
تـم تسـجيل المجموعـة االنتاجيـة والتجاريـة لشـرکة اتحـاد طاليـي 
آسـيا )AGU( سـنة 1994 ومنـذ ذلـک الوقـت وهي تنشـط في مجال 
انتـاج قطـع غيـار السـيارات بالتزامـن مـع شـرکات اخـرى لمجموعـة 

)فنرلـول ايـران وکـرن ليبـرز بـارس(.
وفـي خطـوة اخـرى وباالضافـة الى انتـاج وتامين الخدمـات الجديدة 
ايـران  فنرلـول  منتجـات  الشـرکة  قدمـت  السـابقة  السـنوات  فـي 
وتعاونـت مـع شـرکات قطـع التبديـل المحليـة واالجنبيـة والمصـادق 
الشـرکة  تقـوم  کمـا  البـالد.  فـي  السـيارات  قبـل صنـاع  مـن  عليهـا 
الممتـدة  خبرتهـا  علـى  باالعتمـاد  عاليـة  جـودة  ذات  قطـع  بانتـاج 
لسـنوات طويلـة وتعـرض منتجاتهـا على الشـرکات المحليـة المصنعة 
للسـيارات وکذلـک خدمـات مـا بعـد البيع وسـوق القطـع االحتياطية.
وتتعهـد شـرکة اتحـاد طاليـي آسـيا ضمـن مبدأها االخالقـي تقديم 
الخدمـات على أسـاس الجودة الممتازة للقطـع، والوفاء بالعهد وتنفيذ 
االمـور بسـرعة والتعامـل العـادل والقانونـي والشـفافية والصحـة في 

العمـل والعنايـة بالعميل.
اسـتثمارها  بمثابـة  عمالئهـا  آسـيا  طاليـي  اتحـاد  شـرکة  تعتبـر 
الرئيسـي حيـث ان الحصول علـى رضا العمالء من االهداف الرئيسـية 

للشـرکة.
فـي  القطـع  انـواع  أفضـل  ووضـع  بجمـع  الشـرکة  هـذه  قامـت 
الکبيـرة  والقـدرات  التجـارب  مـن  االسـتفادة  خـالل  مـن  مجموعتهـا 
لمتخصصيهـا، وقامـت بوضـع هـذه المنتجـات عنـد وکالئهـا وممثليها 
حتـى يتمکـن العمـالء المحترمـون مـن الوصـول الـى افضل انـواع قطع 
التبديـل. ان التخطـط لتاميـن سـلع ذات جـودة عاليـة هـو الرسـالة 

للشـرکة. الرئيسـية 

"ان أصالة المنتجات المعروضة هي کفالة جودتها"

WWW.AGU-CO.COM
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رمز المنتجشرح المنتجالرديف
10113103النابض االمامي للبرايد1
11913103النابض االمامي للبرايد بدون صندوق خلفي )قطش(2
10113104النابض الخلفي للبرايد3
11513104النابض الخلفي للبرايد التي تعمل بالغاز4
11913104النابض الخلفي للبرايد بدون صندوق5
10121106نابض صوباب البرايد الموديل القديم 6
10213103النابض االمامي لل 7405
10221106نابض صوباب 8405
10513103نابض امامي لل 206 نوع 92
10613103نابض امامي لل 206 نوع 105
11713103نابض امامي لل 206 ذات صندوق خلفي11
10313103نابض امامي للسمند12
10413103نابض امامي ال1390
10413104نابض خلفي ال1490
12913104نابض خلفي ال90 تعمل بالغاز15
10813103نابض امامي بيکان16
10913103نابض امامي رؤى17
10713103نابض امامي تيبا18
10713104نابض خلفي تيبا19
12113104نابض خلفي تيبا تعمل بالغاز20

