

VITON کاسه نمد عقب ميل لنگ

بوش پيستون + گژنپين

شاتون 1۸00

VITON کاسه نمد جلو ميل لنگ

گژن پين

فالیویل کامل

یاتاقان ثابت 030

RIK رینگ پيستون

1202014

1202063

1202111

1202021

1202067

1202128

1202025

1202068

1202140

1202059

1202110

1202216

س
بک

یر
و گ

ور 
وت

 م
ت

عـا
ـط

ق
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ميل سوپاپ )1۸00(

VITON کاسه نمد سوپاپ

سرسيلندر 1۸00 دو گانه سوز

گاید سوپاپ

استکان تایپيت

سرسيلندر 2000

واشر سرسيلندر

لوله روغن ریز 1۸00 کائوچویی

نازل گازپيچ سرسيلندر

VITON کاسه نمد ميل سوپاپ

خار سوپاپ

1202046

1202069

1202081

1202049

1202078

1202094

1202062

1202080

12021251202127

1202066

1202104

س
بک

یر
و گ

ور 
وت

 م
ت

عـا
ـط

ق
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واشر زیر فنر سوپاپپولکی روی فنر سوپاپ

مجموعه شيلنگ بخار روغن )خرچنگی(

لوله گيج

شيلنگ بخار روغن

ميل گيج

درب روغن موتور

پيچ دور کارتل

پولی تسمه سفت کن

اویل پمپ

پيچ سينی زیر موتور

پولی ميل لنگ

12021451202146

1202152

2102028

1202196

2102029

1202155

1203060

1202052

1202034

1205091

1202086

س
بک

یر
و گ

ور 
وت

 م
ت

عـا
ـط

ق
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قاب ميانی تسمه تایمتسمه تایم 114 دندانه گيتس کره

واشر منيفولد سبز

دنده ميل لنگ 24 دندانه

لوله X5 هواکش موتور

قاب زنجير اویل پمپ

درب سوپاپ کامل

12020991202138

1202065

1202194

1202087

1205113

1202151

لوله گلویی هواکش
2102031

فيلتر هوا
2102023

SLC شيلنگ هواکش
1202202

شيلنگ هواکش
1202195



66

PEUGEOT 405
س

بک
یر

و گ
ور 

وت
 م

ت
عـا

ـط
ق

کيت لوازم اگزوز

پينيون دنده کيلومتر

واشر گلویی اگزوز

N41627 بلبرینگ بزرگ گيربکس

منجيد اگزوز

AB40559 ــس ــک گيربک ــگ کوچ بلبرین

واشر بغل اگزوز 1۸00 )سينی 
محافظ(

بلبرینگ شفت اول گيربکس 32005

1202015

1202043

1202116

1202095

1205101

1202096

2102002

1202097

بلبرینگ گيربکس KJL69349دو شاخ کالچکاسه نمد قيفی گيربکسپينيون دنده کيلومتر داخل گيربکس
1202113120213612021601202166
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بلبرینگ کالچ

ميل ماهک کوتاه

دیسک و صفحه کالچ

ميل ماهک بزرگ

قيفی گيربکس

براکت دسته دنده

کائوچویی کالچ

ماهک تعویض دنده

1202167

1202003

1202178

1202004

1202180

1202010

2102034

1202018

ميل رابط بلند تعویض دندهالستيک روی پدال کالچپدال کالچکاسه نمد ماهک
1202171120506712050992104001
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دوشاخه ماهک تعویض دندهليور کامل تعویض دنده

دوشاخه ماهک تعویض دنده کاملميل ماهک بلند جدید

پایه مثلثی ميل ماهک کوتاه

سيم کالچ کوتاه

ليور دسته دنده پژو

مجموعه انتخابگر دنده

12020201202022

12020901202132

1202033

1202137

1202056

1202159

ترموستات 75 درجه
1202141

هوزینگ آب ساژم
1202122

درب ترموستات
1201052

اورینگ ترموستات
1202098
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درب رادیاتور فرانسویيواتر پمپ

شيلنگ ورودي آب رادیاتور )کلمپدار(

شير تخليه آب رادیاتور 

شيلنگ خروجی آب رادیاتور )کلمپدار(

 SLX)R2( شيلنگ ورودی رادیاتور

شيلنگ ورودی بخاري کوتاه

شيلنگ ورودی آب رادیاتور

 SLX)R2( شيلنگ خروجی رادیاتور

شيلنگ بخاري بلند

شير تخليه آب رادیاتور

12020231202079

1202153

1202198

1202154

2102038

1202147

1202158

2102039

1202149

1202161

سه راهی پشت سيلندر
1202053
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قطعــات سیستــم تعلیــق

سیستــم ترمـــز و فرمـــان

قطعـــــــات برقــــــــــی

سیستــم مدیــریت موتـور

قطعــات بدنــه و تزئیــنات

قطعــات موتـور و گیربکس
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یونيت شيشه باالبر

UFO رله فن

یونيت قفل مرکزی

رله فن

رله فالشر

یونيت فن دما دور سبز

رله مشکی

رله تایمر برف پاک کن آبی

رله هشدار دهنده )بازر(

رله زرد - فن بخاری

رله گرمکن شيشه عقب نارنجی

1201001

1201057

2101001

1201002

1201059

2101003

1201019

1201060

2101046

1201028

1201061

ی
رق

ت ب
عـا

ـط
ق
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جعبه فيوز کالسکه ای

پایه دسته راهنما

کليد مه شکن عقب

کليد شيشه باالبر راست

دستگاه تقویت شيشه باالبر

کليد فالشر

کليد شيشه باالبر اتو

ميکروسویيچ صندوق عقب

کليد شيشه گرمکن

کليد تنظيم آئينه

ميکروسویيچ الی درب

سویيچ اینرسی )قطع کن(

1201004

1201079

2101010

1201021

1201084

2101011

1201026

2101008

2101012

1201044

2101009

2101013

ی
رق

ت ب
عـا

ـط
ق
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ی

رق
ت ب

عـا
ـط

ق

مدول بخاری

پوسته جلو دینام

ساعت

پوسته عقب دینام

دسته برف پاکن

مدول بخاری جدید

دوشاخه استارت

ميکروسویيچ الی درب طرح جدید

فندک

گيربکس استارت

1201023

1201073

1201071

1201074

2101016

1201087

1201080

2101050

2101034

1201081
موتور فناتوماتيک استارت

12010911202100



w w w.dinapar t .com

77

ی
رق

ت ب
عـا

ـط
ق

بوق

SLX چراغ خطر عقب راست

سوکت راهنمای بغل

SLX چراغ خطر عقب چپ

پروانه فن پيچی

چراغ سقف

چراغ خطر عقب راست

6003RS بلبرینگ دینام

چراغ راهنما بغل

چراغ خطر عقب چپ

2101017

1205041

1201018

1205042

1202130

1201072

1205043

1202188

1205051

1205044

چراغ جلو چپچراغ جلو راست
12050451205046
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چراع راهنما )پارک( جلو راست

المپ چراغ جلو فيش خار 100/90

چراع راهنما )پارک( جلو چپ

خار شيشه چراغ جلو

چراع راهنما )پارک( جلو راست شفاف

چراغ راهنما بغل دودی

چراع راهنما )پارک( جلو چپ شفاف
1205126

2101038

1205127

21w المپ یک کنتاک
2101040 1205068

1205129

چراغ مطالعه مشکی
2101044

1205104

1205130

چراغ ترمز سوم کامل
2105021

ی
رق

ت ب
عـا

ـط
ق
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سویيچ )مهره( روغن 

دستگاه شيشه باالبر راست

پمپ درب باک

پمپ درب صندوق عقب

کابل مثبت باطری

سویيچ )مهره( دنده عقب

پمپ درب جلو 5 فيش

دستگاه شيشه باالبر چپ

پمپ درب عقب 2 فيش

1201008

1201027

2101049

سویيچ )مهره( استپ ترمز 
1201017

1205005

1202172

1202072

1205009

1201012

1205010

ی
رق

ت ب
عـا

ـط
ق
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قطعــات سیستــم تعلیــق

سیستــم ترمـــز و فرمـــان

قطعـــــــات برقــــــــــی

سیستــم مدیــریت موتـور

قطعــات بدنــه و تزئیــنات

قطعــات موتـور و گیربکس
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PTC سنسور دمای آب قهوه ای

سنسور دور موتور

سنسور )پتانسيومتر( 
دریچه گاز- جدید

سنسور دمای آب سبز ساژمفشنگی دمای آب آبی

سنسور )پتانسيومتر( دریچه گاز ساژمدریچه گاز کامل زیمنس

سنسور کيلومتر

دریچه گاز کامل ساژم

سنسور فشار هوا )رله خرگوشی(

سنسور کيلومتر دو حالته سنسور دور موتور زیمنس

1201014

1201043

1202105

12010151201064

12021621201020

1201076

1202163

1201024

1202017 2101035

ور
وت

ت م
ری

دی
م م

ست
سی
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استپر موتور پژو

RFN5۸LZ شمع تک پالتين

پمپ بنزین 7 درجه

وایر شمع 1۸00 دو گانه سوز

RPS42LZ2E شمع دو پالتين

درب باک

رله دوبل

گيج بنزین

رینگی باک 7 درجه

شير برقی کنيستر

کنيستر

واشر آب بندی 7 درجه

1202002

2102021

1202201

1202073

2102022

1205012

2101002

1201096

1205120

2101023

1202169

1205122

ور
وت

ت م
ری

دی
م م

ست
سی
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پمپ بنزین بيرونیگلویی کامل باک یورو 4
12051242101027

ور
وت

ت م
ری

دی
م م

ست
سی
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رگالتور بنزینپمپ بنزین بيرونی + فيلتر
21010282102009

ور
وت

ت م
ری

دی
م م

ست
سی
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89

قطعــات سیستــم تعلیــق

سیستــم ترمـــز و فرمـــان

قطعـــــــات برقــــــــــی

سیستــم مدیــریت موتـور

قطعــات بدنــه و تزئیــنات

قطعــات موتـور و گیربکس
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ق

علی
م ت

ست
سی

ت 
عـا

ـط
ق

پایه دسته موتور راست )پنجه ای(

بوش طبق جناقی

ضربه گير زیر باطری

مجموعه دسته موتور پایين

سيبک طبق

دسته موتور راست )دوسر پيچ(

دوشاخه رام

دسته موتور گرد

ضربه گير زبانه ای

1202050

1203018

بوش طبق لبه دار
1204046

1202058

1203040

1202102

1203051

1204015

1203006

1204044

بست نگهدارنده ميل موج گير 
)الستيک چاکدار(

1203021
1203016

طبق چرخ جلو راست + بوش
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ق
علی

م ت
ست

سی
ت 

عـا
ـط

ق

گردگير پلوس 1 پله گيربکس

گردگير پلوس

ABS سگدست راست

گردگير پلوس چرخ

گردگير پلوس پالستيکی

2RS_6006 بلبرینگ پلوس

گردگير پلوس 2 پله گير بکس

قفل کن مهره پلوس + اشپيل
1203037

1203053

1203003

1203038

1203068

ABS سگدست چپ
1203002

1203045

1203036

BAH 01۸5 بلبرینگ چرخ جلو
1203001

1203065

1202089

1202088

کاسه نمد بزرگ پلوس

کاسه نمد کوچک پلوس
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ق

علی
م ت

ست
سی

ت 
عـا

ـط
ق

توپی سرکمک

توپی سر کمک جلو طرح جدید

سگدست کامل چپ

صفحه نشيمنگاه باالی فنر

ميل رابط موجگير

فنر لولصفحه باالی فنر جلو

پيچ رامپيچ بلند ميل موجگير

1203011

1203067

1203063

1203005

1203029

ضربه گير اکسل عقب
1204014

1203004

1203058

گردگير سيبک
1203070

1203007

1203062

گردگير کمک فنر
1203072
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ق
علی

م ت
ست

سی
ت 

عـا
ـط

ق

رام زیر موتور

پایه اتاق چپ

پيچ بوش طبق جناقی مهره ميل توپی

ميل رابط راست

پيچ بازویی اکسل به بدنه

ميل توپی

بلبرینگ ژامبون بزرگ 6۸۸934

بلبرینگ ژامبون کوچک 6۸۸933

1204035

1203050

1204006

1205089

1204002

پایه اتاق راست
1204007

1205094

1204003

لوله بلند اکسل عقب
1204008

1203043

1203044

ميل تعادل عقب چپ
1204011
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ق

علی
م ت

ست
سی

ت 
عـا

ـط
ق

توپی چرخ عقب ABSتوپی چرخ جلو
12030171204034
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ق
علی

م ت
ست

سی
ت 

عـا
ـط

ق

بازویی کامل محور عقب چپ بازوی محور عقب راست
12040051204043
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قطعــات سیستــم تعلیــق

سیستــم ترمـــز و فرمـــان

قطعـــــــات برقــــــــــی

سیستــم مدیــریت موتـور

قطعــات بدنــه و تزئیــنات

قطعــات موتـور و گیربکس
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ان

رم
و ف

ز 
رم

م ت
ست

سی

مخزن پمپ ترمز

لوازم چرخ جلو

شيلنگ ترمز چرخ جلو

پمپ ترمز دومداره

پدال ترمز

شيلنگ ترمز چرخ عقب

کيت نيم بوستر

صفحه نگهدارنده پدال ها

بوستر کامل

الستيک روی پدال ترمز

اهرم ترمز دستی ) بژ رنگ(

1206003

1203049

1206027

1206006

1205066

1206028

1206008

1205096

1206013

1205100

2105004
اهرم ترمز دستی )مشکی (

2105020
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ان
رم

و ف
ز 

رم
م ت

ست
سی

لنت جلو Dina Tech کره
1206042

لوازم چرخ عقب

پالنجر

دیسک ترمز

رگالژ لنت عقب راست

مخزن هيدروليک فرمان

سيلندر چرخ عقب چپ

رگالژ لنت عقب چپ

سيلندر چرخ عقب راست

لنت و کفشک عقب

سيبک فرمان راست

1206018

1202197

2106001

1206020

1203008

1202036

1206021

1202037

1206022

1203041
سيبک فرمان چپ

1203042
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ان

رم
و ف

ز 
رم

م ت
ست

سی

گردگير جعبه فرمانکاسه نمد جعبه فرمان
12030471203048

پيچ جعبه فرمان
1205095

قرقری فرمان
1203012
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شيلنگ هيدروليک فرمان فشار قوی
1203055

  شيلنگ هيدروليک فشار قوی )SLX )R2لوله برگشت هيدروليکشيلنگ هيدروليک فرمان برگشت
120305712030662103013

