هحصَالذ تِ الزيي

فْرسر هحصَالذ كارگاُ زَليذي زْراى صٌعر

رديف

309گَشَارُ فٌر هيٌي تَس

1

گَشَارُ فٌر عمة ٍ جلَ جيح شْثاز

2

3Fگَشَارُ فٌر جلَ ٍ عمة زَيَزا لٌذكرٍز

3

2Fگَشَارُ فٌر جلَ ٍ عمة زَيَزا لٌذكرٍز

4

2000گَشَارُ فٌر جلَ ٍ عمة زَيَزا

5

1600گَشَارُ ٍ هيل لاهِ فٌر زَيَزا

6

گَشَارُ فٌر ًيساى رًٍيس

7

)گَشَارُ ٍ هيل لاهِ ًيساى خيكاج (شَكا

8

NISSANگَشَارُ ٍ هيل لاهِ فٌر ًيساى

9

springs Bracket and Support for MAZDA 1600

MAZDA 1600گَشَارُ ٍ هيل لاهِ فٌر هسدا

10

springs Bracket and Support for MAZDA 1000

MAZDA 1000گَشَارُ ٍ هيل لاهِ فٌر هسدا

11

Spring bracket for 309 minibus
spring Bracket - front and rear for Jeep
spring Bracket - front and rear for Toyota Land
Cruisers
spring Bracket - front and rear for Toyota Land
Cruisers
spring Bracket - front and rear for Toyota 2000
springs Bracket and Support for Toyota 1600

springs Bracket and Support for NISSAN

گَشَارُ فٌر خيكاى

12

گَشَارُ فٌر جلَ ٍ عمة خازرٍل

13

گَشَارُ فٌر خيكاى خژٍئي

14

WHEEL DRIVEگَشَارُ فٌر زَيَزا جيح كالسكِ اي

15

لاهِ سر فٌر عمة زَ خالي كاهيًَر ايسَزٍ چذًي چح ٍ راسر

16

Spring bracket for ISUZU

ISUZUٍگَشَارُ فٌر عمة كاهيًَر ايسَز

17

Spring bracket for ISUZU

NKRٍگَشَارُ ٍ هيل لاهِ جلَ كاهيًَر ايسَز

18

92گَشَارُ فٌر زَيَزا هذل

19

309لاهِ زَخالي فٌر هيٌي تَس

20

309لاهِ جلَ خاشسري هيٌي تَس

21

309 خايِ جلَ دسسِ فٌر عمة, لاهِ كف زخر هيٌي تَس

22

هيل لاهِ خازرٍل گريس خَر دار ٍ ًَن زيس فشٌگي

23

گَشَارُ فٌر جلَ ٍ عمة هيٌي تَس ّيًَذاي

24

گَشَارُ فٌر جلَ ٍ عمة كاهيًَر ّيًَذاي

25

لاهِ ثاتر عمة كاهيًَر ّيًَذاي

26

گَشَارُ هچي لاهِ ثاتر ّيًَذاي

27

2000 هيل لاهِ جلَ ٍ عقب فٌر زَيَزا

28

هيل لاهِ جلَ دسسِ فٌر جلَ هيٌي تَس ٍ كاهيًَر ّيًَذاي

29

BF2هيل لاهِ فٌر لٌذكرٍز

30

3Fهيل لاهِ فٌر جلَ ٍ عمة لٌذكرٍز

31

لاهِ سادُ ٍ تَش دار جيح

32

1600زير فٌري زَيَزا

33

2000كفي هَج گير چح ٍ راسر زَيَزا

34

Spring bracket for PAYKAN
spring Bracket - front and rear for PATROL
Spring bracket for PAYKAN Peugeot
Spring bracket for WHEEL DRIVE

Spring bracket for Toyota92
FRONT SPRING BRACKET - REAR
Front support for minibus
Support flat bottom - front base spring rear for
minibus
springs Bracket for PATROL
spring Bracket - front and rear for Hyundai
minibus
spring Bracket - front and rear for Hyundai truck
rear springs fixed support for Hyundai truck

spring support - front and rear for Toyota 2000
Front support - front springs trucks and minibuses
Hyundai
Spring Support Land Cruisers BF2
spring support rear for Toyota Land Cruisers 3F
spring support for Jeep
The following Spring for Toyota 1600
floor left and right wave
Under the spare chassis for Toyota 2000