W
W
W
.A
G
U
-C
O
.C
O
M

3
ض   

اب
نو

ال



W
W
W
.A
G
U
-C
O
.C
O
M

4

ل
شع

م
وال

س 
ک

عا
 ال

س
رأ



رمز المنتجشرح المنتجالرديف
10113119راس عاکس برايد 19 شوکة عادي21
22ABS 10113126راس عاکس برايد 19 شوکة
10113120راس عاکس برايد 20 شوکة عادي23
24ABS 10113127راس عاکس برايد 20 شوکة
10113132مشعل عاکس برايد 19 شوکة25
10113133مشعل عاکس برايد 20 شوکة26
27ABS 10113160مشعل عاکس برايد 19 شوکة
28ABS 10113161مشعل عاکس برايد 20 شوکة
10113153مثلثة عاکس برايد 19 شوکة29
10113154مثلثة عاکس برايد 20 شوکة30
10113166عاکس برايد کامل 20 شوکة قصيرة31
10113167عاکس برايد کامل 20 شوکة طويلة32
10113168عاکس برايد کامل 20 شوکة ABS قصيرة33
10113169عاکس برايد کامل 20 شوکة ABS طويلة34
10213128رأس عاکس 405- 22 شوکة عادي35
10213122رأس عاکس 405- 22 شوکة عادي36
37ABS 10213129رأس عاکس 405- 22 شوکة مع
10213125رأس عاکس 405- 22 شوکة مع ABS )شوکة في النهاية(38
10213123رأس عاکس 405- 22 شوکة مع ABS )شوکة في الوسط(39
40ABS 11413131رأس عاکس 405/ زانتيا 34 شوکة مع
10213134مشعل عاکس 22 شوکة قاعدة طويلة 41405
10213135مشعل عاکس 22 شوکة قاعدة قصيرة 42405
10213136مشعل عاکس 24 شوکة قاعدة طويلة 43405
10213137مشعل عاکس 24 شوکة قاعدة قصيرة 44405
10213155مثلثة عاکس 22 شوکة 45405
10213156مثلثة عاکس 24 شوکة 46405
11413157مثلثة عاکس 34 شوکة 405/ زانتيا47
10213172عاکس بيجو 405 کامل 22 شوکة ABS قصيرة48
10213173عاکس بيجو 405 کامل 22 شوکة ABS طويلة49
10513124رأس عاکس 21 شوکة عادي بيجو 50206
10513125رأس عاکس 22 شوکة ABS بيجو 51206
10513130رأس عاکس 21 شوکة ABS بيجو 52206
10513128رأس عاکس 22 شوکة عادي بيجو 53206
10513164عاکس بيجو 206 کامل ABS قصير54
10513165عاکس بيجو 206 کامل ABS طويل55
56 ABS 11613140رأس عاکس سمند وطني
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رمز المنتجشرح المنتجالرديف
10115103بطانة مکبح قرصي امامي للبرايد57
10115104بطانة مکبح جرني خلفي للبرايد58
10215103بطانة مکبح قرصي امامي 59405
10215104بطانة مکبح جرني خلفي 60405
10515103بطانة مکبح امامي بيجو 206 نوع 612
10615103بطانة مکبح امامي بيجو 206 نوع 625
10515104بطانة مکبح جرني خلفي 206 نوع 632
13515104بطانة مکبح جرني خلفي 206 نوع 643
10615108بطانة مکبح جرني خلفي 206 نوع 655
11615103بطانة مکبح امامية للسمند الوطنية66
11615104بطانة مکبح جرني خلفي للسمند الوطنية )مع برغي ونابض(67
10415103بطانة مکبح امامي ال6890
10415104بطانة مکبح جرني خلفي ال6990
10815103بطانة مکبح قرصي امامي للبيکان70
10815104بطانة مکبح جرني خلفي الصق للبيکان71
10715103بطانة مکبح امامي للتيبا )موديل ريو(72
10715112بطانة مکبح جرني خلفي للتيبا موديل بوش73
10715104بطانة مکبح جرني خلفي للتيبا موديل ريو74
11415103بطانة مکبح امامي للزانتيا75
11415108بطانة مکبح خلفي للزانتيا76
13015103بطانة مکبح امامي للرانا77
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رمز المنتجشرح المنتجالرديف
13015108بطانة مکبح قرصي خلفي رانا78
12215112بطانة مکبح امامي نيسان79
80TU5 13215108بطانة مکبح خلفي دنا/ سمند/ بارس مع موتور
13315108بطانة مکبح خلفي بارس ELX/ سمند سورن/ ميغان81
82PREMIUM QUALITY 10115123بطانة مکبح امامي للبرايد
83PREMIUM QUALITY 405 10215123بطانة مکبح امامي بيجو
84PREMIUM QUALITY 2 10515123بطانة مکبح امامي بيجو 206 نوع
85PREMIUM QUALITY 5 10615123بطانة مکبح امامي بيجو 206 نوع
86PREMIUM QUALITY 11615123بطانة مکبح امامي سمند وطنية
87PREMIUM QUALITY 9010415123بطانة مکبح امامي ال
88PREMIUM QUALITY )10715123بطانة مکبح امامي تيبا )موديل ريو
89PREMIUM QUALITY 13015123بطانة مکبح امامي رانا
90PREMIUM QUALITY 13315124بطانة مکبح قرصي خلفي بارس/ سمند سورن
91PREMIUM QUALITY 11415123بطانة مکبح امامي زانتيا
10115101ديسک عجالت برايد92
10215101ديسک عجالت 93405
10515101ديسک عجالت 206 نوع 942
10615101ديسک عجالت 206 نوع 955
10615125ديسک عجالت خلفي 206 نوع 965
11615101ديسک عجالت سمند وطنية97
10415101ديسک عجالت ال9890
10815101ديسک عجالت بيکان99
100RD 11015101ديسک عجالت
101ABS 13415101ديسک عجالت رؤى
10715101ديسک عجالت تيبا102
10115105جوانة عجالت برايد موديل قديم103
10115109جوانة عجالت برايد موديل جديد104
105ABS 10115110جوانة عجالت برايد
10215109جوانة عجالت بيجو 106405
10515109جوانة عجالت 107206
10415105جوانة عجالت ال10890
10715105جوانة عجالت تيبا109
10815105جوانة عجالت بيکان110
10115117محور عجالت امامي للبرايد موديل جديد111
10115118محور عجالت امامي للبرايد موديل قديم112
10115119محور عجالت خلفي يمين للبرايد موديل قديم113
10115120محور عجالت خلفي يسار للبرايد موديل قديم114
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رمز المنتجشرح المنتجالرديف
10115122محور عجالت خلفي يسار للبرايد موديل جديد115
116ABS 10115121محور عجالت خلفي يسار للبرايد
10215117محور عجالت امامي بيجو 117405
10515117محور عجالت امامي بيجو 206 نوع 1182
10715117محور عجالت امامي تيبا موديل جديد119
10715118محور عجالت امامي تيبا موديل قديم120
10715119محور عجالت خلفي يمين تيبا121
10715120محور عجالت خلفي يسار تيبا122
10115126سيليندر فرامل برايد123
10215126سيليندر فرامل بيجو 405 يمين124
10215128سيليندر فرامل بيجو 405 يسار125
126ABS 10215127سيليندر فرامل بيجو 405 يمين
127ABS 10215129سيليندر فرامل بيجو 405 يسار
10515126سيليندر فرامل بيجو 206 نوع 2 بثقبين يمين128
10515128سيليندر فرامل بيجو 206 نوع 2 بثقبين يسار129
13515126سيليندر فرامل بيجو 206 نوع 3 بثقب واحد130
131ABS 10815127سيليندر فرامل بيکان
10715126سيليندر فرامل تيبا132
13315126سيليندر فرامل بيجو بارس/ سمند وطنية )ايداجي(133
10115130مضخة فرامل برايد134
10115138مضخة فرامل برايد حديدية135
136ABS 10115131مضخة فرامل برايد
10215130مضخة فرامل بيجو 137405
138ABS 405 10215131مضخة فرامل بيجو
10715130مضخة فرامل تيبا139
12215130مضخة فرامل نيسان140
10115132معزز فرامل برايد بدون مضخة141