ان
رم

و ف
ز 

رم
م ت

ست
سی
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قطعــات سیستــم تعلیــق

سیستــم ترمـــز و فرمـــان

قطعـــــــات برقــــــــــی

سیستــم مدیــریت موتـور

قطعــات بدنــه و تزئیــنات

قطعــات موتـور و گیربکس
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ت

ینا
زی

و ت
ه 

دن
ت ب

عـا
ـط

ق

فيلتر کابين

پيچ بلند صندلی

دستگيره داخلی درب راست

شاسی قفل درب

گردگير و دسته دنده - بژ

دستگيره داخلی درب چپ

دستگيره شيشه باالبر

دستگيره بيرونی درب چپ

پيچ پایينی کمربند

خار سوسکی

دستگيره بيرونی درب راست

1202106

1205070

1205082

1205013

1205077

1205083

1205054

1205078

1205092

1205069

1205079

مجموعه قاب جعبه فيوز سمند
1205111
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درب جعبه فيوز - بژ
1205102

درب جعبه فيوز - مشکی

قاب دستگيره داخلی راستقاب دستگيره داخلی چپ

قاب صندلی جلو چپ

خار آمپولی

قاب صندلی جلو راست
1205103

12051141205115

1205112

2105030

1205116

ت
ینا

زی
و ت

ه 
دن

ت ب
عـا

ـط
ق

شاسی جاسيگاریشاسی موزیک
21010142101015
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پایه آئينه راست

آئينه کامل معمولی راست

آئينه برقی راست - طرح جدید

آئينه کامل معمولی چپ

آئينه برقی چپ - طرح جدید

آئينه برقی راست

آئينه وسط

آئينه برقی چپ

1205050

2105015

1205098

2105016

1205097

1205039

2105047

1205040

ت
ینا

زی
و ت

ه 
دن

ت ب
عـا

ـط
ق
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مخزن شيشه شوی

مجموعه شيلنگ شيشه شوی

ميل آنتن

شيشه شوی کامل

گل پخش کن عقب چپ

الستيک موتور شيشه شوی 

موتور شيشه شوی

گل پخش کن عقب راست

قاب زیر باطری

قالپاق

ميل نگهدارنده درب موتور

پایه ميل آنتن

1201055

1205058

1205065

1201056

1205059

1205125

1201063

1205060

1205128

1205057

1205061

2105002

ت
ینا

زی
و ت

ه 
دن

ت ب
عـا

ـط
ق
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مجموعه آنتن اکتيو

قاب جا سيگاری و رادیو پخش

قاب آمپر

مجموعه دیاق سپر چپ )پفکی(

دریچه هوا چپ

قفل درب جلو چپ

مجموعه دیاق سپر راست )پفکی(

دریچه هوا راست

قفل درب جلو راست

قاب زیر پالک جدید

قاب فيلتر کابين

زبانه قفل درب

2105024

1205073

2105046

2105031

1205074

1205001

2105032

1205075

1205002

2105033

1205117

1205064

ت
ینا

زی
و ت

ه 
دن

ت ب
عـا

ـط
ق
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قفل درب عقب چپ

ترمز درب راست

درب باک داخلی طرح جدید

قفل درب عقب راست

ترمز درب چپ طرح قدیم

CNG درب باک

پيچ قفل درب موتور

ترمز درب راست طرح قدیم

نوار درب جلو راست

ترمز درب چپ

لوالی درب باک

نوار درب جلو چپ

1205003

1206030

2105039

1205004

1206032

2105045

1205093

1206033

1205084

1206029

2105023

1205085

ت
ینا

زی
و ت

ه 
دن

ت ب
عـا

ـط
ق
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نوار درب عقب راست

ریل ناودانی شيشه عقب چپ

نوار درب عقب چپ

ریل ناودانی شيشه عقب راست

ریل ناودانی شيشه جلو راستریل ناودانی شيشه جلو چپ
1205086

1205107

1205087

1205108

12051051205106

ت
ینا

زی
و ت

ه 
دن

ت ب
عـا

ـط
ق
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نام کاالکد کاال

قطعــات موتــور و گيــربکس

1202064VITON اورینگ بوش پيستون اورجينال

اورینگ درب روغن موتور1202182

بلبرینگ تسمه تایم1202083

1202167vkc2216 بلبرینگ دیسک و صفحه

بلبرینگ کالچ )SECO کره(1202222

بوش دو شاخ کالج  )بوش ته باز و ته بسته(1202208

پایه کيلومتر شمار1201050

پوسته هوزینگ آب )طرح زیمنس(1202225

پولی ميل لنگ1202027

پولي تسمه سفت کن1202052

نام کاالکد کاال

1202219)ACDelco پولي تسمه سفت کن )با بلبرینگ

2102057R2 پولي سر ميل لنگ

2102056R2 پولي هرزگرد

پيچ قاب تسمه تایم2105044

پيچ هواگيری درب ترموستات1201095

پيچ پلمپ سرسيلندر تمام رزوه1202168

پيچ تخليه روغن کارتل1202245

پيچ درب سوپاپ1202247

پيچ سيني فن1205088

پيچ کورکن سرسيلندر دوگانه سوز 12021501۸00

پيچ و مهره دو سر هشت بغل اگزوز1202243
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نام کاالکد کاال

پيچ و مهره هواگيري آلن برنجي1202244

ترموستات ۸3 درجه1202042

ترموستات ۸3 درجه تامسون فرانسه1202176

تسمه دینام R1306- 16636 گيتس اصل 1201066
)ساخت کره(

1201103ACDelco تسمه دینام با پولي تسمه سفت کن

2105040)Mazida( چسب استحکام

خار ستاره اي براکت دسته دنده2102006

خار ميل لنگ1202230

درب پوش دنده 5 گيربکس2102049

1202210)SECO( دیسک و صفحه کامل

رینگ پيستون1202131

نام کاالکد کاال

سرسيلندر 1۸00 تک سوز گاید برنجي1202259

سرسيلندر 12020381۸00

سرسيلندر کامل دوگانه سوز 12021751۸00

سرسيلندر گاید برنجي 1۸00 دو گانه سوز1202207
)با الستيک سوپاپ  دینا (

سوپاپ 12020471۸00

1202223)CNG( سوپاپ دوگانه سوز

2102065R2 4 سيني محافظ روي منيفولد یورو

شاتون 12020112000

شمع تک پالتين کاربراتور  )NGK اصل ژاپن(2102053

شمع دو پالتين انژکتور )NGK اصل ژاپن(2102054

شير برقی کنيستر2101073
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نام کاالکد کاال

شيلنگ خرچنگي گاز سوز )9517(1202229

شيلنگ خروجي پایين آب رادیاتور1202148

شيم سوپاپ )41 سایز(1202012

فنر سوپاپ 12020601۸00

قاب پایين تسمه تایم1205119

کارتل پژو 12021562000

کاسه نمد عقب ميل لنگ پهن )قطر 12(1202224

1203079GKN گردگير پلوس پالستيکي

گاید سوپاپ بلند1202103

لوازم هرزگرد کامل1202076

لوله X2 موتور1202215

نام کاالکد کاال

لوله X5 گاز سوز1202220

لوله برگشت بخارات روغن1202221

منيفولد چدني اگزوز1202165

مهره درب سوپاپ1202242

مهره قالپاق سوپاپ1205071

ميل لنگ 12020821۸00

2102055)XUM( 4 واشر بغل اگزوز یورو

واشر سر سيلندر موتور تعميری اول1202212
 دو گانه سوز

واشر سر سيلندر موتور تعميری سوم 1202214
دو گانه سوز

واشر سرسيلندر موتور استاندارد دوگانه سوز1202211

واشر سرسيلندر موتوری تعميری دوم 1202213
دو گانه سوز
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واشر سرسيلندر استاندارد دو گانه سوز 1202183
یک رو فلز

واشر سرسيلندر موتور استاندار1202024

واشر سرسيلندر موتور تعميري اول1202054

واشر سرسيلندر موتور تعميري دوم1202061

واشر سرسيلندر موتور تعميري سوم1202062

واشر سه راهي بغل سيلندر1202124

واشر کامل1202070

واشر گلویي منيفولد هوا1202123

واشر منيفولد دو گانه سوز1202236

واشر واتر پمپ1202205

یاتاقان ثابت 1202112050

نام کاالکد کاال

یاتاقان ثابت استاندراد1202108

یاتاقان متحرک 1202109030

یاتاقان متحرک استاندارد1202107
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نام کاالکد کاال

قطعـات برقـی

اتوماتيک استارت طرح یوگسالو1201101

بست سر باطري کامل منفي )شرکتي(2102033

پایه آلترناتور کامل1202209

پروانه فن پيني1202129

پمپ داخل درب جلو 5 فيش1205009

پمپ داخل درب عقب 2 فيش1205010

پمپ درب صندوق عقب1205005

جعبه فيوز کالسکه اي2101030

1205052SLX چراغ خطر عقب چپ دودي

چراغ داشبورد2105051

نام کاالکد کاال

چراغ راهنما بغل بيرنگ1205152

چراغ سقف1201067

چراغ مطالعه مشکي2101024

1205133SLX چراغ مه شکن بدون المپ جلو چپ

1205134SLX چراغ مه شکن بدون المپ جلو راست

چراغ نمره1205153

دسته راهنما1201022

دینام بهينه 90 آمپر2101052

ذغال استارت1201102

رله شيشه اي 60 آمپر2101066

رله نارنجي1201007
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ریموت سقف1201005

سوکت پرچمي چراغ جلو2101058

سوکت دنده عقب و روغن1201100

سوکت دو خانه آبي )دماي آب و بوق(1201098

سوکت دو خانه زرد )سنسور هواي ورودي(2101056

سوکت دو خانه سبز2101055

سوکت دو خانه سفيد )سوکت بوق(2101053

سوکت دو خانه طوسي )بوق و مه شکن(2101057

سوکت دو خانه مشکي )سوکت سوزن انژکتور(2101054

سوکت همه کاره سفيد2101059

سوکت صافي بنزین1202252

نام کاالکد کاال

سوکت صافي زانویي بنزین1202029

سوئيچ استارت تکي1201032

سوئيچ کامل1205007

کابل منفي باطري کامل1202144

کليد شيشه باالبر اتو1201090

1201108SLX کليد شيشه گرمکن

2101026)CNG( کليد

کليد شيشه باالبر اتو )کروز(1201090

1201013C/A کليد کولر

2101064
المپ چراغ جلو سه خار 90/ 100

(P43T)127 100/90W

2101039)W-Unix 5/p21( المپ دوکنتاک
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نام کاالکد کاال

مجموعه قفل و سوئيچ کامل1201086
 )ریموت طرح جدید(

مدول بخاري1201023

مدول بخاري طرح جدید1201087

موتور بخاري کامل1202101

موتور تهویه سوزني1201030

موتور فن پيچی1201009

سویيچ )مهره( دنده عقب )بيترون اصل(1202226

1201089 UFO سویيچ )مهره( روغن

فشنگی )سویيچ( روغن )بيترون اصل(1201104

ميکروسوئيچ صندوق عقب2101063
 و ترمز دستي سمند

یونيت ترموستات کولر1201062

نام کاالکد کاال

سيستـم مدیریـت موتـور

اورینگ باک بنزین صفر درجه1205123

اورینگ سوزن انژکتور1202135

بست نگهدارنده شيلنگ هاي بنزین1202240

پمپ بنزین کامل دینا پارت1201053

رله دوبل )بيترون اصل ایتاليا(1201105

1201058UFO رله دوبل

سنسور اکسيژن )Bosch آلمان(2101043

سنسور اکسيژن1201016

سنسور ضربه زیمنس1201070

سنسور کيلومتر چهارحالته 2101006



w w w.dinapar t .com

121
نام کاالکد کاال

سنسور کيلومتر دو حالته با پينيون1201047

سنسور ميل سوپاپ طرح ساژم1201112

سوزن انژکتور کنتينانتال1202187

فيلتر بنزین2102013

فيلتر بنزین فلزي1202139

فيلتر گاز1202253

کوئل 1۸00 )کروز(1202179

کوئل 12020451۸00

لوله سوخت سمت راست موتور1202199

مپ سنسور تک اورینگ1201048

1201077)CNG( مپ سنسور دوگانه سوز

نام کاالکد کاال

مجموعه باک کامل1205038

سنسور دمای آب سبز ساژم2101068

سنسور دمای آب تک فيش آبی1201088

سنسور دمای آب سبز ساژم1201111
 )بيترون اصل ایتاليا(

سنسور دمای آب زیمنس مشکی2101045

قطــعات سيستـم تعليـق

اکسل عقب کامل1204040

1204039ABS اکسل عقب کامل

بازوي چپ محور عقب1204004

 بازویي کامل1204042
)بلبرینگ ژامبون کوچک و بزرگ و ميل توپي(

بست گردگير پلوس بزرگ1205081



122

PEUGEOT 405

نام کاالکد کاال

بست گردگير پلوس کوچک2105041

1203090ABS بلبرینگ چرخ جلو

بلبرینگ سر کمک )91510633۸0(1203086

بوش پالستيکي ميل رابط1204047

بوش داخل دو شاخ رام1202206

پایه دسته موتور سه پيچ1202218

پلوس چپ )GKN آلمان( )شتاب کار(1203085

پلوس راست )GKN آلمان( )شتاب کار(1203083

پلوس راست )شتاب کار(1203081

پيچ و مهره چکمه اي پلوس1203088

توپی چرخ عقب1204023

نام کاالکد کاال

تورشن باال عقب راست ميل تعادل1204010

2102061R2 دسته موتور پایين راست

دسته موتور تعادل چدني1202133

1202085UNIX دسته موتور دوسر پيچ

دسته موتور زیر باطري1203052

رام زیر موتور1203050

سر پلوس 22 خارمعمولي1204026

1204027ABS سر پلوس 22 دندانه

سر پلوس 24 دندانه معمولي1204030

1203056ABS سرپلوس 24 دندانه

سگدست کامل راست 1203064
)توپي - بلبرینگ - سيبک( 
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سه شاخه پلوس 22 دندانه1204032

