
1400خرداد         ***      "بر اساس کد کاال"لیست محصوالت صنایع خودرویی دوستان  
میزان مصرفی بودن کاالتعداد در کارتننام کاالکد کاال

***DOOSTAN30-  درجه 120شیلنگ بنزین رفت ریل سوخت سوکت 16606301

***DOOSTAN14-(صبا)مجموعه پنل بخاري پراید کاربراتوري166067216

***DOOSTAN30- کولر پراید کاربراتوريACکلید 166067217

**DOOSTAN40- فیلتربنزین مزدا 16602002

*DOOSTAN15-شیلنگ بخاربنزین مزداکارا کوتاه دوسر سوکت16602003

*DOOSTAN15-شیلنگ بنزین رفت از باک تا صافی مزدا کارا16602004

*DOOSTAN15-شیلنگ بنزین برگشت ازریل سوخت تا باک مزدا کارا16602005

*DOOSTAN15-شیلنگ بخار بنزین از کنیستر تا شیر برقی مزداکارا16602006

*DOOSTAN15-شیلنگ بخاربنزین مزدا کارا بلند16602007

*DOOSTAN15-شیلنگ بنزین رفت از فیلتر تاریل سوخت مزدا کارا16602008

*DOOSTAN15-شیلنگ  بخاربنزین از منبع انبساط تا کنیسترمزدا کارا16602009

*DOOSTAN6-پمپ  بنزین مزدا کارا کامل 16602011

*DOOSAN15-شیلنگ بنزین رفت از پمپ به صافی وانت کارا دوکابین 16602012

*DOOSTAN20-شیلنگ بنزین برگشت از صافی به پمپ مزاد کارا دوکابین 16602013

*DOOSTAN15_شیلنگ بنزین از صافی تا سینی جلو وانت کارا تک کابین16602014

*DOOSTAN15-شیلنگ بنزین ریل سوخت وانت کارا تک کابین دوسر سوکت 16602015

*DOOSTAN10 - 2145680شیلنگ بخاربنزین مزدا  تک کابین کارا16602016

*DOOSTAN20 - 2245670شیلنگ بخاربنزین مزدا  دوکابین کارا16602017

*DOOSTAN15 - 2145670شیلنگ بخار بنزین مزدا تک کابین کارا16602018

*DOOSTAN10 - 2145660شیلنگ بخاربنزین وانت  تک کابین کارا16602019

*DOOSTAN20 - 2145650شیلنگ بخار بنزین مزدا  تک کابین کارا16602020

*DOOSTAN15 - 2145710-شیلنگ بخاربنزین مزدا  تک کابین کارا16602021

*DOOSTAN20 - 2145690شیلنگ بخاربنزین مزدا تک کابین کارا 16602022

*DOOSTAN10 - 2145610شیلنگ بنزین مزدا تک کابین کارا 16602023

*DOOSTAN10- مزدا  تک کابین کارا 21445640شیلنگ بنزین 16602024

*DOOSTAN15-شیلنگ بنزین ریل سوخت مزدا کارا دوکابین 16602025

**DOOSTAN14-(فیش برنجی)2000وایر شمع مزدا وانت 16602026

**DOOSTAN14-(فیش برنجی)1800وایر شمع مزدا وانت 16602027

**DOOSTAN15-شیلنگ هیدرولیک دوقلو ریو16603002

**DOOSTAN30-شیلنگ باال رادیاتور ریو 16603003

**DOOSTAN35-شیلنگ پایین رادیاتور ریو 16603004

**DOOSTAN-EPDM25شیلنگ بخاري بدون روکش ریو16603005

**DOOSTAN-EPDM30شیلنگ بخاري روکشدار ریو 16603006

**DOOSTAN58-درب رادیاتور ریو16603007

**DOOSTAN30- واشر درب سوپاپ ریو 16603008

**DOOSTAN32-ترموستات ریو16603009

**DOOSTAN8- پمپ بنزین کامل ریو 16603010
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***DOOSTAN32- بوش طبق ریو 16603011

***DOOSTAN14-(فیش برنجی)وایر شمع ریو16603012

**DOOSTAN-گردگیر پلوس سمت چرخ ریو 16603013

**DOOSTAN-گردگیر پلوس سمت گیربکس ریو 16603014

**DOOSTAN-MVM-X3325-شیلنگ باال رادیاتور 16604000

**DOOSTAN-MVM- X3325-شیلنگ پایین رادیاتور16604001

**DOOSTAN-MVMX3330-شیلنگ ورودي رادیاتور بخاري 16604002

**DOOSTAN-X3335-شیلنگ خروجی رادیاتوربخاري16604003

**DOOSTAN-MVM550-53030-شیلنگ باال رادیاتور 16604005

**DOOSTAN-MVM550-53035-شیلنگ پایین رادیاتور 16604006

**DOOSTAN-MVM31525-شیلنگ باال رادیاتور 16604007

**DOOSTAN-MVM31540-شیلنگ ورودي رادیاتور بخاري 16604009

**DOOSTAN-MVM31525-شیلنگ خروجی رادیاتور بخاري 16604010

*DOOSTAN8- کاملMVM 530پمپ بنزین 16604011

DOOSTAN-(گرد) سمت چرخMVM110گردگیر پلوس 16604012

*DOOSTAN -(خاردار) سمت گیربکسMVM110گردگیر پلوس 16604013

*DOOSTAN -(گرد) سمت چرخ قدیمMVM 315گردگیر پلوس 16604014

*DOOSTAN -(قدیم خاردار) سمت گیربکس MVM315گردگیر پلوس 16604015

*DOOSTAN-(گرد) سمت چرخ جدیدMVM315گردگیر پلوس 16604016

*(خاردار)  سمت گیربکس جدیدMVM315گرد گیر پلوس 16604017

*DOOSTAN-(خاردار)  سمت چرخ MVM530گردگیر پلوس 16604018

*DOOSTAN-(گرد) سمت گیربکسMVM530گردگیر پلوس 16604019

*DOOSTAN -(گرد) سمت چرخMVMX33گردگیر پلوس 16604020

*DOOSTAN-JAC5-مپ سنسور 16604021

*DOOSTAN15-520دسته موتور باال راست لیفان 16604022

**DOOSTAN14-(فیش برنجی) چهار سیلندر گیربکس اتوماتیک MVM110وایر شمع 16604023

**DOOSTYAN-(فیش برنجی ) چهار سیلندر گیربکس معمولیMVM110وایر شمع 16604024

**DOOSTAN-(فیش برنجی) سه سیلندر MVM110وایر شمع 16604025

**DOOSTAN- فیش برنجیMVM520-530-X33وایر شمع 16604026

*DOOSTAN-MVM110مهره آب 16604027

*DOOSTAN-MVM315مهره آب 16604028

*DOOSTAN-(خاردار) سمت گیربکس MVM X33گردگیر پلوس 16604029

*DOOSTAN-(گرد)سمت چرخJAC5گردگیر پلوس 16604030

*DOOSTAN-(خاردار) سمت گیربکس JAC5گردگیر پلوس 16604031

*DOOSTAN-(گرد) سمت چرخ620گردگیر پلوس لیفان 16604032

*DOOSTAN-(خاردار) سمت گیربکس620گردگیر پلوس لیفان 16604033

*DOOSTAN-X60پمپ بنزین کامل لیفان 16604034

**DOOSTAN-  سمت چرخ X60گردگیر پلوس لیفان 16604035
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**DOOSTAN- سمت گیربکس X60گردگیر پلوس لیفان 16604036

***DOOSTAN15- شیلنگ بنزین برگشت زیر اتاق اینتانک پیکان 16606101

***DOOSTAN15- شیلنگ بنزین رفت زیر اتاق اینتانک پیکان 16606102

**DOOSTAN15- شیلنگ بنزین رفت از باک تا پمپ این الین 16606103

***DOOSTAN30- شیلنگ بنزین رفت از صافی به ریل سوخت این الین 16606104

***DOOSTAN20- شیلنگ بنزین رفت از باک تا صافی پیکان 16606105

***DOOSTAN25شیلنگ بنزین رفت و برگشت ریل سوخت پیکان اینتانک 16606106

**DOOSTAN15- شیلنگ بنزین رفت از پمپ به صافی این الین پیکان 16606107

**DOOSTAN15- شیلنگ برگشت از ریل سوخت تا پمپ این الین پیکان 16606108

*DOOSTAN35- شیلنگ بنزین برگشت از صافی تا باک اینتانک پیکان 16606109

***DOOSTAN15- شیلنگ بنزین رفت زیر اتاق وانت باردو 16606110

***DOOSTAN- فولی سر میلنگ پیکان 166061100

***DOOSTAN- واشر کله گاوي پیکان 166061101

***DOOSTAN-واشر سینی جلو پیکان اونجر166061102

***DOOSTAN-فولی واتر پمپ پیکان 166061103

***DOOSTAN-فولی دینام پیکان 166061104

***DOOSTAN -(نري)سوکت حسگر دریچه گاز پیکان 166061105

***DOOSTAN-(مادگی)سوکت حسگر دریچه گاز پیکان 166061106

***DOOSTAN-(نري)سوکت شش خانه 166061107

***DOOSTAN -(مادگی)سوکت شش خانه 166061108

***DOOSTAN-سوکت چراغ خطر عقب پیکان 166061109

**DOOSTAN20- شیلنگ بنزین برگشت از صافی تا باک وانت باردو16606111

***DOOSTAN-نري (گتراگ)سوکت مهره دنده عقب پیکان 166061110

***DOOSTAN-سوکت حسگر کیلومتر و قطع کن بنزین پیکان 166061112

***DOOSTAN-90سوکت مپ سنسور پیکان انژکتور و تندر 166061115

***DOOSTAN-(نري)سوکت شش خانه پمپ بنزین پیکان انژکتور166061116

***DOOSTAN-(مادگی)سوکت پمپ بنزین پیکان انژکتور 166061117

***DOOSTAN-سوکت المپ گازي بدون سیم 166061119

***DOOSTAN20- شیلنگ بنزین ریل سوخت وانت باردو16606112

***DOOSTAN-(نري و مادگی باهم) خانه 2سوکت 166061120

***DOOSTAN-مپ سنسور پیکان انژکتور قدیم 166061121

*DOOSTAN10- شیلنگ کنیستر بنزین زیر اتاق وانت باردو 16606113

*DOOSTAN30- شیلنگ بخار بنزین از کنیستر به شیر برقی وانت 16606114

*DOOSTAN20- شیلنگ بخار بنزین از کنیستر به زیر اتاق وانت باردو 16606115

*DOOSTAN50- شیلنگ بخار بنزین خرطومی از شیر برقی به دریچه گاز باردو 16606116

*DOOSTAN- لوله گلویی کامل پیکان انژکتوري 16606117

*DOOSTAN40- شیلنگ بنزین رفت از صافی تا کاربراتور پیکان 16606118

*DOOSTAN20- شیلنگ بنزین رفت از باک تا پمپ بنزین پیکان کاربراتور 16606119
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*DOOSTAN20- شیلنگ بنزین برگشت از کاربراتور به باک پیکان کاربراتور 16606120

**DOOSTAN20- مجموعه لوله هاي خرطومی درجه داخل باک پیکان انژکتوري 16606121

***DOOSTAN - SBR50شیلنگ باال رادیاتور پیکان اونجر 16606122

***DOOSTAN-EPDM40شیلنگ باال رادیاتور پیکان اونجر16606122-1

***DOOSTAN - SBR50- شیلنگ پایین رادیاتور پیکان اونجر 16606123

***DOOSTAN-EPDM40شیلنگ پایین رادیاتور پیکان اونجر16606123-1

***DOOSTAN - SBR35- شیلنگ  بخاري راست پیکان اونجر 16606124

***DOOSTAN - SBR35- شیلنگ بخاري کج  پیکان اونجر 16606125

***DOOSTAN - SBR100- شیلنگ  شیر بخاري پیکان 16606126

***DOOSTAN - SBR30- شیلنگ بخار روغن عصایی پیکان 16606127

***DOOSTAN - SBR50- شیلنگ بوستر پیکان 16606128

***DOOSTAN40- لوله خرطومی هواکش پیکان انژکتوري کوچک 16606129

***DOOSTAN - SL9615- دسته سیم سوزنهاي انژکتور 16606130

***DOOSTAN - S200015- دسته سیم سوزنهاي انژکتور 16606131

***DOOSTAN40- درب فیلتر هواکش پیکان انژکتوري 16606132

**DOOSTAN15 - 59مهره روغن پیکان 16606133

**DOOSTAN10- لوله کائوچویی سر هواکش پیکان انژکتوري 16606134

***DOOSTAN15- وانت باردو  - ROAدسته سیم منی فولد 16606135

***DOOSTAN50- شیلنگ بخار روغن پیکان یکسر خم 16606136

***DOOSTAN50- شیلنگ بخار روغن پیکان دوسرخم 16606137

***DOOSTAN50- شیلنگ بخار روغن یکسر گشاد پیکان 16606138

**DOOSTAN - SBR25- لوله گلویی باک وانت 16606139

**DOOSTAN12- کنیستر بخاربنزین  وانت مستطیلی16606140

**DOOSTAN10- مجموعه منبع انبساط وانت باردو کامل16606141

**DOOSTAN20-  ریل سوخت پیکان اینتانک16606142

**DOOSTAN20- وانت آریسان- ریل سوخت روا 16606143

***DOOSTAN8- پمپ بنزین  کامل وانت باردو  هد پلیمري16606144

***DOOSTAN8- پمپ بنزین کامل وانت باردو هد فلزي 16606145

***DOOSTAN18- لوله خرطومی هواکش پیکان انژکتوري بزرگ 16606146

***DOOSTAN50- شیلنگ ترمز چرخ جلو پیکان 16606147

***DOOSTAN50-شیلنگ ترمز چرخ عقب پیکان 16606148

***DOOSTAN60-درب رادیاتور پیکان 16606149

***DOOSTAN40- اورینگ درجه داخل باک پیکان انژکتوري 16606150

***DOOSTAN-NBR40اورینگ درجه داخل باک پیکان وانت باردو 16606151

***DOOSTAN25- مهره آب پیکان سه فیش سرسبز 16606152

***DOOSTAN25- فیش سرسبز  بدنه سفید3مهره آب پیکان انژکتوري 16606152-1

***DOOSTAN6-پمپ بنزین پیکان انژکتور با ریگالتور کامل 16606153

***DOOSTAN100-منجید اگزوز پیکان 16606154
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***DOOSTAN6-پمپ بنزین کامل پیکان انژکتور بدون ریگالتور16606155

**DOOSTAN20- پایه آهنی هواکش موتور پیکان و آردي انژکتوري 16606156

***DOOSTAN25-مهره دنده عقب پیکان 16606158

**DOOSTAN15-مجموعه نشانگر درجه داخل باک پیکان16606159

*DOOSTAN50- شیلنگ ورودي و خروجی پمپ ترمز پیکان آذین تنه 16606160

***DOOSTAN50-بست  فنري شیلنگ بنزین انژکتوري16606161

***DOOSTAN50-(16-8)بست شیلنگ بنزین انژکتوري16606162

**DOOSTAN- واشر بغل اگزوز اونجر پیکان 16606163

**DOOSTAN70- واشر درب سوپاپ یک تیکه چوپ پنبه پیکان 16606164

**DOOSTAN150- رو پیکان 2واشر ترموستات آونجر 16606165

**DOOSTAN100- واشر گلویی دوبل اونجر آجدار اگزوز پیکان  16606166

**DOOSTAN50-  رو چوب پنبه پیکان 2واشر کارتل 16606167

***DOOSTAN-بست واشر گلویی اگزوز پیکان 16606168

***DOOSTAN40-شیربخاري پیکان با اورینگ 16606169

***DOOSTAN10 - ( سانتی 90 )شیلنگ شیشه شوي پیکان 16606170

***DOOSTAN24-2.2نوار ماهوتی دور شیشه پیکان قواره 16606171

***DOOSTAN25-نوار دور درب جلو پیکان16606172

***DOOSTAN25-نوار دور درب عقب پیکان16606173

***DOOSTAN25-نوار دور صندوق عقب پیکان16606174

***DOOSTAN32-سنسور کیلومتر پیکان انژکتور16606175

***DOOSTAN25-مهره آب پیکان سرآبی دو فیش 16606176

***DOOSTAN60- مخزن شیشه شوي پیکان کاربراتوري 16606177

***DOOSTAN60- مخزن شیشه شوي پیکان انژکتوري با لوله گلویی 16606178

***DOOSTAN- طبق چرخ جلو پیکان و آردي 16606179

***DOOSTAN-دنده برنجی کامل گیربکس پیکان16606180

***DOOSTAN40- زبانه قفل صندوق عقب پیکان 16606181

***DOOSTAN25-زبانه قفل کاپوت پیکان 16606182

***DOOSTAN15- پیکان  (با پیم و واشر دیشلی و میل)لوازم دیشلی کامل16606183

***DOOSTAN70-الستیک تعادل پیکان 16606184

***DOOSTAN100-پیکان (موجگیر)الستیک چاکدار16606185

***DOOSTAN20- قفل کاپوت پیکان 16606186

***DOOSTAN20-قفل صندوق عقب پیکان 16606187

***DOOSTAN36-دسته موتور پیکان بهینه بدون پایه آهنی16606188

***DOOSTAN12-دسته موتور پیکان بهینه با پایه آهنی 16606189

***DOOSTAN30-دسته گیربکس پیکان 16606190

***DOOSTAN-میل دیشلی پیکان 16606191

***DOOSTAN-گردگیر کمک جلو پیکان و آردي 16606192

***DOOSTAN14-فیش برنجی -(آریسان-روآ)وایر شمع پیکان انژکتور16606193
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***DOOSTAN14-(فیش برنجی)وایر شمع پیکان کاربراتوري16606194

***DOOSTAN35- بست آهنی میل موجگیر پیکان 16606195

***DOOSTAN- پر شرکتی 5پروانه فن پیکان 16606196

***DOOSTAN-  درجه 78ترمو ستات پیکان 16606197

***DOOSTAN- درجه 74ترموستات پیکان 16606198

***DOOSTAN-  درجه 82ترموستات پیکان 16606199

**DOOSTAN20- شیلنگ بنزین رفت از باک تا صافی اینتانک 16606201

**DOOSTAN20- شیلنگ بنزین برگشت از صافی تا باک اینتانک 16606202

*DOOSTAN20-شیلنگ بنزین رفت ریل سوخت این الین آردي 16606203

***DOOSTAN15- شیلنگ بنزین رفت زیر اتاق اینتانک آردي 16606204

**DOOSTAN15- شیلنگ بنزین رفت از پمپ به صافی این الین آردي 16606205

***DOOSTAN15- شیلنگ بنزین دوقلو ریل سوخت آردي 16606206

**DOOSTAN25- شیلنگ بنزین برگشت از صافی تا باک روآ 16606207

***DOOSTAN30- شیلنگ بنزین برگشت زیر اتاق اینتانک آردي 16606208

***DOOSTAN10- شیلنگ بنزین رفت زیر اتاق روآیکسر سوکت 16606209

***DOOSTAN20- دو سر سوکت  (آریسان-روآ)شیلنگ بنزین ریل سوخت 16606210

***DOOSTAN15- شیلنگ بنزین رفت سوخت روآ یکسر سوکت 16606211

**DOOSTAN20- شیلنگ بخار بنزین زیر اتاق روآ 16606212

**DOOSTAN20- شیلنگ بنزین رفت و برگشت روي باک آردي سفید 16606213

*DOOSTAN10- شیلنگ بنزین رفت زیر اتاق روآ دو سر سوکت 16606214

*DOOSTAN20- شیلنگ بخار بنزین از کنیستر به زیر اتاق روآ16606215

*DOOSTAN40- شیلنگ بخار بنزین از کنیستر به شیر برقی روآ16606216

*DOOSTAN50- شیلنگ بخار بنزین از شیر برقی به موتور روآ 16606217

*DOOSTAN50- شیلنگ بخار بنزین از کنیستر به هواي آزاد روآ 16606218

*DOOSTAN70- شیلنگ بخار بنزین روي گلویی باک روآ16606219

*DOOSTAN100-  شکل روآ Uشیلنگ بخار بنزین 16606220

*DOOSTAN50- شیلنگ بخار بنزین کنیستر روآ 16606221

***DOOSTAN25-  سال تکی ROAلوله گلویی باک 16606222

**DOOSTAN10- مجموعه گلویی باک روآ سال کامل 16606223

*DOOSTAN30- شیلنگ بنزین برگشت از ریل سوخت تا سینی جلو آردي  16606224

*DOOSTAN30- شیلنگ بنزین برگشت از بغل صافی تا باک آردي این الین 16606225

**DOOSTAN30- لوله گلویی باک آردي کاربراتوري 16606227

***DOOSTAN-SBR40 (قدیم)شیلنگ باال رادیاتور آردي  معمولی 16606228

***DOOSTAN - EPDM20شیلنگ باال رادیاتور آردي هیدرولیک  16606229

***DOOSTAN-SBR40شیلنگ باال رادیاتور آردي هیدرولیک 16606229-1

***DOOSTAN - EPDM10آریسان  - روآ - شیلنگ پایین رادیاتور آردي  16606230

***DOOSTAN - SBR30آریسان - روآ - شیلنگ پایین رادیاتور آردي 16606230-1

**DOOSTAN10- شیلنگ بنزین زیر اتاق وانت آریسان 16606231
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1400خرداد         ***      "بر اساس کد کاال"لیست محصوالت صنایع خودرویی دوستان  
**DOOSTAN15- شیلنگ بنزین رفت از پمپ به فیلتر وانت آریسان 16606232