142ABS 10115133معزز فرامل برايد بدون مضخة
10115134ادوات فرامل العجالت االمامية للبرايد143
10115135ادوات فرامل العجالت الخلفية للبرايد144
10215134ادوات فرامل العجالت االمامية للبيجو 145405
146ABS 405 10215136ادوات فرامل العجالت االمامية للبيجو
10215135ادوات فرامل العجالت الخلفية للبيجو 147405
148ABS 405 10215137ادوات فرامل العجالت الخلفية للبيجو
10715134ادوات فرامل العجالت االمامية للتيبا149
10715135ادوات فرامل العجالت الخلفية للتيبا150
10315135ادوات فرامل العجالت الخلفية للسمند151 8
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رمز المنتجشرح المنتجالرديف
10112139الخرطوم العلوي لرادياتور البرايد152
10112140الخرطوم السفلي لرادياتور البرايد الحاقن153
10112180الخرطوم السفلي لرادياتور البرايد الکربارتور154
10112173الخرطوم السفلي لرادياتور البرايد يورو 1554
10112143الخرطوم اليميني لشوفاج البرايد الحاقن156
10112174الخرطوم اليميني لشوفاج البرايد الکاربرتور157
10112176الخرطوم اليميني لشوفاج البرايد يورو 1584
10112144الخرطوم المنحني لشوفاج البرايد الحاقن159
10112175الخرطوم المنحني لشوفاج البرايد الکاربرتور160
10112177الخرطوم المنحني لشوفاج البرايد يورو 1614
10112145خرطوم البرايد U الشکل162
10112146مجموعة خراطيم خزان البرايد )4 انواع(163
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رمز المنتجشرح المنتجالرديف
10112178مجموعة خراطيم خزان البرايد CNG )4 انواع(164
10112147خرطوم هوا برايد )ترييح(165
10112232خرطوم باب غطاء صوباب البرايد الحاقن166
10112233خرطوم باب غطاء صوباب البرايد الکاربارتور167
10112234خرطوم باب غطاء صوباب البرايد التي تعمل بالغاز168
10112235خرطوم بخار زيت برايد حاقن169
10112236خرطوم بخار زيت برايد کاربارتور170
10112237خرطوم ذو انحنائين برايد171
10112238خرطوم ذو ثالثة انحناءات برايد172
10112230خرطوم بمزين برايد 6*17312
10112231خرطوم بنزين برايد 8*17414
10212137خرطوم دخل ماء الشوفاج 175405
10212138خرطوم شوفاج طويل غطاء نسيجي )بيجو 405- بارس و سمند(176
12412137خرطوم دخل ماء الشوفاج 405 تعمل بالغاز177
12412138خرطوم شوفاج طويل غطاء نسيجي )بيجو 405- بارس و سمند( غاز178
10212168خرطوم علوي للرادياتور بيجو ذو رأس اتوتک 179405
10212169خرطوم سفلي للرادياتور بيجو ذو رأس اتوتک 180405
10212139خرطوم علوي للرادياتور 181405
10212140خرطوم سفلي للرادياتور 182405
10212185خرطوم سلطعوني بنزين 183405
10212186خرطوم سلطعوني غاز 184405
10212141خرطوم بخار الزيت لمکان دخل الهواء للمنفسة بنزين 185405
10212170خرطوم بخار الزيت لمکان دخل الهواء للمنفسة غاز 186405
10212142خرطوم بخار زيت من غطاء الصوباب الى الموزع بنزين 187405
10212171خرطوم بخار زيت من غطاء الصوباب الى الموزع غاز 188405
189TU5 10212247خرطوم دخول ماء الشوفاج 405 مع محرک
190TU5 10212172خرطوم سفلي لرادياتور بيجو 405 مع محرک
191TU5 10212213خرطوم علوي لرادياتور بيجو 405 مع محرک
10212214خرطوم هيدروليک مقود ضغط ضعيف بيجو 192405
10212274خرطوم هيدروليک مقود ضغط قوي بيجو 193405
194TU5 10212245خرطوم هيدروليک مقود ضغط ضعيف بيجو 405 مع محرک
10512139خرطوم علوي لرادياتور بيجو 206 نوع 1952
10512140خرطوم سفلي لرادياتور بيجو 206 نوع 1962
10612139خرطوم علوي لرادياتور بيجو 206 نوع 1975
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رمز المنتجشرح المنتجالرديف
10612140خرطوم الرادياتور السفلي للبيجو 206 نوع 1985
10512148خرطوم خرج شوفاج لمصدر التمدد 199206
10512137خرطوم دخل شوفاج 200206
10512149خرطوم خرج شوفاج مع برغي منفسة 201206
202EF7 11612139خرطوم الرادياتور العلوي للسمند
203EF7 11612140خرطوم الرادياتور السفلي للسمند
204EF7 11612138خرطوم خرج شوفاج للسمند
205EF7 11612137خرطوم دخل شوفاج للسمند بنزين
11612214خرطوم هيدروليک مقود ضغط ضعيف سمند وطنية206
10412139خرطوم العلوي رادياتور ال90 موديل جديد207
10412243خرطوم العلوي رادياتور ال90 موديل قديم208
10412140مجموعة خراطيم سفلية رادياتور ال90 موديل جديد209
10412244مجموعة خراطيم سفلية رادياتور ال90 موديل قديم210
10812139خرطوم علوي رادياتور بيکان211
10812140خرطوم سفلي رادياتور بيکان212
10812143خرطوم يمين شوفاج بيکان213
10812144خرطوم منحني شوفاج بيکان214
10812239خرطوم عصا بيکان215
11012179خرطوم علوي رادياتور RD ذات مکيف216
217RD 11012139خرطوم علوي رادياتور
218RD 11012140خرطوم سفلي رادياتور
219RD )11012150خرطوم شوفاج قصير )من المثلثة الى منظم الحرارة
220RD )11012151خرطوم شوفاج متوسط )من الشوفاج الى المثلثة
221RD )11012152خرطوم شوفاج طويل )من الشوفاج الى مضخة الماء
10712139خرطوم علوي رادياتور تيبا222
10712140خرطوم سفلي رادياتور تيبا223
10712143خرطوم يمين شوفاج تيبا224
10712144خرطوم منحني شوفاج تيبا225
226CNG 12112143خرطوم يمين شوفاج تيبا
227CNG 12112144خرطوم منحني شوفاج تيبا
10712208خرطوم تنقيط مکيف تيبا228
10712209مجموعة خراطيم شوفاجات تيبا229
13212139خرطوم علوي رادياتور دنا230
13212140خرطوم سفلي رادياتور دنا231
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رمز المنتجشرح المنتجالرديف
10112127خرطوشة زيت برايد232
10112129خرطوشة حرارية برايد233
10116114خرطوشة انرييه برايد234
10112188خرطوشة مياه مروحة برايد ساجيم235
10112128خرطوشة مياه سوداء ذات فيشين للبرايد/ بيجو 236405
10112162خرطوشة مياه خضراء ذات فيشين للبرايد/ بيجو 237405
10212189خرطوشة مياه مروحة بنية ذات فيشين 238405
10216114خرطوشة انرييه 239405
10212134خرطوشة حرارة مياه رمادية ذات 3 فيشات 240405
10212167خرطوشة حرارة مياه خضراء ضات 3 فيشات 241405
10212127خرطوشة زيت بيجو 405/ سمند242
10212129خرطوشة فيشة واحدة زرقاء بيجو 405/ سمند243
10212294خرطوشة منظم مفتاح قطع المروحة للرادياتور 244405
10512127خرطوشة زيت 245206
10512293خرطوشة زيت هيدروليک 246206
10512191خرطوشة مياه مروحة 247206
10516114خرطوشة انرييه 248206
11612127خرطوشة زيت سمند وطنية249
11612276خرطوشة حرارة مياه سوداء 3 فيشات سمند وطنية250
10412127خرطوشة زيت ال25190