رديف

فْرسر هحصَالذ كارگاُ زَليذي زْراى صٌعر

35

رٍتٌذُ ضخين جيح ًاٍداًي سَراخ11

36

رٍتٌذُ سَراخ  14جيح  8 ٍ 6 ,هيليوسري

37

رٍتٌذُ سادُ جلَ لٌذرٍر  8 ٍ 7هيليوسري

38

رٍتٌذُ رزٍُ دار لٌذرٍر 8 , 10هيليوسري

39

رٍتٌذُ ٍاشر دار لٌذرٍر(ًاف كَزاُ) 10ٍ8هيليوسري

40

رٍتٌذُ تَش دار ٍ رزٍُ دار لٌذرٍر  10ٍ8,هيليوسري

41

رٍتٌذُ عمة لٌذرٍر تسرگ سادُ ٍ رزٍُ دار

42

رٍتٌذُ تسر كرخي سَراخ 18.5ٍ16.5دٌِّ  8 ٍ 6 , 6/5هيليوسري

43

رٍتٌذُ تسر كرخي سَراخ 16.5دٌِّ 7.5

44

رٍتٌذُ تسر كرخي سَراخ  20/5دٌِّ 10ٍ 9 ٍ 8

45

رٍتٌذُ تسر كرخي سَراخ  23/5دٌِّ 10ٍ 9 ٍ 8

46

رٍتٌذُ تسر كرخي سَراخ 15ٍ14ٍ13دٌِّ 8 ٍ 7 ٍ 6

47

رٍتٌذُ ًاٍداًي جلَ هَجگير هيٌي تَس

48

هيل هَج گير لٌذكرٍز ٍ زَيَزا2000

49

ضرب گير طثك چح ٍ راسر زَيَزا

50

هْرُ شفر گيرتكس ٍ كاج چرخ زراكسَر

51

دسسگيرُ عمة ٍاًر زَيَزا 1600

52

دسسگيرُ عمة ٍاًر لٌذكرٍز2f

53

دسسگيرُ عمة ٍاًر لٌذكرٍز3f

54

دسسگيرُ عمة ٍاًر زَيَزا 2000

55

ٍاشر سَراخ 30.5 ٍ 26.5

56

تسر چاكٌر زَيَزا لٌذكرٍزF3

57

تسر اگسٍز شوارُ 1-3/4 ٍ 1/5

58

تسر اگسٍز شوارُ 2.5 ٍ 2

59

تسر شوارُ 4

60

تسر هٌثع اگسٍز عصائي خيكاى

61

كاج سگذسر لالداق تلٌذ ٍ كَزاُ شْثاز

62

ٍسائل حاللي سگذسر ٍ كاسِ ًوذ جيح

63

هْرُ فَل چاكٌر خين دار ٍ سادُ سيورغي

64

ٍاشر خرُ اي (خَرشيذي ) سيورغ

65

ٍاشر فَل  16سَراخ سيورغ

66

ٍاشر سگذسر سَراخ 22

67

ٍاشر فَل جلَ ٍ عمة جيح

68

ٍاشر چٌگكي تٌس خاٍر ٍ هيٌي تَس

هحصَالذ تِ الزيي

رديف

فْرسر هحصَالذ كارگاُ زَليذي زْراى صٌعر

69

كرخي چْار شاخ گارداى جيح  ٍ 8كرخي شَرلر 10

70

خيچ دٍ سرُ  12هيليوسري

71

كرخي الَازَر شوارُ  12رٍل فرم

72

كرخي الَازَر شوارُ  14رٍل فرم

73

كرخي الَازَر شوارُ  16رٍل فرم

74

كرخي الَازَر شوارُ 18

75

كرخي الَازَر شوارُ 20

76

كرخي دسسِ فٌر فَالدي در سايس ّاي گًَاگَى

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

هحصَالذ تِ الزيي