**DOOSTAN50- شیلنگ بنزین برگشت از فیلتر به باک وانت آریسان 16606233

***DOOSTAN - SBR50- شیلنگ بخاري کوتاه  آردي 16606234

***DOOSTAN - SBR25- شیلنگ بخاري متوسط آردي 16606235

***DOOSTAN - SBR35- شیلنگ بلند بخاري آردي 16606236

***DOOSTAN32- مهره روغن آردي تک فیش 16606237

**DOOSTAN15- شیلنگ بوستر ترمز وانت آریسان 16606238

***DOOSTAN-ROA70شیلنگ بخار روغن یکسر گشاد16606239

**DOOSTAN12- مجموعه گلویی باک با منبع انبساط روآ 16606240

***DOOSTAN60- کیت اورینگ سوزن انژکتوري روا 16606241

***DOOSTAN25- مهره آب آردي سه فیش سر آبی 16606242

***DOOSTAN25-مهره آب آردي انژکتور سه فیش سر آبی بدنه سفید 16606242-1

**DOOSTAN15- مجموعه گلویی باک وانت آریسان 16606243

**DOOSTAN1-باک بنزین وانت آریسان16606244

***DOOSTAN8-پمپ بنزین کامل  وانت آریسان16606245

**DOOSTAN - ROA15شیلنگ هیدرولیک فشار قوي  16606246

**DOOSTAN - ROA20شیلنگ هیدرولیک فشار ضعیف 16606247

*DOOSTAN40- معمولی ROAشیلنگ بخاربنزین روي گلویی باک 16606248

*DOOSTAN50-شیلنگ بخاربنزین روي باک روآ16606249

*DOOSTAN50-شیلنگ بخاربنزین روي گلویی باک  روآسال 16606250

***DOOSTAN-ROA8پمپ بنزین کامل 16606251

***DOOSTAN25- پراید زیمنس- سوزن انژکتوري روا 16606252

**DOOSTAN40- شیلنگ اوپراتور کولر روآ 16606253

**DOOSTAN25-مجموعه شیلنگ خروجی رادیاتور بخاري  آریسان16606254

***DOOSTAN15-دسته سیم سوزنهاي انژکتور وانت آریسان 16606255

**DOOSTAN25-مجموعه هد پمپ بنزین آردي16606256

**DOOSTAN25-مجموعه هد پمپ بنزین روآ16606257

**DOOSTAN- مجموعه نشانگر درجه داخل باک آردي 16606258

***DOOSTAN25-مهره آب آردي تک فیش 16606259

***DOOSTAN20- مجموعه نشانگر درجه داخل باک روآ 16606260

***DOOSTAN35-وانت آریسان (تکی  )لوله خرطومی گلویی باک 16606261

***DOOSTAN200-گیج روغن وانت آریسان 16606262

***DOOSTAN20- منبع روغن هیدرولیک آردي و روآ 16606263

***DOOSTAN20-هواکش کامل موتور با فیلتر روآ16606264

***DOOSTAN-سنسور وضعیت میل سوپاپ روآ 16606265

***DOOSTAN-سنسور وضعیت میل سوپاپ روآ 16606265

***DOOSTAN - ROA32- سنسور کیلومتر 16606266

***DOOSTAN - ROA32- سنسور کیلومتر 16606266
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1400خرداد         ***      "بر اساس کد کاال"لیست محصوالت صنایع خودرویی دوستان  
***DOOSTAN- سال ROAواشر سر سیلندر 16606267

***DOOSTAN-(عدد5)دنده برنجی گیربکس وانت آریسان16606268

***DOOSTAN-کائوچوي سیم کالج روآ 16606269

***DOOSTAN100-سه راهی آب شیلنگ بخاري آردي و روآ با پیچ هواگیري برنجی 16606270

***DOOSTAN- فولی میلنگ آردي هیدرولیک 16606272

***DOOSTAN- فولی پمپ هیدرولیک آردي 16606273

***DOOSTAN - (زرد)غلطک تسمه سفت کن آردي پایین16606274

***DOOSTAN-کیت پشت چراغ خطر عقب آردي و روآ  چپ 16606275

***DOOSTAN-کیت پشت چراغ خطر عقب آردي و روآ راست 16606276

***DOOSTAN-مپ سنسور وانت آریسان 16606277

***doostan-بست آلومنیومی جعبه فرمان هیدرولیک رو آ و آریسان 16606278

***DOOSTAN20-  اینتانک405شیلنگ بنزین برگشت ریل سوخت16606302

***DOOSTAN30- شیلنگ بنزین رفت ریل سوخت دو سر سوکت اینتانک 16606303

16606304A شیلنگ بنزین رفت از پمپ به صافی زیمنس -DOOSTAN20***

16606304B(بهینه)شیلنگ بنزین رفت از پمپ به صافی - DOOSTAN20***

***DOOSTAN30- شیلنگ بنزین رفت ریل سوخت یکسر رابط 16606305

***DOOSTAN20- شیلنگ بنزین رفت از صافی به زیر اتاق اینتانک 16606306

***DOOSTAN20-  اینتانک 405شیلنگ بنزین رفت از پمپ به صافی 16606307

***DOOSTAN15-  اینتانک 405شیلنگ بنزین رفت زیر اتاق 16606308

***DOOSTAN15- شیلنگ بنزین برگشت زیر اتاق اینتانک 16606309

**DOOSTAN - G815شیلنگ بنزین برگشت زیر اتاق این الین 16606310

**DOOSTAN20 - (سوسماري)2000-405لوله هواکش 166063100

**DOOSTAN25-  شیلنگ بنزین رفت از پمپ به فیلتر سمنددنا 166063101

**DOOSTAN15- شیلنگ بنزین برگشت از صافی به پمپ سمنددنا 166063102

**DOOSTAN25-  شیلنگ بنزین ریل سوخت سمند دنا  166063103

***DOOSTAN50 -(قرمز)405بوش استوانه اي جعبه فرمان166063104

***DOOSTAN50- 405جعبه فرمان (پالنچر )بوش هاللی 166063105

**DOOSTAN25- فیش3سبز EF7استپ زیر پدال سمند 166063106

***DOOSTAN50 - 405بلبرینگ بزرگ تلسکوپی فرمان166063107

***DOOSTAN50  - 405بلبرینگ کوچک تلسکوپی فرمان 166063108

***DOOSTAN12- فیش بیرون با فیلترSLX و 206 و 405مغزي پمپ بنزین 166063109

*DOOSTAN30- شیلنگ بنزین برگشت از صافی تا باک این الین 16606311

***DOOSTAN32 - 405کیت کاسه نمدوپکینگ وخارشیرفرمان 166063110

***DOOSTAN30-  تمام استیل 405کیت واشر گلویی اگزور166063111

***DOOSTAN30 - (واشر استیل  ) 405کیت واشر گلویی اگزوز  166063111-1

***DOOSTAN60 -405بست نگهدارنده شیلنگ بنزین روي قاب میل سوپاپ166063112

***DOOSTAN30 - 405لوله دوقلو فلزي شیرفرمان 166063113

***DOOSTAN20- (مدل جدید)405دیاق تقویتی خودتنظیم زیر باتري166063114
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1400خرداد         ***      "بر اساس کد کاال"لیست محصوالت صنایع خودرویی دوستان  
***DOOSTAN72  -  405قیفی گیربکس 166063115

***DOOSTAN42-قطع کن بنزین انژکتوري 166063116

***DOOSTAN - NBR400 405اورینگ ترموستات 166063117

***DOOSTAN60-  با اورینگ و پیچ هواگیري PPS-405درب ترموستات 166063118

***DOOSTAN60- با اورینگ و پیچ هواگیريPPA-405درب ترموستات 166063118-1

***DOOSTAN -  NBR40 با اورینگ pps- 405سه راهی پشت موتور 166063119

***DOOSTAN-PPA40- با اورینگ 1800-405سه راهی پشت موتور 166063119-1

***DOOSTAN25 - 405شیلنگ بنزین برگشت از صافی تا باک اینتانک 16606312

**DOOSTAN - EF720لوله برگشت روغن 166063120

***DOOSTAN - TU522 405دوشاخه کالچ 166063121

***DOOSTAN-EPDM25-  دوگانه سوز 405شیلنگ بخارروغن خرچنگی 166063122

***DOOSTAN100 - 405لوله روغن ریز سرسیلندر پلیمري  166063123

***DOOSTAN100-  آهنی 2000 -405لوله روغن ریز سرسیلندر 166063123-1

***DOOSTAN70 - 405بوش  پالستیکی ژامبون چرخ عقب 166063124

***DOOSTAN16-  (طرح قدیم کوچک  )  405کنیستر بخار بنزین 166063125

***DOOSTAN16 - (طرح جدید بزرگ  ) 405کنیستر بخار بنزین 166063125-1

**DOOSTAN- XUM15شیلنگ بوستر  پرشیا 166063126

***DOOSTAN - EF720سوپاپ یکطرفه بخار روغن سمند 166063127

***DOOSTAN24 - (بوش) و پرشیا 405ریل سوخت 166063128

***DOOSTAN - VALEO24 و پرشیا  405ریل سوخت 166063129

***DOOSTAN20- شیلنگ بنزین برگشت ریل سوخت این الین 16606313

***DOOSTAN40 -405شیلنگ ترمز چرخ جلو 166063130

**DOOSTAN40 -405شیلنگ ترمز چرخ عقب 166063131

***DOOSTAN15 -405شیلنگ هیدرولیک فشار قوي سوپاپدار166063132

***DOOSTAN1-  هفت درجه قدیم 405باک بنزین 166063133

***DOOSTAN1-  صفر درجه تک فلوتر کامل جدید 405باک بنزین 166063134

***DOOSTAN1-  صفر درجه دو فلوتر کامل جدید 405باک بنزین 166063135

***DOOSTAN20 - (کوچک  ) 405دنده پینیون کیلومتر 166063136

***DOOSTAN50 -(بزرگ  ) 405دنده کیلومتر داخل گیربکس 166063137

***DOOSTAN30- (شرکتی) 405غلطک تسمه سفت کن 166063138

***DOOSTAN-( ژاپنGMBبا بلبرینگ ) 405غلطک هرزگرد دینام 166063138-1

***DOOSTAN60-  زیمنس 405کیت اورینگ سوزن 166063139

***DOOSTAN20-  این الین با سوکت 405شیلنگ بنزین رفت از پمپ به صافی 16606314

***DOOSTAN50  - (ساژم  ) 405کیت اورینگ سوزن 166063140

***DOOSTAN8-  صفردرجه  با ریگالتور 405پمپ بنزین کامل 166063141

***DOOSTAN8-  هفت درجه بدون ریگالتور   405پمپ بنزین 166063142

***DOOSTAN8- هفت درجه با ریگالتور 405پمپ بنزین 166063143

***DOOSTAN25-هفت درجه با اورینگ405مجموعه هد پمپ بنزین166063144
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1400خرداد         ***      "بر اساس کد کاال"لیست محصوالت صنایع خودرویی دوستان  
***DOOSTAN24-صفردرجه 405مجموعه هد پمپ بنزین 166063145

**DOOSTAN8 -83 تا 80 مدل 405درجه داخل باک بدون پمپ 166063146

***DOOSTAN72  - 4 یورو 405درب باک 166063147

**DOOSTAN10- خرطومی  ( با منبع 4یورو  ) 405مجموعه گلویی باک 166063148

**DOOSTAN25- شیلنگ بنزین رفت ریل سوخت این الین16606315

***DOOSTAN12  - (خرطومی  ) بدون منبع 4 یورو 405مجموعه گلویی باک 166063150

**DOOSTAN10- خرطومی  2 یورو 405مجموعه گلویی باک 166063151

***DOOSTAN40- مجموعه شیلنگ شیشه شوي سمند 166063152

***DOOSTAN20 - (دوگانه سوز) X5-405لوله هواکش 166063153

***DOOSTAN - X524 - 405لوله هواکش تک گانه 166063154

***DOOSTAN70 - 405لوله هواکش روي سینی فن 166063155

***DOOSTAN140  - 405 (سشواري  )لوله هواکش  سرخم 166063156

***DOOSTAN60- (سشواري) 405فیلتر اولیه هواکش 166063157

***DOOSTAN105  - 405لوله هواکش چاکدار 166063158

***DOOSTAN - X250 - 405لوله هواکش 166063159

**DOOSTAN15 - 405 با سر شیلنگی مسی G7شیلنگ بنزین 16606316

***DOOSTAN50 -405مهره استپ زیر پدال 166063160

***DOOSTAN16-کامل 405دوشاخه کالچ 166063161

***DOOSTAN60- ته باز وته بسته 405بوش دوشاخه کالچ 166063162

***DOOSTAN48  -405درب رادیاتور 166063163

**DOOSTAN25 -405شیلنگ ریگالتور سوخت 166063164

*DOOSTAN  -  EFG30شیلنگ تخلیه ریگالتور گاز 166063165

*DOOSTAN40- سوکتدار 4یورو 405شیلنگ بخار بنزین روي لوله دوقلو باک 166063166

*DOOSTAN40- سوکتدار 4یورو 405شیلنگ بخاربنزین روي گلوي باک166063167

*DOOSTAN  -  EFG40شیلنگ بوستر 166063168

***DOOSTAN20- درجه 90سوکت بنزین 166063169

**DOOSTAN15- شیلنگ بنزین رفت از صافی به زیر اتاق این الین16606317

***DOOSTAN20-  درجه شیاردار  180سوکت بنزین 166063170

***DOOSTAN20- سوکت بنزین نري شیاردار 166063171

***DOOSTAN20- درجه بدون شیار 180سوکت بنزین 166063172

*DOOSTAN25 - ( سانت8)6رابط شیلنگ بنزین دوسر166063173

*DOOSTAN20  - (سانت15)8رابط شیلنگ بنزین دوسر166063174

*DOOSTAN20  - (سانت15)10یکسر8رابط شیلنگ بنزین یکسر166063175

*DOOSTAN20  - 8درجه دوسر90رابط شیلنگ بنزین166063176

***DOOSTAN - BOSH25 405سوزن انژکتوري کوتاه 166063177

***CEV15-00525-والئو سوکت بیضی405سوزن انژکتوري 166063178

***DOOSTAN32-(تپل)ساژم405سوزن انژکتوري 166063179

***DOOSTAN20- شیلنگ بنزین رفت زیر اتاق زیمنس16606318
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1400خرداد         ***      "بر اساس کد کاال"لیست محصوالت صنایع خودرویی دوستان  
**DOOSTAN25-ِنارنجی  (TU5-405)سوزن انژکتوري 166063180

**DOOSTAN30-405لوله آهنی شیلنگ هیدرولیک فشار ضعیف166063182

*DOOSTAN20-(قدیم) شیلنگی 405شیلنگ بوستر 166063183

***DOOSTAN200-405پیچ هواگیري درب ترموستات166063184

***DOOSTAN40-405درب باک داخلی 166063185

***DOOSTAN50-1800--405درب روغندان 166063186

**DOOSTAN - NBR40با اورینگ 2000-405سه راهی آب پشت موتور 166063188

**DOOSTAN20-(به قبل91) قدیم405شیلنگ اوپراتور کولر 166063189

16606319 Aشیلنگ بنزین برگشت از صافی تا باک زیمنس -DOOSTAN20***

16606319 B شیلنگ بنزین برگشت از صافی به پمپ بهینه -DOOSTAN20***

**DOOSTAN20-(به باال91مدل ) جدید405شیلنگ اوپراتور کولر 166063190

***DOOSTAN20-405مجموعه نشانگر درجه داخل باک 166063191

**DOOSTAN-ELX15شیلنگ بوستر ترمز پرشیا 166063192

***DOOSTAN25-(مدل قدیم)405دیاق تقویتی خود تنظیم زیر باتري 166063193

***DOOSTAN32 - 405مهره روغن 166063194

***DOOSTAN-EF725مهره روغن سمند 166063195

***DOOSTAN32- (بدنه نازک)دوفیش 405مهره آب سرسبز166063196

**DOOSTAN25-  مشکی سه فیش EF7مهره آب سمند 166063197

***DOOSTAN32-  تک فیش سر آبی 405مهره آب 166063198

***DOOSTAN32 - 405مهره دنده عقب 166063199

***DOOSTAN20- شیلنگ بنزین رفت ریل سوخت مدل زیمنس 16606320

***DOOSTAN32- (بدنه کلفت) زیمنس  مشکی 405مهره آب فن 166063200

**DOOSTAN32-دوگانه سوز طوسی405مهره آب 166063201

***DOOSTAN32- سر قهوه اي 405مهره آب فن پژو166063202

**DOOSTAN32 - ( بار3/5) 405ریگالتور فشار سوخت 166063206

**DOOSTAN-EF75شیلنگ هیدرولیک فشار قوي سمند166063207

**DOOSTAN-TU512-405 (طرح قدیم)شیلنگ هیدرولیک فشار قوي166063208

**DOOSTAN10 - ( ایتالیاBITRONبا مهره  ) مدل جدید TU5-405شیلنگ هیدرولیک فشار قوي 166063208-1

***DOOSTAN-TU570-405بوش دوشاخه کالچ 166063209

**DOOSTAN15-  این الین 405شیلنگ بنزین برگشت زیر اتاق 16606321

**DOOSTAN-ELX20شیلنگ بخاري ورودي پرشیا166063210

**DOOSTAN-ELX15شیلنگ ورودي به مبدل روغن گیربکس پرشیا166063211

***DOOSTAN40-  جدید کرم چپ 405دستگیره بخواب صندلی 166063212

***DOOSTAN40- جدید کرم راست 405دستگیره بخواب صندلی 166063213

***DOOSTAN40- جدید مشکی چپ 405دستگیره بخواب صندلی 166063214

***DOOSTAN40- جدید مشکی راست405دستگیره بخواب صندلی 166063215

**DOOSTAN-ELX20شیلنگ بخارروغن عصایی پرشیا166063216

***DOOSTAN50-405میل ماهک کوتاه 166063217
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1400خرداد         ***      "بر اساس کد کاال"لیست محصوالت صنایع خودرویی دوستان  
***DOOSTAN50 -405میل ماهک بلند 166063218

**DOOSTAN25-405دوشاخه تقسیم دنده روي میل تقسیم دنده 166063219

**DOOSTAN15-  این الین 405شیلنگ بنزین رفت زیر اتاق16606322

***DOOSTAN30 -405ماهک تقسیم دنده 166063220

**DOOSTAN20-405پدال گاز 166063221

**DOOSTAN10- مجموعه پدال گاز سمند سورن با پایه 166063222

***DOOSTAN25 - 405کاسه نگهدارنده لیور دسته دنده 166063223

**DOOSTAN-ELX25درب ترموستات پرشیا166063229

**DOOSTAN - ELX15شیلنگ بنزین رفت وبرگشت ریل سوخت 16606323

***DOOSTAN100 - 405منجید اگزوز سمند و 166063231

*DOOSTAN-EF78قیفی اویل پمپ سمند166063232

**DOOSTAN25-(دو فیش)مهره آب سمند دنا و سورن سر سبز166063233

**20-(پروکساید)DOOSTAN-شیلنگ باال رادیاتور سمند دنا166063234

**20-(پروکساید)شیلنگ پایین رادیاتور سمند دنا166063235

***DOOSTAN25-(کلید سه کاره) رزوه داخل405مهره کولر 166063236

***DOOSTAN32-405ترموسویچ قطع فن رادیاتور 166063237

***DOOSTAN60-405دستگیره شیشه باالبر عقب 166063238

***DOOSTAN40-405درب منبع روغن هیدرولیک 166063239

**DOOSTAN30-این الین405شیلنگ بنزین رفت از باک به پمپ 16606324

***DOOSTAN20- با درب405منبع روغن هیدرولیک 166063240

***DOOSTAN70- سیلیکونی 1800-405واشر درب سوپاپ 166063241

***DOOSTAN25-4 یورو405قالب نگهدارنده درب باک 166063242

***DOOSTAN17- ساژم405هوزینگ ترموستات  پژو166063243

**DOOSTAN15- زیمنس 405هوزینگ ترموستات  پژو 166063244

**DOOSTAN25-هوزینگ ترموستات آلومنیومی سمند ملی 166063245

**DOOSTAN45-درب ترموستات سمند ملی آلومنیومی 166063246

***DOOSTAN25 - 405سینی حرارتگیر چدنی اگزوز 166063247

***DOOSTAN25- 4 یورو405سینی حرارتگیر چدنی اگزوز 166063247-1

***DOOSTAN70 - 2000 - 405 ( تکه 4 )واشر بغل اگزوز166063248

**DOOSTAN35 - 405بست آهنی گلویی اگزوز 166063249

***DOOSTAN25-  سوکتی405شیلنگ بوستر ترمز 16606325

***DOOSTAN50 - 2000 - 405واشر درب سوپاپ 166063250

***DOOSTAN60-  قدیم 405اورینگ منی فولد هوا 166063251

***DOOSTAN30-  جدید 405اورینگ منی فولد هوا 166063252

***DOOSTAN80 - 405اورینگ دور بوش پیستون 166063253

***DOOSTAN50-  نسوز 405واشر کارتل 166063254

***DOOSTAN150 - 2000 - 405واشر کاغذي منی فولد هوا 166063255

***DOOSTAN200-  آهنی 405واشر واتر پمپ 166063256
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1400خرداد         ***      "بر اساس کد کاال"لیست محصوالت صنایع خودرویی دوستان  
**DOOSTAN100- واشر بغل اگزوز سمند ملی استیل  166063257

**DOOSTAN150- واشر منی فولد هوا سمند ملی استیل 166063258

**DOOSTAN65- واشر درب سوپاپ سمند ملی 166063259

*DOOSTAN40 - 405شیلنگ بخاربنزین روي باک16606326

**DOOSTAN50- اورینگ پنج تیکه منی فولد هوا سمند ملی 166063260

***DOOSTAN70- ( عددي2)اورینگ اویل ماژو سمند ملی166063261

***DOOSTAN25 - (مدل قدیم)پک کامل اویل ماژور سمند ملی166063262

***DOOSTAN25-(طرح جدید)پک کامل اویل ماژور سمند ملی 166063262-1

*DOOSTAN10-مجموعه شیلنگ تامین خال سمند توربو شارژ166063263

*DOOSTAN20- زیر موتور405میله بلند دسته دنده 166063265

***DOOSTAN40-405لیور دسته دنده 166063266

***DOOSTAN40-405خورشیدي لیور دسته دنده 166063267

***DOOSTAN-EF7100اورینگ واتر پمپ سمند166063268

***DOOSTAN70-405سوپاپ گیربکس 166063269

**DOOSTAN30 - 405شیلنگ بخار بنزین زیراتاق16606327

****DOOSTAN60-405قاب تسمه تایم باالیی 166063270

****DOOSTAN70-405قاب تسمه تایم میانی 166063271

****DOOSTAN80-405قاب تسمه تایم پایینی 166063272

****DOOSTAN75-405قاب زنجیر اویل پمپ 166063273

**DOOSTAN25-405کارتل ته گیربکس 166063274

***DOOSTAN-قاب تسمه تایم باالیی سمند ملی 166063275

***DOOSTAN-سمند ملی(بزرگ)قاب تسمه تایم جلویی166063276

***DOOSTAN20-سمند ملی (کوچک)قاب تسمه تایم پشتی166063277

***DOOSTAN40-درپوش شمع هاي سمند ملی با بست 166063278

****DOOSTAN250- پیچی 405گیج روغن موتور 166063279

*DOOSTAN20- 405شیلنگ بخاربنزین روي گلوي باک16606328

****DOOSTAN200- صاف 405گیج روغن  موتور 166063280

***DOOSTAN60-گیج روغن موتور سمند ملی 166063281

***DOOSTAN10-بست درپوش شمع هاي سمند ملی 166063282

***DOOSTAN80-بست روي قاب تسمه تایم باالیی سمند ملی 166063283

****DOOSTAN20- پیچی 405پروانه فن موتور 166063284

****DOOSTAN20- خاري 405پروانه فن موتور 166063285

***DOOSTAN30- مشکی405تقویت شیشه باالبر 166063286

***DOOSTAN11- ژاپنGMB با پایه و بلبرینگ 405مجموعه تسمه سفت کن دینام 166063287

***DOOSTAN-11(شرکتی) با پایه با بلبرینگ405مجموعه تسمه سفت کن دینام 166063288

***DOOSTAN60-لوله خرطومی واسط هواکش سمند ملی کوتاه166063289

**DOOSTAN20- 405شیلنگ بخاربنزین بلندروي باک16606329

***DOOSTAN70-لوله خرطومی واسط هواکش سمند ملی بلند166063290
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1400خرداد         ***      "بر اساس کد کاال"لیست محصوالت صنایع خودرویی دوستان  
***DOOSTAN9-(طرح بوش)هواکش کامل موتور سمند ملی با فیلتر166063291