10412276خرطوشة حرارة مياه سوداء 3 فيشات ال 2529
10416114خرطوشة انرييه ال25390
10812127خرطوشة زيت فيشة واحدة بيکان254
10812167خرطوشة حرارة مياه خضراء 3 فيشات بيکان255
10816114خرطوشة انرييه بيکان256
10912187خرطوشة حرارة مياه زرقاء 3 فيشات رؤى257
10712127خرطوشة زيت تيبا/ ساينا258
12212127خرطوشة زيت نيسان259
12216114خرطوشة زيت نيسان260
10116116خرطوشة انرييه نيسان261
10216116جوزة فرامل برايد262
10816121جوزة فرامل بيکان263
10116118مرحل براس واحد حاقن برايد264
10116108مرحل دبل حاقن برايد/ بيجو 265405
10116122مرحل ثالثي برايد266
10216103مرحل امبير اسود )5 قواعد کافة االستخدامات(267
10216135مرحل کافة االستخدامات زجاجي 4 قواعد للبيجو 405 مع ضوء268
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رمز المنتجشرح المنتجالرديف
10216136مرحل کافة االستخدامات زجاجي 5 قواعد للبيجو 405 مع ضوء269
10216105مرحل مزيل ثلج ازرق 405 )مؤقت مزيل ثلج(270
10216102مرحل تهوية لنظام التهوية اصفر 271405
10216104مرحل فالشر رمادي 272405
10216137مرحل انذار ابيض بيجو 273405
10216142مرحل مروحة ذات قبعة بيجو 405 امبير عالي274
10216119مرحل مروحة ذات قبعة 275405
10216165مرحل مروحة ذات قبعة 405 زجاجي276
10216160مرحل مروحة ذات قبعة 405 زجاجي امبير عالي277
10216106مرحل تسخين الزجاج الخلفي برتقالي 278405
10516107مرحل مروحة اخضر 279206
10416152مرحل زهري ال 28090
10716138مرحل ابرة تيبا281
10116134معزز زجاج رفع برايد282
10216134معزز زجاج رفع بيجو 283405
10113139اتوماتيک ستارت موديل فليو برايد/ بيکان284
10113138اتوماتيک ستارت موديل يوغوسالف برايد/ بيکان285
10213105اتوماتيک ستارت 286405
10213182اتوماتيک ستارت 405 اربع فحمات287
10513105اتوماتيک ستارت 288206
10513182اتوماتيک ستارت 206 اربع فحمات289
290PREMIUM QUALITY 10113174محرک سائر برايد زيمنس
291PREMIUM QUALITY 10113177محرک سائر برايد ساجيم
292PREMIUM QUALITY 405 10213174محرک سائر بيجو
293PREMIUM QUALITY 206 10513174محرک سائر بيجو
294PREMIUM QUALITY 10513186محرک سائر بيجو 206 نوع 2 موديل قديم
295PREMIUM QUALITY 90 10413174محرک سائر ال
296PREMIUM QUALITY 12213174محرک سائر نيسان
10116131مفتاح زجاج رفع جسر واحد برايد سابا297
10116132مفتاح زجاج رفع جسرين برايد سابا298
12216131مفتاح زجاج رفع جسر واحد برايد 299131
12216132مفتاح زجاج رفع جسرين برايد 300131
12316131مفتاح زجاج رفع جسر واحد برايد 301141
12316132مفتاح زجاج رفع جسرين برايد 302141
10216129مفتاح زجاج رفع 405 عادي303
10216130مفتاح زجاج رفع 405 اتوماتيک304
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رمز المنتجشرح المنتجالرديف
305SLX 12016147مفتاح زجاج رفع بيجو 405 عادي
306SLX 12016148مفتاح زجاج رفع بيجو 405 اتوماتيک
307SLX 405 12016153مفتاح زجاج رفع جسرين عادي
10516130مفتاح زجاج رفع بيجو 206 نوع 3082
10616130مفتاح زجاج رفع امامي بيجو 206 نوع 3095
10516161مفتاح زجاج رفع خلفي بيجو 310206
10316129مفتاح زجاج رفع سمند عادي311
10316130مفتاح زجاج رفع سمند اتوماتيک312
10716131مفتاح زجاج رفع جسر واحد تيبا313
10716132مفتاح زجاج رفع جسرين تيبا314
13316131مفتاح زجاج رفع جسر واحد بارس315
13316130مفتاح زجاج رفع اتوماتيک بارس316
13316132مفتاح زجاج رفع جسرين بارس عادي317
13016130مفتاح زجاج رفع امامي رانا318
10112126مفتاح باب برايد319
10212126مفتاح باب 320405
10312126مفتاح باب سمند/ سمند وطنية321
10812126مفتاح باب بيکان322
10712126مفتاح باب امامي تيبا323
10712275مفتاح باب خلفي تيبا324
10216162مفتاح ثالثة مهام مکيف بيجو 325405
10216163مفتاح تبديل الوقود بيجو 326405
10216112مفتاح ضوء الفالشر 327405
328SLX 405 12016112مفتاح ضوء الفالشر
10216113مفتاح ضوء کاسر الضباب 329405
10216141مفتاح تنظيم المرايا بيجو 330405
10216117مفتاح ضوء الکبوت/ فرامل اليد 405/ سمند331
10216164مفتاح تسخين الزجاج الخلفي بيجو 332405
10116127محرک مروحة دورتين برايد333
10216125محرک مروحة 405 فتل334
10216126محرک مروحة 405 کبس335
10516124محرک مروحة 206 نوع 2 فتل336
10113178سلک بواجي برايد زيمنس337
10113181سلک بواجي برايد ساجيم338
10113180سلک بواجي برايد کاربارتور339
10213179سلک بواجي بيجو 405 حاقن340
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رمز المنتجشرح المنتجالرديف
10513185سلک بواجي )بوت کويل( بيجو 206 نوع 3412
10613185سلک بواجي )بوت کويل( بيجو 206 نوع 3425
11613185سلک بواجي )بوت کويل( سمند وطنية343
10413185سلک بواجي )بوت کويل( ال 90- فليو344
10413197سلک بواجي )بوت کويل( ال 90- برو345
10413198سلک بواجي )بوت کويل( ال 90- الدور346
10813179سلک بواجي بيکان حاقن347
10813180سلک بواجي بيکان کاربارتور348
10713178سلک بواجي تيبا349
13013185سلک بواجي )بوت کويل( رانا350
10112125فاصل کهرباء وقود برايد/ بيجو 405/ سمند وطنية351
10216115علبة فيوزات عربة بيجو 405/ سمند وطنية 6 فيوز352
10216120علبة فيوزات عربة بيجو 405/ سمند وطنية 4 فيوز353
10116101حساس سرعة برايد354
10116139حساس سرعة برايد ماغنتي355
10216133حساس سرعة بيجو 405 مع ترس356
10816101حساس سرعة بيکان357
10916101حساس سرعة رؤى358
10216140ترس کيلومتر بيجو 359405
10116149حساس ميل الصوباب برايد زيمنس360
10216149حساس ميل الصوباب بيجو 405 زيمنس361
362SSAT 405 10216150حساس ميل الصوباب بيجو
10816149حساس ميل الصوباب بيکان/ رؤى363
10116143مقياس فرق الجهد برايد زيمنس364
10116144مقياس فرق الجهد برايد ساجيم365
10116145مقياس فرق الجهد برايد/ بيجو زيمنس بشوکة366
367SSAT 405 10216146مقياس فرق الجهد بيجو
10116151وحدة کهرباء قبضة غماز برايد368
10114111مضخة داخل باب برايد 2 فيش369
10114112مضخة داخل باب برايد 5 فيش370
10214111مضخة داخل باب بيجو 405 خلفية 2 فيش371
10214112مضخة داخل باب بيجو 405 امامية 5 فيش372
10112253مضخة خزان بخاخات الزجاج برايد373
10212253مضخة خزان بخاخات الزجاج بيجو 374405
10512253مضخة خزان بخاخات الزجاج بيجو 206 بمخرج واحد375
10512254مضخة خزان بخاخات الزجاج بيجو 206 بمخرجين376