ضربگير ستاره اي )قارچی( 1204016

طبق چپ چرخ جلو بابوش1203015

طبق چپ چرخ عقب1203009

طبق راست چرخ عقب1203010

کمک فنر جلو کامل )با فنرلول( ماندو کره1203089

کمک فنر جلو گازي1203054

کمک فنر جلو گازي1203075

کمک فنر عقب1204041

گردگير مفصل با رینگ فلزی1203069

مشعلي پلوس 22 دندانه بوش بزرگ1204028

نام کاالکد کاال

ميل تعادل بلند اکسل عقب1204009

1204022)CNG( ميل رابط توپر

ميل رابط چپ1204001

سيستم ترمـز و فرمـان

اهرم ترمز دستي  )بژ رنگ(2105004

اهرم ترمز دستي )مشکي( 2105020

 اهرم ترمز دستي )مشکي( 2105046

بوستر بدون پمپ1206011

بوستر ترمز کامل 9 اینچ2106004

بوش جعبه فرمان1203071

پدال ترمز با بوش و کفي پالستيکي1205066



124

PEUGEOT 405

نام کاالکد کاال

پمپ هيدروليک فرمان )کد 0320(2103011

پولي پمپ هيدروليک فرمان1202241

پولي پمپ هيدروليک فرمان )خاري(1202249

جعبه فرمان کامل )با سيبک(1203073

جک جعبه فرمان )شتاب کار(1203084

جک جعبه فرمان هيدروليک1203076

چپوقي بوستر بدون الستيک1206019

درب مخزن هيدروليک1203022

درپوش زیر پوسته کالچ گيربکس2105028

سوپاپ بوستر 9 اینچ2106009

سيلندر چرخ جلو چپ )کاليپر( 1206026

نام کاالکد کاال

سيلندر چرخ جلو راست )کاليپر(1206025

1202227ABS سيلندر چپ چرخ عقب

1202228ABS سيلندر راست چرخ عقب

شير فرمان )ZF آلمان( )شتاب کار(1203082

کابل ترمز دستي1206039

کابل ترمز دستي شاخه فرعي چپ1206040

کابل ترمز دستي شاخه فرعي راست1206041

کيت کامل ترمز1206031

کاسه ترمز عقب1206002

گردگير جعبه فرمان )کوچک( راست1203080

1206017UNIX لنت جلو
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لوله چهار خم هيدروليک1203078

لوله سه خم هيدروليک1203077

مجموعه کاليپر عقب )با لنت( چپ دیسکي1206037

مجموعه کاليپر عقب )با لنت( راست دیسکي1206038

قطعـات بدنـه و تزیيـنات

ابرویي زیر چراغ جلو چپ سفيد1205171

ابرویي زیر چراغ جلو چپ مشکي1205169

ابرویي زیر چراغ جلو چپ نقره اي1205167

ابرویي زیر چراغ جلو چپ نوک مدادي1205173

ابرویي زیر چراغ جلو راست سفيد1205172

ابرویي زیر چراغ جلو راست مشکي1205170

نام کاالکد کاال

ابرویي زیر چراغ جلو راست نقره اي1205168

ابرویي زیر چراغ جلو راست نوک مدادي1205174

آرم پژو 1205062405

1205063SLX آرم شير

آرم شير قالپاق2105036

2105034CNG آرم

بازویي برف پاکن چپ2105042

بازویي برف پاکن راست2105043

بست نگهدارنده مخزن1206012

پایه آیينه چپ1205049

پایه ميل آنتن پژو2105002
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پيچ چرخ1203035

تيغه برف پاک کن کامل دیناپارت1205035

جلو پنجره سفيد1205154

جلو پنجره مشکي1205155

جلو پنجره نقره اي1205156

جلو پنجره نوک مدادي1205157

درب باک بنزین بيروني2105022

دریچه بخاري جلو داشبورد1201075

دستگيره داخلي1205158
SLX درب بازکن( چپ مانترال( 

دستگيره داخلي1205159
SLX درب بازکن( راست مانترال( 

زبانه قفل طرح قدیم1205148

نام کاالکد کاال

زنجير موتور1202251

زه درب جلو چپ1205162

زه درب جلو راست1205161

زه درب عقب چپ1205164

زه درب عقب راست1205163

زه گلگير چپ1205166

زه گلگير راست1205165

سر دنده1205080

سر دنده بژ رنگ1205143

سيم درب موتور1202237

شاسي تهویه1201045
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شاسي دریچه هوا1201046

شبکه هواکش زیر شيشه جلو1205072

شلگير عقب چپ1205056

شلگير عقب راست1205055

شيشه آیينه چپ )طرح جدید( 1205131

شيشه آیينه راست )طرح جدید( 1205132

شيشه آیينه چپ1205006

شيشه آیينه راست1205017

قاب آیينه راست1205048

قاب بلندگو چپ بژ1205138

قاب بلندگو چپ مشکي1205136

نام کاالکد کاال

قاب بلندگو راست بژ1205137

قاب بلندگو راست مشکي1205135

قاب دستگيره درب بازکن1205140
SLX طرح جدید چپ بژ 

قاب دستگيره درب بازکن1205142
SLX طرح جدید چپ مانترال 

قاب دستگيره درب بازکن1205139
SLX طرح جدید راست بژ 

قاب دستگيره درب بازکن 1205141
SLX طرح جدید راست مانترال

قاب دسته راهنما کامل بژ1205149

قاب دسته راهنما کامل مشکي1205150

قاب ریموت1205036

قاب محافظ موتور برف پاکن1205118

1205160 SLX قالپاق
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1205144 Valeo قفل درب جلو چپ طرح جدید

1205145Valeo قفل درب جلو راست طرح جدید

1205146Valeo قفل درب عقب چپ طرح جدید

1205147Valeo قفل درب عقب راست طرح جدید

قفل درب موتور جلو پایين پژو2105009

مجموعه گردگير و سر دنده مشکي1205076

مجموعه هواکش چپ عقب1205110

مجموعه هواکش راست عقب1205109

ميل آنتن بلند2105025

نوار دور صندوق عقب1205175





کویل جرقه

برای ایجاد جرقه در شمع خودرو  نیاز به برق چند هزار ولت )۱۲ تا ۲۰ هزار ولت( می باشد. بدین منظور برای 

تبدیل ولتاژ ۱۲ ولت به چند هزار ولت از کویل استفاده می شود.

در داخل کویل دو سیم پیچ وجود دارد. که نام یکی سیم پیچ اولیه با تعداد دور کمرت و دیگری سیم پیچ ثانویه با 

تعداد دور بیشرت می باشد. در خودروهای کاربراتوری یک سمت سیم پیچ اولیه از طریق سوییچ به برق مثبت و 

سمت دیگر از طریق پالتین به منفی )بدنه( وصل می شود با رشوع به کار موتور،  پالتین با مکانیزم خاصی رشوع 

به قطع و وصل کردن برق منفی می کند و در این هنگام برق از سیم پیچ اولیه به سیم پیچ ثانویه القا می شود و 

با توجه به اختالف دور این دوسیم پیچ برق ۱۲ ولت به برق ۱۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ تبدیل می گردد.

در خودروهای انژکتوری داخل هر کویل دو جفت سیم پیچ وجود دارد )۲ سیم پیچ اولیه و ۲ سیم پیچ ثانویه( به 

 ECU هین دلیل به این مدل کویل دوبل گویند. در خودروهای انژکتوری پالتین حذف شده و کار این قطعه را

بوسیله ترانزیستور در داخل خود انجام می دهد و برق مثبت از طریق رله دوبل به کویل می رسد.
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ــژو پارس پ

قطعــات سیستــم تعلیــق

سیستــم ترمـــز و فرمـــان

قطعـــــــات برقــــــــــی

سیستــم مدیــریت موتـور

قطعــات بدنــه و تزئیــنات

قطعــات موتـور و گیربکس
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س
بک

یر
و گ

ور 
وت

 م
ت

عا
قط

2R شيلنگ ورودی رادیاتورR2 شيلنگ ورودی بخاریR2 ميل رابط بلند تعویض دندهشيلنگ خروجی بخاری
2102038210203921020402104001

شيلنگ رادیاتور به مبدل گيربکسشيلنگ گيره دار درب سوپاپ ELXميل گيجکارتل
1702001170200417020061702009

شيلنگ خروجی رادیاتور R2فيلتر هواواشر درب سوپاپواشر بغل اگزوز 1۸00 )سينی محافظ(
2102002210200521020232102037
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 کليد مه شکن جلو

چراغ خطر عقب راستچراغ خطر عقب چپساعت دیجيتال

1701001

170100517050161705015

چراغ جلو راستچراغ مه شکن جلو چپچراغ مه شکن جلو راست

یونيت قفل مرکزي

170502717050281705032

2101001

کليد مه شکن عقبميکروسویيچ الي دربیونيت فن دما دور سبز
210100321010092101010

ميکروسویيچ الي درب طرح جدید
2101050



PEUGEOT PARS
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ميکروسویيچ صندوق عقب
2101008

پمپ درب باکرله هشدار دهنده )بازر(چراغ مطالعه مشکی
210102421010462101049

بوقدسته برف پاکنکليد شيشه گرمکنکليد فالشر
2101011210101221010162101017

رله صندوق پرانالمپ یک کنتاک 21wالمپ چراغ جلو فيش خار 100/90فندک
2101034210106421010402101041
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چراغ ترمز سوم
2105021



PEUGEOT PARS

140

سویيچ اینرسی )قطع کن(رله دوبلاستپرموتورسنسور دمای آب سبز
1701007170200321010022101013

سنسور دور موتور زیمنسپمپ بنزین بيرونی + فيلترپمپ بنزین بيرونیشير برقی کنيستر
2101023210102721010282101035

شمع دو پالتين RPS42LZ2Eشمع تک پالتين RFN5۸LZرگالتور بنزین
210200921020212102022

ور
وت

ت م
ری

دی
م م

ست
سی
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145
ــژو پارس پ

قطعــات سیستــم تعلیــق

سیستــم ترمـــز و فرمـــان

قطعـــــــات برقــــــــــی

سیستــم مدیــریت موتـور

قطعــات بدنــه و تزئیــنات

قطعــات موتـور و گیربکس



PEUGEOT PARS

146

ABS طبق راست چرخ عقبABS طبق چپ چرخ عقب
21030092103010

ELX دیسک ترمز چرخ عقبR2 شيلنگ فشار قوی هيدروليک
17060012103013

لوالی درب باکدستگيره درب بيرونی چپدستگيره درب بيرونی راست
170502517050262105023

R2 دیسک ترمزشيلنگ برگشت هيدروليک
21030172106001

گل پخش کن عقب راست
1705023

گل پخش کن عقب چپ
1705024

قالپاق
2105029

ت
ینا

تزئ
و 

ه 
دن

ت ب
عا

قط
ن/ 

رما
و ف

ز 
رم

م ت
ست

سی
ق/ 

علی
م ت

ست
سی

ت 
عا

قط





PEUGEOT PARS

148

نام کاالکد کاال

قطعـات موتـور و گيـربکس

2102057R2 پولي سر ميل لنگ

2102056R2 پولي هرزگرد

سوپاپ 16عددي2102026

2102065R2 4 سيني محافظ روي منيفولد یورو

1702007XUM  )۸191( شيلنگ قاپاق سوپاپ به منيفولد

فيلتر ورودی هوا به هواکش1702005

لوله واسط بين هواکش )چاکدار(1702010

لوله ورودي هوا به هواکش )سرکج(1702011

مجموعه شيلنگ خروجی آب مبدل گيربکس 1702008
)۸13۸(

نام کاالکد کاال

قطعـات برقـی

جعبه فيوز کالسکه اي 6تيغه2101030

چراغ جلو چپ1705031

چراغ داشبورد2105051

چراغ مطالعه2101024

چراغ نمره عقب1705033

دینام بهينه 90 آمپر2101052

ساعت دیجيتال1701005

سوکت خطر کامل )باالمپ( عقب چپ1705018

سوکت خطر کامل )باالمپ( عقب راست1705017

کليد تنظيم صندلي2101074
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نام کاالکد کاال

کليد صندوق پران1701011

2101026)CNG( کليد

1701010)H7 12V 55W( المپ چراغ جلو

2101065)H1 12V 55W( المپ چراغ مه شکن

2101039(P21/5 W-Unix) المپ دوکنتاک

سيستـم مدیـریت موتـور - تعليـق - ترمـز و فرمـان

سوزن انژکتور کنتينانتال2102048

2102061R2 دسته موتور پایين راست

2103014)AT1( شيلنگ هيدروليک فشار قوي

نام کاالکد کاال

قطعـات بدنـه و تزیيـنات

ابرویي زیر چراغ جلو چپ سفيد1705053

ابرویي زیر چراغ جلو چپ مشکي1705051

ابرویي زیر چراغ جلو چپ نقره اي1705049

ابرویي زیر چراغ جلو چپ نوک مدادي1705055

ابرویي زیر چراغ جلو راست سفيد1705054

ابرویي زیر چراغ جلو راست مشکي1705052

ابرویي زیر چراغ جلو راست نقره اي1705050

ابرویي زیر چراغ جلو راست نوک مدادي1705056

آرم پژو تک حرف1705020

آرم شير صندوق عقب1705019
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نام کاالکد کاال

آینه کامل برقي )راهنمادار( چپ1705034

آینه کامل برقي )راهنمادار( راست1705035

آیينه کامل برقي چپ1705013

آیينه کامل برقي راست1705012

بازویي برف پاکن چپ2105042

بازویي برف پاکن راست2105043

جلو پنجره سفيد1705039

جلو پنجره مشکي1705040

جلو پنجره نقره اي1705038

جلو پنجره نوک مدادي1705041

درب باک بنزین بيروني2105022

نام کاالکد کاال

زه درب جلو چپ1705044

زه درب جلو راست1705043

زه درب عقب چپ1705046

زه درب عقب راست1705045

زه گلگير چپ1705048

زه گلگير راست1705047

شيشه آیينه چپ1705014

فنر صندوق عقب1705042
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PEUGEOT  RD

154

شيلنگ ترمزشيلنگ هيدروليک فشار قوی

سنسور دمای آب مشکی

شيلنگ هيدروليک فشار ضعيف

ABS دیسک ترمز چرخ جلو

دینام 90 آمپر

مخزن هيدروليک

سنسور کيلومتر

کابل منفي باطري

یونيت فن

13030011306002

1301006

1303002

2306001

1301007

1303004

2301001

2302003

دیسک ترمز
13060011301002
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شيلنگ بخاري به واتر پمپ دوگانه سوزشاتون دوگانه سوزشاتون
230200723020082302009