***DOOSTAN-(طرح کروز)هواکش کامل موتور سمندملی با فیلتر166063292

***DOOSTAN5-(طرح بوش) با فیلترTU5-405هواکش کامل موتور 166063293

***DOOSTAN5-(طرح کروز) بافیلترTU5-405هواکش کامل موتور 166063294

***DOOSTAN20-405رله دوبل 166063295

***DOOSTAN20-(بهینه شده با غلطک فلزي) با پایه کاملTU5-405تسمه سفت 166063296

***DOOSTAN16-(شرکتی) کاملBمجموعه تسمه سفت کن سمند ملی نوع 166063297

***DOOSTAN-(NPCبلبرینگ )  EF7 سمند Bمجموعه تسمه سفت کن نوع 166063297-1

***DOOSTAN48-(شرکتی با بلبرینگ یک تکه) کاملCمجموعه تسمه سفت کن سمند ملی نوع166063298

***DOOSTAN15-(شرکتی)غلطک هرزگرد سمند ملی شیاردار166063299

**DOOSTAN30-405شیلنگ بخاربنزین بلندزیراتاق16606330

***DOOSTAN16-(شرکتی)غلطک هرزگرد تایم ثابت سمند ملی غلطک کائوچوئی166063300

***DOOSTAN-(غلطک آهنی شرکتی )غلطک هرزرد تایم ثابت سمند ملی 166063300-1

**DOOSTAN-EF725سنسور وضعیت میل سوپاپ سمند166063301

***DOOSTAN16 - (سوکت قهوه اي)-  ساژم 405سنسور دور موتور 166063302

***DOOSTAN25- انژکتور405سنسور وضعیت میل سوپاپ 166063303

***DOOSTAN25-4 انژکتور یورو405سنسور وضعیت میل سوپاپ 166063304

***DOOSTAN20-(مشکی) کروز405سنسور کیلومتر 166063305

***DOOSTAN20- ساژم405سنسور دریچه گاز 166063306

DOOSTAN25-(شاخکدار) زیمنس405سنسور دریچه گاز 166063307

**DOOSTAN12-(شرکتی) کاملAتسمه سفت کن سمند ملی نوع 166063308

***DOOSTAN-( NPCبا بلبرینگ ) EF7  سمندAمجموعه تسمه سفت کن نوع 166063308-1

***DOOSTAN50- چپ 405دستگیره درب بازکن بیرونی 166063309

*DOOSTAN25عصایی   - 405شیلنگ بخاربنزین روي گلویی باک 16606331

***DOOSTAN50- راست405دستگیره درب بازکن بیرونی 166063310

***DOOSTAN25-دستگیره درب بازکن بیرونی سمند چپ166063311

***DOOSTAN25-دستگیره دربازکن بیرونی سمند راست166063312

***DOOSTAN50- چپ405دستگیره درب بازکن از داخل 166063313

***DOOSTAN50- راست405دستگیره درب بازکن از داخل 166063314

***DOOSTAN50-دستگیره درب بازکن از داخل سمند چپ166063315

***DOOSTAN50-دستگیره درب بازکن از داخل سمند راست166063316

***DOOSTAN50- چپ405قاب دور دستگیره درب باز کن از داخل 166063317

***DOOSTAN50- راست405قاب دور دستگیره درب باز کن از داخل 166063318

***DOOSTAN50-قاب دور دستگیره درب بازکن از داخل سمند چپ166063319

***DOOSTAN50- 405شیلنگ خرطومی بخاربنزین ازدریچه گاز به شیربرقی16606332

***DOOSTAN50-قاب دور دستگیره درب بازکن از داخل سمند راست166063320

**DOOSTAN16-مجموعه دستگیره درب بازکن بیرونی سمند دنا جلو چپ با پایه نگهدارنده166063325

**DOOSTAN16-مجموعه دستگیره درب بازکن بیرونی سمند دنا جلو راست با پایه نگهدارنده166063326
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1400خرداد         ***      "بر اساس کد کاال"لیست محصوالت صنایع خودرویی دوستان  
**DOOSTAN16-مجموعه دستگیره درب باز کن بیرونی سمند دنا عقب چپ با پایه نگهدارنده166063327

**DOOSTAN16-مجموعه دستگیره درب بازکن بیرونی سمند دنا عقب راست با پایه نگهدارنده166063328

***DOOSTAN30- چپ بژ405قاب بغل صندلی  جلو 166063329

***DOOSTAN30- راست بژ405قاب بغل صندلی جلو 166063330

**DOOSTAN30- چپ مشکی405قاب بغل صندلی جلو 166063331

***DOOSTAN30 راست مشکی 405قاب بغل صندلی جلو 166063332

***DOOSTAN33-  و پارس 405مخزن شیشه شوي 166063333

***DOOSTAN24- مخزن شیشه شوي سمند و دنا 166063334

***DOOSTAN70 -206سمند و  - 405درب مخزن شیشه شوي 166063335

***DOOSTAN- چشم شیشه شوي سمند دنا 166063336

***DOOSTAN- چشم شیشه شوي سمند بهینه چپ 166063337

***DOOSTAN- چشم شیشه شوي سمند بهینه راست 166063338

***DOOSTAN50-405قاب پالستیکی سر کمک جلو 166063339

***DOOSTAN50-405شیلنگ خرطومی بخاربنزین ازشیربرقی به کنیستر16606334

***DOOSTAN-اهرم کاپوت کش پژو پارس 166063340

***DOOSTAN-اهرم کاپوت کش سمند 166063341

***DOOSTAN-405اهرم کاپوت کش 166063342

***DOOSTAN-ریل اهرم کاپوت کش سمند166063343

***DOOSTAN -405ریل اهرم کاپوت کش 166063344

***DOOSTAN70-405روکش پدال گاز 166063345

***DOOSTAN50-405روکش پدال ترمز 166063346

***DOOSTAN50-405روکش پدال کالچ 166063347

**DOOSTAN18-405محفظه جعبه فیوز سمند و 166063348

***DOOSTAN40-405درب باالیی محفظه جعبه فیوز سمند و 166063349

**DOOSTAN50-405شیلنگ خرطومی بخار بنزین ازکنیستر به شیلنگ زیراتاق16606335

***DOOSTAN50-405درب پایینی محفظه جعبه فیوز سمند و 166063350

***DOOSTAN20-405قاب میل کاپوت 166063351

***DOOSTAN20-قاب میل کاپوت سمند166063352

***DOOSTAN24-بزرگ باال  -  و سمند و پارس405قاب فیلتر هواکش 166063353

***DOOSTAN30- کوچک پایین 405قاب فیلتر هواکش 166063354

***DOOSTAN50-405لوالي درب باک 166063355

***DOOSTAN70-لوالي درب باک سمند166063356

***DOOSTAN- با المپ 405چراغ سقف 166063357

***DOOSTAN-شاسی قفل کن سمند کرم 166063358

***DOOSTAN-شاسی قفل کن سمند مشکی 166063359

*DOOSTAN50-405شیلنگ خرطومی بخاربنزین از کنیستر به هواي آزاد16606336

***DOOSTAN-قاب دور شاسی قفل کن سمند کرم 166063360

***DOOSTAN-قاب دور شاسی قفل کن سمند مشکی 166063361
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1400خرداد         ***      "بر اساس کد کاال"لیست محصوالت صنایع خودرویی دوستان  
***DOOSTAN60- پیچی بژ 405شاسی قفل کن 166063362

***DOOSTAN60- پیچی مشکی 405شاسی قفل کن 166063363

***DOOSTAN- خاري مشکی 405شاسی قفل کن 166063364

***DOOSTAN-SLX-405شاسی قفل کن 166063365

***DOOSTAN-SLX-قاب دور شاسی قفل کن 166063366

***DOOSTAN-405خار لبه شیشه 166063367

***DOOSTAN-خار لبه شیشه سمند 166063368

***DOOSTAN-خار آبگیر لبه درب سمند چپ 166063369

***DOOSTAN-خار آبگیر لبه درب سمند راست 166063370

***DOOSTAN- چپ قدیم 405خا رآبگیر لبه درب 166063371

***DOOSTAN- راست طرح قدیم 405خار آبگیر لبه درب 166063372

***DOOSTAN- عقب چپ طرح جدید405خار آبگیر لبه درب 166063373

***DOOSTAN- جلو چپ جدید405خار آبگیر لبه درب 166063374

***DOOSTAN- عقب راست طرح جدید405خار آبگیر لبه درب 166063375

***DOOSTAN- جلو راست طرح جدید405خار آبگیر لبه درب 166063376

***DOOSTAN- بزرگ405خار ستاره اي زیر اهرم برف پاکن 166063377

***DOOSTAN- کوچک 405خار ستاره اي زیر اهرم برف پاکن 166063378

***DOOSTAN- بزرگ405قاب روي هزار خار برف پاکن 166063379

*DOOSTAN - TUF30 405لوله خرطومی بخار بنزین از شیر برقی به کنیستر16606338

***DOOSTAN- کوچک 405قاب روي هزار خار برف پاکن 166063380

***DOOSTAN-405ضربگیر زیر کاپوت پیچی 166063381

***DOOSTAN- جدید 405ضربگیر کاپوت 166063381-1

***DOOSTAN100-405نگهدارنده لوالي صندوق عقب 166063382

***DOOSTAN-405بست نگهدارنده شیلنگ بخاري روي بدنه 166063383

***DOOSTAN-405بست دوخانه شیلنگ بنزین زیر اتاق 166063384

***DOOSTAN-خار نگهدارنده میل کاپوت سمند166063385

***DOOSTAN60- سمت چرخ 405گردگیر پلوس 166063386

***DOOSTAN60- خار24 سمت گیربکس 405گردگیر پلوس 166063387

***DOOSTAN50-405قاب دور قفل سویچی صندوق عقب 166063388

***DOOSTAN50- لبه دار405بوش طبق 166063389

**DOOSTAN10-خار نگهدارنده سوزن انژکتور ریل سوخت بوش16606339

***DOOSTAN39 -405بوش طبق جناقی 166063390

***DOOSTAN36- آهنی 405دسته موتور گرد 166063391

***DOOSTAN36- کائوچوئی 405دسته موتور گرد 166063391-1

***DOOSTAN15 -405دسته موتور دوسر پیچ 166063392

***DOOSTAN12 -405دوشاخه تیرکمانی 166063393

***DOOSTAN15-(206طرح) 405توپی سرکمک 166063394

***DOOSTAN30-405 (چاکدار قدیم)( عددي4دست )لوازم موجگیر166063395
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1400خرداد         ***      "بر اساس کد کاال"لیست محصوالت صنایع خودرویی دوستان  
***DOOSTAN48-405ضربگیر دسته موتور دو طرفه 166063396

***DOOSTAN36-405دسته موتور زیر باتري 166063397

***DOOSTAN25 - (ژله اي) با پیچ و مهره206 طرح 405الستیک  میل موجگیر 166063398

***DOOSTAN70- بزرگ 405بوش کمک هیدرولیک جعبه فرمان 166063399

**DOOSTAN-EF710خار نگهدارنده سوزن انژکتور ریل سوخت 16606340

***DOOSTAN4- کامل EF7دسته موتور باال راست سمند 166063400

***DOOSTAN-405منبع روغن ترمز 166063401

***DOOSTAN25- مانندSلوله هواکش خرطومی سمند ملی 166063402

DOOSTAN36-  شیشه اي 405رله دوبل 166063403

DOOSTAN36-  شیشه اي 405تقویت شیشه باالبر 166063404

DOOSTAN58-  طوسی 405اتوماتیک راهنما پژو 166063405

DOOSTAN80-  چپ 405کشوِیی شیشه باالبر 166063406

DOOSTAN80-  راست 405کشویی شیشه باالبر 166063407

DOOSTAN60 - 405قرقره شیشه باالبر 166063408

DOOSTAN12 - (شرکتی) قدیم405مدول بخاري 166063409

**DOOSTAN30-  جدید ELXشیلنگ بنزین رفت وبرگشت ریل سوخت 16606341

*DOOSTAN15-پایه لیور دسته دنده پرشیا گیربکس اتوماتیک 166063410

DOOSTAN-TU535-405دوشاخه تقسیم دنده 166063411

**DOOSTAN30-دوشاخه تقسیم دنده سمند دنا 166063412

***DOOSTAN-FKM150-206 و 405اورینگ گلویی باک 166063413

**DOOSTAN-SILICON150-206 و 405اورینگ گلویی باک 166063414

***DOOSTAN80-405کاور پالستیکی بلبرینگ دینام 166063415

***DOOSTAN30-405کاور پالستیکی پشت دینام 166063416

***DOOSTAN50- مشکی405درب جعبه فیوز زیر داشبورد 166063417

***DOOSTAN50- بژ405درب جعبه فیوز زیر داشبورد 166063418

***DOOSTAN-LX50-دستگیره درب داشبورد سمند166063419

***DOOSTAN - TU520 - 405شیلنگ بوستر ترمز16606342

***DOOSTAN32-زیمنس (XU7) و سمند 405مپ سنسور 166063420

***DOOSTAN32-بوش  ( و دنا EF7سمند )مپ سنسور 166063421

***DOOSTAN20-( عددي4)سنسور هشدار سپر عقب پرشیا 166063422

***DOOSTAN18-( عددي2)سنسور هشدار سپر عقب سمند166063423

***DOOSTAN35-(رولري)  چپ مدل پایین405ترمز درب 166063424

***DOOSTAN35-(رولري) راست مدل پایین 405ترمز درب 166063425

***DOOSTAN25-(رولري)ترمز درب  جلو  چپ سمند بلند 166063426

***DOOSTAN25-(رولري)ترمز درب جلو راست سمند بلند166063427

***DOOSTAN20-(رولري)ترمز درب عقب چپ سمند کوتاه 166063428

***DOOSTAN20-(رولري)ترمز درب عقب راست سمند کوتاه 166063429

***DOOSTAN - TU525 موتور405شیلنگ بنزین ریل سوخت 16606343
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***DOOSTAN20-اسالیدي (چپ و راست)ترمز درب جلو سمند جدید166063430

***DOOSTAN20-اسالیدي (چپ و راست)ترمز درب عقب سمند جدید166063431

***DOOSTAN- و سمند معمولی 405قفل صندوق عقب 166063432

***DOOSTAN-(ضد سرقت) و سمند 405قفل صندوق عقب 166063433

***DOOSTAN25-قفل صندوق عقب سمند دنا 166063434

***DOOSTAN30- و سمند 405قفل کاپوت 166063435

***DOOSTAN-SLX15-405قفل کاپوت 166063436

***DOOSTAN20-قفل کاپوت سمند دنا 166063437

***DOOSTAN40-زبانه قفل صندوق عقب سمند دنا 166063438

***DOOSTAN100- و سمند جدید405زبانه ستون 166063439

**DOSSTAN - TU525 405شیلنگ بخار بنزین از شیر برقی به دریچه گاز16606344

***DOOSTAN100- و سمند 405زبانه قفل صندوق عقب 166063440

***DOOSTAN150 -(بدون روکش) قدیم 405زبانه ستون 166063441

***DOOSTAN -(با روکش) و سمند قدیم 405زبانه ستون 166063442

***DOOSTAN- استاندارد 405واشر سر سیلندر 166063443

***DOOSTAN- تعمیر اول 405واشر سر سیلندر 166063444

***DOOSTAN- تعمیر دوم 405واشر سر سیلندر 166063445

**DOOSTAN- تعمیر سوم 405واشر سر سیلندر 166063446

***DOOSTAN-FKM-واشر سر سیلندر سمند ملی استاندارد 166063447

**DOOSTAN-واشر سر سیلندر سمند ملی تعمیراول 166063448

**DOOSTAN7-( دندانه14)405لوازم دیشلی کامل 166063449

**DOOSTAN - XUM25شیلنگ بنزین ریل سوخت پرشیا 16606345

**DOOSTAN7-( دندانه16)405لوازم دیشلی کامل 166063450

***DOOSTAN-405میل دیشلی 166063451

***DOOSTAN30-ضربگیر کاپوت سمند جدید 166063452

***DOOSTAN-405اورینگ پوسته دنده کیلومتر166063453

***DOOSTAN-(الستیکی) متحرک405خار میل کاپوت 166063454

***DOOSTAN-X5150اورینگ الستیکی گلویی لوله 166063455

***DOOSTAN-405ضربگیر رادیاتور 166063456

***DOOSTAN-1800-405بست فاصله انداز وایر شمع 166063457

***DOOSTAN-EPDM60-سمت راننده-گردگیر جعبه فرمان 166063458

***DOOSTAN-(پلی یورتان) سمت راننده 405گردگیر جعبه فرمان 166063458-1

***DOOSTAN-EPDM50-گردگیر جعبه فرمان سمت شاگرد166063459

***DOOSTAN-(پلی یورتان) سمت شاگرد 405گردگیر جعبه فرمان 166063459-1

***DOOSTAN-EF7 درجه سمند 75ترموستات 166063460

***DOOSTAN20-در بازکن بیرونی سمند دنا جلو راست (تکی)دستگیره 166063461

***DOOSTAN20-دربازکن بیرونی سمند دنا جلو چپ  (تکی)دستگیره 166063462

***DOOSTAN20-دربازکن بیرونی  سمند دنا عقب راست  (تکی)دستگیره 166063463
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***DOOSTAN20-دربازکن بیرونی  سمند دنا عقب چپ  (تکی)دستگیره 166063464

***DOOSTAN15-(قدیم) طرح 405توپی سر کمک 166063465

***DOOSTAN15- مربعی 405ضربگیر اکسل عقب 166063467

***DOOSTAN20-405میل موجگیر 166063468

***DOOSTAN32-405بوش قرقره اي کمک عقب 166063469

***DOOSTAN32-405بوش الستیک پالستیک بازوئی اکسل عقب 166063470

***DOOSTAN-405بوش دوشاخه تیرکمانی 166063471

***DOOSTAN70-405ضربگیر دسته موتور قارچی 166063472

**DOOSTAN30-405چهار شاخه فرمان (غلبیرک فرمان)گردگیر 166063473

***DOOSTAN60-گردگیر قرقري فرمان با رینگ فلزي 166063474

*DOOSTAN15-توپی سر کمک چپ سمند دنا پالس 166063475

*DOOSTAN15-توپی سر کمک راست  سمند دنا پالس 166063476

*DOOSTAN-دسته موتور باال راست سمند دنا توربو شارژ166063477

***DOOSTAN-TU536-405دسته موتور گرد 166063478

**DOOSTAN-EF736-تسمه سفت کن تایم ساعتی سمند 166063479

16606347A (90مدل)405شیلنگ بنزین رفت از پمپ به صافی DOOSTAN25***

16606347B(93تا91مدل)405شیلنگ بنزین رفت از پمپ به صافی -DOOSTAN20***

**DOOSTAN40-دستگیره بیرونی جلو راست سمند دنا (ساپورت)پایه نگهدارنده 166063480

**DOOSTAN40-دستگیره بیرونی جلو چپ سمند دنا (ساپورت)پایه نگهدارنده 166063481

**DOOSTAN-EF78-سینی محافظ چدنی اگزوز سمند 166063484

***DOOSTAN-EF775-درب روغن ریز موتور سمند 166063485

**DOOSTAN-EF715-سر سیلندر سمند  (ساکلون)محفظه تهویه 166063486

***DOOSTAN55-405گردگیر کمک جلو 166063487

***DOOSTAN80-(پلی یورتان ) طرح ماندو405گردگیر کمک عقب 166063488

***DOOSTAN60-(پلی یورتان) طرح کوشاوران 405گردگیر کمک عقب 166063489

16606348A(90مدل)405شیلنگ بنزین برگشت از صافی به پمپ DOOSTAN20***

16606348B (93تا91مدل)405شیلنگ بنزین برگشت از صافی به پمپ DOOSTAN20***

***DOOSTAN - EF725شیلنگ بوسترسمند 16606349

*DOOSTAN50- راست 405کاور هواکش بغل داشبورد 166063490

*DOOSTAN50- چپ 405کاور هواکش بغل داشبورد 166063491

***DOOSTAN-405بست نگهدارنده استپ زیر پدال 166063492

**DOOSTAN100-405بوش کائوچوئی فاصله انداز پدال کالچ 166063493

***DOOSTAN14 -(فیش برنجی) انژکتوري1800 -405وایر شمع 166063494

***DOOSTAN14 -(فیش برنجی) کار براتوري2000-405وایر شمع 166063495

***DOOSTAN-EF735سمند(بوت)وایر شمع 166063496

DOOSTAN      405اورینگ سه راهی پشت موتور166063497

***DOOSTAN10-405کمک هیدرولیک جعبه فرمان 166063498

***DOOSTAN80-405بست آهنی میل موجگیر 166063499
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**DOOSTAN - EF725شیلنگ بنزین ریل سوخت سمند 16606350