W
W
W
.A
G
U
-C
O
.C
O
M

16

ية
ائ

رب
ه

ک
 ال

طع
ق

ال



رمز المنتجشرح المنتجالرديف
10119107کابل ديبرياج حاقن )رصاصي( برايد377
10119103کابل ديبرياج عريض موديل 90 )بغالف( برايد378
10112200کابل فرامل اليد عادي برايد379
10112199کابل فرامل اليد غاز برايد380
10112193کابل غاز حاقن برايد381
10112194کابل غاز کاربراتور برايد382
10112197کابل کيلومتراج حاقن برايد383
10112198کابل کيلومتراج کاربراتور برايد384
10114103کابل تحرير باب المحرک برايد385
10114104کابل تحرير باب کبوت برايد386
10114105کابل تحرير باب خزان برايد387
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رمز المنتجشرح المنتجالرديف
10114107مجموعة کابالت رفع زجاج اليمين موديل عادي برايد388
10114108مجموعة کابالت رفع زجاج اليسار موديل عادي برايد389
10219103کابل ديبرياج قصير حاقن )عريض( 390405
10212195کابل غاز حاقن )عريض( 391405
10314103کابل تحرير باب المحرک )قديم( 405/ سمند392
10214103کابل تحرير باب المحرک 393405
10212201کابل فرامل اليد طويل )فرع اصلي( 394405
10212202کابل فرامل اليد قصير )فرع يمين( 395405
10212203کابل فرامل اليد متوسط )فرع يسار( 396405
10519109کابل ديبرياج بيجو 206 مع يو397
10519101کابل ديبرياج بيجو 206 بدون يو398
10512207کابل غاز 399206
10514103کابل تحرير باب محرک 400206
10512199کابل فرامل يد بيجو 206 نوع 4012
10612199کابل فرامل يد بيجو 206 نوع 4025
11619111کابل ديبرياج سمند وطنية )ريکالج ذاتي(403
11619110کابل ديبرياج سمند وطنية )ريکالج يدوي(404
11612193کابل غاز سمند وطنية405
10419101کابل ديبرياج ال 40690
10712193کابل غاز تيبا407
10819104کابل ديبرياج موديل 80 وما فوق بيکان408
12619101کابل ديبرياج بيک اب 90 بيکان غاز409
10812195کابل غاز عريض بيکان410
10812193کابل غاز حاقن بيکان411
10812196کابل غاز موديل 85/84 موديل بيجو بيکان412
10812206کابل کيلومتراج موديل 59 بيکان413
10814106کابل تحرير باب محرک عريض بيکان414
10812204کابل فرامل يد جانبية بيکان415
10812199کابل فرامل يد وسط )عريضة( بيکان416
11019102کابل ديبرياج حاقن ار دي417
11019106کابل ديبرياج کاربراتور ار دي418
11012193کابل غاز حاقن ار دي419
10919101کابل ديبرياج سال )جنکل من الطرفين( رؤى420
13019111کابل ديبرياج رانا )رکالج ذاتي(421
13019110کابل ديبرياج رانا )رکالج يدوي(422
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رمز المنتجشرح المنتجالرديف
10117111مقبض خارجي باب برايد يسار423
10117112مقبض خارجي باب برايد يمين424
10117113مقبض داخلي باب برايد425
12217113مقبض داخلي باب برايد 132 اسود يسار426
12217114مقبض داخلي باب برايد 132 اسود يمين427
12217115مقبض داخلي باب برايد 132 رمادي يسار428
12217116مقبض داخلي باب برايد 132 رمادي يمين429
10117117مقبض رفع الزجاج برايد430
10112250خزان غسل الزجاج برايد )مع حلقي(431
10112251خزان غسل الزجاج برايد کتابي432
10112258خزان ماء اضافي برايد433
10112259باب خزان الماء االضافي برايد434
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رمز المنتجشرح المنتجالرديف
10111107صينية لتحت بطارية برايد435
10121144اطار قشاط مزامنة برايد436
10118103کاوتشوک توازن برايد437
10118104کاوتشوک ذو جک برايد438
10113109کاوتشوک نابض لول خلفي برايد439
11513109کاوتشوک نابض لول خلفي برايد غاز440
10113108کاوتشوک نابض لول امامي برايد441
10112116کاوتشوک عادم برايد442
10113183کاوتشوک ماص صدمات مساعد نابض خلفي برايد )دکر(443
10113184کاوتشوک ماص صدمات مساعد نابض خلفي برايد )انثى(444
10111116شريط اطراف باب برايد سابا445
12211117شريط اطراف باب برايد 132 ابيض446
12211118شريط اطراف باب برايد 132 خام447
12211119شريط اطراف باب برايد 132 رصاصي448
12211120شريط اطراف باب برايد 132 فضي449
12311116شريط اطراف باب برايد 450141
10217111قبضة خارجية باب بيجو 405 يسار451
10217112قبضة خارجية باب بيجو 405 يمين452
10217113قبضة داخلية باب بيجو 405 يسار453
10217114قبضة داخلية باب بيجو 405 يمين454
10217118قبضة رفع زجاج خلفي بيجو 455405
10217122قبضة طي کرسي بيجو 405 کريمي يمين456
10217121قبضة طي کرسي بيجو 405 کريمي يسار457
10217120قبضة طي کرسي بيجو 405 سوداء يمين458
10217119قبضة طي کرسي بيجو 405 سوداء يسار459
10212250خزان عسل زجاج بيجو 460405
10212256انبوب تهوية محرک بيجو 405 اکس 4612
10212257انبوب تهوية محرک بيجو 405 اکس 4625
12412257انبوب تهوية محرک بيجو 405 اکس 5 غاز463
10212260انبوب وسيط بين المهواية )مع جک( بيجو 464405
10212261انبوب دخل الهواء للمهواية )راس منحني( بيجو 465405
10221145اطار قشاط مزامنة علوي بيجو 466405
10221146اطار قشاط مزامنة وسطي بيجو 467405
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رمز المنتجشرح المنتجالرديف
10221147اطار قشاط مزامنة سفلي بيجو 468405
10213112بوابة ماصة موجات حديدية 469405
10218123کاوتشوک مع جک موديل جديد 470405
10212116کاوتشوک عادم 471405
10211116شريط اطراف باب بيجو 472405
10317111قبضة خارجية باب سمند يسار473
10317112قبضة خارجية باب سمند يمين474
10317113قبضة داخلية باب سمند يسار475
10317114قبضة داخلية باب سمند يمين476
10312250خزان غسيل زجاج سمند477
10311121شريط اطراف باب سمند 4 اجزاء478
10311122شريط اطراف باب سمند 6 اجزاء479
10517118قبضة رفع زجاج خلفي بيجو 480206
10512250خزان غسيل زجاج بيجو 206 )مع حلقي(481
10512255مورد انبساط بيجو 482206
10521145اطار قشاط مزامنة بيجو 206 علوي483
10521147اطار قشاط مزامنة بيجو 206 سفلي484
10512116کاوتشوک عادم 485206
10511116شريط اطراف باب بيجو 486206
10717111قبضة خارجية باب تيبا يسار487
10717112قبضة خارجية باب تيبا يمين488
10717113قبضة خارجية باب تيبا سوداء يسار489
10717114قبضة خارجية باب تيبا سوداء يمين490
10717115قبضة خارجية باب تيبا رمادية يسار491
10717116قبضة خارجية باب تيبا رمادية يمين492
10717117قبضة رفع زجاج تيبا493
10713109کاوتشوک نابض خلفي تيبا494
10712250خزان غسيل زجاج تيبا495
10711116شريط اطراف باب تيبا496
10812250خزان غسسيل زجاج بيکان497
10812252خزان غسسيل زجاج موديل عريض بيکان498
10812116کاوتشوک عادم بيکان499
10813121کاوتشوک ماص موجات بيکان )صغير 8(500
13311116شريط اطراف باب بيجو بارس501
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رمز المنتجشرح المنتجالرديف
10118101مصفاة عاکس جهة عجلة برايد502
10118102مصفاة عاکس جهة ديبرياج برايد503
10115107مصفاة علبة مقود برايد504
10113106مصفاة مساعد نابض امامي برايد505
10113107مصفاة مساعد نابض خلفي برايد506
10218109مصفاة عاکس کبير 507405
10218110مصفاة عاکس صغير 508405
10218102مصفاة عاکس صغير 405 )3 شوکات(509
10215107مصفاة علبة مقود بيجو 405 راس عريض510
10213106مصفاة مساعد نابض 405/ 511206
10518109مصفاة عاکس کبير 512206
10518110مصفاى عاکس صغير 513206
10515107مصفاة علبة مقود 514206
10318110مصفاة عاکس کبير سمند515
10318109مصفاة عاکس صغير سمند516
10813106مصفاة مساعد نابض بيکان517
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رمز المنتجشرح المنتجالرديف
10118105جوانه عاکس برايد518
10121115جوانه امامية ميل مرفقي سيليکوني برايد519
10118107جوانه عجلة امامية خارجية برايد520
10118106جوانه عجلة امامية داخلية برايد521
10118108جوانة عجلة خلفية برايد522
10118111جوانة محور ديبرياج برايد523
10121103جوانه خلفية ميل مرفقي سيليکوني برايد524
10121107جوانة هالل مسنن برايد525
10121108جوانة ميل صوباب ضد االحتراق برايد526
10118121جوانة علبة مقود برايد527
10218113جوانه عاکس صغير 405/ بيجو 528206
10218114جوانه عاکس کبير 405/ بيجو 529206
10218115جوانة عاکس کبير بحافة 405/ بيجو 530206
10218116جوانة عاکس صغير بحافة 405/ بيجو 531206
10221103جوانة خلفية ميل مرفقي سيليکون ي532405
10221112جوانة قمع علبة سرعة 533405
10221107جوانه هالل مسنن 534405
10221108جوانه ميل صوباب ضد االحتراق 535405
10221115جوانة امامية ميل مرفقي سيليکوني بيجو 536405
10521102جوانة امامية ميل مرفقي بيجو 537206
10518119جوانة لحمية بيجو 206 نوع 5382
10618119جوانة لحمية بيجو 206 نوع 5395
10521112جوانه قمع علبة سرعة بيجو 540206
10521107جوانة هالل ميل مسنن بيجو 541206
10621108جوانه ميل صوباب ضد االحتراق بيجو 206 نوع 5425
11621108جوانه ميل صوباب ضد االحتراق سمند وطنية543
10821102جوانه امامية ميل مرفقي بيکان544
10821103جوانه خلفية ميل مرفقي بيکان545
10818106جوانه عجلة امامية بيکان546
10818120جوانه مسنن بيکان547