کارتلتسمه دینام 4PK-1420فنر لولرام زیر گيربکس
1303005230300313010051302003

هواکش کاملواشر سرسيلندر OHVپدال گازميل گيج
1302007130500123020042302006



PEUGEOT  RD

156

نام کاالکد کاال

قطعـات موتـور و گيـربکس

پولي سر ميل لنگ2102007

تسمه دینام 4PK 1335 جدید1302005

دنده برنجي کامل2102010

سرسيلندر2102014

2102044OHV سرسيلندر

سه راهي هواگير1302001

شيلنگ آب باالي رادیاتور1302009

شيلنگ آب باالي رادیاتور کولردار1302011

شيلنگ آب پایين رادیاتور1302010

ميل سوپاپ OHV و ROA سال گاز سوز1302006

نام کاالکد کاال

ميل گيج طرح جدید1302012

واشر زیر فنر سوپاپ2102019

شناور انژکتور1301004

شناور کاربراتور1301003

قطعـات برقـی

بست رگالژ دینام2101042

21020416303RS بلبرینگ دینام

سویيچ )مهره( روغن تک فيش1301001

سنسور دمای آب سه فيش آبی1301006
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نام کاالکد کاال

قطعـات سيستـم تعليـق

رام زیر گيربکس1303005

شفت پلوس1303006

طبق چپ چرخ عقب2104004

سيستـم ترمـز و فرمـان

اهرم ترمز دستي2105004

اهرم ترمز دستي )مشکي( 2105020

اهرم ترمز دستي )مشکي(2105046

1303008ROA )جعبه فرمان هيدروليک )شتاب کار

نام کاالکد کاال

قطعـات بدـنه و تزیينـات

بازویي برف پاکن چپ2105042

بازویي برف پاکن راست2105043

فنر صندوق عقب1305003

قفل درب موتور جلو پایين2105009





ـــــژو  روآ  پ
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PEUGEOT  ROA

160

ABS کابل منفي باطريسنسور کيلومتردیسک ترمز چرخ جلو
230600123010012302003

فنرلول جلو
2303003

شيلنگ بخاري به واتر پمپ دوگانه سوز شاتونهواکش کامل
2302009 23020062302007

شاتون دوگانه سوز
2302008
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OHV واشر سرسيلندر
2302004
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162

نام کاالکد کاال

2104005LM۸۸04۸ بلبرینگ پينيون بزرگ

2105038ROA آرم

21020416303RS بلبرینگ دینام

بوش شاتون ‘گاز سوز2302010

پمپ بنزین کامل2301003

پولي پمپ هيدروليک فرمان2102063

پولي تسمه سفت کن2102062

پولي سر ميل لنگ2102060

درب فيلتر هوای2102042

دنده برنجي2102010

2302012RIK رینگ پيستون 020 جدید

نام کاالکد کاال

2302013RIK رینگ پيستون 030 جدید

2302011RIK رینگ پيستون استاندارد جدید

2102045OHVG سرسيلندر

2102014OHV سرسيلندر

2102046OHVG سرسيلندر

2102044OHV سرسيلندر

سنسور ميل سوپاپ2301004

فيلتر هوا )با درب( 2102043

کارتل2102066

منيفولد2302002

شاسي تهویه2302005

2102019OHV واشر زیر فنر سوپاپ







رانـــــــــا
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R U N N A

166

شيلنگ خروجی رادیاتور رانا سنسور دور موتور
2602001 2601001
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دیاق سپر
2605001



R U N N A

168

نام کاالکد کاال

2105037IKCO آرم

پمپ درب صندوق2605002

جلو پنجره2605003

سيم گاز2602002

شاسي صندوق عقب2601002

شلنگ رادیاتور باالي )۸192(2102036

2103015)BE1( شيلنگ هيدروليک فشار ضعيف

شيلنگ ترمز2606001

شيلنگ ورودي آب رادیاتور روکش دار2102035
 تيپ 5)۸0۸2(

قالپاق2605004

کليد صندوق پران2601003

نام کاالکد کاال

کليد فالشر2601005

کليد قفل مرکزي2601004
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ــــمند ســ

قطعــات سیستــم تعلیــق

سیستــم ترمـــز و فرمـــان

قطعـــــــات برقــــــــــی

سیستــم مدیــریت موتـور

قطعــات بدنــه و تزئیــنات

قطعــات موتـور و گیربکس



S A M A N D

174

EF7 کاسه نمد جلو ميل لنگEF7 فالیویلکاسه نمد عقب ميل لنگEF7 گژن پين
1402007140200814020191402034

EF7 شاتونEF7 کاسه نمد ميل سوپاپEF7 کاسه نمد سوپاپEF7 سرسيلندر
1402035140200614020091402016

EF7 واشر سرسيلندرEF7 ميل سوپاپCNG شيلنگ هواکشEF7 شيلنگ عصایی درب سوپاپ
1402021120202814020421402043

س
بک

یر
و گ

ور 
وت

 م
ت

عـا
ـط

ق
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ت

عـا
ـط

ق

EF7 شيلنگ خروج آب رادیاتورCNG EF7 شيلنگ ورود آب رادیاتور
14020411402044

واشر فيلتر روغن EF7کارتل EF7اویل پمپ EF7فيلتر هوا
2102023140200214020031402022

EF7 ميل گيجEF7 6 خودرو ملیميل سوپاپPK2364 تسمه دینامEF7 تسمه تایم 127 دندانه
1402026140202814010201402005

EF7 شيلنگ آب رگالتور به رادیاتور
1402045

EF7 شيلنگ خروجی بخاري
1402047



S A M A N D

176

س
بک
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و گ
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 م
ت

عـا
ـط

ق

ليور کامل تعویض دندهميل رابط بلند تعویض دندهکائوچویی کالچ
210203421040011402036

EF7 پولی ميل لنگ
1402048
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EF7 )منيفولد اگزوز )چدنی EF7 ترموستات ۸3 درجه
1402038 1402040

س
بک

یر
و گ

ور 
وت

 م
ت

عـا
ـط

ق





179
ــــمند ســ

قطعــات سیستــم تعلیــق

سیستــم ترمـــز و فرمـــان

قطعـــــــات برقــــــــــی

سیستــم مدیــریت موتـور

قطعــات بدنــه و تزئیــنات

قطعــات موتـور و گیربکس



S A M A N D

180

ی
رق

ت ب
عـا

ـط
ق

آژیر

قاب ریموت

کليد شيشه باالبر راست

چراغ سقف

یونيت قفل مرکزي

ساعت دیجيتال

یونيت فن دما دور سبز

دستگاه شيشه باالبر چپ

LX ساعت دیجيتال

کليد شيشه باالبر اتو

دستگاه شيشه باالبر راست

1401001

1405014

1401004

1401019

2101001

1401021

2101003

1401013

1401023

1401003

1401014
کليد شيشه باالبر راست )نور نارنجی(

1401030
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ور
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س
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ی/ 
رق

ت ب
عـا

ـط
 ق

پمپ بنزین بيرون باک + فيلترپمپ بنزین بيرون باکشير برقی کنيسترسنسور دریچه گاز
140100921010232101027201028

شمع دو پالتين RPS42LZ2Eشمع تک پالتين RFN5۸LZسنسور دور موتور زیمنس
210103521020212102022

ميکروسویيچ الي درب
1401007

المپ یک کنتاک 21wچراغ راهنما گلگير سورنپمپ درب باک پژو
210104914010152101040
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ــــمند ســ

قطعــات سیستــم تعلیــق

سیستــم ترمـــز و فرمـــان

قطعـــــــات برقــــــــــی

سیستــم مدیــریت موتـور

قطعــات بدنــه و تزئیــنات

قطعــات موتـور و گیربکس

185



S A M A N D

186

رام EF7دسته موتور EF7گردگير پلوس سمت چرخميل رابط موجگير چپ
1403001140300614030101403013

شيلنگ فشار ضعيف هيدروليک EF7شيلنگ فشار قوي هيدروليک EF7سيلندر ترمز عقب راستسيلندر ترمز عقب چپ
1402029140203014030081403011

لنت جلو UNIX سمند کاردیسک ترمزدیسک ترمز ماندولوازم سيلندر چرخ عقب
1406001140600321060011406004

ان
رم

و ف
ز 

رم
م ت
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سی

ق/ 
علی

م ت
ست

سی
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عـا
ـط

ق







189
ــــمند ســ

قطعــات سیستــم تعلیــق

سیستــم ترمـــز و فرمـــان

قطعـــــــات برقــــــــــی

سیستــم مدیــریت موتـور

قطعــات بدنــه و تزئیــنات

قطعــات موتـور و گیربکس



S A M A N D

190

دستگيره داخلی راستدستگيره داخلی چپدستگيره تنظيم صندلی جلو چپ -بژدستگيره تنظيم صندلی جلو راست -بژ
1405052140505114050581405055

ریل ناودانی جلو چپریل ناودانی جلو راست
دستگيره تنظيم صندلی جلو راست 

- مشکی
دستگيره تنظيم صندلی جلو چپ - 

مشکی
14050461405047

14050481405049

شيشه شوي کاملمخزن شيشه شويترمز درب کوتاه چپترمز درب کوتاه راست
1406005140600614010101401028

ت
ینا

زی
و ت

ه 
دن

ت ب
عا

قط
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ت
ینا

زی
و ت

ه 
دن

ت ب
عا

قط
 

گل پخش کن هاللی راستگل پخش کن هاللی چپلوالي درب باک بنزینبادگير جلوي رادیاتور
1405026140502714050281405029

ميل نگهدارنده درب موتورگل پخش کن عقب راستگل پخش کن عقب چپگل پخش کن )خرچنگی( جلو راست
1405031140503214050331405034

درب بيرونی باکالستيک تيغه برف پاکنمجموعه شيلنگ و شيشه شوي
140503514050451405050

درب باک داخلی طرح جدید
2105039 
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مجموعه دیاق سپر راست )پفکی(مجموعه دیاق سپر چپ )پفکی(قالب رها کننده درب موتورکشویی رها کننده درب موتور
1405054140505621050312105032

ریل ناودانی عقب چپ
1405057

ت
ینا

زی
و ت

ه 
دن

ت ب
عا

قط
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ت
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ه 
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ت ب
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قط
 

آئينه برقی چپ آئينه برقی راست
1405017 1405016

آئينه دستی چپ آئينه دستی راست
1405020 1405021
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نام کاالکد کاال

قطعـات موتـور و گيـربکس

1402023EF7 اورینگ پمپ روغن به بدنه

1402024EF7 اورینگ کاسه نمد هوزینگ ترموستات

1402075EF7  )بلبرینگ تایم )ساعتي

1403015EF7 بلبرینگ کالچ

1402050EF7 بوش شاتون

1402071EF7 پایه کمپرسور

1402062EF7 پوسته هوزینگ  آب

1402059EF7 پولي تسمه تایم

1402057EF7 پولي هرزگرد

1402058EF7 پولي هرزگرد فلزي تسمه تایم

نام کاالکد کاال

1402020EF7 پيستون

1402039EF7 ترموستات 75 درجه

خار ستاره اي براکت دسته دنده2102006

درب پوش دنده 5 گيربکس2102049

1401042EF7درب محفظه ترموستات

درپوش زیر پوسته کالچ گيربکس2105028

1402052EF7 سوپاپ

1402046EF7 )۸173( شيلنگ ورودي بخاري کوتاه

1402027EF7 صافي اویل پمپ

1402073EF7 فنر سوپاپ

1402033EF7 قاب باالیي تسمه تایم
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نام کاالکد کاال

1402032EF7 قاب مياني تسمه تایم جلویي

1402011EF7 قاب نردبانی کارتل

ليور دسته دنده )ميل(1402004

مجموعه شيلنگ خروجی آب بخاری )۸077(1402049

منجيد اگزوز1405061

1402055EF7 ميل ماهک بلند

1402053EF7 ميل لنگ

1402054EF7 ميل ماهک کوتاه

1402025EF7 واشر درب سوپاپ فلزي

1402015EF7 واشر فلزي بغل اگزوز

1402013EF7 واشر قاب نردباني

نام کاالکد کاال

واشر منيفولد اگزوز )اویل ماژور( سمند1402065

1402018EF7 یاتاقان ثابت استاندارد

1402017EF7 یاتاقان متحرک استاندارد

قطعـات برقـی

1402056EF7 )پایه کامل تسمه سفت کن ) آلترناتور

جعبه فيوز کالسکه اي 6تيغه2101030

1405069LX چراغ جلو چپ

چراغ جلو چپ معمولي1405074

چراغ جلو راست معمولي1405075

1405068LX چراغ جلو راست

1405064LX  چراغ خطر روي صندوق چپ
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نام کاالکد کاال

1405063LX چراغ خطر روي صندوق راست

1405066LX چراغ خطر روي گلگير چپ

1405065LX چراغ خطر روي گلگير راست

چراغ داشبورد2105051

چراغ راهنما بغل1401016

چراغ الي درب1401043

چراغ مه شکن جلو چپ )با المپ(1405060

چراغ مه شکن جلو چپ )بدون المپ(1405067

چراغ مه شکن جلو راست )بدون المپ(1405062

چراغ نمره1405076

دسته برف پاک کن1401012

نام کاالکد کاال

دسته راهنما1401011

دینام بهينه 90 آمپر2101052

ریموت زیر فرمان1401002

1401024SLX ساعت دیجيتال

ساعت دیجيتال سورن1401022

سوکت پرچمي چراغ جلو2101058

سوکت دو خانه زرد )سنسور هواي ورودي(2101056

سوکت دو خانه طوسي )بوق و مه شکن(2101057

سوکت دو خانه مشکي2101054
)سوکت سوزن انژکتور (

ميکروسویيچ صندوق عقب و ترمز دستی2101063

کليد تنظيم صندلي2101074
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نام کاالکد کاال

کليد فالشر سورن1401032

المپ چراغ مه شکن سيم دار سمند 1401029
)H3 12V 55W-Unix(

2101039)P21/5 W-Unix( المپ دوکنتاک

موتور الکتریکي صندلي باجعبه دنده سورن1401027

سيستـم مدیـریت موتـور

پتانسيومتر دریچه گاز سورن1402074

پتانسيومتر دریچه گاز مگنتي جدید2101067

دریچه گاز کامل ساژم2102068

دستگاه شيشه باالبر عقب چپ1401017

دستگاه شيشه باالبر عقب راست1401018

سنسور اکسيژن )Bosch آلمان(2101043

نام کاالکد کاال

سنسور ميل سوپاپ1401034

1402051)Bosch(سوزن انژکتور

سوزن انژکتور کنتينانتال2102048

فيلتر بنزین سمند2102013

کالهک سر شمع )وایر کوئل( )4 عدد(1402064

کوئل دو قلو با براکت سوزني1402061

سنسور دمای آب سبز ساژم2101068

سنسور دمای آب سه فيش سبز1401036

سنسور دمای آب طوسی1401035
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نام کاالکد کاال