***DOOSTAN33-پرشیا و سمند دنا-میکرو سویچ قفل کاپوت سمند 166063500

**DOOSTAN33- سیم دار405میکروسویچ چراغ سقف 166063501

**DOOSTAN32- بدون سیم 405میکرو سویچ چراغ سقف 166063502

***DOOSTAN-(طرح قدیم) 405گیربکس استارت 166063503

***DOOSTAN30-(طرح جدید) 405گیربکس استارت 166063504

***DOOSTAN- بژ405چرم گردگیر دسته دنده 166063505

***DOOSTAN40- مشکی 405چرم گردگیر دسته دنده 166063506

***DOOSTAN40-چرم گردگیر دسته دنده سمند بژ 166063507

***DOOSTAN40-چرم گردگیر دسته دنده سمند مشکی 166063508

***DOOSTAN40-چرم گردگیر ترمز دستی سمند بژ 166063509

**DOOSTAN - EF750شیلنگ بخاربنزین از شیربرقی به کنیستر دوسر رابط16606351

***DOOSTAN40-چرم گردگیر ترمز دستی سمند مشکی 166063510

***DOOSTAN100-قاب چرم گردگیر دسته دنده سمند 166063511

***DOOSTAN80-قاب چرم گردگیر دسته دنده ترمزدستی سمند 166063512

***DOOSTAN15-(طرح جدید)405قفل جانبی درب جلو راست 166063513

***DOOSTAN15-(طرح جدید)405قفل جانبی درب جلو چپ 166063514

***DOOSTAN30-(طرح جدید) 405قفل جانبی درب عقب راست 166063515

***DOOSTAN30-(طرح جدید)405قفل جانبی درب عقب چپ 166063516

***DOOSTAN15-(طرح قدیم) 405قفل جانبی درب جلو راست 166063517

***DOOSTAN15 -(طرح قدیم)405قفل جانبی درب جلو چپ 166063518

***DOOSTAN30-(طرح قدیم)405قفل جانبی درب عقب راست 166063519

**DOOSTAN-EF750شیلنگ بخار بنزین خرطومی از شیر برقی به کنیستر سمند16606352

***30(طرح قدیم)405قفل جانبی درب عقب چپ 166063520

***DOOSTAN35-چپ (رولري) جدید 405ترمز درب 166063521

***DOOSTAN35-راست  (رولري) جدید 405ترمز درب 166063522

***DOOSTAN25-(اسالیدي)جدید 405ترمز درب 166063523

***DOOSTAN20 -405بست اطراف باتري 166063524

***DOOSTAN-(پروکساید) کلمپدار 405شیلنگ باال رادیاتور 166063526

***DOOSTAN-(پروکساید) کلمپدار405شیلنگ پایین رادیاتور 166063527

***DOOSTAN -(پروکساید) کوتاه تک گانه405شیلنگ ورودي بخاري 166063528

***DOOSTAN-(پروکساید) تک گانه کنفدار405شیلنگ خروجی بخاري 166063529

**DOOSTAN - EF720شیلنگ بخاربنزین از دریچه گاز به شیر برقی سمند 16606353

***DOOSTAN-(پروکساید) خرچنگی تک گانه 405شیلنگ بخار روغن 166063530

***DOOSTAN-(پروکساید) عصایی تک گانه 405شیلنگ بخار روغن 166063531

***DOOSTAN-(پروکساید) دو گانه سوز405شیلنگ بخار روغن عصایی 166063532

***DOOSTAN-(پروکساید) بست دار405شیلنگ بخار روغن 166063533

***DOOSTAN-(پروکساید) دوگانه سوز X5 از درب سوپاپ به لوله 405شیلنگ بخار روغن 166063534
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***DOOSTAN-(پروکساید) 405شیلنگ هیدرولیک نیم متري از منبع به شیر فرمان 166063535

***DOOSTAN-(پروکساید) فشار ضعیف از منبع به پمپ 405شیلنگ هیدرولیک 166063536

***DOOSTAN-(پروکساید) TU5-405شیلنگ ورودي بخاري 166063537

***DOOSTAN-(پروکساید) TU5-405شیلنگ خروجی بخاري 166063538

***DOOSTAN-(پروکساید) TU5-405شیلنگ باال رادیاتور 166063539

***DOOSTAN25 - 8 درجه دوسر 180کانکتورشیلنگ بنزین16606354

***DOOSTAN-(پروکساید) TU5-405شیلنگگ پایین رادیاتور 166063540

***DOOSTAN-(پروکساید) TU5-405شیلنگ هیدرولیک فشار ضعیف 166063541

***DOOSTAN-(پروکساید)EF7شیلنگ باال رادیاتور سمند 166063542

***DOOSTAN-(پروکساید) EF7شیلنگ پایین رادیاتور سمند 166063543

***DOOSTAN-(پروکساید) دوگانه سوزEF7مجموعه شیلنگ خروجی بخاري سمند 166063544

***DOOSTAN-(پروکساید) تک گانه EF7شیلنگ ورودي بخاري سمند 166063545

***DOOSTAN-(پروکساید)EF7شیلنگ خروجی بخاري سمند 166063546

***DOOSTAN-(پروکساید) EF7شیلنگ هیدرولیک فشار ضعیف سمند 166063547

***DOOSTAN-  درجه سمند ملی 88ترموستات 166063549

**DOOSTAN20- 405شیلنگ  بنزین دوقلو فراخوان16606355

***DOOSTAN-  درجه 75 - 405ترموستات پژو 166063550

***OOSTAN-  درجه 83 - 405ترموستات پژو 166063551

***DOOSTAN-  طرح قدیم405فوم ضربگیر کمک جلو 166063552

***DOOSTAN -1800 - 405فولی سر میلنگ 166063553

***DOOSTAN-  و سمند بدون بلبرینگ 405فولی کمپر سور کولر 166063554

***DOOSTAN- فولی سر میلنگ سمند ملی 166063555

***DOOSTAN-  و سمند خاري 405فولی پمپ هیدرولیک 166063556

***DOOSTAN- و سمند پرسی 405فولی پمپ هیدرولیک 166063557

***DOOSTAN - TU5- (هزار خاري) 405فولی پمپ هیدرولیک 166063558

***DOOSTAN-(شرکتی) مشکی405رله فن کالهکدار 166063559

**DOOSTAN20-این الین بدون سوکت405شیلنگ بنزین رفت از پمپ به صافی 16606356

***DOOSTAN45- شیشه اي 405رله فن کالهکدار 166063560

***DOOSTAN-فیش مشکی 5رله همه کاره 166063561

***DOOSTAN-405رله زرد بخاري 166063562

**DOOSTAN-405گردگیر لوله گلویی باک 166063563

**DOOSTAN- فیش سمند سورن 3مهره آب سرسبز 166063564

***DDOOSTAN-(پروکساید) کالسیک 405شیلنگ باال رادیاتور 166063565

***DOOSTAN-(پروکساید) کالسیک 405شیلنگ پایین رادیاتور 166063566

*DOOSTAN-هواکش کامل سمند توربو شارژ 166063567

*DOOSTAN-لوله میانی مبدل حرارتی سمند تور بو شارژ 166063568

*DOOSTAN-لوله دریچه  گاز توربو  شارژ سمند توربو شارژ 166063569

*DOOSTAN50-شیلنگ خالءهواي سمند دوگانه سوز16606357
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*DOOSTAN-لوله خروجی توربو شارژ  با لوله فلزي سمند توربو شارژ166063570

*DOOSTAN-لوله میانی توربوشارژ سمند توربو شارژ 166063571

***DOOSTAN-405(روغن برگردان)محفظه برگشت روغن 166063572

*DOOSTAN-کامل (گلن گدن) داخل گیربکس405مجموعه میل تقسیم دنده 166063573

**DOOSTAN-405کائوچوي روي میل ماهک تقسیم دنده داخل گیربکس 166063574

***DOOSTAN-405الستیک زیر پمپ شیشه شوي پژو 166063575

***DOOSTAN- جدید 405دوشاخه استارت 166063576

***DOOSTAN -(قدیم) 405دوشاخه استارت 166063577

***DOOSTAN-سري لیور دسته دنده سمند کرم166063578

***DOOSTAN-سري لیور دسته دنده سمند مشکی 166063579

***DOOSTAN30- 405شیلنگ هواگیري باک 16606358

***DOOSTAN-(تقویت شده) استاندارد 405واشر سر سیلندر 166063580

***DOOSTAN-(تقویت شده) تعمیر اول405واشر سر سیلندر 166063581

***DOOSTAN-(تقویت شده) تعمیر دوم 405واشر سر سیلندر 166063582

***DOOSTAN- (تقویت شده) تعمیر سوم 405واشر سر سیلندر 166063583

***DOOSTAN- بژ روشن SLX-405دستگیره درب داشبورد 166063584

***DOOSTAN- بژ تیرهSLX-405دستگیره درب داشبورد166063585

***DOOSTAN- جدید ژله اي بدون متعلقات 405الستیک چاکدار 166063586

***DOOSTAN- پیچی 405موتور فن 166063587

***DOOSTAN-  خاري 405موتورفن 166063588

***DOOSTAN-EF7-فولی اویل ماژول سمند 166063589

***DOOSTAN8 - (هفت درجه  ) 405لوله دوقلو مجموعه گلویی باک 16606359

***DOOSTAN- سوکت سه فیش نري پژو 166063590

***DOOSTAN- سوکت مهره جات سمند ملی و کنیستر 166063591

***DOOSTAN-  و پمپ بنزین پژوlxسوکت چراغ جلو سمن 166063592

***DOOSTAN- سوکت دو فیش آبی پژو 166063593

***DOOSTAN- سوکت دو فیش زرد پژو 166063594

***DOOSTAN- سوکت دو فیش سبز پژو 166063595

***DOOSTAN- سوکت دو فیش سفید پژو 166063596

***DOOSTAN- سوکت دو فیش طوسی پژو 166063597

***DOOSTAN- سوکت دو فیش قهو ه اي پژو 166063598

***DOOSTAN- سوکت دو فیش مشکی پژو 166063599

***DOOSTAN50- هفت درجه 405رینگی درجه داخل باک 16606360

***DOOSTAN- سوکت سه فیش همه کاره پژو 166063600

***DOOSTAN- سوکت کوئل دوبل و کولر پژو 166063601

***DOOSTAN- ( فیش 6 ) و آردي 405سوکت چراغ خطر عقب پژو 166063602

***DOOSTAN-  مشکی 405سوکت جعبه فیوز کالسکه اي و سویچ موتور 166063603

***DOOSTAN-  قهو ه اي 405سوکت جعبه فیوز کالسکه اي و سویچ موتور 166063604
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***DOOSTAN-  طوسی 405سوکت جعبه فیوز کالسکه اي و سویچ موتور 166063605

***DOOSTAN- (نري  ) فیش انژکتور 10سوکت 166063606

***DOOSTAN- و چراغ جلو رانا  (مادگی  ) فیش انژکتور 10سوکت 166063607

***DOOSTAN - (مادگی  ) سبز 405سوکت سیم اکسیژن 166063608

***DOOSTAN - (نري  ) ساژم سبز 405سوکت سیم اکسیژن 166063609

***DOOSTAN30- هفت درجه 405اورینگ درجه داخل باک16606361

***DOOSTAN - (دو فیش  )سوکت چراغ جلو پرشیایی پلی آمید 166063610

***DOOSTAN - (سه فیش  )سوکت چراغ جلو پژو پلی آمید 166063611

***DOOSTAN - (سه فیش  )زغال سرامیکی 166063612

***DOOSTAN- سوکت پمپ بنزین پژو پایینی 166063613

***DOOSTAN-  دو فیش قهو ه اي 405سوکت محرک درب 166063614

***DOOSTAN-  دو فیش سفید 405سوکت محرک درب 166063615

***DOOSTAN-  سه فیش قهو ه اي 405سوکت محرک درب 166063616

***DOOSTAN-  سه فیش سفید 405سوکت محرک درب 166063617

***DOOSTAN - 2000 و کوئل 405سوکت مدول بخاري 166063618

***DOOSTAN-  راست 405سوکت کلید شیشه باالبر 166063619

***DOOSTAN50- صفردرجه 405رینگی درجه داخل باک 16606362

***DOOSTAN - 405سوکت موتور فن 166063621

***DOOSTAN-  کوچک 405سوکت دسته راهنما 166063622

***DOOSTAN-  بزرگ 405سوکت دسته راهنما 166063623

***DOOSTAN - 405سوکت دسته برف پاکن 166063624

***DOOSTAN- سوکت کوئل سمند ملی و دنا 166063625

***DOOSTAN - (مادگی  )سوکت چراغ جلو سمند 166063626

***DOOSTAN - ABSسوکت دو فیش 166063627

***DOOSTAN - (بیضی  )سوکت دو فیش سوزن انژکتور 166063628

***DOOSTAN- سوکت کوئل دوبل طوسی 166063629

***DOOSTAN50- (سیلیکون)صفردرجه 405اورینگ درجه داخل باک 16606363

***DOOSTAN- سوکت کوئل دوبل مشکی 166063630

***DOOSTAN - 405سوکت شاسی الي درب 166063631

***DOOSTAN-FKM- صفر درجه 405اورینگ درجه داخل باک 16606363-1

***DOOSTAN-  و یونیت فن 405سوکت رله دوبل 166063632

***DOOSTAN - 405سوکت دیاگ 166063633

***DOOSTAN - 405سوکت رله فن کال هکدار 166063634

***DOOSTAN - (آبی  )سوکت المپ مه شکن پرشیا 166063636

***DOOSTAN - 405سوکت راهنما 166063637

***DOOSTAN - 405سوکت جا المپ بغل گلگیر 166063638

***DOOSTAN-  دو فیش 405سوکت چراغ خطر عقب 166063639

***DOOSTAN50 - (سانتی20)206و 405شیلنگ خرطومی داخل درجه باک16606364
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***DOOSTAN- سوکت تبدیل چراغ پژو معمولی به پرشیا 166063640

***DOOSTAN - 405سوکت دو خانه نري 166063642

***DOOSTAN- سوکت حسگر دریچه گاز سمند ملی 166063644

***DOOSTAN- سوکت پدال گاز سمند ملی 166063645

***DOOSTAN - (بزرگ  ) مدل بوش 405سوکت مپ سنسور 166063646

***DOOSTAN-  مدل بوش سبز ABSسوکت 166063647

***DOOSTAN- سوکت مپ گاز سمند ملی 166063648

***DOOSTAN-  دو اورینگ 405سوکت مپ سنسور 166063649

***DOOSTAN25-405 درجه 90کانکتورشیلنگ بنزین16606365

***DOOSTAN-  و سمند دنا SLXسوکت چراغ جلو سمند سورن و پژو 166063650

***DOOSTAN-  روي بدنه LXدسته سیم چراغ خطر عقب سمند 166063651

***DOOSTAN-  روي صندوق LXدسته سیم چراغ خطر عقب سمند 166063652

***DOOSTAN- دسته سیم کو ئل سمند ملی 166063653

***DOOSTAN - LXسوکت تبدیل چراغ جلو سمند معمولی به 166063654

***DOOSTAN - LXجا المپ یک کنتاک تکی سمند 166063655

***DOOSTAN - LXجا المپ دو کنتاک تکی سمند 166063656

***DOOSTAN - (نري  )سوکت چراغ خطر عقب سمند دنا و مقاومت فن ساینا 166063657

***DOOSTAN - (مادگی  )سوکت چراغ خطر عقب سمند دنا و مقاومت فن ساینا 166063658

***DOOSTAN- کابل مثبت باطري سمند ملی 166063659

*DOOSTAN50-405  شکل بخاربنزین روي باکUشیلنگ خرطومی 16606366

***DOOSTAN- زغال چراغ پرشیایی سرامیکی 166063660

***DOOSTAN - (نري  ) فیش انژکتور 16سوکت 166063661

***DOOSTAN - (مادگی  ) فیش انژکتور 16سوکت 166063662

***DOOSTAN-  چهار سیم 405سوکت سه فیش حسگر کیلو متر 166063663

***DOOSTAN- سوکت تبدیل بوق معمولی به پژویی 166063664

***DOOSTAN- سوکت تبدیل سیم اکسیژن ساژم به زیمنس 166063665

***DOOSTAN - (نري  ) ABSسوکت دو فیش 166063666

***DOOSTAN- جا المپ چراغ راهنماي جلو سمند 166063668

***DOOSTAN - 405سوکت میکرو رله پژو 166063669

**DOOSTAN8 - (با منبع انبساط و متعلقات  ) 4 یورو 405مجموعه لوله گلویی دوقلو باک 16606367

***DOOSTAN - 405سوکت آنتن 166063670

***DOOSTAN-  مشکی بزرگ 405جاال المپ بغل گلگیر 166063671

**DOOSTAN8 - (با منبع انبساط بدون متعلقات  ) 4یورو 405مجموعه لوله دوقلو گلویی باک 16606367-1

***DOOSTAN- سوکت سیم اکسیژن باالي  سمند ملی 166063672

**DOOSTAN - EF715شیلنگ بوستر ترمز بلندسمند 16606368

***DOOSTAN-(سیلیکونی)405اورینگ لوله بخاري 166063683

***DOOSTAN-405الستیک زیر منبع روغن ترمز 166063684

***DOOSTAN -(سه خار) سمت گیربکس 405گردگیر پلوس 166063685
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***DOOSTAN- طرح جدید405فوم ضربگیر کمک جلو 166063686

***DOOSTAN-(پروکساید) دو گانه سوز بدون شیلنگ بلند405شیلنگ بخاري کوتاه 166063687

***DOOSTAN-TU5-405فولی میلنگ 166063689

**DOOSTAN-EPDM20 - 405شیلنگ بخاري بلندروکش دار16606369

***DOOSTAN- پایه 5مشکی  ( آمپر40)میکرو رله 166063690

***DOOSTAN- پایه 4آبی  ( آمپر40)میکرو رله 166063691

***DOOSTAN15 -(پروکساید)دوگانه سوز کامل405شیلنگ بخاري روکشدار16606369-1

***DOOSTAN- پایه 5زرد  ( آمپر40)میکرو رله 166063692

***DOOSTAN20-(پروکساید) دوگانه سوز 405شیلنگ بخاري روکشدار 16606369-2

***DOOSTAN- پایه 4قهوه اي  ( آمپر40)میکرو رله 166063693

***DOOSTAN- پایه 4مشکی  ( آمپر40 )میکرو رله 166063694

***DOOSTAN- با اهرم و پیم EF7دوشاخه کالج سمند 166063696

**DOOSTAN-EF7-خنک کننده اویل ماژور سمند 166063697

***DOOSTAN-EF7-لوله کوتاه عایقدار توربو شارژ سمند166063698

**DOOSTAN-405جعبه محافظ واحد کنترل مالتی پالکس 166063699

***DOOSTAN-EPDM25 - 405شیلنگ باال رادیاتورکلمپدار16606370

**DOOSTAN- کوچک 405درب جعبه محافظ واحد کنترل مالتی پالکس 166063700

**DOOSTAN- بزرگ 405درب جعبه محافظ واحد کنترل مالتی پالکس 166063701

***DOOSTAN-(رله خرگوشی)405مپ سنسور 166063702

***DOOSTAN-TU5-(پرسی) 405فولی پمپ هیدرولیک 166063703

***DOOSTAN-EPDM20 کلمپدار 405شیلنگ پایین رادیاتور 16606371

***DOOSTAN-EPDM25- کالسیک405شیلنگ باال رادیاتور 16606372

***DOOSTAN-EPDM20-  کالسیک 405شیلنگ پایین رادیاتور 16606373

***DOOSTAN-EPDM50 - 405شیلنگ بخاري کوتاه 16606374

***DOOSTAN25 -(پروکساید)دوگانه سوز کامل405شیلنگ بخاري کوتاه 16606374-1

***DOOSTAN-EPDM50- دوگانه سوز بدون شیلنگ ریگالتور405شیلنگ بخاري کوتاه16606374-2

***DOOSTAN-EPDM20 - 405شیلنگ هیدرولیک فشارضعیف16606375

***DOOSTAN-EPDM40- بست دار 405شیلنگ ورودي هوابه هواکش 16606376

***DOOSTAN-EPDM50-  عصایی X5شیلنگ بخارروغن از درب سوپاپ به لوله 16606377

***DOOSTAN-EPDM40- دوگانه سوز405شیلنگ بخارروغن عصایی 16606377-1

***DOOSTAN-EPDM60 -(نازک)- 405شیلنگ هیدرولیک از منبع به شیر فرمان 16606378

***DOOSTAN-EPDM20- 405شیلنگ بخار روغن خرچنگی16606379

**DOOSTAN - EPDM-EF720شیلنگ پایین رادیاتورسمند 16606380

**DOOSTAN-EPDM - EF725شیلنگ باال رادیاتورسمند 16606381

**DOOSTAN-EPDM - EF730- سمند تک گانه  (ورودي رادیاتور  )شیلنگ بخاري 16606382

**DOOSTAN-EPDM - EF730شیلنگ بخاري رادیاتور خروجی  سمند16606383

**DOOSTAN--EPDM - EF720شیلنگ هیدرولیک فشار ضعیف سمند16606384

***DOOSTAN-EPDM  - EF720سمند (دو گانه سوز)مجموعه شیلنگ ورودي آّب بخاري 16606385
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**DOOSTAN-EPDM - TU520 405شیلنگ باال رادیاتور 16606386