W
W
W
.A
G
U
-C
O
.C
O
M

23
ت   

نا
وا

ج



رمز المنتجشرح المنتجالرديف
10112160منظم حرارة برايد 76 درجة548
10112159منظم حرارة برايد 82 درجة549
10112262منظم حرارة برايد 71 درجة550
10212156منظم حرارة 405 75 درجة551
10212123منظم حرارة 405 83 درجة552
10512160منظم حرارة 206 76 درجة553
10512182منظم حرارة 206 76 درجة مع حافظة بلي اميدي554
10512161منظم حرارة 206 89 درجة555
10512183منظم حرارة 206 89 درجة مع محفظة بلي اميدي556
11612156منظم حرارة سمند وطنية 75 درجة557
11612123منظم حرارة سمند وطنية 83 درجة558
10812158منظم حرارة بيکان 74 درجة559
10812157منظم حرارة بيکان 78 درجة560
10112122باب رادياتور برايد561
10112165باب رادياتور برايد بغالف562
10112164باب رادياتور برايد بوليميري563
10112124غطاء منظم حرارة برايد564
10112263غطاء منظم حرارة برايد يورو 5654
10212122باب رادياتور 566405
10212124غطاء منظم حرارة 567405
10512131باب مورد انبساط 568206
10812122باب رادياتور بيکان569
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رمز المنتجشرح المنتجالرديف
10112108قبضة موتور 1 برايد570
10112109قبضة موتور 2 برايد571
10112110قبضة موتور 3 برايد572
10113110غطاء مساعد نابض خلفي برايد573
10112105غطاء تعليق محرک برايد574
10112265غطاء تعليق محرک معدني برايد575
10113113راس مساعد برايد576
10212104غطاء جاناک 577405
10212105غطاء بحافة 578405
10212221غطاء قاعدة بفرعين ملقطي بيجو 579405
10212113قاعدة بفرعين ملقطي 580405
10213113راس نابض مساعد 405 موديل قديم581
10213175راس نابض مساعد 405 موديل جديد582
10213176غطاء کاوتشوک بالستيکي )غطاء اکسل خلفي( بيجو 583405
10212269غطاء علبة مقود بيجو 584405
10212107قبضة محرک راسين فتل 585405
10212103قبضة محرک تحت البطارية بيجو 586405
10212111قبضة محرک کروية کاوتشوک بيجو 587405
10212106قبضة محرک کروية الومنيوم من الداخل 588405
10212220ماص صدمات لساني بيجو 589405
10212219ماص صدمات مربع اکسل خلفي بيجو 590405
10212135نجمة )فطرية( 591405
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رمز المنتجشرح المنتجالرديف
10213102ميل ماص موجات 592405
10213196ميل راس بيجو 593405
10213195انبوب خزان )انبوب اکسل( بيجو 594405
10212216ميل هالل قصير 595405
10212215ميل هالل طويل 596405
10212217هالل تبديل غيار 597405
10512150غطاء تعليق محرک بحافة بيجو 598206
10513110غطاء قاعدة مساعد نابض )بکرة( بيجو 599206
10512270غطاء کاوتشکوک ميل توازن )مطاطي( بيجو 600206
10512267غطاء امامي مندل خلفي بيجو 601206
10512268غطاء خلفي مندل خلفي بيجو 602206
10512221غطاء قاعدة براسين ملقط بيجو 603206
10512113قاعدة براسين ملقط بيجو 604206
10513203راس نابض مساعد امامي يمين بيجو 605206
10513204راس نابض مساعد امامي يسار بيجو 606206
10512111قبضة محرک کروية بغالف بالستيکي بيجو 607206
10512107قبضة محرک براسين فتل بيجو 206 نوع 6082
10612107قبضة محرک براسين فتل بيجو 206 نوع 5 )زيتية(609
10512103ماص صدمات تحت بطارية 610206
10512216ميل هالل قصير 611206
10512215ميل هالل طويل 612206
10512217هالل تبديل غيار 613206
10412105غطاء تعليق محرک ال 61490
10413113راس نابض مساعد ال 61590
10412229قبضة محرک ال 61690
10712108قبضة موتور رقم 1 تيبا617
10712109قبضة موتور رقم 2 تيبا618
10712110قبضة موتور رقم 3 تيبا619
10712105غطاء تعليق محرک تيبا620
10713203راس نابض مساعد يمين تيبا621
10713204راس نابض مساعد يسار تيبا622
10713202ميل ماص موجات يسار تيبا623
10713201ميل ماص موجات يمين تيبا624
10113144مفصل کروي مقود برايد625
10113146مفصل کروي برايد626
10113147مفصل کروي تعليق محرک برايد مع غطاء بالستيکي627
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رمز المنتجشرح المنتجالرديف
10113148مفصل تعليق محرک برايد مع غطاء معدني628
10213145مفصل مقود يسار 629405
10213144مفصل مقود يمين 630405
10213146مفصل 631405
10213152مفصل معلق محرک 632405
10513145مفصل مقود يسار 633206
10513144مفصل مقود يمين 634206
10513146مفصل بيجو 635206
10513151مفصل توازن 636206
10713144مفصل مقود تيبا و ريو637
10713146مفصل تيبا وريو638
10813152مفصل معلق محرک بيکان639
10113193ناتئ يسار ABS برايد640
10113194ناتئ يمين ABS برايد641
10113191ناتئ يسار موديل قديم برايد642
10113192ناتئ يمين موديل قديم برايد643
10213193ناتئ يسار ABS بيجو 644405
10213194ناتئ يمين ABS بيجو 645405
10513193ناتئ يسار ABS بيجو 646206
10513194ناتئ يمين ABS بيجو 647206
10613191ناتئ يسار بيجو 206 نوع 6485
10613192ناتئ يمين بيجو 206 نوع 6495
10413193ناتئ يسار ABS ال 65090
10413194ناتئ يمين ABS ال 65190
10713199ناتئ يسار موديل جديد تيبا652
10713200ناتئ يمين موديل جديد تيبا653
10713191ناتئ يسار موديل قديم تيبا654
10713192ناتئ يمين موديل قديم تيبا655
10213189ذراع عجلة يسار ABS بيجو 656405
10213190ذراع عجلة يمين ABS بيجو 657405
10213187ذراع غرفة يسار بيجو 658405
10213188ذراع غرفة يمين بيجو 659405
10513189ذراع عجلة يسار ABS بيجو 660206
10513190ذراع عجلة يمين ABS بيجو 661206
10513187ذراع غرفة يسار بيجو 662206
10513188ذراع غرفة يمين بيجو 663206
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رمز المنتجشرح المنتجالرديف
10112163علبة برايد664
10212163علبة 405 موديل قديم665
10212266علبة بيجو 405 موديل جديد666
10512163علبة بيجو 667206
12112163علبة تيبا غاز668
10112119مصفاة بنزين راس مسطح برايد669
10112155مصفاة بنزين راس منحني برايد670
10212119مصفاة بنزين 671405
10112130مصفاة بنزين برايد موديل قديم 4 فيش672
10112277فواشة خزان برايد673
10212130مضخة بنزين 405 0 درجة674
10212190مضخة بنزين 405 7 درجة675
10212228رينغ خزان 7 درجة بيجو 676405
10212227رينغ خزان 0 درجة بيجو 677405
10212278راس مضخة بنزين بيجو 405 0 درجة مع خرطوم وحلقة678
10212279راس مضخة بنزين بيجو 405 سبعة درجة مع خرطوم وحلقة679
10212277فواشة خزان بيجو 680405
10512227رينغ خزان بيجو 681206
10512277فواشة خزان 682206
10512130مضخة بنزين 683206