قطعـات سيستـم تعليـق

بست گردگير پلوس کوچک2105041

پيچ چرخ سورن1403016

دسته موتور پایين راست1402070

کمک فنر جلو گازي1403014

کمک فنر عقب1404001

ميل موج گير راست1403002

سيستـم ترمـز و فرمـان

بوستر ترمز کامل 9 اینچ2106004

پمپ هيدروليک فرمان2103011

سوپاپ بوستر 9 اینچ2106009

نام کاالکد کاال

لنت جلو MANDO کره سمند کار )کروز(1406009

لنت و کفشک عقب UNIX سمند کار1406002

قطعات بدنه و تزیينات

2105037IKCO آرم

آرم قالپاق رینگ1405037

آرم نوشته سمند1405038

بازویي برف پاکن چپ1405041

بازویي برف پاکن راست1405042

پيچ اتاق1403009

ترمز درب بلند چپ1406008

ترمز درب بلند راست1406007
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نام کاالکد کاال

تيغه برف پاکن1405002

جلو پنجره1405080

جلو پنجره مشکي1405079

جلو پنجره نقره اي1405078

جلو پنجره نوک مدادي1405077

دستگيره بيروني چپ1405043

دستگيره بيروني راست1405044

زه درب جلو چپ1405087

زه درب جلو راست1405086

زه درب عقب چپ1405088

زه درب عقب راست1405089

نام کاالکد کاال

سيم درب موتور1402069

سيم گاز1402072

شيشه آیينه راست1405019

شيشه آیينه چپ1405018

فنر صندوق عقب1405015

قاب دستگيره درب بازکن داخلي چپ1405071

قاب دستگيره درب بازکن داخلي راست1405070

قالپاق1405081

گل پخش کن )خرچنگي ( جلو چپ1405030

 مجموعه ریل ناودانی )با مخملی( شيشه عقب1405053
راست

ميل آنتن2105025

2105025LX نوار دور درب عقب چپ

2105025LX نوار دور درب عقب راست
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ـــــــکان پیـ

قطعــات سیستــم تعلیــق

سیستــم ترمـــز و فرمـــان

قطعـــــــات برقــــــــــی

سیستــم مدیــریت موتـور

قطعــات بدنــه و تزئیــنات

قطعــات موتـور و گیربکس
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دنده فالیویل

یاتاقان متحرک 010 1600

RIK 020 رینگ پيستون

اویل پمپ کاربراتوری

تراست واشر استاندارد 1600

RIK )رینگ پيستون020)کله قوچی

اویل پمپ انژکتوری

ميل لنگ

درب سوپاپ ) قالپاق سوپاپ(

یاتاقان ثابت 010 1600

پولک سيلندر

ميل سوپاپ کاربراتوری

1102004

1102066

1102100

1102017

1102069

1102102

1102041

1102076

1102020

1102065

1102093

1102073

س
بک

یر
و گ

ور 
وت

 م
ت

عـا
ـط

ق
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واشر درب سوپاپ

واتر پمپ

شير بخاری

۸35LA*9.5 تسمه دینام

قاب زنجير تایم

درب ترموستات

پولی واتر پمپ

زنجير موتور

درب رادیاتور

زنجير سفت کن 1600

واشر واتر پمپ

ترموستات 74 درجه

1102092

1102061

1101023

1101025

1102072

1101024

1102034

1102087

1102033

1102060

1102096

1102075

س
بک

یر
و گ

ور 
وت

 م
ت

عـا
ـط

ق
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شيلنگ باالی رادیاتور

CNG مجموعه شيلنگ خروجی بخاری

گلدانی عقب گيربکس

شيلنگ پایين رادیاتور

CNG مجموعه شيلنگ ورودی بخاری

دوشاخ کالچ

شيلنگ راست بخاری

پوسته گيربکس

خار کرکره ای پينيون دنده کيلومتر

شيلنگ کج بخاری

نعلبکی درب گيربکس

دنده کائوچویی کيلومتر شمار

1102083

1102088

1102047

1102084

1102089

1102077

1102085

1102002

1102078

1102086

1102012

1102082

س
بک

یر
و گ

ور 
وت

 م
ت

عـا
ـط

ق
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شفت دنده زیر

بلبرینگ هوزینگ

بوش دنده یک گيربکس

کيت کالچ دومداره

کشویی گاردان

پمپ کالچ باال دومداره

چهار شاخ گاردان
1102097

1104027

1102098

1106018

1104001

1106019

1104023

س
بک

یر
و گ

ور 
وت

 م
ت

عـا
ـط

ق
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ـــــــکان پیـ

قطعــات سیستــم تعلیــق

سیستــم ترمـــز و فرمـــان

قطعـــــــات برقــــــــــی

سیستــم مدیــریت موتـور

قطعــات بدنــه و تزئیــنات

قطعــات موتـور و گیربکس
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جعبه فيوز انژکتور

طلق چراغ خطر راست

کليد فالشر

استارت

طلق چراغ خطر چپ

چراغ خطر راست جدید

چراغ خطر راست

چراغ خطر چپ جدید

چراغ خطر چپ

1101027

1105009

1101020

1101032

1105010

1105007

1105018

1105008

1105019

ی
رق

ت ب
عـا

ـط
ق
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سنسور کيلومتر

پمپ بنزین با رگالتور

کنيستر طرح جدید

سنسور دما آب سه فيش سبز

پمپ بنزین باردو

کنيستر طرح جدید باردو

سنسور )پتانسيومتر( دریچه گاز ساژم

وایر شمع انژکتور

مپ سنسور

وایر شمع کاربراتور

1101002

1101014

1102070

1101007

1101026

1102090

1101009

1102055

1101010

1102059

ور
وت

ت م
ری

دی
م م

ست
سی
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ـــــــکان پیـ

قطعــات سیستــم تعلیــق

سیستــم ترمـــز و فرمـــان

قطعـــــــات برقــــــــــی

سیستــم مدیــریت موتـور

قطعــات بدنــه و تزئیــنات

قطعــات موتـور و گیربکس
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طبق چرخ عقب راست

شغال دست بلبرینگ پلوس

توپی سر کمک طرح جدید

توپی چرخ جلو

طبق جلوالستيک ميل موجگير چاکدار

فنرلول

طبق جلو + بوش

1104003

1103008 1102080

1103014

1103001

11030161104015

1103005

1104024

دسته موتور بهينهالستيک بوش قامهرام زیر گيربکس
110301511030201103021

ق
علی

م ت
ست

سی
ت 

عا
قط
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بوش طبق جلو
1103017

بوش الستيکی ميل موجگير
1103018

بوش الستيکی ميل مندل
1103019

ق
علی

م ت
ست

سی
ت 

عا
قط
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رم

و ف
ز 

رم
م ت

ست
سی

کيت ترمز دومداره

سوپاپ بوستر

کاسه چرخ عقب

پمپ ترمز دومداره

مخزن پمپ ترمز دومداره

دیسک ترمز

الستيک زیر منبع ترمز دو مداره

مخزن پمپ ترمز یورو 2

شيلنگ ترمز چرخ جلو

بوستر کامل دومداره

ABS بوستر کامل ۸ اینچ

شيلنگ ترمز چرخ عقب

1106002

1106026

1106007

1106013

1106031

1106012

1106017

1106035

1106032

1106020

1106039

1106033
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ميل فرمان وسط
1103013

ان
رم

و ف
ز 

رم
م ت

ست
سی
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لچکی چپ بيرونیلچکلی راست بيرونینوار درب جلو راستچشمی شيشه شوی
1105017110501211050151105016

پروانه
1102079
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نام کاالکد کاال

قطعات موتور و گيربکس

استکان تایپيت1102111

2104005LM۸۸04۸ بلبرینگ بزرگ پينيون

بوش شاتون1102037

پولي سر ميل لنگ2102007

ترموستات 7۸ درجه1102058

درب فيلتر هوا2102042

دنده سر ميل سوپاپ1102106

1102103RIK )رینگ پيستون 030 کله )قوچي
 )اصل ژاپن(

1102107 RIK )رینگ پيستون 040 )کله قوچي
)اصل ژاپن(

رینگ پيستون RIK 075 )اصل ژاپن(1102104

نام کاالکد کاال

رینگ پيستون استاندارد 1102101
)کله قوچي( RIK )اصل ژاپن(

رینگ پيستون استاندارد RIK )اصل ژاپن(1102099

سرو ته گاردان1104025

شاتون1102112

شيلنگ رابط شير بخاري1102109

شيلنگ عصایي1102108

فيلتر هوا )با درب( 2102043

کاسه نمد پينيون1102114

کاسه نمد پينيون وانت اریسان1102118

کاسه نمد جلو ميل لنگ1102117

کاسه نمد عقب ميل لنگ1102115
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نام کاالکد کاال

کله گاوي کامل1104028

منجيد اگزوز1105020

1102074 ROA ميل سوپاپ دوگانه سوز پيکان و
انژکتور

نعلبکی گاردان1104026

واشر سرسيلندر 2 ميل1102105

یاتاقان ثابت 020 پيکان 11020681600

یاتاقان ثابت استاندارد پيکان 11020641600

یاتاقان متحرک 020 پيکان 11020671600

یاتاقان متحرک استاندارد پيکان 11020631600

نام کاالکد کاال

قطعـات برقـی

1101030valeo اتوماتيک استارت طرح

اتوماتيک استارت طرح یوگسالو1101031

بست رگالژ دینام2101042

21020416303RS بلبرینگ دینام

دستگاه شيشه باالبر چپ1101034

دستگاه شيشه باالبر راست1101035

دسته راهنما کامل )طرح قدیم(1101033

رله قفل مرکزی2101051

سویيچ الی درب1105001

1101037
المپ چراغ جلو 90/100 پيکان

)H4 12V 100/90 W )P45T((
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نام کاالکد کاال

سویيچ )مهره( روغن تک فيش1101036

سویيچ )مهره( روغن دو فيش1101001

سيستـم مدیـریت موتـور

پمپ بنزین داخل باک بدون رگالتور1101013

پياله بنزین کاربراتور1102022

دریچه گاز کامل زیمنس2102067

سوزن انژکتور کنتينانتال2102047

اورینگ سوزن انژکتور2102030

شمع تک پالتين کاربراتور )NGK اصل ژاپن(2102053

شمع دو پالتين انژکتور )NGK اصل ژاپن(2102054

شناور دولول1101018

نام کاالکد کاال

کوئل دو قلو انژکتور )زیمنس( با براکت1102110

کوئل روغني1102121

کوئل روغني2102059

قطعات سيستم تعليق

بلبرینگ پلوس1102080

رام زیر موتور1103023

سيبک بغل شاسی1103004

شفت پلوس1103022

طبق چپ چرخ عقب2104004

طبق کامل چپ1104006

طبق کامل راست1104005
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نام کاالکد کاال

سيستـم ترمـز و فرمـان

اهرم ترمز دستي بغل1106024

بوستر ترمز بدون پمپ1106016

پمپ ترمز کامل ۸ اینچ1106040

پوسته جعبه فرمان با بوش و 1103024
اورینگ پرس شده

توپي چرخ عقب1104008

جعبه فرمان کامل1102113

درب مخزن پمپ ترمز دومداره1106004

سوپاپ بوستر با الستيک1106027

کاسه نمد چرخ جلو1102116

کيت نيم لوازم بوستر تک مداره قدیم1106011

نام کاالکد کاال

کيت نيم لوازم دومداره1106001

الستيک بوستر تک مداره قدیم1106008

الستيک بوستر دومداره جدید1106014

1106041unix لنت جلو

لنت وکفشک عقب1106006

مخزن پمپ ترمز دومداره1106003

مخزن پمپ ترمز دومداره تکالن توس1106029

مخزن پمپ ترمز یورو 4 پيکان وانت1106038
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نام کاالکد کاال

قطعـات بدنـه و تزیيـنات

آیينه کامل راست تاشو1105030

آیينه کامل چپ تاشو1105031

دستگيره بيروني چپ1105023

دستگيره بيروني راست1105024

دستگيره درب بازکن داخلي چپ1105025

دستگيره درب بازکن داخلي راست1105026

دستگيره شيشه باالبر1105029

زبانه قفل کاپوت1105021

زه دور چراغ جلو چپ1105028

زه دور چراغ جلو راست1105027

نام کاالکد کاال

سيم درب موتور )طرح پژو(1102120

شيشه شوي کامل انژکتور با گلویي و براکت1101016

قالپاق1105014

قفل کاپوت1105022

مخزن شيشه شوي جدید بابراکت1101022

مخزن شيشه شوي قدیم1101021

نوار درب عقب1105011



w w w.dinapar t .com

229

D I N A  P A R T  |  S p a r e  P a r t s

Electronics
UFO









ــد پــــرایـ
D I N A  PA R T  |  S P A R E  P A R T S





235
ــد پــــرایـ

قطعــات سیستــم تعلیــق

سیستــم ترمـــز و فرمـــان

قطعـــــــات برقــــــــــی

سیستــم مدیــریت موتـور

قطعــات بدنــه و تزئیــنات

قطعــات موتـور و گیربکس



P R I D E

236

درپوش عقب ميل لنگ + کاسه نمد

یاتاقان متحرک 025

RIK 025 رینگ پيستون

کاسه نمد عقب مبل لنگ

یاتاقان ثابت 050

اسبک )انگشتی( 1و2

دنده فالیویل

تراست واشر )بغل یاتاقان( استاندارد

سرسيلندر کامل انژکتور

شاتون

ميل لنگ + کاسه نمد جلو و عقب

ميل اسبک دود

1502023

1502091

1502179

1502028

1502093

1502039

1502029

1502094

1502052

1502055

1502204

1502059

س
بک

یر
و گ

ور 
وت

 م
ت

عـا
ـط

ق



w w w.dinapar t .com

237

ميل اسبک هوا

واشر سرسيلندر 1.5 ميليمتر

واشر درب سوپاپ

کاسه نمد ميل سوپاپ

سوپاپ

درب روغن موتور

کاسه نمد سوپاپ

سرسيلندر

درب سوپاپ انژکتور

ميل سوپاپ زیمنس

سرسيلندر انژکتوری ساژم

درب سوپاپ کابراتور

1502060

1502100

1502102

1502069

1502127

1502118

1502072

1502176

1502130

1502078

1502178

1502131

س
بک

یر
و گ

ور 
وت

 م
ت

عـا
ـط

ق
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واشر درب سوپاپ لبه دار بهينه