**DOOSTAN -EPDM- TU515 405شیلنگ پایین رادیاتور 16606387

**DOOSTAN -EPDM- TU5-40530 (ورودي رادیاتور  )شیلنگ بخاري 16606388

**EPDM-TU5-40520  (بلند)شیلنگ بخاري خروجی رادیاتور با پیچ هواگیري16606389

**DOOSTAN-EPDM - TU520 405شیلنگ هیدرولیک فشار ضعیف16606390

*DOOSTAN-EPDM20- شیلنگ ورودي هوا به هواکش سمند دوگانه سوز16606391

**DOOSTAN10- بدون منبع انبساط ( 4یورو  ) 405مجموعه لوله دوقلو باک 16606392

***DOOSTAN60- 206و405فیلتر بنزین پالستیکی16606393

***DOOSTAN60-  فلزي 206-405فیلتر بنزین 16606393-1

**DOOSTAN-EPDM - ELX10مجموعه شیلنگ خروجی بخاري پرشیا 16606394

**DOOSTAN-EPDM - ELX30شیلنگ بخار روغن پرشیا 16606395

**DOOSTAN-EPDM - ELX50شیلنگ بخار روغن کوتاه پرشیا 16606396

***DOOSTAN15-به باال94مدل405شیلنگ بنزین از صافی تا سینی جلو 16606397

***DOOSTAN - S25 لوله 405لوله گلویی باک16606398

**DOOSTAN40 -  2000 - 405لوله روغن ریز قیفی 16606399

***DOOSTAN15 - 5 تیپ 206شیلنگ بنزین دوقلو ریل سوخت 16606401

***DOOSTAN50-2تیپ206شیلنگ بوستر 16606402

***DOOSTAN20-206شیلنگ بنزین رفت از پمپ به صافی 16606403

***DOOSTAN30-206شیلنگ بنزین برگشت از صافی به پمپ16606404

***DOOSTAN15 - 2تیپ206شیلنگ بخارروغن16606405

***DOOSTAN15-2 تیپ206شیلنگ بخار روغن 16606405-1

**DOOSTAN15-206شیلنگ  بخار بنزین دوقلو کنیستر16606406

***DOOSTAN25-206شیلنگ بنزین رفت زیر اتاق16606407

**DOOSTAN20-206شیلنگ بخار بنزین زیر اتاق16606408

***DOOSTAN30 - 5تیپ206شیلنگ بوستر16606409

*DOOSTAN50- تیپ یک -206شیلنگ بوستر16606410

***DOOSTAN15- 5 تیپ206مهره استپ زیر پدال 166064100

*DOOSTAN25 -5 تیپ 206شیلنگ بخار بنزین از شیر کنیستر به دریچه گاز 166064101

**DOOSTAN-EPDM15- اتوماتیک207و206مجموعه شیلنگ پایین رادیاتور با خروجی منبع انبساط166064102

***DOOSTAN6-2 تیپ206لوله هواکش کله گاوي 166064103

***DOOSTAN15-  و رانا بدون درب 5 تیپ206منبع انبساط آب رادیاتور پژو166064104

***DOOSTAN100 - 206اورینگ دور بوش پیستون 166064105

***DOOSTAN200-    استیل 2 تیپ 206واشر بغل اگزوز 166064106

***DOOSTAN200 استیل 5 تیپ 206واشر بغل اگزور 166064107

***DOOSTAN50-  استیل 206واشر کاتالیزور 166064108

**DOOSTAN50 - (آهنی)206بست فلزي گلویی اگزوز 166064109

***DOOSTAN30-(استیل)206بست واشر گلویی اگزوز 166064109-1

*DOOSTAN15 - 206شیلنگ بخاربنزین روي باک 16606411

26



1400خرداد         ***      "بر اساس کد کاال"لیست محصوالت صنایع خودرویی دوستان  
***DOOSTAN50 - 2 تیپ 206واشر درب سوپاپ 166064110

***DOOSTAN50-  بهینه شده 5 تیپ 206واشر درب سوپاپ 166064111

**DOOSTAN30 - 206واشر کارتل گیربکس 166064112

***DOOSTAN50- ( عدد4) 2 تیپ 206اورینگ منی فولد هوا 166064113

**DOOSTAN50- ( عدد4) 5 تیپ 206اورینگ منی فولد هوا 166064114

***DOOSTAN100 - 2 تیپ 206گانه پایه فیلتر 3اورینگ 166064115

***DOOSTAN36 - 5 تیپ 206اورینگ چهارگانه پایه فیلتر 166064116

**DOOSTAN - 2 نسوز تیپ 206واشر کارتل 166064117

*DOOSTAN- بلند زیر موتور206میله دسته دنده 166064118

**DOOSTAN50-206صفحه پدال گاز 166064119

**DOOSTAN50 - 206شیلنگ بخار بنزین خرطومی  16606412

**DOOSTAN20 -206لیور دسته دنده 166064120

***DOOSTAN100-5 تیپ206اورینگ هوزینگ ترموستات 166064121

***DOOSTAN100-2 تیپ206اورینگ واتر پمپ 166064122

***DOOSTAN100 - 5 تیپ206اورینگ واتر پمپ 166064123

***DOOSTAN15-86-83 مدل 2 تیپ 206شیلنگ هیدرولیک فشار ضعیف166064124

***DOOSTAN20-90-87مدل  (5تیپ)206شیلنگ هیدرولیک فشار ضعیف 166064125

***DOOSTAN20-96-91شیلنگ هیدرولیک فشار ضعیف رانا مدل 166064126

**DOOSTAN10-(اهرم کالچ) به باال97شیلنگ هیدرولیک فشار ضعیف رانا مدل 166064127

***DOOSTAN10- ایتالیاBITRONبا مهره (86-83مدل) 2 تیپ206شیلنگ هیدرولیک فشارقوي 166064128

***DOOSTAN10- ایتالیاBITRONبا مهره  (90-87مدل)5 تیپ206شیلنگ هیدرولیک فشار قوي 166064129

**DOOSTAN15-   2  تیپ206مجموعه شیلنگ بخار روغن وریل سوخت 16606413

***DOOSTAN10- ایتالیاBITRONبا مهره  (96-91)شیلنگ هیدرولیک فشار قوي رانا مدل166064130

**DOOSTAN10- ایتالیاBITRONبا مهره (اهرم کالج) به باال 97شیلنگ هیدرولیک فشار قوي رانا مدل 166064131

***DOOSTAN33-206مقاومت فن رادیاتور 166064132

***DOOSTAN90-206بوش استوانه اي اکسل عقب 166064133

***DOOSTAN70-206سوپاپ گیربکس 166064134

****DOOSTAN-2 تیپ 206گیج روغن موتور 166064135

****DOOSTAN100-5 تیپ 206گیج روغن موتور 166064136

**DOOSTAN14-(بدون سوراخ)اهرم هزار خاري اکسل عقب رانا چپ166064137

**DOOSTAN14-(سوراخدار)اهرم هزار خاري اکسل عقب رانا راست166064138

***DOOSTAN80- کوتاه پلیمري 206درب فیلتر روغن 166064139

***DOOSTAN20-   اورجینال 5تیپ  - 206شیلنگ بخار روغن 16606414

***DOOSTAN10-(منبع رزروناتور)5 تیپ206هواکش کامل موتور 166064140

***DOOSTAN16-(شرکتی)5 تیپ  206غلطک هرزگرد تایم ثابت 166064141

***DOOSTAN30 -5 تیپ 206شیلنگ بخارروغن 16606414-1

***DOOSTAN20-( ژاپنGMBبا بلبرینگ ) 5تیپ206غلطک هرزگرد تایم ثابت 166064141-1

***DOOSTAN32-(شرکتی)5 تیپ 206غلطک هرزگرد دینام پایینی 166064142
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***DOOSTAN20-( ژاپنGMBبا بلبرینگ )5 تیپ206غلطک هرزگرد دینام پایینی 166064142-1

***DOOSTAN20-206دیاق فن 166064143

***DOOSTAN20-206پروانه فن موتور 166064144

***DOOSTAN18-(شرکتی)2 کامل با یایه آلومنیومی تیپ 206تسمه سفت کن 166064145

***DOOSTAN15-( ژاپنGMBبا بلبرینگ ) با پایه آلومنیومی 2 تیپ 206تسمه سفت کن دینام 166064145-1

**DOOSTAN36-(شرکتی)5 تیپ206تسمه سفت کن ساعتی تایم 166064146

***DOOSTAN36-( ژاپنGMBبا بلبرینگ )5 تیپ206تسمه سفت کن تایم ساعتی 166064146-1

**DOOSTAN33-(شرکتی)2 تیپ206تسمه سفت کن ساعتی تایم 166064147

***DOOSTAN48-(سیم دار) و رانا 5 تیپ206سنسور دور موتور 166064148

***DOOSTAN25-5 سرسبز تیپ206مهره آب 166064149

*DOOSTAN30- 207شیلنگ بوستر16606415

***DOOSTAN35-5 تیپ206درپوش روي موتور 166064150

***DOOSTAN25-206سنسور کیلومتر 166064151

***DOOSTAN15- جلو چپ206دستگیره درب بازکن بیرونی 166064152

***DOOSTAN15- جلو راست 206دستگیره درب بازکن بیرونی 166064153

***DOOSTAN15-عقب چپ 206دستگیره درب بازکن بیرونی166064154

***DOOSTAN15- عقب راست206دستیگره درب باز کن بیرونی 166064155

***DOOSTAN25-   و رانا 206مخزن شیشه شوي 166064156

***DOOSTAN60-  و رانا 206لوله گلویی مخزن شیشه شوي 166064157

***DOOSTAN - 206چشم شیشه شوي 166064158

***DOOSTAN100-206روکش پدال ترمز و کالج 166064159

***DOOSTAN14-2 تیپ206منبع انبساط آب رادیاتور 16606416

***DOOSTAN-206خار آبگیر ستون عقب راست 166064160

***DOOSTAN-206خار آبگیر ستون جلو راست 166064161

***DOOSTAN-206خار آبگیر ستون جلو چپ 166064162

***DOOSTAN-206خار آبگیر ستون عقب چپ 166064163

***DOOSTAN60-206بست نگهدارنده رادیاتور آب 166064164

***DOOSTAN-206خار نگهدارنده میل کاپوت 166064165

***DOOSTAN-EPDM-سمت چرخ2  تیپ 206گردگیر پلوس 166064166

***DOOSTAN-EPDM48-سمت گیربکس 2  تیپ 206گردگیر پلوس 166064167

***DOOSTAN10 -5 تیپ 206دسته موتور دوسر پیچ 166064168

***DOOSTAN10-2 تیپ 206دسته موتور دوسر پیچ 166064169

*DOOSTAN50-  تیپ یک 206شیلنگ بخارروغن 16606417

***DOOSTAN50-206الستیک  میل موجگیر 166064170

***DOOSTAN36 -(بیضی)  206دسته موتور زیر باتري 166064171

***DOOSTAN12- راست 206توپی سر کمک 166064172

***DOOSTAN15- چپ 206توپی سر کمک 166064173

***DOOSTAN36 -(تخت) جلویی206بوش بازوئی اکسل عقب 166064174
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***DOOSTAN36-(گرد) عقبی 206بوش بازوئی اکسل عقب 166064175

***DOOSTAN80-(کوچک)206ضربگیر دسته موتور باال راست 166064176

***DOOSTAN50-(بزرگ) 206ضربگیر دسته موتور باال چپ 166064177

***DOOSTAN12-206دوشاخه تیرکمانی 166064178

***DOOSTAN25 -2 و تیپ 5 مشترک تیپ 206بوش طبق 166064179

*DOOSTAN20-   تیپ یک 206شیلنگ منبع انبساط 16606418

***DOOSTAN25-2 تیپ 206بوش طبق 166064180

***DOOSTAN24 -5 تیپ 206بوش طبق 166064181

***DOOSTAN12-دوشاخه تیرکمانی رانا 166064182

DOOSTAN20- با درب2 تیپ206منبع روغن هیدرولیک 166064183

***DOOSTAN20- با درب 5 تیپ206منبع روغن هیدرولیک 166064184

***DOOSTAN16-206منبع روغن ترمز 166064185

***DOOSTAN40-206درب منبع روغن هیدرولیک 166064186

***DOOSTAN80-206بست الستیکی منبع انبساط رادیاتور 166064187

***DOOSTAN100 -2 تیپ 206واسطه الستیکی هواکش 166064188

***DOOSTAN-5 تیپ206واسطه الستیکی هواکش موتور 166064189

***DOOSTAN20- کامل با متعلقات206مجموعه هد پمپ بنزین 16606419

DOOSTAN80 - 206چرخدنده شیشه باالبر 166064190

*DOOSTAN40-206پایه رابط ماهک تقسیم دنده 166064191

***DOOSTAN15-(با پیچ و مهره)ماهک تقسیم دنده رانا 166064192

***DOOSTAN- سیلیکونی 206اورینگ گلویی باک 166064193

***DOOSTAN30-206کاور پالستیکی پشت دینام 166064194

***DOOSTAN32(-بلوتوثی)( اکتیو206سنسور هشدار سپر عقب 166064195

***DOOSTAN30-2 تیپ 206قاب تسمه تایم باالیی 166064196

***DOOSTAN20-اسالیدي(چپ و راست) و رانا206ترمز درب عقب 166064197

***DOOSTAN30- صندوقدار206قفل صندوق عقب  پژو 166064198

***DOOSTAN30 - (هاچبک) بدون صندوق206قفل صندوق عقب پژو 166064199

**DOOSTAN5-  با سیم ارت 206مجموعه لوله گلویی دوقلوي  باک 16606420

***DOOSTAN30- معمولی206قفل کاپوت 166064200

***DOOSTAN30 - (ضد سرقت) 206قفل کاپوت 166064201

***DOOSTAN30 -(ضد سرقت)قفل کاپوت رانا 166064202

***DOOSTAN8-(ضد سرقت) 207قفل کاپوت پژو 166064203

***DOOSTAN7-2008قفل کاپوت پژو 166064204

***DOOSTAN30- و رانا206زبانه صندوق عقب 166064205

***DOOSTAN25-قفل صندوق عقب رانا 166064206

***DOOSTAN- تعمیر اول 2 تیپ206واشر سر سیلندر 166064207

**DOOSTAN- تعمیر دوم 2 تیپ206واشر سر سیلندر 166064208

***DOOSTAN- استاندارد 5 تیپ206واشر سر سیلندر 166064209
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***DOOSTAN50- 2  تیپ206شیلنگ منبع انبساط16606421

**DOOSTAN- تعمیر اول 5 تیپ206واشر سر سیلندر 166064210

**DOOSTAN12-(گرد) گیربکس اتوماتیک سمت چرخ207و206گردگیر پلوس 166064211

***DOOSTAN12-(خاردار) گیربکس اتوماتیک سمت گیربکس207 و 206گردگیر پلوس 166064212

**DOOSTAN7-206لوازم دیشلی کامل 166064213

***DOOSTAN25-206ضربگیر کاپوت پژو 166064214

***DOOSTAN500-206ضربگیر دیاق فن 166064215

***DOOSTAN -206ضربگیر رادیاتور پژو 166064216

***DOOSTAN25-206الستیک بیضی پایه سینی فن پژو 166064217

*DOOSTAN40-سینی زیر باتري دانگ فنگ 166064218

***DOOSTAN40 - ( 5 و 2تیپ ) سیلیکونی206اورینگ درجه داخل باک 16606422

***DOOSTAN8-شیلنگ پلیمري پشت سر سیلندر رانا166064220

***DOOSTAN8-5 تیپ206شیلنگ پلیمري پشت سر سیلندر 166064221

***DOOSTAN-FKM40 -206اورینگ درجه داخل باک 16606422-1

***DOOSTAN8-2 تیپ206شیلنگ پلیمري پشت سر سیلندر 166064222

***DOOSTAN70-206بوش دوشاخه تیرکمانی 166064223

***DOOSTAN36- کائوچویی 206دسته موتور گرد 166064224

***DOOSTAN70-206ضربگیر دسته موتور قارچی 166064225

**DOOSTAN16-(رابر بوش)SD-206بوش میل تعادل کسل عقب 166064226

***DOOSTAN52-206بوش قرقره اي کمک عقب 166064227

***DOOSTAN-H30CROS15 -(باال راست)دسته موتور دوسر پیچ166064228

**DOOSTAN8-5 تیپ206درب سوپاپ ورودي پژو 166064229

***DOOSTAN40 - (5 و 2تیپ )206رینگی درجه داخل باک16606423

**DOOSTAN8-5 تیپ 206درب سوپاپ خروجی پژو 166064230

***DOOSTAN4-2 تیپ 206مجموعه هواکش موتور پژو 166064231

**DOOSTAN20- لوله ورودي هواي موتور رانا 166064232

**DOOSTAN16-207لوله ورودي هواي موتور پژو 166064233

**DOOSTAN18-(دانگ فنگ)H30CROSSلوله ورودي هواي موتور 166064234

**DOOSTAN2-5 تیپ 206منیفولد هواي پژو 166064235

**DOOSTAN2- منیفولد هواي موتور رانا 166064236

***DOOSTAN20-اسالیدي (چپ و راست) و رانا206ترمز درب جلو 166064237

***DOOSTAN- استاندارد2 تیپ 206واشر سر سیلندر 166064238

***DOOSTAN45- سوپاپدار 206گردگیر جعبه فرمان 166064239

***DOOSTAN50- شیلنگ منبع انبساط رانا 16606424

***DOOSTAN60- ساده 206گردگیر جعبه فرمان 166064240

***DOOSTAN-206گردگیر کمک جلو 166064241

**DOOSTAN25-206دوشاخه کائوچوئی تنظیم سیم کالچ 166064242

***DOOSTAN-2 تیپ206پژو  (بوت)وایر شمع 166064243
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*DOOSTAN-5 تیپ206پژو  (بوت)وایر شمع166064244

***DOOSTAN35-پژو رانا  (بوت)وایر شمع166064245

***DOOSTAN16-و رانا -207-206میکرو سویچ قفل کاپوت 166064247

***DOOSTAN-206چرم گردگیر دسته دنده 166064248

***DOOSTAN50-206قاب چرم گردگیر دسته دنده 166064249

**DOOSTAN20 - 206شیلنگ خرطومی رابط گلویی به باک16606425

***DOOSTAN- پایینی2  تیپ 206قاب تسمه تایم 166064250

**DOOSTAN-(ترمیتور) 206سنسور دماي اوپراتور 166064251

**DOOSTAN -(امبینت)206سنسور دماي هواي محیط 166064252

***DOOSTAN- (فن دایور )206ماژول فن 166064253

***DOOSTAN-(پروکساید)2 تیپ206شیلنگ باال رادیاتور 166064254

***DOOSTAN-(پروکساید)2 تیپ206شیلنگ پایین رادیاتور 166064255

***DOOSTAN-(پروکساید)2 تیپ206شیلنگ زیر منبع انبساط 166064256

***DOOSTAN-(پروکساید) کنفدار2 تیپ206شیلنگ ورودي بخاري 166064257

***DOOSTAN-(پروکساید) با پیچ هواگیري 2 تیپ206شیلنگ خروجی بخاري 166064258

***DOOSTAN-(پروکساید) و رانا5 تیپ206شیلنگ باال رادیاتور 166064259

***DOOSTAN-EPDM50 - 2تیپ206شیلنگ باال رادیاتور16606426

***DOOSTAN-(پروکساید) و رانا 5 تیپ206شیلنگ پایین رادیاتور 166064260

***DOOSTAN -5 تیپ 206درب روغن ریز موتور 166064261

***DOOSTAN - PPA درجه 76 با درب 206ترموستات پژو 166064262

***DOOSTAN - PPA درجه 89 با درب 206ترموستات پژو 166064263

**DOOSTAN-206بوش داخل پدال کالچ 166064264

***DOOSTAN-206فوم ضربگیر سپر 166064265

***DOOSTAN - 2 تیپ 206فولی میلنگ 166064266

***DOOSTAN - 5 تیپ 206فولی میلنگ 166064267

***DOOSTAN-  هزار خاري 206فولی پمپ هیدرولیک 166064268

***DOOSTAN-206 فیش 5رله سبز 166064269

***DOOSTAN-EPDM25 - 2تیپ206شیلنگ پایین رادیاتور16606427

***DOOSTAN- چپ206کشوئی شیشه باالبر 166064270

***DOOSTAN-  راست 206کشوئی شیشه باالبر 166064271

***DOOSTAN -2 تیپ 206سنسور دور موتور 166064272

***DOOSTAN- بدون سیم 5 تیپ 206سنسور دور موتور 166064273

***DOOSTAN-(خرطومی دار)2 تیپ206منبع رزروناتور 166064274

**DOOSTAN-206سینی حرارتگیر منبع کاتالیزور 166064275

**DOOSTAN-رانا -207-206مهره صندلی 166064276

**DOOSTAN-رانا -207-206مهره کمربند ایمنی 166064277

***DOOSTAN-(طرح پرسی) 206فولی پمپ هیدرولیک 166064278

***DOOSTAN -206موتور فن 166064279
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***DOOSTAN30- روکشدار 206شیلنگ بخاري  ورودي 16606428

***DOOSTAN-206سوکت دوفیش 166064280

***DOOSTAN-206 فیش 3سوکت 166064281

***DOOSTAN-206 فیش 4سوکت 166064282

***DOOSTAN-206سوکت موتور فن 166064283

***DOOSTAN-206سوکت چراغ خطر عقب 166064285

***DOOSTAN-  مشکی BSM-206سوکت 166064286

***DOOSTAN- سبز BSM-206سوکت 166064287

***DOOSTAN- طوسی BSM-206سوکت 166064288

***DOOSTAN- کوچک BSM - 206سوکت 166064289

***DOOSTAN-EPDM20-  با پیچ هواگیري 2 تیپ 206شیلنگ بخاري خروجی 16606429

***DOOSTAN -206سوکت کوئل 166064290

***DOOSTAN-(مادگی) 206سوکت تبدیل چراغ جلو 166064291

***DOOSTAN-(نري) 206سوکت تبدیل چراغ ججلو 166064292

***DOOSTAN-206 پژو BSM -ECUسوکت دو خانه 166064293

***DOOSTAN-206ججا المپ راهنما بغل گلگیر 166064294

***DOOSTAN-206جا المپ داخل کاسه چراغ 166064295

***DOOSTAN-206سوکت فن بخاري 166064296

***DOOSTAN -206سوکت مقاومت فن 166064297

***DOOSTAN-(مادگی)206سوکت موتور فن 166064298

***DOOSTAN-206ا المپ راهنماي جلو 166064299

***DOOSTAN-EPDM25  -2 تیپ 206شیلنگ زیرمنبع انبساط 16606430

DOOSTAN -206میل دیشلی 166064300

***DOOSTAN-EPDM50 - (5تیپ)شیلنگ باال رادیاتوررانا16606431

***DOOSTAN-(سیلیکون)206اورینگ لوله بخاري 166064311

DOOSTAN-206شبکه هواکش روي کاپوت 166064312

***DOOSTAN-206چرخ دنده شیشه باالبر درب 166064313

***DOOSTAN -( فیش4)206مپ سنسور 166064314

***DOOSTAN-EPDM10 - (5تیپ)شیلنگ پایین رادیاتوررانا16606432

***DOOSTAN25-  206کیت کاسه نمدوپکینگ وخارشیرفرمان16606434

***DOOSTAN50-  206کیت اورینگ سوزن انژکتوري16606435

***DOOSTAN30   206قیفی گیربکس16606436

***DOOSTAN24- کنیستر بخار بنزین رانا16606437

***DOOSTAN24 - 206کنیستر پژو 16606438

**DOOSTAN24- دوستان -2تیپ206ریل سوخت 16606439

**DOOSTAN15- دوستان -5تیپ206ریل سوخت 16606440

**DOOSTAN50- آستردار206درب باک بیرونی 16606441

***DOOSTAN1- شش الیه  - 206باک بنزین 16606442
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***DOOSTAN8-(5 و2تیپ)206پمپ بنزین کامل 16606443