W
W
W
.A
G
U
-C
O
.C
O
M

28

د 
قو

لو
ل ا

صي
تو

ع 
ط

ق



رمز المنتجشرح المنتجالرديف
684PREMIUM QUALITY 1.5 10121176حلقة راس سيلندر برايد سماکة
685PREMIUM QUALITY 2 10121187حلقة راس سيلندر برايد سماکة
10121101حلقة باب صوباب برايد سيليکوني686
10121156حلقة باب صوباب برايد يورو 6874
10112114حلقة عنق کارتر امامي برايد688
10112115حلقة عنق کارتر خلفي برايد689
10221176حلقة راس سيلندر بيجو 405 قياسي690
691PREMIUM QUALITY 10221177حلقة راس سيلندر بيجو 405 تصليح اول
692PREMIUM QUALITY 10221178حلقة راس سيلندر بيجو 405 تصليح ثاني
693PREMIUM QUALITY 10221179حلقة راس سيلندر بيجو 405 تصليح ثالث

W
W
W
.A
G
U
-C
O
.C
O
M

29
ت(   

دا
ور

ت )
قا

حل
ال



رمز المنتجشرح المنتجالرديف
10212136حلقة عنق عادم 694405
10212166حلقة منيفولد موديل جديد 695405
10212132حلقة منيفولد موديل قديم 696405
10221101حلقة باب صوباب 69745
698PREMIUM QUALITY 10521176حلقة راس سيلندر بيجو 206 قياسي
699PREMIUM QUALITY 10521177حلقة راس سيلندر بيجو 206 اصالح اول
700PREMIUM QUALITY 10521178حلقة راس سيلندر بيجو 206 اصالح ثاني
701PREMIUM QUALITY 10621176حلقة راس سيلندر بيجو 206 تيب 5 قياسي
702PREMIUM QUALITY 10621177حلقة راس سيلندر بيجو 206 تيب 5 اصالح اول
10521101حلقة باب صوباب 703206
10621116حلقة باب صوباب 206 تيب 7045
705PREMIUM QUALITY 11621176حلقة راس سيلندر سمند وطنية قياسي
706PREMIUM QUALITY 11621177حلقة راس سيلندر سمند وطنية اصالح اول
707PREMIUM QUALITY 10821176حلقة راس سيلندر سمند وطنية اصالح اول
708PREMIUM QUALITY 10821187حلقة راس سيلندر سمند وطنية اصالح اول
10821101حلقة باب صوباب بيکان قطعة واحدة709
710PREMIUM QUALITY 10721176حلقة راس سيلندر تيبا
10721116حلقة باب صوباب تيبا711

W
W
W
.A
G
U
-C
O
.C
O
M

30

   )
ت

دا
ور

ت )
قا

حل
ال



رمز المنتجشرح المنتجالرديف
10121140مضخة ماء برايد712
10221140مضخة ماء بيجو 713405
10821140مضخة ماء بيکان714
10521140مضخة ماء بيجو 206 نوع 7152
10621140مضخة ماء بيجو 206 نوع 7165
11621140مضخة ماء سمند وطنية717