واشر هاللی کارتل

واتر پمپ

کارتل

لوله گيج پراید

پولی هرزگرد کولر

اویل پمپ

تسمه دینام دنده ای

پولی واتر پمپ

صافی اویل پمپ

REC تسمه دینام

پولی سر ميل لنگ هيدروليک

1502153

1502150

1502001

1502013

1502166

1502009

1502018

1501067

1502032

1502043

1501098

1502034

س
بک

یر
و گ

ور 
وت

 م
ت

عـا
ـط

ق
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پولی سر ميل لنگ معمولی

قاب باال و پایين تسمه تایم

پيچ پولی سر ميل لنگ

رگالژ تکی هرزگرد

تسمه تایم 107 دندانه

مخزن آب اضافه

بلبرینگ تسمه تایم

پولی هرزگرد پليمری

درب مخزن آب اضافه

واشر واتر پمپ

چرخ دنده سر ميل لنگ

درب رادیاتور

1502035

1502117

1505133

1502042

1502121

1501022

1502049

1502154

1501029

1502109

1502171

1502011

س
بک

یر
و گ

ور 
وت

 م
ت

عـا
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ق
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لوله واتر پمپ

درپوش ترموستات

شيلنگ کج بخاری انژکتور

لوله فرعی آب با بست و شيلنگ

شيلنگ ورودی آب باالی رادیاتور

شيلنگ راست بخاری کاربراتور

پروانه فن پراید

شيلنگ خروجی آب پایين رادیاتور

شيلنگ کج بخاری کاربراتور

دیاق فن

شيلنگ راست بخاری انژکتور

شيلنگ آرامش )شکل L( انژکتور

1502044

1502124

1502138

1502045

1502128

1502139

1502111

1502129

1502140

1502112

1502137

1502142

س
بک

یر
و گ

ور 
وت
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ت

عـا
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س
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ور 
وت

 م
ت

عـا
ـط

ق

ترموستات 71 درجه

منجيد اگزوز

هواکش کامل انژکتور + فيلتر

شيلنگ یو شکل

فيلتر هوای توری دار

شيلنگ آب پایين رادیاتور - طرح جدیدشيلنگ رابط هواکش و درب سوپاپ

سيم گاز کاربراتوری

دو شاخه کالچ

واشر بغل اگزوز

شيلنگ درب سوپاپ کاربراتوری

لوازم کامل هرزگرد دیفرانسيل
1502146

1505123

1502147

1502173

1502058

15021551502184

1502114

1502002

1502136

1502141

1502003
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دنده برنجی 1

پوسته کالچ

ماهک 1و2

دنده برنجی 2

بازویی دنده عقب

کاسه نمد شفت اصلی گيربکس

مجموعه کامل دنده برنجی

ماهک 3و4

بلبرینگ کوچک شفت پنيون 32203

ميل دیشلی + واشر هرز گرد

محرک ماهک 3و4

ليور داخل گيربکس )سماوری(

1502024

1502047

1502068

1502025

1502063

1502070

1502030

1502064

1502080

1502046

1502065

1502083

س
بک

یر
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ور 
وت

 م
ت

عـا
ـط

ق
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سيم کالچ بهينه

هوزینگ کامل دیفرانسيل

ليور دسته دنده

ماهک دنده 5 و عقب

بلبرینگ پنيون شفت اصلی گيربکس
57۸225 

ميل تعویض دنده

بلبرینگ کالچ

L6۸149/10 بلبرینگ هوزینگ

پيچ ليور دنده

محرک ماهک دنده 5 و عقب

هوزینگ کامل مگنتی

1502115

1504001

1502004

1502125

1504005

1502040

1502144

1504014

1505111

1502167

1504054

س
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یر
و گ
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ت

عـا
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ــد پــــرایـ

قطعــات سیستــم تعلیــق

سیستــم ترمـــز و فرمـــان

قطعـــــــات برقــــــــــی

سیستــم مدیــریت موتـور

قطعــات بدنــه و تزئیــنات

قطعــات موتـور و گیربکس
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دستگاه شيشه باالبر چپ

کليد آنتن

کليد آنتن 141

کيد شيشه باالبر تک پل

CNG کليد

کليد صندوق عقب 141

کيد شيشه باالبر دو پل

کليد سلکتور فن

فندک

کليد شيشه گرمکن

کليد شيشه گرمکن 141

کيد شيشه باالبر تک پل 132

1501002

1501011

1501046

1501006

1501043

1501047

1501007

1501044

1501051

1501010

1501045

1501055

ی
رق

ت ب
عـا

ـط
ق
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ی
رق

ت ب
عـا

ـط
ق

دسته راهنما و برف پاک کن

بوق

مقاومت فن

چراغ سقف

رله قفل مرکزی

CNG رله فن

ميکروسویيچ صندوق عقب

موتور فن

رله فن سه قلو

دستگاه تقویت کننده شيشه باالبر

موتور فن دو دور

مجموعه موتور فن کامل دو دور

1501060

1501101

1501017

1501068

2101051

1501036

1501083

1501004

1501037

1501084

1501016

1501064
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مقاومت فن سراميکی

مجموعه پروانه فن کولر )کندانسور(

چراغ راهنما گلگير + المپ

valeo اتوماتيک استارت طرح

620202RS بلبرینگ دینام بزرگ

قاب چراغ خطر چپ 131

رله فن دو قلو

B۸-۸5D بلبرینگ دینام کوچک

قاب چراغ خطر راست 131

دینام 75 آمپر

چراغ راهنما داخل سپر

چراغ ترمز سوم طرح جدید

1501078

1502135

1505051

1501090

1502168

1505066

1501091

1502169

1505067

1501095

1505034

1505136

ی
رق

ت ب
عـا

ـط
ق
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قاب چراغ خطر راست 132

21W المپ تک کنتاکت

پمپ درب جلو راست 131

قاب چراغ خطر چپ 132

سنسور ABS چرخ جلو

پمپ درب عقب 131

چراغ جلو چپ 131

سنسور ABS چرخ عقب

H4 المپ چراغ جلو 3 فيش
100/90W

ABS - سنسور سطح روغن ترمز

1505073

2101040

1505098

1505074

1501074

1505099

1505158

1501075

2101038

1501103

ی
رق

ت ب
عـا

ـط
ق





251
ــد پــــرایـ

قطعــات سیستــم تعلیــق

سیستــم ترمـــز و فرمـــان

قطعـــــــات برقــــــــــی

سیستــم مدیــریت موتـور

قطعــات بدنــه و تزئیــنات

قطعــات موتـور و گیربکس
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ور
وت

ت م
ری

دی
م م

ست
سی

سنسور کيلومتر

سنسور کيلومتر مغناطيسی - زیمنس

فشنگی فن ۸5 درجه - آبیسنسور دما آب - زیمنس

سنسور ميل سوپاپ - زیمنس

فشنگی فن ۸2 درجه - قرمز

سنسور دما آب - ساژم

سنسور ميل سوپاپ - ساژم

فشنگی فن اتوماتيک - سفيد

فشنگی فن 91 درجه - مشکی

مپ سنسور - زیمنس

رله دوبل
1501012

1501063

15010861501039

1501065

1501093

1501040

1501066

1501094

1501041

1501079

2101002
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دی
م م
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شير برقی کنيستر

شمع تک پالتين

پمپ بنزین 6 فيش

سنسور دور موتور

شمع دو پالتين

درجه باک

استپر موتور

پمپ بنزین 4 فيش

کنيستر کاربراتوری

استپر موتور گاز

صافی پمپ بنزین

کنيستر انژکتوری

2101023

2102021

1501062

2101035

2102022

1501096

2102004

1501057

1502021

2102015

1501061

1502022
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رگالتور ریل سوخت

وایر شمع زیمنس

فيلتر بنزین سرصاف + براکت

وایر شمع ساژم

لوله خرطومی پرکن باک

وایر شمع کابراتوری

شمع تک پالتين

فيلتر بنزین سرکج + براکت

CNG مجموعه شيلنگ باک

1502053

1502104

2102009

1502054

1502143

1502077

1502156

1502087

1505077

ور
وت

ت م
ری

دی
م م

ست
سی
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ــد پــــرایـ

قطعــات سیستــم تعلیــق

سیستــم ترمـــز و فرمـــان

قطعـــــــات برقــــــــــی

سیستــم مدیــریت موتـور

قطعــات بدنــه و تزئیــنات

قطعــات موتـور و گیربکس
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دسته موتور 2

کاسه نمد چرخ جلو کوچک

سگدست راست قدیم

دسته موتور 3

کاسه نمد چرخ جلو بزرگ

سگدست چپ قدیم

دسته موتور 1

گردگير کمک فنر عقب

توپی سر کمک

پيچ دسته موتور و سيلندر ترمز

گردگير کمک فنر جلو

فنر لول جلو

1503005

1502073

1503001

1503006

1502074

1503002

1503007

1502085

1503004

1503052

1502086

1503009

ق
علی

م ت
ست

سی
ت 

عـا
ـط

ق
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توپی چرخ جلو جدید

ABS سگدست چپ

گردگير فلزی چرخ جلو راست

طبق چرخ جلو

پيچ چرخ

گردگير فلزی چرخ جلو چپ

بلبرینگ چرخ جلو 445620 جدید

پيچ رام

پيچ رام 55*12

ABS سگدست راست

ميل موجگير

بوش الستيکی ميل موجگير

1503014

1503028

1503056

1503019

1503029

1503057

1503022

1503036

1503058

1503027

1503044

1503059

ق
علی

م ت
ست

سی
ت 

عـا
ـط

ق
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الستيک ميل موجگير

گردگير پلوس - سمت گيربکس

سرپلوس 19 دندانه

پيچ طبق به شاسی

کاسه نمد پلوس

پلوس کامل کوتاه

پيچ طبق

گردگير پلوس - سمت چرخ

ABS سرپلوس 20 دندانه

پيچ دیسک به توپی

ميل پلوس 20 خار کوتاه

ABS پلوس کامل کوتاه

1503060

1502050

1503033

1505131

1502071

1503035

1505134

1503024

1503040

1505135

1503030

1503049

ق
علی

م ت
ست

سی
ت 

عـا
ـط

ق



w w w.dinapar t .com

263

ABS پلوس کامل بلند

CNG فنر لول عقب

توپی چرخ عقب جدید

ميل پلوس 19 خار کوتاه

CNG الستيک زیر فنر لول عقب

توپی چرخ عقب راست قدیم

سه شاخه پلوس 20 دندانه

براکت اکسل عقب چپ

توپی چرخ عقب چپ قدیم

فنر لول عقب

بوش الستيکی اکسل عقب

بلبرینگ چرخ عقب کوچک قدیم
LM/11949/10 

1503050

1503013

1504003

1503051

1503037

1504010

1504053

1503065

1504011

1503003

1504002

1504016

ق
علی

م ت
ست

سی
ت 

عـا
ـط

ق
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پيچ کوچک اتصال براکت به اکسل عقبپيچ بزرگ اتصال براکت به اکسل عقب ABS توپی چرخ عقب
بلبرینگ چرخ عقب بزرگ قدیم 

L44649/10 و جدید
15051301505132 1504018

1504017

بلبرینگ چرخ عقب کوچک جدید 11749
1504019

ق
علی

م ت
ست

سی
ت 

عـا
ـط

ق
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ــد پــــرایـ

قطعــات سیستــم تعلیــق

سیستــم ترمـــز و فرمـــان

قطعـــــــات برقــــــــــی

سیستــم مدیــریت موتـور

قطعــات بدنــه و تزئیــنات

قطعــات موتـور و گیربکس
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مخزن روغن ترمز

لوازم پمپ ترمز

لوازم کامل پمپ ترمز

بوستر ترمز

لوازم بوستر کامل

ABS درب مخزن روعن ترمز

ABS پمپ ترمز کامل

ABS مخزن روغن ترمز

درب مخزن روعن ترمز معمولی

ABS بوستر ترمز کامل

بوستر ترمز کامل

ABS بوستر ترمز

1506007

1506013

1506023

1506010

1506015

1506024

1506011

1506016

1506025

1506012

1506019

1506026

ان
رم

و ف
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م ت
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ان
رم

و ف
ز 

رم
م ت

ست
سی

لوازم چرخ جلو

لنت جلو Dina Tech کره 

لواز چرخ عقب

سيلندر ترمز چرخ عقبدیسک ترمز

ABS کاسه چرخ عقب

شير تقسيم آلومينيومی ترمز

کاسه چرخ عقب قدیم

شيلنگ ترمز چرخ عقب راست شيلنگ ترمز چرخ جلو

کاسه چرخ عقب جدید

شيلنگ ترمز چرخ عقب چپ

1503042

1506029

1506014

15060021502108

1506018

1506017

1506004

1506021 1506020

1506006

1506022
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ان
رم

و ف
ز 

رم
م ت

ست
سی

پمپ هيدروليک فرمان

قرقری فرمان

چهارشاخ فرمان

گردگير فرمان

چهارشاخ فرمان + پينيون

شيلنگ هدروليک فرمان

سيبک فرمان

بوش جعبه فرمان

1502106

1503021

1503015

1503025

1503016

1503047

1503020

1503061
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قطعــات سیستــم تعلیــق

سیستــم ترمـــز و فرمـــان

قطعـــــــات برقــــــــــی

سیستــم مدیــریت موتـور

قطعــات بدنــه و تزئیــنات

قطعــات موتـور و گیربکس



P R I D E

274

زیر آرنجی جلو راست

دستگيره بيرونی درب

دستگيره سقف )کرم(

زیر آرنجی جلو چپ

دستگيره داخلی درب راست 132

دستگيره سقف )طوسی(

قاب ستون جلو چپ

دستگيره داخلی درب چپ 132

سر دنده 141

قاب ستون جلو راست

دستگيره سقف جدید

ميل نگهدارنده درب موتور

1505041

1505049

1505071

1505042

1505060

1505072

1505045

1505061

1505076

1505046

1505068

1505091

ت
ینا

زی
و ت

ه 
دن

ت ب
عـا

ـط
ق
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ت
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زی
و ت

ه 
دن

ت ب
عـا

ـط
ق

لوالی درب جلو چپ باال

لوالی درب عقب چپ باال

دستگيره داخلی درب

لوالی درب جلو چپ پایين

لوالی درب عقب چپ پایين

دستگيره شيشه باالبر طوسی

لوالی درب جلو راست باال

لوالی درب عقب راست باال

غربيلک فرمان 141 و 132

لوالی درب جلو راست پایين

لوالی درب عقب راست پایين

X100 غربيلک فرمان

1505137

1505141

1505147

1505138

1505142

1505148

1505139

1505143

1505159

1505140

1505144

1505160
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ـط
ق

لچکی بيرونی آئينه چپآئينه تاشو کامل چپآئينه تاشو کامل راستآئينه برقی کامل چپ و راست
1505149150515515051501505152