***DOOSTAN48-(شرکتی)سوراخ گشاد   -2تیپ  - 206غلطک هرزگرد 16606445

***DOOSTAN-(چهار تایی)132سوکت چراغ خطر عقب پراید 166064464

*DOOSTAN -   H3030شیلنگ زیر منبع انبساط دانگ فنگ 16606454

***DOOSTAN40 - 206مجموعه شیلنگ شیشه شوي جلو 16606455

**DOOSTAN30 - 206مجموعه شیلنگ شیشه شوي عقب 16606456

**DOOSTAN-EPDM15گیربکس اتوماتیک  - 206شیلنگ بخاري خروجی رادیاتور 16606457

***DOOSTAN22-کامل206دوشاخه کالچ16606461

***DOOSTAN50-(سر وته)206بوش دوشاخه کالج16606462

***DOOSTAN10-(بدون مهره هیدرولیک)85-83 مدل2تیپ206شیلنگ هیدرولیک فشار قوي 16606463

***DOOSTAN6-(بدون مهره هیدرولیک)90-86 مدل 5تیپ206شیلنگ هیدرولیک فشارقوي 16606464

***DOOSTAN5-(بدون مهره هیدرولیک) 97-91شیلنگ هیدرولیک فشار قوي رانا مدل 16606465

***DOOSTAN58-206درب منبع انبساط16606466

***DOOSTAN50-2 تیپ206درب ترموستات 16606467

***DOOSTAN30 - (استیل  ) 206کیت واشر گلویی اگزوز16606468

**DOOSTAN10-207شیلنگ بنزین دوقلو ریل سوخت پژو16606469

***DOOSTAN25-  و پیکان  ساژم مشکی تک سوراخ 2تیپ206سوزن انژکتوري 16606470

**DOOSTAN25-  سه سوراخ 5تیپ 206سبز - سوزن انژکتوري والئو 16606471

***DOOSTAN30- شیلنگ ترمز چرخ عقب رانا16606474

**DOOSTAN40-206شیلنگ ترمز چرخ عقب 16606475

***DOOSTAN40-رانا  - 206شیلنگ ترمز چرخ جلو16606476

***DOOSTAN25-206مهره هیدرولیک فرمان 16606477

**DOOSTAN50 - 2 تیپ 206درب روغن موتور 16606478

***DOOSTAN21 - 2 تیپ 206سه راهی واتر پمپ 16606479

***DOOSTAN18 -5 آلومینیومی تیپ 206هوزینگ ترموستات 16606480

***DOOSTAN20- آلومنیومی 2 تیپ 206هوزینگ ترموستات 16606481

**DOOSTAN20-206مجموعه نشانگر درجه داخل باک 16606482

***DOOSTAN32-206مهره روغن پژو16606483

***DOOSTAN25-  سرسبز دو فیش 206مهره آب پژو16606484

***DOOSTAN25-206مهره دنده عقب 16606485

**DOOSTAN-EPDM15-5تیپ206شیلنگ ورودي به خنک کننده گیربکس اتوماتیک 16606486

**DOOSTAN-EPDM20- اتوماتیک206شیلنگ خروجی  از خنک کننده گیربکس 16606487

***DOOSTAN25-  با اورینگ5 تیپ206سه راهی آب واتر پمپ 16606488

***DOOSTAN60 -206میل ماهک تقسیم دنده کوتاه 16606489

***DOOSTAN30-206میل ماهک تقسیم دنده بلند 16606490

**DOOSTAN15 -(با پیچ و مهره  )206ماهک تقسیم دنده 16606491

**DOOSTAN10-206پدال گاز 16606492

***DOOSTAN70 - 206منجید اگزوز 16606496
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***DOOSTAN50-با پایه206بست نگهدارنده شیلنگ هیدرولیک فرمان 16606497

**DOOSTAN50-206بست نگهدارنده شیلنگ منبع انبساط 16606498

**DOOSTAN35-206لوله خرطومی واسط هواکش موتور16606499

**DOOSTAN-H30060فیلتر بنزین برلیانس 16606501

*DOOSTAN-H3308کنیستر بخار بنزین برلیانس16606502

*DOOSTAN-H3208کنیستر بخار بنزین برلیانس 16606503

*DOOSTAN-H30020شیلنگ بنزین رفت زیر بدنه برلیانس 16606504

*DOOSTAN-H30010شیلنگ بنزین برگشت زیر بدنه برلیانس 16606505

*DOOSTAN-H32015شیلنگ بخار بنزین زیر بدنه برلیانس 16606506

*DOOSTAN-H33015شیلنگ بخار بنزین زیر بدنه برلیانس 16606507

*DOOSTAN - H3001باک برلیانس کامل 16606508

**DOOSTAN30-اورینگ درجه داخل باک برلیانس 16606509

**DOOSTAN50-منجید اگزوز هایما16606510

*DOOSTAN12-کنیستر  بخار بنزین هایما16606511

*DOOSTAN-شیلنگ هیدرولیک فشار قوي ماکسیما 16606512

*DOOSTAN-شیلنگ هیدرولیک فشار ضعیف ماکسیما 16606513

*DOOSTAN1-(هاچبک)H200باک بنزین برلیانس 16606514

*DOOSTAN8-  کامل H330پمپ بنزین برلیانس 16606516

**DOOSTAN10-اورینگ پمپ بنزین هایما16606517

*DOOSTAN (گرد)گردگیر پلوس چانگان سمت چرخ 16606518

*DOOSTAN-(خاردار)گردگیر پلوس چانگان سمت گیربکس 16606519

*DOOSTAN-(گرد)سمت چرخ  (B30)گردگیر پلوس بسترن16606520

*DOOSTAN-(خاردار)سمت گیربکس (B30)گردگیر پلوس بسترن16606521

*DOOSTAN-(گرد) سمت چرخ 230-220گردگیر پلوس برلیانس16606522

*DOOSTAN -(خاردار) سمت گیربکس 230-220گردگیر پلوس برلیانس16606523

*DOOSTAN -(گرد) سمت چرخ 330-320گردگیر پلوس برلیانس 16606524

*DOOSTAN -(خاردار) سمت گیربکس 330-320گردگیر پلوس برلیانس16606525

**DOOSTAN-فولی میلنگ برلیانس 16606526

**DOOSTAN50 - 90شیلنگ بنزین رفت از پمپ به صافی تندر 16606601

**DOOSTAN20 - 90شیلنگ بنزین برگشت ازصافی به پمپ تندر 16606602

***DOOSTAN10  - 90شیلنگ بنزین رفت از صافی تا ریل سوخت تندر 16606603

**DOOSTAN10 - 90شیلنگ بخار بنزین سرتاسري تندر16606604

**DOOSTAN25 - 90شیلنگ بخار بنزین از کنیستر به دریچه گاز تندر16606605

*DOOSTAN10- شیلنگ بنزین رفت از سینی جلو تا ریل سوخت مگان 16606606

*DOOSTAN20- شیلنگ بنزین رفت از صافی تا سینی جلومگان 16606607

*DOOSTAN20- شیلنگ بنزین از کنیستر به دریچه گاز مگان 16606608

*DOOSTAN20- شیلنگ بخاربنزین از کنیستر تا باک مگان 16606609

*DOOSTAN20- شیلنگ بنزین رفت از پمپ به صافی مگان 16606610
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*DOOSTAN10- شیلنگ بنزین برگشت ازصافی تاپمپ مگان 16606611

***DOOSTAN25-90درب منبع انبساط رادیاتور آب تندر 16606612

**DOOSTAN30-90درب ترموستات تندر 16606613

**DOOSTAN -  EPDM30 قدیم  L90شیلنگ باال رادیاتور 16606614

**DOOSTAN -  EPDM15 جدید  L90شیلنگ باال رادیاتور 16606615

**DOOSTAN8-90پمپ بنزین کامل تندر 16606616

**DOOSTAN - EPDM15  90تندر  (جدید)شیلنگ پایین رادیاتور 16606617

**DOOSTAN - EPDM15 (قدیم)90شیلنگ پایین رادیاتور تندر 16606618

**DOOSTAN25-90مهره روغن تندر 16606619

***DOOSTAN-  کولر دار 90فولی میلنگ تندر 166066196

***OOSTAN-  بدون کولر دار 90فولی میلنگ تندر 166066197

**DOOSTAN-90اورینگ هوزینگ ترموستات تندر 166066199

**DOOSTAN25 - 90مهره دنده عقب تندر 16606620

***DOOSTAN-( به باال89مدل )90مجموعه فن موتور تندر 166066200

***DOOSTAN-90سوکت رله فن تندر 166066201

***DOOSTAN-90سوکت حسگر کیلومتر تندر 166066202

***DOOSTAN-90سوکت کوئل تندر 166066203

***DOOSTAN-90سوکت موتور فن تندر 166066204

***DOOSTAN-90سوکت استپ موتور و دریچه گاز تندر 166066206

***DOOSTAN-90سوکت مهره آب تندر 166066207

***DOOSTAN-90سوکت حسگر دور موتور تندر 166066208

*DOOSTAN6-90کنیستر بخار بنزین تندر 16606621

***DOOSTAN-90اورینگ ترموستات تندر 166066211

*DOOSTAN-L9015شیلنگ بخاربنزین از کنیستر به دریچه گاز چشمی دار16606623

***DOOSTAN-EPDM30-90شیلنگ ورودي رادیاتور بخاري تندر16606626

***DOOSTAN-EPDM15-90شیلنگ خروجی رادیاتور بخاري تندر16606627

**DOOSTAN6 - 90مخزن شیشه شوي کامل تندر 16606628

**DOOSTAN20 -  90مجموعه نشانگر درجه داخل باک تندر16606629

*DOOSTAN15-(بدون درب)90منبع انبساط آب رادیاتور تندر 16606630

**DOOSTAN50-90شیلنگ ترمز چرخ جلو تندر 16606631

**DOOSTAN50-90شیلنگ ترمز چرخ عقب تندر 16606632

**DOOSTAN30-  گرافیتی 90واشر گلویی اگزوز تندر 16606633

**DOOSTAN70 - 90واشر کارتر تندر16606634

**DOOSTAN40 - (دو تکه)90اورینگ دریچه گاز تندر 16606635

**DOOSTAN40 - 90اورینگ پنج تیکه منی فولد هوا تندر16606636

**DOOSTAN50-  استیل 90واشر هوزینگ ترموستات تندر16606637

**DOOSTAN-  استیل 90واشر بغل اگزوز تند16606638

**DOOSTAN-  استیل 90واشر منی فولد هوا تندر 16606639
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**DOOSTAN10-90شیلنگ هیدرولیک فشار قوي تندر 16606640

***DOOSTAN20-90مقاومت فن رادیاتور تندر 16606641

*DOOSTAN-90ریل سوخت تندر 16606642

***DOOSTAN25-90غلطک هرزگرد  دینام تندر 16606662

**DOOSTAN20-سوکت مشکی90سنسور دور موتور تندر16606663

**DOOSTAN20-سوکت آبی 90سنسور دور موتور تندر16606664

**DOOSTAN-(شیاردار) ثابت 90تسمه سفت کن تایم تندر16606665

**DOOSTAN- ساعتی 90تسمه سفت کن تایم تندر 16606666

***DOOSTAN-90بوش طبق تندر 16606667

*DOOSTAN-(شیفتر)90مجموعه دسته دنده کامل تندر 16606668

*DOOSTAN10-(راد)90میله رابط بین دسته دنده و گیربکس تندر 16606669

**DOOSTAN32-90شاسی الي درب تندر 16606670

***DOOSTAN20-90قفل صندوق عقب تندر 16606671

***DOOSTAN20-قفل صندوق عقب رنو ساندرو 16606672

**DOOSTAN-(گرد)سمت چرخ  (2000-1600)گردگیر پلوس مگان16606673

**DOOSTAN-(خاردار)سمت گیر بکس  (1600)گردگیر پلوس مگان 16606674

**DOOSTAN-(گرد) سمت چرخ 90گردگیر پلوس تندر 16606675

**DOOSTAN-(خاردار) سمت شاگرد سمت گیربکس90گردگیر پلوس تندر 16606676

***DOOSTAN- سمت راننده سمت گیربکس90تندر  (تکی)گردگیر پلوس16606677

***DOOSTAN-(با بلبرینگ و بست ) سمت راننده سمت گیربکس 90گرد گیر پلوس تندر 16606678

***DOOSTAN12-90تندر  (بامپر)ضربگیر کمک جلو 16606680

***DOOSTAN60-90بست فلزي میل موجگیر تندر 16606681

***DOOSTAN20-90توپی سر کمک تندر 16606682

***DOOSTAN-بوش طبق بزرگ مگان 16606683

***DOOSTAN- بوش طبق کوچک مگان 16606684

***DOOSTAN60-90الستیک موجگیر تندر 16606685

***DOOSTAN16-90دسته موتور شاتونی تندر 16606686

**DOOSTAN30-90گردگیر جعبه فرمان تندر 16606687

***DOOSTAN-BERO طرح 90تندر  (بوت)وایر شمع 16606688

***DOOSTAN-VALEO طرح90تندر  (بوت )وایر شمع 16606689

***DOOSTAN-ELDOR و مگان طرح 90تندر  (بوت)وایر شمع16606690

**DOOSTAN-90تندر (طوسی)چرم گردگیر دسته دنده16606691

**DOOSTAN-(گرد)گردگیر پلوس ساندرو سمت چرخ 16606692

**DOOSTAN-(خاردار)گردگیر پلوس ساندرو سمت گیربکس 16606693

**DOOSTAN-گردگیر جعبه فرمان رنو مگان 16606694

**DOOSTAN -90گردگیر کمک جلو تندر 16606695

***DOOSTAN-  درجه 76 - 90ترموستات تندر 16606696

***DOOSTAN-  درجه 89 - 90ترموستات تندر 16606697
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***DOOSTAN15- حبابگیر بخاربنزین پراید انژکتوري کامل 16606701

***DOOSTAN15- حبابگیر بخاربنزین پراید کاربراتوري کامل 16606702

***DOOSTAN12-  کنیستر پراید کاربراتور 16606703

***DOOSTAN16- ریو انژکتور - مزدا - نیسان - کنیستر بخاربنزین پراید16606704

***DOOSTAN30- شیلنگ بوستر ترمز پراید انژکتوري سوپاپدار 16606705

**DOOSTAN20- شیلنگ بنزین داخل درجه باک پراید 16606706

**DOOSTAN20- شیلنگ بنزین رفت از پمپ به صافی پراید انژکتوري 16606707

**DOOSTAN20- شیلنگ بنزین برگشت از صافی به پمپ پراید انژکتوري 16606708

**DOOSTAN15-4شیلنگ بنزین برگشت از صافی به پمپ پراید یورو16606708-1

***DOOSTAN15- شیلنگ بنزین از صافی تا ریل سوخت پرایدانژکتوري 16606709

***DOOSTAN15- 4شیلنگ بنزین از صافی تا ریل سوخت پرایدیورو16606710

***DOOSTAN25 - 4درب ترموستات پراید یورو 166067100

*DOOSTAN40-  ساینا S 81شیلنگ  بنزین ریل سوخت دوسرسوکت 166067101

***DOOSTAN8- پمپ بنزین کامل  تیبا هد پلیمري 166067102

***DOOSTAN20- پراید 2مجموعه گلویی باک خرطومی یورو166067103

***DOOSTAN20- پراید 4مجموعه گلویی باک خرطومی یورو166067104

**DOOSTAN20 - 151مجموعه گلویی باک خرطومی پراید وانت 166067105

***DOOSTAN20- لوله خرطومی هواگیري روي باک تیبا 166067106

***DOOSTAN - EPDM50- شیلنگ خروجی لوله فرعی پراید انژکتور 166067107

**DOOSTAN - EPDM20شیلنگ ورودي ریگالتور گازپراید دوگانه سوز 166067108

**DOOSTAN20-شیلنگ خروجی ریگالتور گاز پراید دوگانه سوز166067109

**DOOSTAN10-شیلنگ بنزین از صافی تا ریل سوخت پرایدوانت16606711

***DOOSTAN40-شیلنگ بخارروغن پراید کاربراتوري 166067110

***DOOSTAN40-شیلنگ بخار روغن درب سوپاپ پراید دوگانه سوز 166067111

***DOOSTAN-EPDM40شیلنگ زیر منبع انبساط تا رادیاتور پراید 166067113

**DOOSYAN20-مجموعه نشانگر درجه داخل باک تیبا 166067114

**DOOSTAN50 - 100رینگی درجه داخل باک تیبا باک پلیمري و پراید ایکس 166067115

**DOOSTAN20 - (باک پلیمري  ) 2مجموعه گلویی باک تیبا 166067116

**DOOSTAN15-مجموعه گلویی باک تیبا صندوقدار باک پلیمري 166067117

**DOOSTAN1-  پلیمري 4باک بنزین تیبا یورو 166067118

**DOOSTAN50 - (باک پلیمري)اورینگ درجه داخل باک تیبا 166067119

***DOOSTAN10- شیلنگ بنزین از صافی تا ریل سوخت تیبا16606712

***DOOSTAN32- مهره روغن پراید 166067120

***DOOSTAN32- (بدنه کلفت)مهره آب پراید زیمنس  مشکی 166067121

**DOOSTAN20-شیلنگ بنزین از صافی تا ریل سوخت تیبا و ساینا باک پلیمري 16606712-1

***DOOSTAN25- (بدنه نازک)مهره آب پراید ساژم سبز 166067122

**DOOSTAN25- مهره فن پراید کاربراتوري 166067123

***DOOSTAN33- مهره دنده عقب پراید 166067124
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**DOOSTAN25- خرطومی هواکش موتور تیبا166067125

***DOOSTAN8 - ( فیش4)پمپ بنزین کامل  پراید  انژکتوري 166067126

**DOOSTAN28- پراید کاربراتوري (حرارتی سر گرد)مهره آب 166067127

**DOOSTAN8- ( فیش6)پمپ بنزین کامل  پراید انژکتوري 166067128

**DOOSTAN20-حبابگیر بخاربنزین پراید هاچ بک 166067129

**DOOSTAN20-ریل سوخت تیبا 166067130

***DOOSTAN50- بوش هاللی جعبه فرمان پراید 166067131

***DOOSTAN8- هدفلزي x100پمپ بنزین کامل پراید 166067132

***DOOSTAN8-(باک پلیمري)4پمپ بنزین کامل  تیبا یورو166067133

***DOOSTAN20-دسته سیم سوزنهاي انژکتور پراید ساژم166067134

***DOOSTAN20-دسته سیم سوزنهاي انژکتور پراید زیمنس 166067135

***DOOSTAN70- فیش 6و4اورینگ درجه داخل باک پراید166067136

**DOOSTAN25-مجموعه هد پمپ بنزین تیبا هد پلیمري166067137

***DOOSTAN150- منجید اگزوز پراید 166067138

***DOOSTAN30 - (مشکی)سنسور دور موتور پراید زیمنس 166067139

***DOOSTAN50-الستیک تعادل پلوس پراید166067140

***DOOSTAN16-سینی زیر باتري آهنی پراید166067141

***DOOSTAN50-بست اطراف باتري پراید 166067142

***DOOSTAN50-لوله گژ روغن موتور پراید166067143

***DOOSTAN20-فیش 6و4مجموعه نشانگر درجه داخل باک پراید 166067145

***DOOSTAN20- راستگرد4مجموعه نشانگر درجه داخل باک پراید یورو166067146

***DOOSTAN20- چپگرد4مجموعه نشانگر درجه داخل باک پراید یورو166067147

***DOOSTAN50- اورینگ درجه داخل باک تیبا هد فلزي 166067148

**DOOSTAN60-(سیلیکون)هدپلیمري -X100اورینگ درجه داخل باک تیباو پراید166067149

**DOOSTAN20 - (باک فلزي)مجموعه گلویی باک تیبا 16606715

***DOOSTAN60-4شیلنگ بخارروغن پراید یورو166067150

**DOOSTAN25-شیلنگ هیدرولیک ساکشن تیبا 166067151

**DOOSTAN-EPDM25-شیلنگ هیدرولیک ساکشن پراید166067152

***DOOSTAN12-با فیلتر(با بدنه دوپوسته )مغزي پمپ بنزین پراید166067153

***DOOSTAN25-وکیوم کولر پراید166067154

***DOOSTAN25- مهره روغن تیبا 166067155

***DOOSTAN30 -131کلید سلکتور پراید 166067156

***DOOSTAN15-کلید سلکتور پراید کاربراتوري 166067157

**DOOSTAN10-شیلنگ بنزین از فیلتر تا ریل سوخت تیبا کوئیک اتومات 166067158

***DOOSTAN20-درب منبع روغن هیدرولیک پراید166067159

**DOOSTAN20-شیلنگ بنزین رفت از پمپ به صافی پراید وانت 16606716

***DOOSTAN12-با فیلتر (نیسان-پراید)مغزي پمپ بنزین 166067160

***DOOSTAN30-گردگیر چهارشاخه فرمان پراید معمولی166067161
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***DOOSTAN30-گردگیر چهارشاخه فرمان هیدرولیک 166067162

***DOOSTAN50-بوش طبق چرخ جلو پراید فلزي 166067163

***DOOSTAN50-بوش طبق چرخ جلو پراید الستیکی 166067164

**DOOSTAN20 -(فلزي)فیلتر بنزین تیبا و ریو 166067165

***DOOSTAN30-شیلنگ منبع انبساط به رادیاتور تیبا 166067166

***DOOSTAN150- واشر بغل اگزوز آج دار پراید 166067167

***DOOSTAN150-  آج دار 4واشر بغل اگزوز پراید یورو 166067168

***DOOSTAN100- واشر بغل اگزوز پراید دوپیچ آج دار 166067169

**DOOSTAN20- شیلنگ بنزین برگشت از صافی به پمپ پراید وانت 16606717

***DOOSTAN100-   پیچ پراید 3واشر بغل اگزوز 166067170

***DOOSTAN40- واشر گلویی اگزوز گرافیت گالوانیزه پراید 166067171

***DOOSTAN70- واشر درب سوپاپ پراید معمولی سیلیکونی 166067172

***DOOSTAN80-  سیلیکونی 4واشر درب سوپاپ پراید یورو 166067173

***DOOSTAN50- ( عددي2)واشر هاللی کارتل پراید 166067174

***DOOSTAN100 - 4اورینگ دریچه گاز پراید یورو 166067175

***DOOSTAN50-  سیلیکونی 4اورینگ منی فولد هواي پراید یورو 166067176

***DOOSTAN150- واشر منی فولد هوا نسوز کاغذي پراید 166067178

***DOOSTAN200- واشر دریچه گاز پراید قدیم 166067179

**DOOSTAN40- شیلنگ بنزین بر گشت از پمپ به صافی تیبا16606718

***DOOSTAN100- واشر واتر پمپ پراید نسوز 166067180

***DOOSTAN100- واشر درب ترموستات دورو چوب پنبه پراید 166067181

***DOOSTAN50- واشر اویل پمپ پراید نسوز 166067182

***DOOSTAN100- واشر بغل اگزوز تیبا ورق دوبل استیل 166067183

***DOOSTAN70- واشر درب سوپاپ تیبا 166067184

***DOOSTAN70-  اورینگ منی فولد هوا تیبا سیلیکونی 166067185

***DOOSTAN8-مجموعه لیور دسته دنده کامل پراید166067187

***DOOSTAN48-مقاومت فن پراید سرامیکی 166067188

***DOOSTAN48 -90مقاومت فن پراید طرح تندر 166067189

**DOOSTAN40-  شیلنگ بنزین رفت ازصافی به پمپ تیبا16606719

****DOOSTAN25-(زیر و رو  )قاب تسمه تایم پراید166067193

****DOOSTAN45-سینی زیر باتري پراید پالستیکی166067194

****DOOSTAN50-سینی زیر باتري تیبا پالستیکی166067195

***DOOSTAN50-سینی زیر باتري کوئیک 166067196

****DOOSTAN10-بوش دوشاخه کالج پراید166067197

***DOOSTAN30- لوله آب اصلی تیبا 166067198

***DOOSTAN30-صفحه تعویض دنده پراید166067199

***DOOSTAN60- دوسر صاف - فیلتر بنزین پراید و نیسان 16606720

***DOOSTAN70-17لوله سه راهی آب پراید166067200
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***DOOSTAN70-20لوله سه راهی آب پراید166067201

***DOOSTAN70-دیاق فیلتر بنزین پراید انژکتور16606720-1

***DOOSTAN60 -(14سایز)فلزي- دوراهی منی فولد پراید با دنده 166067202

***DOOSTAN60-دو راهی آب پراید بدون دنده 166067203

***DOOSTAN100-لوله آب سرسیلندر پراید166067204

***DOOSTAN150-لوله آب منی فولد پراید166067205

***DOOSTAN40- پراید2دیاق  آهنی دسته موتور شماره 166067206

****DOOSTAN50- گردکیر کمک جلو پراید 166067207

****DOOSTAN40- گردگیر کمک عقب پراید 166067208

****DOOSTAN50- گردگیر پلوس پراید ساده سمت چرخ 166067209

***DOOSTAN50- فیلتر بنزین پراید یکسر کج 16606721

****DOOSTAN60- گردگیر پلوس پراید سه خار سمت گیربکس 166067210

****DOOSTAN20-اورینگ لوله مکنده هواکش پراید انژکتوري166067211

***DOOSTAN21-پروانه فن  دو دور پراید166067212

***DOOSTAN15-پراید (دو دور  )قاب موتور فن166067213

****DOOSTAN30-(مشکی)تقویت شیشه باالبر پراید166067214

***DOOSTAN10-انژکتوري(x100)مجموعه پنل بخاري پراید 166067215

***DOOSTAN100-دریچه هواي داشبورد پراید کاربراتوري166067218

DOOSTAN200-گیج روغن پراید166067219

***DOOSTAN - EPDM50- شیلنگ باال رادیاتور پراید 16606722

***DOOSTAN30-غلطک هرزگرد کولر پلیمري پراید166067220

***DOOSTAN50-نوار ماهوتی  درب جلو  چپ و راست پراید166067221

***DOOSTAN50-نوار ماهوتی درب عقب چپ و راست پراید166067222

***DOOSTAN24-نوار دور درب جلو چپ پراید166067223

***DOOSTAN24-نوار دور درب عقب چپ  پراید166067224

***DOOSTAN25-(اسفنجی)نوار دور صندوق عقب پراید166067225

***DOOSTAN25-(آپاراتی)نوار صندوق عقب پراید 166067225-1

***DOOSTAN40- ضلعی پراید3نوار دور شیشه جلو 166067226

***DOOSTAN30- ضلعی پراید4نوار دور شیشه جلو 166067227

***DOOSTAN100- ضلعی پراید3نوار دور شیشه عقب 166067228

***DOOSTAN30- ضلعی پراید4نوار دور شیشه عقب 166067229

***DOOSTAN - EPDM35- شیلنگ پایین رادیاتور پرایدانژکتور 16606723

***DOOSTAN20-چپ  (کاربراتوري)زه سقف پراید صبا166067230

***DOOSTAN20-راست (کاربراتوري)زه سقف پراید صبا166067231

***DOOSTAN15-زه سقف پراید انژکتوري چپ166067232

***DOOSTAN15-زه سقف پراید انژکتوري راست166067233

***DOOSTAN60-زه شیشه جلو راننده باال راست پراید166067234

***DOOSTAN60-زه شیشه جلو راننده باال چپ166067235
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***DOOSTAN60-زه شیشه جلو راننده بغل چپ پراید166067236

***DOOSTAN60-زه شیشه جلو راننده بغل راست پراید166067237

***DOOSTAN30-زه شسشه جلو راننده پایین پراید قدیم166067238

***DOOSTAN30-زه شیشه جلو راننده پایین پراید جدید166067239

***DOOSTAN-EPDM35-4شیلنگ پایین رادیاتور پراید یورو16606724

***DOOSTAN8-دست کامل(صبا)آبگیر شیشه پراید 166067240

***DOOSTAN64-آبگیر داخلی جلو راست پراید166067241

***DOOSTAN-SBR35-4شیلنگ پایین رادیاتور پراید یورو16606724-1

***DOOSTAN64-آبگیر داخلی جلو چپ پراید166067242

***DOOSTAN64-آبگیر داخلی عقب راست پراید166067243

***DOOSTAN64-آبگیر داخلی عقب چپ پراید166067244

***DOOSTAN64-آبگیر بیرونی جلو راست پراید166067245

***DOOSTAN64-آبگیر بیرونی جلو چپ پراید166067246

***DOOSTAN64-آبگیر بیرونی عقب راست پراید166067247

***DOOSTAN64-آبگیر بیرونی عقب چپ پراید166067248

***DOOSTAN20-دستگیره مچی جلو راست پراید166067249

***DOOSTAN - EPDM40- شیلنگ بخاري راست پرایدانژکتور 16606725

***DOOSTAN20-دستگیره مچی جلو چپ پراید166067250

***DOOSTAN14-کنیستر بخار بنزین تیبا دوگانه سوز166067251

***DOOSTAN50-(چپ و راست  باهم)چرم لبه درب از داخل پراید جلو 166067252

***DOOSTAN30-کامل( درب4)چرم لبه درب از داخل  پراید  صبا 166067253

***DOOSTAN7-کارتر موتور پراید166067254

***DOOSTAN50-نوار دور شیشه جلو تیبا166067255

***DOOSTAN40-نوار دور شیشه عقب تیبا166067256

***DOOSTAN25-سنسور وضعیت میل سوپاپ پراید زیمنس166067257

***DOOSTAN32-سنسور وضعیت میل سوپاپ پراید ساژم166067258

***DOOSTAN32-سنسور وضعیت میل سوپاپ تیبا و ساینا166067259

***DOOSTAN - EPDM40- شیلنگ بخاري کج پراید انژکتور 16606726

***DOOSTAN32-سنسور کیلومتر پراید قدیم166067260

***DOOSTAN30-سنسور کیلومتر پراید مگنتی 166067261

***DOOSTAN32-سنسور دریچه گاز پراید و پیکان ساژم166067262

***DOOSTAN100-پوکه سیلندر ترمز چرخ جلو پراید بلند166067263

***DOOSTAN100-پوکه سیلندر ترمز چرخ جلو پراید کوتاه 166067264

***DOOSTAN100-پوکه سیلندر ترمز چرخ جلو تیبا166067265

***DOOSTAN150-4گیج روغن پراید یورو166067266

***DOOSTAN100-( تا بزرگ2تا کوچک 2)واشر دیشلی پراید166067267

***DOOSTAN-میل دیشلی گیربکس پراید166067268

***DOOSTAN35-بوش اکسل عقب پراید166067269
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***DOOSTAN - EPDM30- شیلنگ باال رادیاتور تیبا 16606727

***DOOSTAN100- گردگیر سیلندر ترمز چرخ جلو پراید 166067270

***DOOSTAN35- دیاق آهنی دسته موتور شماره یک تیبا166067271

***DOOSTAN32-استپ ترمز زیر پدال پراید166067272

***DOOSTAN40-پراید(چپ و راست)دستگیره درب باز کن بیرونی166067273

***35طوسی چپ (132-131-111)دستگیره درب باز کن از داخل پراید166067274

***35طوسی راست (132-131-111)دستگیره درب باز کن از داخل پراید166067275

***DOOSTAN35-مشکی چپ  (132-131-111)دستگیره درب باز کن از داخل پراید166067276

***DOOSTAN35-مشکی راست (132-131-111)دستگیره درب بازکن از داخل پراید166067277

***DOOSTAN50-دستگیره درب باز کن از داخل پراید صبا 166067278

***DOOSTAN50-دستگیره شیشه باالبر پراید صبا166067279

***DOOSTAN - EPDM15- شیلنگ پایین رادیاتور تیبا 16606728

***DOOSTAN60-و تیبا (132-131-111)دستگیره شیشه باالبر پراید166067280

***DOOSTAN75-دستگیره درب باز کن از داخل مشکی چپ تیبا166067281

***DOOSTAN75-دستگیره درب بازکن از داخل مشکی راست تیبا166067282

***DOOSTAN75-دستگیره درب بازکن از داخل طوسی چپ تیبا166067283

***DOOSTAN75-دستگیره درب بازکن از داخل طوسی راست تیبا166067284

***DOOSTAN65-دستگره درب بازکن بیرونی چپ تیبا166067285

***DOOSTAN40-دستگیره درب بازکن بیرونی راست تیبا166067286

***DOOSTAN65-دستگیره درب باز کن از داخل  چپ ساینا 166067287

***DOOSTAN65-دستگیره درب بازکن از داخل راست ساینا166067288

***DOOSTAN54- مخزن شیشه شوي پراید انژکتور 166067289

**DOOSTAN - EPDM40- شیلنگ  بخاري راست تیبا 16606729

***DOOSTAN60- لوله گلویی مخزن شیشه شوي پراید انژکتور 166067290

***DOOSTAN30- کاور مخزن شیشه شوي پراید انژکتور 166067291

***DOOSTAN90-مخزن شیشه شوي پراید کتابی166067292

***DOOSTAN40-مخزن شیشه شوي پراید کاربراتوري166067293

***DOOSTAN20-مخزن شیشه شوي تیبا و ساینا طرح جدید166067294

***DOOSTAN60-لوله گلویی مخزن شیشه شوي تیبا و ساینا طرح جدید166067295

***DOOSTAN100-درب لوله گلویی مخزن شیشه شوي پراید انژکتور و تیبا 166067296

***DOOSTAN-چشم شیشه شوي پراید166067297

***DOOSTAN- سه راهی آبپاش پراید و تیبا 166067298

***DOOSTAN70- درجه90منبع انبساط آب رادیاتور پراید با لوله خم 166067299

**DOOSTAN - EPDM40- شیلنگ بخاري کج تیبا 16606730

***DOOSTAN40- درجه90درب منبع انبساط آب رادیاتور پراید با لوله و خم 166067300

***DOOSTAN45-منبع انبساط آب رادیاتور تیبا و ساینا  طرح جدید166067301

***DOOSTAN70-منبع انبساط آب رادیاتور تیبا طرح قدیم 166067302

***DOOSTAN60-درب منبع انبساط آب رادیاتور تیبا و ساینا طرح جدید با لوله و گیج 166067303
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***DOOSTAN70-منبع انبساط آب رادیاتور پراید طرح جدید پیچی 166067304

***DOOSTAN70-درب منبع انبساط آب رادیاتور پراید پیچی 166067305

***DOOSTAN8-(بدون فیلتر)هواکش کامل پراید انژکتوري 166067306

***DOOSTAN70-نگهدارنده رادیاتور آب پراید (براکت)پایه 166067307

***DOOSTAN50-قاب زیر پالکی پراید 166067308

***DOOSTAN-قاب روي هزار خار برف پاکن پراید166067309

***DOOSTAN - NBR30- شیلنگ بخارروغن پراید انژکتور 16606731

***DOOSTAN60-پراید  (نر و ماده)بوش ضربگیر کمک عقب 166067310

***DOOSTAN50-الستیک ضربگیر فنر لول جلو  تیبا و پراید166067311

***DOOSTAN40-الستیک ضربگیر فنر لول عقب پراید 166067312

***DOOSTAN40-الستیک ضربگیر فنر لول  عقب تیبا 166067313

***DOOSTAN100-الستیک تعادل پراید 166067314

***DOOSTAN60-پراید  (چاکدار)الستیک موج گیر166067315

***DOOSTAN24-نوار دور درب جلو راست پراید166067316

***DOOSTAN24-نوار دور درب عقب راست پراید166067317

***DOOSTAN30-( فیش5)محرک  قفل درب پراید 166067318

***DOOSTAN30-( فیش2)محرک قفل درب پراید 166067319

***DOOSTAN - NBR80- شیلنگ سولونوئیدبه منی فولد پرایدانژکتور 16606732

***DOOSTAN60-(18ش)دو راهی آب منیفولد پراید با دنده 166067320

***DOOSTAN100-شاسی الي درب پراید صاف166067321

***DOOSTAN100-شاسی الي درب پراید سرکج166067322

***DOOSTAN64-آبگیر بیرونی جلو راست تیبا 166067323

***DOOSTAN64-آبگیر بیرونی جلو چپ تیبا166067324

***DOOSTAN64-آبگیر بیرونی عقب راست تیبا 166067325

***DOOSTAN64-آبگیر بیرونی عقب چپ تیبا 166067326

***DOOSTAN-آبگیر داخلی جلو راست تیبا 166067327

***DOOSTAN64-آبگیر داخلی جلو چپ تیبا 166067328

***DOOSTAN64-آبگیر داخلی عقب راست تیبا 166067329

***DOOSTAN - NBR30- شیلنگ سولونوئید به منیفولد پراید دوگانه سوز 16606733

***DOOSTAN64-آبگیر داخلی عقب چپ تیبا 166067330

***DOOSTAN15-زه سقف تیبا  راست صندوقدار166067331

***DOOSTAN15-زه سقف تیبا چپ صندوقدار166067332

***DOOSTAN- راست 2زه سقف تیبا 166067333

***DOOSTAN- چپ 2زه سقف تیبا 166067334

DOOSTAN- تقویت شیشه باالبر پراید شیشه اي 166067335

DOOSTAN- اتوماتیک راهنما پراید سبز 166067336

DOOSTAN- کشویی شیشه باالبر پراید چپ 166067337

DOOSTAN- کشویی شیشه باالبر پراید راست 166067338
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DOOSTAN- کشویی شیشه باالبر تیبا چپ 166067339

***DOOSTAN - NBR20- شیلنگ بخار روغن درب سوپاپ پراید انژکتور 16606734

DOOSTAN- کشویی شیشه باالبر تیبا راست 166067340

DOOSTAN- قرقره شیشه باالبر پراید و تیبا چپ 166067341

DOOSTAN- قرقره شیشه باالبر پراید و تیبا راست 166067342

DOOSTAN- چرخدنده شیشه باالبر پراید و تیبا 166067343

**DOOSTAN- پمپ بنزین  کامل تیبا طرح سراتو 166067344

***DOOSTAN8-مجموعه دسته دنده کامل تیبا166067345

***DOOSTAN20-(قیچی)اهرم موتور برف پاکن پراید166067346

***DOOSTAN25-تیبا (قیچی)اهرم  موتور برف پاکن 166067347

***DOOSTAN32-(کوئیک-تیبا-پراید)مپ سنسور زیمنس166067348

***DOOSTAN10-قفل جانبی درب جلو راست پراید جدید166067349

***DOOSTAN - NBR60- شیلنگ بخار روغن درب سوپاپ پراید کاربراتور 16606735

***DOOSTAN10-قفل جانبی درب جلو چپ پراید جدید166067350

***DOOSTAN15-قفل جانبی درب عقب راست پراید جدید 166067351

***DOOSTAN15-قفل جانبی درب عقب چپ پراید جدید 166067352

***DOOSTAN10-قفل جانبی درب جلو راست تیبا جدید 166067353

***DOOSTAN10-قفل جانبی درب جلو چپ تیبا جدید 166067354

***DOOSTAN15-قفل جانبی درب عقب راست تیبا جدید166067355

***DOOSTAN15-قفل جانبی درب عقب چپ تیبا جدید 166067356

***DOOSTAN -4واشر سر سیلندرپراید یورو166067357

***DOOSTAN - ( میل1.5)واشر سر سیلندر پراید استاندارد قرمز166067358

***DOOSTAN -( میل1.8)واشر سر سیلندر پراید تعمیري آبی166067359

**DOOSTAN - NBR10 - (سانتی14)شیلنگ خالء پراید16606736

***DOOSTAN-واشر سر سیلندر تیبا 166067360

***DOOSTAN-فابریک(سمت گیربکس خاردار)141گردگیر پلوس پراید166067361

**DOOSTAN-دوبل تیبا (2و1)دنده برنجی 166067362

***DOOSTAN- گیربکس پراید4و3دنده برنجی 166067363

***DOOSTAN-لوازم دیشلی کامل پراید166067364

**DOOSTAN-لوازم دیشلی کامل تیبا166067365

***DOOSTAN3-مجموعه کامل دیفرانسیل پراید معمولی166067366

**DOOSTAN3-مجموعه کامل دیفرانسیل پراید مگنتی 166067367

**DOOSTAN3-4مجموعه کامل دیفرانسیل پراید یورو 166067368

***DOOSTAN3-(مگنتی)مجموعه دیفرانسیل کامل تیبا بهبود یافته166067369

***DOOSTAN - NBR30- شیلنگ آرامش پراید 16606737

**DOOSTAN3-4مجموعه دیفرانسیل کامل تیبا یورو166067370

***DOOSTAN-میل دیشلی تیبا166067372

***DOOSTAN-اورینگ چپقی دنده کیلومتر پراید166067373
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***DOOSTAN70-الستیک خورشیدي رام موتور پراید166067374

***DOOSTAN70-الستیک تخت زیر رام موتور پراید 166067375

***DOOSTAN100-الستیک باالي رادیاتور پراید 166067376

***DOOSTAN80-ضربگیر پایین رادیاتور پراید166067377

*DOOSTAN8-131شیشه و لچکی سه گوش عقب راست پراید 166067378

*DOOSTAN8-131شیشه و لجکی سه گوش عقب چپ پراید 166067379

**DOOSTAN - NBR15- مجموعه شیلنگ چهارگانه باک پراید هاچ بک 16606738

*DOOSTAN8-111شیشه و لچکی سه گوش عقب راست پراید 166067380

*DOOSTAN8-111شیشه و لچکی سه گوش عقب چپ پراید 166067381

*DOOSTAN20-نوار شیشه سه گوش عقب راست تیبا 166067382

*DOOSTAN20-نوار شیشه سه گوش عقب چپ تیبا 166067383

***DOOSTAN60-گردگیر لیور دسته دنده پراید166067384

***DOOSTAN32-بوش طبق تیبا 166067385

***DOOSTAN-الستیک  تعادل تیبا 166067386

***DOOSTAN12-دسته موتور شماره یک پراید166067387

***DOOSTAN15-دسته موتور شماره دو پراید166067388

**DOOSTAN-دسته موتور شماره سه پراید166067389

***DOOSTAN15-توپی سر کمک پراید166067390

***DOOSTAN-بوش قرقره اي کمک عقب پراید166067391

***DOOSTAN15-دسته موتور شماره یک تیبا166067392

***DOOSTAN15-دسته موتور شماره دو تیبا166067393

**DOOSTAN9-دسته موتور شماره سه تیبا 166067394

***DOOSTAN14- توپی سر کمک تیبا راست 166067395

***DOOSTAN14-توپی سر کمک تیبا چپ 166067396

***DOOSTAN25-بوش میل کشش تیبا166067397

***DOOSTAN100-واشر میل کشش تیبا166067398

***DOOSTAN-واشر بوش طبق تیبا166067399

***DOOSTAN - NBR25- مجموعه  شیلنگ چهارگانه باک پرایدانژکتوري 16606740

***DOOSTAN-دنده برنجی یک پراید166067401

**DOOSTAN-دنده برنجی دو پراید 166067402

*DOOSTAN- پراید 5دنده برنجی 166067403

**DOOASTAN15-پراید(با پایه )منبع روغن هیدرولیک 166067404

***DOOSTAN-EPDM55-گردگیر جعبه فرمان پراید معمولی 166067405

***DOOSTAN-(پلی یورتان)گردگیر جعبه فرمان پراید معمولی 166067406

***DOOSTAN-EPDM50-گردگیر جعبه فرمان پراید هیدرولیک 166067407

***DOOSTAN-(پلی یورتان )گردگیر جعبه فرمان پراید هیدرولیک166067408

***DOOSTAN-گردگیر کمک جلو تیبا166067409

**DOOSTAN - NBR20- مجموعه شیلنگ چهارگانه باک پراید دوگانه سوز 16606741
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***DOOSTAN80-گردگیر سیبک فرمان پراید مشکی 166067410