آئينه وسط
2105047
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مخزن شيشه شوی انژکتوری

سيم درب موتور

سيم درب صندوق عقب

شيشه شوی کامل انژکتوری

تيغه برف پاک کن

گل پخش کن عقب راست

قاب دور ساعت

قاب زیر باطری

گل پخش کن عقب چپ

درب مخزن شيشه شوی

بازویی برف پاک کن

گل پخش کن جلو چپ

1501019

1502116

1505054

1501020

1505006

1505056

1501053

1505023

1505057

1501070

1505050

1505083

ت
ینا

زی
و ت

ه 
دن

ت ب
عـا

ـط
ق
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چشمی شيشه شوی

کاور گلگير جلو چپ

قفل درب جلو راست جدید

گل پخش کن عقب چپ 111

کاور مخزن شيشه شوی انژکتوری

قفل درب جلو چپ جدید

گل پخش کن عقب راست 111

الستيک آب بندی موتور شيشه شوی

قفل درب عقب چپ جدید

کاور گلگير جلو راست

قاب زیر پالک

قفل درب عقب راست جدید

1505092

1505121

1505025

1505095

1505153

1505026

1505096

1505156

1505027

1505120

2105033

1505028

ت
ینا

زی
و ت

ه 
دن

ت ب
عـا

ـط
ق
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قفل درب جلو راست قدیم

قفل صندوق عقب

نوار درب جلو چپ

قفل درب جلو چپ قدیم

قفل درب موتور 132

قفل درب عقب چپ قدیم

نوار درب عقب چپ

قفل درب عقب راست قدیم

نوار درب عقب راست

1505029

1505055

1505126

1505030

1505090

1505031

1505124

1505032

1505125

ت
ینا

زی
و ت

ه 
دن

ت ب
عـا

ـط
ق
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نام کاالکد کاال

قطعات موتور و گيربکس

انگشتي 3 ـ 4 چپ سوپاپ با پيچ و مهره1502038

اهرم دو شاخ کالچ1502095

براکت رادیاتور1505154

براکت ليور تعویض دنده1502123

بلبرینگ ته ميل لنگ1502170

1502079RS6304 بلبرینگ بزرگ شفت گيربکس

15020812RS 22/62 بلبرینگ ته شفت ورودي

بلوک سيلندر1502062

پوسته گيربکس1502048

پولک سيلندر پراید1502174

نام کاالکد کاال

پيچ قاب تسمه تایم1505129

پيچ ليور دنده1505111

پينيون دنده کيلومتر1502012

ترموستات 76 درجه1502126

ترموستات ۸2 درجه1502057

1501097AX34 تسمه کولر پراید

15011104pk930 تسمه کولر هيدروليک

خارموشکي بزرگ و کوچک گيربکس1502122

خرطومي هواکش جدید1502197

درب رادیاتور پليمری پراید1502037

رینگ پيستون RIK 075 اصل ژاپن پراید1502183
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نام کاالکد کاال

1502213RIK 4 رینگ پيستون یورو

رینگ پيستون RIK 025 )اصل ژاپن(1502179

رینگ پيستون RIK 050 )اصل ژاپن(1502180

رینگ پيستون استاندارد TP )اصل ژاپن(1502187

رینگ پيستون استاندارد RIK )اصل ژاپن(1502181

سرسيلندر X100 )بنزیني(1502107

1502148)CNG( دو گانه سوز X100 سرسيلندر

1502149)CNG( دوگانه سوز X100 سرسيلندر کامل

سوپاپ1502041

1502192X100 سوپاپ موتور

سوپاپ هواگيري گيربکس1501071

نام کاالکد کاال

سيم کيلومتر کاربراتور )طرح قدیم(1502201

سيم گاز انژکتور1502113

شلنگ سه خم1502189

فالیویل کامل1502006

فنر سوپاپ )طرح قدیم(1502210

فنر سوپاپ یورو 15022094

کاسه نمد جلو ميل لنگ1502185

کاسه نمد ماهک1502205

1502145)Ring sale( گلویی اگزوز پراید

محافظ رادیاتور 1502193131

محافظ رادیاتور 1502203132
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نام کاالکد کاال

ميل سوپاپ طرح یورو 15021774

ميل سوپاپ ساژم1502075

ميل سوپاپ کاربراتوري1502076

ميل گيج1502110

ميل لنگ )با کاسه نمد عقب و جلو(1502204

واشر بغل اگزوز فلزی )سایپایی(  پراید1502172

واشر دیشلي با پين1502206

واشر سرسيلندر )ضخامت 2 ميل(1502061

یاتاقان ثابت 1502090025

یاتاقان ثابت استاندارد1502088

یاتاقان متحرک 1502092050

نام کاالکد کاال

یاتاقان متحرک استاندارد1502089

قطعات برقی

اتوماتيک استارت طرح یوگسالو1501089   

بست سر باطري کامل منفي )شرکتي(2102033   

پمپ داخل درب جلو چپ 1505097131   

چراغ جلو چپ 1505158131   

1505176GTX چراغ جلو چپ

چراغ جلو راست 1505157131

1505175GTX چراغ جلو راست

چراغ خطر چپ 1505191132   

چراغ خطر راست 1505190132
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نام کاالکد کاال

چراغ خطر عقب چپ 131   1505180

چراغ خطر عقب راست 1505179131   

چراغ راهنما بغل گلگير دودي با المپ1505053

چراغ راهنما بغل گلگير سفيد با المپ1505052

چراغ راهنما پارک چپ 1505206141

چراغ راهنما پارک چپ1505184141

چراغ راهنما پارک راست 1505183141

چراغ راهنما پارک راست 1505205141

1505182GTX چراغ راهنما چپ

چراغ راهنما داخل سپر جلو پرشيایي زرد1505070

1505181GTX چراغ راهنما راست

نام کاالکد کاال

دستگاه شيشه باالبر چپ پراید طرح زانتيایی1501116

دستگاه شيشه باالبر راست پراید 1501115
طرح زانتيایی

دستگاه شيشه باالبر راست1501001

رله فالشر1501114

1501026UFO رله فالشر

رله فن انژکتور1501025

1501028UFO رله فن دوقلو

1501027UFO رله فن سه قلو

1501111CNG رله فن کاربراتور

رله قفل مرکزی طرح جدید پراید 1501100132

ساعت1501030
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نام کاالکد کاال

ساعت دیجيتال 1501054132

ساعت نور سفيد1501076

سنسور روغن ترمز قدیم1501087

سوکت پرچمي چراغ جلو2101058

سوکت تبدیل پمپ بنزین )رله سه قلو(1501105

سوکت چراغ پارک1501106

سوکت چراغ جلو2101060

سوکت فن دو دور1501104

سوئيچ کالچ با مهره پراید1501108

سوئيچ استارت کامل1501102

سوئيچ الي درب1501082

نام کاالکد کاال

کليد شيشه باالبر دو پل 1501056132

کليد شيشه باالبر ـ طرح پژو1501009

کليد شيشه باالبر دو سمت اتوماتيک1501033

مغزی سویچ استارت1501085

موتور شيشه شوی1501099

موتور شيشه شوي سيم کوتاه1501109

سویيچ )مهره( استپ ترمز1501048

سویيچ )مهره( دنده عقب1502119

فشنگی 75 درجه سبز کاربراتور1501092

 فشنگی 91 درجه کاربراتور1501113

ميکروسویيچ صندوق عقب و ترمز دستي2101063
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نام کاالکد کاال

سيستم مدیریت موتور

پتانسيومتر طرح جدید زیمنس1501003

پمپ بنزین انژکتور دوگانه سوز1501059

پمپ بنزین تکي1501015

دریچه گاز کامل ساژم2102068

سنسور اکسيژن2101062

1501080ROA سنسور اکسيژن زیمنس

سنسور دور موتور ساژم1501081

سنسور ضربه1501107

سوزن انژکتور ساژم1502182

سوزن انژکتور کنتينانتال2102047

نام کاالکد کاال

شناور انژکتور1501023

شير برقی کانيستر2101073

1502200CNG فيلتر بنزین پليمري

فيلتر بنزین کاربراتور1502198

کوئل دو قلو با براکت زیمنس1502190

لوله پر کن خرطومي باک 1502194111

لوله پر کن خرطومي باک 1502195132

لوله پر کن خرطومي باک 1502191151

مپ سنسور ساژم1501052

مجموعه حبابگير باک بنزین انژکتور1502152

مجموعه حبابگير باک بنزین کاربراتور 1502151
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نام کاالکد کاال

مجموعه حبابگير بست فلزي هاچ بک1502202

مجموعه شلنگ باک معمولي1505078

مخزن حبابگير1502196

مخزن حبابگير هاچ بک1502199

مهره آب انژکتور ساژم2101068

قطعـات سيستـم تعليـق

بلبرینگ چرخ جلو 10/69349 قدیم1503023

بوش کمک فنر پایيني1503076

پلوس کامل بلند1503034

پيچ اکسل1505116

پيچ و مهره طبق1505194

نام کاالکد کاال

توپي چرخ جلو قدیم1503008

1503048ABS سرپلوس 19 دندانه

سرپلوس 20 دندانه1503032

سرپلوس 24 دندانه ABS پژو 1203056405

سيبک چپوقي جعبه فرمان )CTR کره(1503073

ضربه گير توپي سرکمک1503045

طبق چپ چرخ عقب2104004

طبق چرخ جلو )CTR کره(1503072

کاسه نمد توپي چرخ عقب1502082

کمک فنر جلو چپ روغني1503069

کمک فنر جلو چپ گازي1503067
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نام کاالکد کاال

کمک فنر جلو راست روغني1503068

کمک فنر جلو راست گازي1503066

کمک فنر جلو روغني1503054

کمک فنر عقب روغني1503070

الستيک زیر فنرلول جلو معمولي1503039

الستيک زیر فنرلول عقب معمولي1503038

مجموعه براکت )پایه نگهدارنده( اکسل عقب 1503064
راست پراید

ميل پلوس 19 خار بلند1503062

ميل پلوس 20خار بلند1503031

ميل موجگير وانت1504055151

نام کاالکد کاال

سيستـم ترمـز و فرمـان

اهرم ترمز دستي )تفنگي(1505003

پمپ ترمز کامل1506009

پمپ هيدروليک فرمان یورو 15022074

پيچ جعبه فرمان1505114

پيچ سيلندر ترمز کوتاه1505128

پيچ کمک1503053

جعبه فرمان کامل1503018

جعبه فرمان هيدروليک )شتاب کار(1503071

جعبه فرمان هيدروليک )کد 0320(1503041

غربيلک طوسی پراید1505007
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نام کاالکد کاال

قرقري فرمان )CTR کره(1503074

کاسه چرخ عقب ABS وانت 1506028151

گردگير جعبه فرمان هيدروليک پراید1503063

1506005UNIX لنت جلو

1506008UNIX لنت وکفشک عقب

مخزن هيدروليک فرمان1502105

قطعـات بدنـه و تزیيـنات

ابرویي صندوق عقب 1505059141

آفتابگير پایه پالستيکي چپ طوسي1505167

آفتابگير پایه پالستيکي چپ کرم1505169

آفتابگير پایه پالستيکي راست طوسي1505168

نام کاالکد کاال

آفتابگير پایه پالستيکي راست کرم1505170

آفتابگير پایه فلزي چپ طوسي1505171

آفتابگير پایه فلزي چپ کرم1505173

آفتابگير پایه فلزي راست طوسي1505172

آفتابگير پایه فلزي راست کرم1505174

بست شيلنگ شيشه شوي1501069

بست نگهدارنده باطري1502103

پيچ زاپاس بند1505112

پيچ صندلي1505117

جلو پنجره سفيد 1505209132

جلو پنجره سفيد صبا1505185
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نام کاالکد کاال

جلو پنجره سفيد1505212141

جلو پنجره مشکي 1505207132

جلو پنجره مشکي 1505210141

جلو پنجره مشکي صبا1505186

جلو پنجره نقره اي 1505208132

جلو پنجره نقره اي 1505211141

جلو پنجره نقره اي صبا1505187

جلو پنجره نوک مدادي1505188

جلو پنجره نوک مدادي 1505195132

جلو پنجره نوک مدادي 1505196141

خار جلو پنجره1505069

نام کاالکد کاال

درب داخلي باک2105050

درب داخلي باک بنزین1505033

دستگيره بيروني کامل چپ 131و 1505063132

دستگيره بيروني کامل راست 131و 1505062132

زه درب جلو چپ 1505200131

زه درب جلو راست 1505199131

زه درب عقب چپ 1505202131

زه درب عقب راست 1505201131

زه گلگير چپ1505204131

زه گلگير راست 1505203131

زیر آرنجي با )جا کليدي( جلو چپ 131 و 1505162132



P R I D E

292

نام کاالکد کاال

زیر آرنجي با )جا کليدي( جلو راست1505161
131 و 132

سردنده1505004

سردنده 1505075132

شيشه آیينه چپ1505037

شيشه آیينه راست1505038

فنر لوالي صندوق عقب چپ1505197

فنر لوالي صندوق عقب راست1505198

قاب ستون داخلي چپ1504049

قاب ستون داخلي راست1504050

قاب ستون شيشه عقب )لچکي( چپ1505044

قاب ستون شيشه عقب )لچکي( راست1505043

نام کاالکد کاال

قالپاق1505127

قفل درب موتور1505080

کنسول جلو1505020

گل پخش کن جلو راست قدیم1505082

لچکی راست بيرونی آیينه پراید1505151

لوالي درب موتور چپ1505081

لوالي درب موتور راست1505079

مجموعه مکانيزم 1505100
)بازوئي برف پاکن داخل موتور(

مخزن شيشه شوي با پمپ طرح )کتابي(1501058

مخزن شيشه شوي کتابي1501088

مخزن شيشه شوي کاربراتور1501018

نوار درب جلو راست1505122





سیستم ضد رسقت )ایموبیالیزر(

   نصب این سیستم بر روی خودرها جهت کاهش رسقت از حدود ۱۰ سال گذشته اجباری شد. با وجود این سیستم 

حتی اگر سارق قسمت فلزی سوییچ را هم کپی کند منی تواند خودرو را روشن کند.