**DOOSTAN45- راست X100کاور پشت چراغ خطر عقب پراید 166067411

***DOOSTAN45- چپ X100کاور پشت چراغ خطر عقب پراید 166067412

**DOOSTAN15-( درب5)مجموعه فالپ نمره عقب پراید 166067413

***DOOSTAN20 -( درب4)فالپ نمره عقب پراید 166067414

***DOOSTAN45-هواکش زیر سپر جلو پراید 166067415

***DOOSTAN60-هواکش زیر سپر جلو تیبا 166067416

***DOOSTAN50-132گل پخش کن سپر عقب راست پراید 166067417

***DOOSTAN50 -132گل پخش کن عقب چپ پراید 166067418

***DOOSTAN14 -(فیش برنجی)وایر شمع پراید انژکتوري زیمنس166067419

**DOOSTAN - EPDM25- شیلنگ تخلیه آّب اواپراتورپراید 16606742

***DOOSTAN14-(فیش برنجی)وایر شمع پراید انژکتوري ساژم166067420

***DOOSTAN14-(فیش برنجی)وایر شمع پراید کاربراتوري 166067421

***DOOSTAN14-(فیش برنجی)وایر شمع تیبا 166067422

**DOOSTAN-ABS50-درب مخزن روغن ترمز پراید و تیبا166067423

**DOOSTAN-ABS100-سوپاپ تخلیه خال بوستر پراید و تیبا166067424

**DOOSTAN-ABS24-پراید و تیبا  (با درب)مجموعه مخزن روغن ترمز 166067425

***DOOSTAN- کاور دار132قفل صندوق عقب پراید 166067426

***DOOSTAN-(طرح فلش)سنسور دریچه گاز پراید زیمنس 166067427

***DOOSTAN-  درجه 71ترموستات پراید 166067428

***DOOSTAN-  درجه 76ترموستات پراید 166067429

**DOOSTAN - EPDM25- شیلنگ تخلیه اوپراتور تیبا 16606743

***DOOSTAN-  درجه 82ترموستات پراید 166067430

***DOOSTAN-کاور زیر دستگیره شیشه باالبر پراید166067431

***DOOSTAN-فوم ضربگیر کمک جلو تیبا 166067432

***DOOSTAN-فولی هرزگرد پراید طالیی166067433

***DOOSTAN-الستیک زیر پمپ شیشه شوي پراید 166067434

***DOOSTAN-(قدیم)قفل جانبی درب جلو راست پراید 166067435

***DOOSTAN-(قدیم)قفل جانبی درب جلو چپ پراید 166067436

***DOOSTAN -(قدیم)قفل جانبی درب عقب راست پراید 166067437

***DOOSTAN-(قدیم)قفل جانبی درب عقب چپ پراید 166067438

**doostan-کاور سرتاسري پشت چراغهاي خطر عقب تیبا166067439

***DOOSTAN15-شیلنگ هیدرولیک دوقلو پراید16606744

***DOOSTAN-(151)گل پخش کن چرخ عقب راست پراید وانت166067440

***DOOSTAN-(151)گل پخش کن چرخ عقب چپ پراید وانت 166067441

***DOOSTAN-موتور فن پراید 166067442

***DOOSTAN-فولی میلنگ پراید معمولی کامل 166067443

***DOOSTAN-فولی میلنگ پراید هیدرولیک کامل 166067444
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***DOOSTAN-فولی میلنگ تیبا کامل 166067445

***DOOSTAN-فولی پمپ هیدرولیک تیبا 166067446

**DOOSTAN-پراید  (تک شیار)فولی پمپ هیدرولیک فرمان 166067447

***DOOSTAN-فولی واتر پمپ تیبا 166067448

***DOOSTAN-فولی واتر پمپ پراید166067449

**DOOSTAN - NBR30- تیبا Aشیلنگ بخارات 16606745

***DOOSTAN-فولی هرزگرد دینام پراید فلزي طالیی 166067450

***DOOSTAN-فولی هرزگرد فلزي مشکی پراید 166067451

***DOOSTAN-مجموعه ترمز دستی پراید166067452

***DOOSTAN-فولی هرزگرد دینام تیبا 166067453

***DOOSTAN-پراید (میل سوپاپ)دنده تایمینگ 166067454

***DOOSTAN-حسگر دور موتور پراید ساژم 166067455

***DOOSTAN-پراید (نر و ماده باهم)سوکت موتور فن 166067456

***DOOSTAN-پراید  (نري) خانه رله فن 4سوکت 166067457

***DOOSTAN-پراید (مادگی) خانه رله فن 4سوکت 166067458

***DOOSTAN-زانتیا -132-131سوکت چراغ جلو پراید 166067459

**DOOSTAN - NBR10- تیبا Bشیلنگ بخارات16606746

***DOOSTAN-131سوکت تبدیل چراغ لو پراید صبا به پراید 166067460

***DOOSTAN-جا المپ یک کنتاک چراغ خطر عقب پراید166067461

***DOOSTAN-ا المپ دو کنتاک چراغ خطر عقب پراید166067462

***DOOSTAN-( تایی3)سوکت پراغ خطر عقب پراید و پیکان 166067463

***DOOSTAN-(پنج تایی)131سوکت چراغ خطر عقب پراید 166067465

***DOOSTAN-جعبه فیوز داخل موتور با سیم پراید 166067466

***DOOSTAN-سیم فیوز پراید166067467

***DOOSTAN-پراید ( فیش4)سوکت پمپ بنزین باال 166067468

***DOOSTAN-باال  ( فیش6)سوکت پمپ بنزین پراید و پیکان 166067469

**DOOSTAN - NBR30- تیبا Cشیلنگ بخارات 16606747

***DOOSTAN-(پایینی)سوکت پمپ بنزین پراید و پیکان 166067470

***DOOSTAN-(دوسر سوکت)90 و تندر X100سوکت پمپ بنزین پراید 166067471

***DOOSTAN-(یکسر سوکت)90 و تندر X100سوکت پمپ بنزین پراید 166067472

***DOOSTAN-(مادگی)سوکت سیم اکسیژن زیمنس166067473

***DOOSTAN-(نري)سوکت سیم اکسیژن زیمنس 166067474

***DOOSTAN-سوکت مغزي پمپ بنزین پراید166067475

***DOOSTAN-(دو باله دار)سوکت موتور فن پراید تک دور 166067476

***DOOSTAN-(زیمنس)سوکت سنسور وضعیت میل سوپاپ پراید 166067477

***DOOSTAN-(ساژم)سوکت مپ سنسور پراید166067478

**DOOSTAN - NBR40- تیبا Dشیلنگ بخارات16606748

***DOOSTAN-سوکت تبدیل دینام پراید انژکتور 166067480
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***DOOSTAN-سوکت رله فن پراید کاربراتوري 166067481

***DOOSTAN-131سوکت موتور چراغ سمند دنا و پراید 166067482

***DOOSTAN-جا المپ راهنما بغل گلگیر پراید166067483

***DOOSTAN-سوکت مقاومت فن پراید166067484

***DOOSTAN- و پراید90سوکت چراغ مه شکن تندر 166067485

***DOOSTAN-جا فیوزي تکی دوپا 166067486

***DOOSTAN-سوکت راهنما پارک پراید166067487

***DOOSTAN-سوکت چراغ داخل سپر پراید166067488

***DOOSTAN-سوکت استپ موتور پژو و پراید166067489

**DOOSTAN - NBR25 - ( سانتی 39 )شیلنگ از کنیستر به شیر برقی پراید 16606749

***DOOSTAN-(طوسی)سوکت مپ سنسور پراید زیمنس 166067490

***DOOSTAN-آفتامات چراغ با سیم کشی کامل  پراید 166067491

***DOOSTAN-سوکت تبدیل دینام پراید کاربراتور 166067492

***DOOSTAN-131جا المپ چراغ جلو پراید 166067493

***DOOSTAN-131چراغ جلو پراید  (داخل کاسه چراغ)وایر ست 166067494

***DOOSTAN-سوکت ا المپ آریایی چراغ جلو پراید166067495

***DOOSTAN-سوکت مهره حرارتی پراید 166067496

***DOOSTAN-( سانتی50)کابل اتصال  منفی باتري 166067497

***DOOSTAN-(سانتی30)کابل اتصال  منفی باتري 166067498

***DOOSTAN-دسته سیم مقاومت فن پراید کامل 166067499

***DOOSTAN - EPDM25-  درجه 90شیلنگ درب منبع انبساط پراید16606750

***DOOSTAN-دسته سیم تقویت استارت پراید166067500

***DOOSTAN-اورینگ  جاي دلکو پراید انژکتور166067509

**DOOSTAN - EPDM50- شیلنگ آب گرم ریگالتورپراید 16606751

***DOOSTAN-اورینگ دلکو پراید کاربراتوري 166067510

***DOOSTAN-الستیک چپقی درب سوپاپ پراید 166067511

***DOOSTAN-الستیک زیر منبع روغن ترمز پراید 166067512

***DOOSTAN-4اورینگ ترموستات پراید یورو 166067513

***DOOSTAN-بوش پایینی کمک عقب پراید 166067514

***DOOSTAN-151پراید وانت  (چاکدار)الستیک موجگیر166067515

***DOOSTAN-تیبا   (چاکدار)الستیک موجگیر 166067516

***DOOSTAN- درب جعبه فیوز پراید صبا 166067517

***DOOSTAN-جعبه داشبورد کامل پراید صبا 166067518

***DOOSTAN- رویه درب داشبورد پراید صبا166067519

***DOOSTAN- بزرگ X100کلید ولوم پنل پراید 166067520

***DOOSTAN- کوچک X100کلید ولوم پنل پراید 166067521

***DOOSTAN-X100دریچه هواي داشبورد پراید 166067522

***DOOSTAN - NBR40- شیلنگ بخار روغن یک جداره دوخم پراید 16606754
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***DOOSTAN - NBR40- شیلنگ بخار روغن یک جداره سه خم پراید 16606755

***DOOSTAN - SBR40- شیلنگ پایین رادیاتور پرایدقدیم 16606756

***DOOSTAN-EPDM40شیلنگ پایین رادیاتور پراید قدیم 16606756-1

***DOOSTAN - SBR50- شیلنگ باال رادیاتور پراید 16606757

***DOOSTAN100 - (زرد)بوش استوانه اي جعبه فرمان پراید16606758

***DOOSTAN - SBR50- شیلنگ پایین رادیاتور پراید انژکتور 16606759

***DOOSTAN100- پراید (U)شیلنگ باي پس16606760

***DOOSTAN50- کیت اورینگ سوزن انژکتوري پراید 16606761

***DOOSTAN8- پلیمري (X100)4پمپ بنزین کامل پرایدیورو16606762

***DOOASTAN25-4منبع آرامش بزرگ پراید یورو16606765

***DOOSTAN8- پمپ بنزین کامل تیبا هدفلزي 16606766

***DOOSTAN30- لوله خرطومی هواکش  کائوچویی پراید انژکتوري 16606767

***DOOSTAN30-لوله خرطومی هواکش الستیکی پراید انژکتوري16606767-1

***DOOSTAN70- منبع کاتالیزور هواي پراید انژکتوري 16606768

***DOOSTAN - CNG80منبع کاتالیزور هواي پراید انژکتور 16606768-1

**DOOSTAN40-شیلنگ بخاري کج پراید کاربراتوري16606769

**DOOSTAN40_شیلنگ بخاري راست پراید کاربراتوري16606770

***DOOSTN50_شیلنگ آب از واتر پمپ به منیفولد پراید 16606771

***DOOSTAN72- درب باک تیبا 16606776

***DOOSTAN72- درب باک سوپاپ دار پراید 16606777

*DOOSTAN12- تیبا - شیر قطع کن سوخت پراید 16606778

***DOOSTAN20-شیلنگ  هیدرولیک دوقلو  تیبا16606779

***DOOSTAN40 -(طرح قدیم)شیلنگ ترمز چرخ جلو پراید16606780

***DOOSTAN30-(طرح جدید)شیلنگ  ترمز چرخ جلو پراید 16606780-1

**DOOSTAN40-شیلنگ ترمز چرخ عقب راست پراید 16606781

**DOOSTAN50-شیلنگ ترمز چرخ عقب چپ پراید16606782

***DOOSTAN40-شیلنگ ترمز چرخ جلو تیبا 16606783

***DOOSTAN40- شیلنگ ترمز چرخ عقب راست تیبا16606784

***DOOSTAN50-شیلنگ ترمز چرخ عقب چپ تیبا16606785

***DOOSTAN70-درب رادیاتور پراید پلیمري16606786

***DOOSTAN70-درب رادیاتور پراید کاوردار16606788

***DOOSTAN100-درب رادیاتور پراید فلزي16606789

***DOOSTAN25-(کاربراتوري)لوله آب اصلی پراید16606790

***DOOSTAN25-(انژکتوري)لوله آب اصلی پراید16606791

***DOOSTAN60-(سبز)لوله آب فرعی کامل پراید16606792

***DOOSTAN60-لوله فرعی آب با بست و شیلنگ باي پس زرد16606792-1

***DOOSTAN25-4لوله آب فرعی پراید یورو16606793

**DOOSTAN25-لوله آب فرعی تیبا16606794
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***DOOSTAN20-صافی  اویل پمپ پراید16606795

***DOOSTAN30-دنده کیلومتر کامل پراید16606796

**DOOSTAN20- دو راهی  آب منیفولد تیبا 16606797

***DOOSTAN30-درب ترموستات پراید انژکتوري 16606799

*DOOSTAN- شیلنگ هیدرولیک فشار قوي کاپرا 16606801

*DOOSTAN-شیلنگ هیدرولیک فشار ضعیف کاپرا 16606802

*DOOSTAN- شیلنگ هیدرولیک ساکشن کاپرا 16606803

*DOOSTAN15- شیلنگ بنزین رفت از پمپ به صافی سایپا16607001

*DOOSTAN15- شیلنگ بنزین رفت از صافی تا ریل سوخت سایپا16607002

*DOOSTAN10- شیلنگ بنزین برگشت از ریل سوخت تا باک سایپا16607003

**DOOSTAN50- شیلنگ بخاري ورودي بین موتور و چهار راهی سایپا انژکتوري 16607005

**DOOSTAN50- شیلنگ بخاري ورودي بین موتور وچهارراهی سایپا گازسوز 16607006

*DOOSTAN30 - ( سانتی 80- شیلنگ خروجی از منبع انبساط سایپا 16607007

**DOOSTAN - SBR25 - 2000شیلنگ باال رادیاتور نیسان 16607008

**DOOSTAN - SBR15 - 2000شیلنگ پایین رادیاتور نیسان 16607009

**DOOSTAN - SBR30شیلنگ باال رادیاتورنیسان سایپا 16607010

**DOOSTAN-EPDM30-شیلنگ باال رادیاتور نیسان سایپا 16607010-1

**DOOSTAN - SBR15شیلنگ پایین رادیاتور نیسان سایپا  16607011

**DOOSTAN-EPDM15- شیلنگ پایین رادیاتور نیسان سایپا 16607011-1

**DOOSTAN   - EPDM20شیلنگ باال رادیاتور نیسان دیزل 16607012

**DOOSTAN   -   EPDM25شیلنگ پایین رادیاتور نیسان دیزل  16607013

**DOOSTAN  -  SBR25  2000شیلنگ بخاري راست نیسان 16607014

**DOOSTAN  -  SBR25 2000شیلنگ بخاري کج نیسان16607015

**DOOSTAN -  SBR40شیلنگ  بخاري راست  نیسان سایپا  16607016

**DOOSTAN  - SBR40شیلنگ بخاري کج نیسان سایپا  16607017

**DOOSTAN6- (بلند هد فلزي)2پمپ بنزین کامل نیسان تک گانه  یورو 16607018

**DOOSTAN6-(بدنه فلزي) تک گانه 4پمپ بنزین نیسان یورو 16607018-2

**DOOSTAN8 - (هد فلزي کوتاه)2پمپ بنزین کامل نیسان دوگانه سوز  یورو16607019

**DOOSTAN8- (هد پلیمري  کوتاه)درجه داخل باک کامل نیسان دوگانه سوز سوکتی 16607019-1

**DOOSTAN8-(بدنه فلزي) دوگانه سوز4پمپ بنزین نیسان یورو 16607019-2

**DOOSTAN30- فیلتر بنزین نیسان با براکت انژکتوري 16607020

*DOOSTAN5- منبع انبساط سوخت نیسان پلیمري 16607021

*DOOSTAN15-شیلنگ بخاربنزین سرتاسري نیسان16607023

**DOOSTAN25-شیلنگ بخاري راست سایپا انژکتور16607024

**DOOSTAN40-شیلنگ بخاري کج سایپا انژکتور16607025

**DOOSTAN40-شیلنگ بخاري راست نیسان دیزل 16607026

**DOOSTAN30-شیلنگ بخاري کج نیسان دیزل 16607027

**DOOSTAN70-درب رادیاتور نیسان 16607028
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*DOOSTAN15-شیلنگ بخار بنزین از کنیستر به شیر برقی نیسان 16607029

*DOOSTAN10- شیلنگ بخاربنزین از باک تا کنیستر با شیر یکطرفه نیسان 16607030

*DOOSTAN10-شیلنگ تخلیه بخار کنیستر بنزین به هواي آزاد نیسان16607031

*DOOSTAN10 -4شیلنگ بنزین رفت از پمپ به صافی نیسان یورو 16607032

*DOOSTAN10-4شیلنگ بنزین رفت از صافی تاریل سوخت نیسان یورو16607033

*DOOSTAN10 - 4763203شیلنگ بخاربنزین نیسان16607034

**DOOSTAN - CEV13-02832-- ساژم آبیZ24سوزن انژکتوري نیسان16607035

***DOOSTAN50-نیسان (ABS)شیلنگ ترمز چرخ جلو 16607039

*DOOSTAN40-شیلنگ ترمز چرخ عقب نیسان 16607040

*DOOSTAN50-شیلنگ پمپ کالچ نیسان 16607041

**DOOSTAN - NBR20 سانتی نیسان 21لوله گلویی باک  16607042

**DOOSTAN7 -(خرطومی  )مجموعه لوله گلویی باک نیسان 16607043

**DOOSTAN20-دسته سیم سوزنهاي انژکتور نیسان ساژم 16607045

**DOOSTAN48- مهره دنده عقب نیسان 16607046

**DOOSTAN25-مهره روغن نیسان 16607047

***DOOSTAN-نوار ماهوتی دور شیشه نیسان16607048

***DOOSTAN80-آبگیر بیرونی نیسان 16607049

***DOOSTAN55-مخزن شیشه شوي نیسان16607051

***DOOSTAN70-درب مخزن شیشه شوي نیسان و پراید کتابی16607052

***DOOSTAN50-منبع انبساط آب رادیاتور نیسان 16607053

***DOOSTAN-آبچکان نیسان 16607054

**DOOSTAN32-مپ سنسور بوش نیسان16607055

**DOOSTAN25-قاب پلیمري اطراف باتري نیسان 16607056

***DOOSTAN15-دسته موتور جلوي نیسان16607057

***DOOSTAN36-دسته موتور گیربکس نیسان چپ 16607058

***DOOSTAN36-دسته موتور گیربکس نیسان راست16607059

***DOOSTAN30-نیسان (بامپر)ضربگیر اکسل جلو 16607060

***DOOSTAN-ضربگیر زیر فنر شمس نیسان16607061

***DOOSTAN14-(فیش برنجی)وایر شمع نیسان وانت کاربراتوري16607062

***DOOSTAN14-(فیش برنجی)وایر شمع نیسان وانت انژکتور16607063

***DOOSTAN14-(فیش برنجی)4وایر شمع نیسان وانت انژکتور یورو16607064

***DOOSTAN-گیربکس استارت نیسان 16607065

***DOOSTAN-  درجه 76/5ترموستات نیسان 16607066

***DOOSTAN-واشر گلویی اگزوز دوبل سایپا 16607067

**DOOSTAN-هواکش کامل نیسان انژکتوري 16607068

**DOOSTAN-هواکش کامل نیسان دیزل 16607069

**DOOSTAN-لوله خرطومی هواکش نیسان انژکتوري 16607070

***DOOSTAN-فولی میلنگ نیسان کامل 16607071
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***DOOSTAN-فولی واتر پمپ نیسان 16607072

**DOOSTAN-مجموعه ترمزدستی نیسان 16607073

***DOOSTAN-سوکت دسته راهنماي نیسان 16607074

***DOOSTAN-سوکت سوزن انژکتور نیسان 16607075

***DOOSTAN-سوکت ریل سوخت نیسان 16607076

***DOOSTAN-(سیم بلند)سوکت پمپ بنزین نیسان انژکتور 16607077

**DOOSTAN6- شیلنگ بنزین دوقلو سرتاسري زانتیا16608001

*DOOSTAN25- شیلنگ بنزین رفت از پمپ به صافی زانتیا16608002

**DOOSTAN40- منجید اگزوز زانتیا 16608003

**DOOSTAN8-1800ریل سوخت زانتیا 16608004

**DOOSTAN- واشر بغل اگزوز زانتیا 16608005

**DOOSTAN- بست فلزي اگزوز زانتیا 16608006

*DOOSTAN- (دو تکه)واشر درب سوپاپ زانتیا 16608007

**DOOSTAN40 - 2000اورینگ منی فولد هواي زانتیا 16608008

**DOOSTAN40 - 1800اورینگ منی فولد هواي زانتیا 16608009

***DOOSTAN20-زانتیا  (کوچک)غلطک هرزگرد دینام 16608010

***DOOSTAN20-پروانه فن زانتیا16608011

**DOOSTAN-شیلنگ هیدرولیک فشار قوي زانتیا 16608012

***DOOSTAN- استاندارد1800واشر سر سیلندر زانتیا 16608013

**DOOSTAN- تعمیر اول 1800واشر سر سیلندر زانتیا 16608014

***DOOSTAN- تعمیر دوم1800واشر سر سیلندر زانتیا 16608015

**DOOSTAN- استاندارد 2000واشر سر سیلندر زانتیا 16608016

**DOOSTAN- تعمیر اول 2000واشر سر سیلندر زانتیا 16608017

**DOOSTAN- تعمیر دوم 2000واشر سر سیلندر زانتیا 16608018

**DOOSTAN -(گرد)گردگیر پلوس زانتیا سمت چرخ16608019

**DOOSTAN12-(گرد)گردگیر پلوس زانتیا سمت گیربکس سمت راننده16608020

**DOOSTAN12-(خار دار)گردگیر پلوس زانتیا سمت گیربکس سمت شاگرد16608021

***DOOSTAN-زانتیا  (بوت)وایر شمع 16608022

**DOOSTAN- فولی میلنگ زانتیا 16608023

***DOOSTAN- فیش زانتیا 4رله سبز 16608024

**DOOSTAN-GMB-با بلبرینگ  (بزرگ)غلطک هرزگرد دینام زانتیا 16608025

***DOOSTAN-جا المپی چراغ مه شکن زانتیا 16608027

**DOOSTAN-پمپ بنزین کامل زانتیا 16608028
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