این سیستم یک سیستم الکرتونیکی می باشد که از قطعات ذیل تشکیل شده است:

Transponder تگ یا چیپ سوییچ  .۱

Antenna آننت دور مغزی سوییچ  .۲

ICU کنرتل یونیت ایموبیالیزر  .۳

ECU )کنرتل یونیت سیستم موتور )انژکتور  .۴

MIL المپ اخطار  .۵

تگ سوییچ حاوی یک کد امنیتی می باشد و در داخل قسمت پالستیکی سوییچ جاگذاری می گردد.

پس از  قرار دادن سوییچ در مغزی و بازکردن سوییچ، آننت با کمک امواج مغناطیسی کد آن را می خواند و برای یونیت 

ایموبیالیزر ارسال می کند.

TransponderANTENNA
آننت تگ یا پیچ سوییچ
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اگر کد ارسال شده برای یونیت ایموبیالیزر صحیح باشد پیامی برای کنرتل یونیت 

با  و  گردد  ارسال می   )UNLOCK( امنیتی  از حالت  بر خارج شدن  مبنی  موتور 

استارت خوردن موتور روشن می شود.

در صورتی که سوییچ دیگری داخل مغزی قرار گیرد خودرو استارت می خورد ولی 

روشن منی گردد و چراغ اخطار به رسعت چشمک می زند.

در صورت معیوب شدن یا مفقود شدن سوییچ اصلی خودرو، می بایست با مراجعه به تکنسین فنی مجرب و ارائه کد 

سوییچ )کارت مخصوص( اقدام به تعریف کلید جدید منود.

/

5

6

7

8
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دیسک ترمز

دستگيره داخلی درب چپ

چراغ راهنما گلگير چپ

لنت جلو Dina Tech کره

شيشه شوی کامل

چراغ راهنما گلگير راست

شيلنگ ترمز چرخ جلو

قالپاق

سگدست راست

دستگيره داخلی درب راست

ميل نگهدارنده درب موتور

سگدست چپ

2506001

1505065

2505004

2506009

2501002

2505005

2506005

2505002

2503001

1505064

2505003

2503002
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دسته موتور 2

شيلنگ ورودی بخاری

درب سوپاپ

945-4PK تسمه هيدروليک

شيلنگ خروجی بخاری

پمپ بنزین

شيلنگ باال رادیاتور

پوسته کالچ

شيلنگ پایين رادیاتور

واشر درب سوپاپ

2503003

2502003

2502007

2501003

2502004

2501001

2502001

2502005

2502002

2502006
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نام کاالکد کاال

قطعـات موتـور و گيـربکس

جلو پنجره مشکي 2502020132

جلو پنجره مشکي 2502021141

جلو پنجره مشکي صبا2502024

جلو پنجره نقره اي 2502009132

جلو پنجره نقره اي 2502010141

جلو پنجره نقره اي صبا2502026

جلو پنجره نوک مدادي2502016

جلو پنجره نوک مدادي 2502017132

جلو پنجره نوک مدادي 2502008141

خار جلو پنجره2502012

نام کاالکد کاال

درب داخلي باک2502023

درب داخلي باک بنزین2502011

قطعـات برقـی

چراغ مه شکن )بدون المپ( جلو چپ2503008

چراغ مه شکن )بدون المپ( جلو چپ2505010

چراغ مه شکن )بدون المپ(  جلو راست2505009

درب باک داخلي )بند دار(2505017

رله سوزني2101075

2501007ABS سنسور چرخ جلو

2501009ABS سنسور چرخ عقب

شاسي الي درب جلو2501010

شاسي الي درب عقب2501011
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نام کاالکد کاال

سيستـم مدیـریت موتـور

سوزن انژکتور کنتينانتال2102047

فيلتر بنزین با براکت2502019

کوئل دو قلو با براکت2502013

لوله پر کن خرطومي باک2502018

قطعـات سيسـتم تعليـق

2504002ABS توپي چرخ عقب چپ

2504001ABS توپي چرخ عقب راست

توپي سر کمک چپ )با بلبرینگ(2503009

توپي سر کمک راست )با بلبرینگ(2503010

تورشن بار2504003

نام کاالکد کاال

دسته موتور 25030051

دسته موتور 25030043

سگدست چپ طرح جدید2503008

سگدست راست طرح جدید2503007

طبق چرخ جلو چپ2503016

طبق چرخ جلو راست2503015

الستيک زیر فنرلول عقب2503014

ميل کششي )تنشن( چپ2503013

ميل کششي )تنشن( راست2503012

ميل موجگير2503011
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نام کاالکد کاال

سيستـم ترمـز و فرمـان

2506008ABS بوستر ترمز کامل

پمپ هيدروليک فرمان2502025

دیسک ترمز چرخ جلو2506003

شيلنگ هيدروليک فرمان2503006

شيلنگ هيدروليک فرمان تيبا2503006

2506007ABS کاسه چرخ

لنت ترمز چرخ جلو Dina tech )ساخت کره( 2506009

لنت و کفشک عقب2106010

لنت و کفشک عقب )طرح ریویی( 2506004

لنت وکفشک عقب2506004

نام کاالکد کاال

قطعـات بدنـه و تزیيـنات

ابرویي صندوق عقب تيبا2505001

آیينه کامل برقي چپ2505015

آیينه کامل برقي راست2505016

آیينه کامل دستي چپ2505013

آیينه کامل دستي راست2505014

تيغه برف پاکن2505011

دستگيره بيرونی چپ2503007

دستگيره بيرونی راست2505006

فنر صندوق عقب2505018

قاب زیر باطری2505008

مجموعه مکانيزم2505012
 ) بازوئي برف پاکن داخل موتور(
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موتور فن کامل
2401003
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307 موتور فن درب باک بنزین

کنيستر لنت جلو

2401002 2405001

2402005 2406001
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نام کاالکد کاال

آیينه کامل دستي چپ2405004

آبينه کامل دستي راست2405005

درب داخلي باک بنزین2105050

رله سوزني2101075

سوپاپ 240200616

کنيستر ریو2402005

لنت و کفشک عقب2106010

لوله پر کن خرطومي باک2402007

ليور دسته دنده2402001

ميل موجگير چپ2403001

ميل موجگير راست2403002

نام کاالکد کاال

2402003RIO یاتاقان ثابت استاندارد

یاتاقان متحرک استاندارد2402004

2402004RIO یاتاقان متحرک استاندارد
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312

قفل جلو چپقفل عقب راست

دسته موتور چپ )زیر باطری(

رله اتوماتيک

پولی تسمه سفت کن

دسته موتور راست )دو سر پيچ(
18050021805003

1803007

1801001

1802002

1802003
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نام کاالکد کاال

1801001UFO رله اتوماتيک

سوکت چراغ جلو2101060

فيلتر هواي1802007

کليد شيشه باالبر اتو1801003

ميل موجگير1803008
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316

لنت ترمز جلو

آینه دستي راست

کليد شيشه گرمکن

دیسک ترمز

تيغه برف پاکن

فشنگي استپ ترمز

استپر موتور

ميکروسویيچ الي درب

موتور فن

پروانه فن

کليد فالشر

چراغ مه شکن )با المپ(

2206001

2205008

2201004

2206002

2205012

2201005

2202003

2201001

2202005

2202010

2201002

2205005
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دسته موتور شاتوني

گردگير پلوس چرخ )سه گوش(

ABS پلوس چپ

بلبرینگ چرخ جلو

فنرلول جلو

فيلتر هواي

گردگير پلوس سمت گيربکس

ترموستات ۸3 درجه

2202012

2203015

2203002

2203017

2203011

2202007

2203014

2202011
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نام کاالکد کاال

قطعـات موتـور و گيـربکس

پولي تسمه سفت کن2102024

سوپاپ2202013

2202004UNIX پولي ميل لنگ

الستيک منيفولد اگزوز بيضي2202018

الستيک منيفولد اگزوز تخم مرغي2202017

واتر پمپ2202006

واشر سرسيلندر2202009

قطعـات برقـی

اتوماتيک استارت2201013

چراغ خطر چپ2205015

نام کاالکد کاال

چراغ خطر راست2205014

چراغ مه شکن2205001

سنسور فشار روغن هيدروليک 2202015
)بيترون اصل ایتاليا(

کليد شيشه باالبر2201003

سویيچ )مهره( استپ ترمز سوکت سفيد2201012
 )بيترون اصل ایتاليا(

سویيچ )مهره( استپ ترمز سوکت مشکی2201011
 )بيترون اصل ایتاليا(

سویيچ )مهره( دنده عقب )بيترون اصل ایتاليا(2202014

سویيچ )مهره( روغن )بيترون اصل ایتاليا(2201008

سيستم مدیریت موتور

پمپ بنزین کامل داخل باک2201006

فيلتر بنزین2202016

کوئل2202002
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نام کاالکد کاال

قطعات سيستم تعليق

بلبرینگ چرخ عقب 2204002

2203001ABS پلوس کامل راست

2203001ABS )آلمان GKN(  پلوس کامل راست

توپي چرخ جلو2203007

سگدست چپ2203010

سگدست راست2203009

سيبک طبق2203005

سيبک فرمان چپ2203004

سيبک فرمان راست2203003

فنرلول عقب2204001

نام کاالکد کاال

گردگير سمت چرخ2203016

ميل توپي2203008
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نام کاالکد کاال

سيستم ترمز و فرمان

قرقري فرمان2203006

کاسه چرخ عقب2206003

لنت و کفشک عقب2206004

قطعات بدنه و تزیينات

2205006)Renault آرم )فرانسه

آرم قالپاق2205009

آیينه کامل برقی چپ طرح اروپایی2205010

آیينه کامل برقی راست طرح اروپایی2205011

آیينه کامل چپ دستي2205007

پایه مه شکن چپ2205003

نام کاالکد کاال

پایه مه شکن راست2205004

قالپاق2205013

قفل صندوق عقب2205002

نوار دور درب صندوق عقب2205016
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شيلنگ ترمز چرخ عقبشيلنگ ترمز چرخ جلو
1906001

استپر موتور
1902026

1906002

واشر سرسيلندر ضخامت 2 ميليمتر واتر پمپ
1902046 1902044

قاب زیر باطری
1905001

واشر منيفولد دود ضخامت 2 ميليمتر
1902048

پولي سرميل لنگ
1902022
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 سرسيلندر نيم کاربراتور Z24شيلنگ کالچ
1906003

سرسيلندر نيم انژکتور
1902034

1902025
Z24 سرسيلندر کامل انژکتور

1902027
سرسيلندر کامل کاربراتور

1902031
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نام کاالکد کاال

پتانسيومتر1901001

بوستر ترمز کامل1906004

تسمه دینام1901003

سيلندر چپ چرخ جلو1902043

سيلندر راست چرخ جلو1902042

سيلندر چپ چرخ عقب1902040

سيلندر راست چرخ عقب1902041

کوئل دو قلو با براکت1902055

پولي واتر پمپ1902054

واشر سرسيلندر )ضخامت 1/5 ميل(1902045

واشر منيفولد دود )ضخامت 1/5 ميل(1902047

نام کاالکد کاال

واشر درب سوپاپ1902049

درب رادیاتور1902029
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نام کاالکد کاال

بوش پيستون کامل )با رینگ( EDM پژو 1202238405

بوش پيستون EDM پژو 1202239405

بوش پيستون کامل )با رینگ(  تيپ 3 )پيستون تخت( EDM پژو 1602174206

بوش پيستون کامل )با رینگ(  تيپ 3 )پيستون گود( EDM پژو 1602175206

بوش پيستون تيپ 3 )پيستون تخت( EDM پژو 1602176206

بوش پيستون تيپ 3 )پيستون گود( EDM پژو 1602177206

پيستون )با رینگ( تيپ 5)پيستون تخت( استاندارد EDM پژو 1602178206

پيستون )با رینگ( تيپ 5)پيستون تخت( تعميراول )EDM )25 پژو 1602179206

پيستون )با رینگ( تيپ 5)پيستون تخت( تعمير دوم )EDM )50 پژو 1602180206

1402066EF7 سمند EDM پيستون )با رینگ( استاندارد

1402067EF7 سمند EDM  )25( تعمير اول  )پيستون )با رینگ
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نام کاالکد کاال

2202019L90 EDM 1600پيستون)با رینگ( موتور

بوش پيستون کامل )با رینگ( 1802005
EDM زانتيا 1۸00

پيستون)با رینگ( EDM زانتيا 18020081۸00

واشر سرسيلندر استاندارد پژو 405 )تمل(1202254

واشر سرسيلندر تعمير اول پژو 405 )تمل(1202255

واشر سرسيلندر تعمير دوم پژو 405 )تمل(1202256

واشر سرسيلندر تعمير سوم پژو 405 )تمل(1202257

واشر سرسيلندر استاندارد پژو 206 )تمل(1602202

واشر سرسيلندر تعمير اول پژو 206 )تمل(1602203

واشر سرسيلندر تعمير دوم پژو 206 )تمل(1602204

واشر سرسيلندر تيپ 5 پژو 206 )تمل(1602205

نام کاالکد کاال

واشر کامل پژو 405 )تمل(1602258

واشر درب سوپاپ پژو 206 )تمل(1602206

واشر سرسيلندر ضخامت 1/5 ميل پراید 1502214
)تمل(

واشر درب سوپاپ پراید )تمل(1502215

واشر سرسيلندر 1/5 ميل پراید ژاپني 1502216
CHERRY







مشخصات فنی خودروها

نام موتورردیف
حجم موتور
)سی سی(

خودروسيستمتعداد سوپاپ

1XU92000۸پژو 405کاربراتور

2XU7/L31۸00۸SSAT   405 ـ سمند ـ  پارسساژم ـ زیمنس  کروز

3XU7/L41۸00۸7.3بوشELX پارس

4TU31400۸206  تيپ 2ساژم ـ والئو ـ زیمنس

5TU5160016ـ رانابوش7.4.4 و 7.4.5 ـ زیمنس SLX  405 ـ LX 206 تيپ 5 و6 ـ پارس

6EF71700167.4.9سمند ملی ـ دنازیمنس ـ  بوش

پيکان ـ آر دی ـ پيکان وانتساژم1600۸پيکان7

روآ ـ پيکان وانتساژم ـ زیمنس1600۸روآ۸

روآ سال ـ پيکان وانتزیمنس1700۸روآ سال9
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مشخصات فنی خودروها

نام موتورردیف
حجم موتور

)سی سی(
خودروسيستمتعداد سوپاپ 

1B31300۸پرایدساژم – زیمنس - بوش

 2XU7/L41۸00167.3 زانتيا )نسل اول(بوش

3XU102000165.2 زانتيا )نسل دوم(بوش

4TB1500۸تيبازیمنس - بوش

5K4M/690160016تندرزیمنس

6K4M/812200016مگانساژم

7A5D1500016kiaریو