رمز المنتجشرح المنتجالرديف
10121148مضخة زيت برايد718
10221148مضخة زيت بيجو 719405
10521148مضخة زيت 206 )21 ضرس(720
10521150مضخة زيت 206 )29 ضرس(721
10621148مضخة زيت بيجو 206 نوع 7225
11621148مضخة زيت سمند وطنية723
10821148مضخة زيت بيکان حاقن724
10821149مضخة زيت بيکان کاربارتور725
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رمز المنتجشرح المنتجالرديف
10119108ديسک وصحن ديبرياج برايد )مع بيليا( بريدمبر726
10219108ديسک وصحن ديبرياج 405 )مع بيليا( بريدمبر727
13019108ديسک وصحن ديبرياج رانا )مع بيليا( بريدمبر728
11419108ديسک وصحن ديبرياج زانتيا 1800 )مع بيليا( بريدمبر729
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رمز المنتجشرح المنتجالرديف
10118125بيليا عجلة امامية برايد موديل قديم )10 / 69349(730
731BT2B445620 141 12318125بيليا عجلة امامية برايد
10118126بيليا عجلة خلفية برايد کبيرة )10 / 44649(732
10118127بيليا عجلة خلفية برايد صغيرة موديل جديد )10 / 11949(733
10118130بيليا عجلة خلفية صغيرة برايد موديل قديم )10 / 11749(734
735VKC3609 10119112بيليا ديبرياج برايد
736)222R/62( 10122109بيليا راس محور اولي لعلبة السرعة برايد
737)63042RSC3(10122112بيليا انتهاء محور اولي لعلبة السرعة برايد
10122113بيليا راس محور ثاني لعلبة السرعة برايد قديم )0 / 12649(738
10122114بيليا ديفرانسيل علبة سرعة برايد )0 / 68149(739
74063022RSC3 10116158بيليا راس محور دينامو برايد
741GB40547 405 10218125بيليا عجلة امامية بيجو
742)R 10218131 / 44( 10218131بيليا عجلة امامية بيجو 405 ماغنتي
743VKC2216 405 10219112بيليا ديبرياج بيجو
74463032RS 405 10216158بيليا راس محور دينامو بيجو
74560032RS 405 10216159بيليا انتهاء محور دينامو بيجو
746VKM13100 405 10221162بيليا قشاط مرفقي
7472RS/6006 405 10213205بيليا وسطي عاکس بيجو
748DBF68933 405 10218128بيليا لحمية صغيرة بيجو
749NE68934 405 10218129بيليا لحمية کبيرة بيجو
750GB40574 206 10518125بيليا عجلة امامية بيجو
751FC12025 206 10518126بيليا عجلة خلفية بيجو
752DB70216 206 10518128بيليا لحمية صغيرة بيجو
753NE70214 206 10518129بيليا لحمية کبيرة بيجو
10818126بيليا عجلة خلفية بيکان 754411280
755VKC1600 10819112بيليا ديبرياج بيکان
7566208C4 10822110بيليا علبة سرعة کبيرة بيکان
10822111بيليا علبة سرعة صغيرة بيکان 757402082



رمز المنتجشرح المنتجالرديف
10111102مرآة قابلة للطي يمين برايد758
10111104مرآة قابلة للطي يسار برايد759
10111106مرآة داخلية برايد/ بيجو760
10211102مرآة قابلة للطي يسار بيجو 761405
10211104مرآة قابلة للطي يمين بيجو 762405
10211103مرآة کهربائية يمين بيجو 763405
10211105مرآة کهربائية يسار 764405
10211110مرآة کهربائية يمين موديل جديد )ارنب( بيجو 765405
10211111مرآة کهربائية يسار موديل جديد )ارنب( بيجو 766405
10211123مرآة يدوية يمين موديل جديد )ارنب( بيجو 767405
10211124مرآة يدوية يسار موديل جديد )ارنب( بيجو 768405
10211114مرآة کهربائية يمين مع غماز 769405
10211115مرآة کهربائية يسار مع غماز 770405
10311103مرآة کهربائية يمين سمند771
10311105مرآة کهربائية يسار سمند772
10311125مرآة کهربائية يمين سمند قطعة واحدة773
10311126مرآة کهربائية يسار سمند قطعة واحدة774
10511102مرآة يدوية يمين بيجو 775206
10511104مرآة يدوية يسار 776206
10511103مرآة کهربائية يمين 777206
10511105مرآة کهربائية يسار 778206
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رمز المنتجشرح المنتجالرديف
13311114مرآة کهربائية يمين ذات غماز بيجو بارس779
13311115مرآة کهربائية يمين ذات غماز بيجو بارس780
10811102مرآة قابلة للطي يمين بيکان781
10811104مرآة قابلة للطي يسار بيکان782
13811102مرآة قابلة للطي يمين بيکان باردو783
13811104مرآة قابلة للطي يسار بيکان باردو784
10711102مرآة قابلة للطي يمين تيبا785
10711104مرآة قابلة للطي يسار تيبا786
10711103مرآة کهربائية يمين تيبا787
10711105مرآة کهربائية يسار تيبا788
13711103مرآة کهربائية يمين ساينا789
13711105مرآة کهربائية يسار ساينا790
10111108زجاج مرآة يمين برايد مع الصق حماية791
10111109زجاج مرآة يسار برايد مع الصق حماية792
10211108زجاج مرآة يمين بيجو 405 مع الصق حماية793
10211109زجاج مرآة يسار بيجو 405 مع الصق حماية794
10211112زجاج مرآة يمين بيجو 405 مع موديل جديد795
10211113زجاج مرآة يسار بيجو 405 مع موديل جديد796
10311108زجاج مرآة يمين سمند مع الصق حماية797
10311109زجاج مرآة يسار سمند مع الصق حماية798
10311127زجاج مرآة يمين سمند مع سخان799
10311128زجاج مرآة يسار سمند مع سخان800
10511108زجاج مرآة يمين بيجو 206 مع الصق حماية801
10511109زجاج مرآة يسار بيجو 206 مع الصق حماية802
10511127زجاج مرآة يمين بيجو 206 مع سخان803
10511128زجاج مرآة يسار بيجو 206 مع سخان804
10411108زجاج مرآة يمين ال 90 مع الصق حماية805
10411109زجاج مرآة يسار ال 90 مع الصق حماية806
10411127زجاج مرآة يمين ال 90 مع سخان807
10411128زجاج مرآة يسار ال 90 مع سخان808
10711108زجاج مرآة يمين تيبا مع الصق حماية809
10711109زجاج مرآة يسار تيبا مع الصق حماية810
10711127زجاج مرآة يمين تيبا مع سخان811
10711128زجاج مرآة يسار تيبا مع سخان812
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رمز المنتجشرح المنتجالرديف
10121139حلقة حاقن ضد بنزين برايد فايتون813
10221110حلقة حاقن ضد بنزين 405 موديل جديد814
10221111حلقة باب زيت 815405
10521110حلقة حاقن ضد بنزين 816206
10221157انبوب تنقيط زيت بيجو 405 بوليميري مع حلقة817
10221158انبوب تنقيط زيت بيجو 405 معدني مع حلقة818
10212289باب زيت محرک بيجو 819405
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رمز المنتجشرح المنتجالرديف
10512289باب زيت محرک بيجو 206 نوع 8202
10612289باب زيت محرک بيجو 206 نوع 8215
10121105ساق صوباب برايد822
10221105ساق صوباب 823405
10521105ساق صوباب 824206
10212133عازل حرارة 825405
10212192عازل حرارة يورو 4 بيجو 826405
10112117بکرة راس ميل برايد827
10112264بکرة راس ميل برايد هيدروليک 828
10121185بکرة مضخة مياه برايد829
10212241بکرة شد قشاط 405 830
10212117بکرة راس ميل 831405
10512240بکرة شد قشاط بيجو 206 ثقب ضيق 832
10512242بکرة شد قشاط بيجو 206 ثقب واسع 833
10512117بکرة راس ميل 206 نوع 8342
10612117بکرة راس ميل 206 نوع 8355
11612117بکرة راس ميل سمند وطنية836
10812117بکرة راس ميل بيکان837
10821185بکرة مضخة مياه بيکان838
10912117بکرة راس ميل رؤى839
10712117بکرة راس ميل تيبا840
10721185بکرة مضخة مياه تيبا841
10212283قشاط شد مکيف بيجو 842405
843slx 405 12012283قشاط شد مکيف
10212284قشاط شد مؤقت بيجو 844405
10512283قشاط شد مکيف )قاعدة دينمو( بيجو 845206
10512285قشاط شد مکيف موديل جديد )قاعدة دينمو( 846206
10512284قشاط شد مؤقت بيجو 206 نوع 2 847
10612284قشاط شد مؤقت بيجو 206 نوع 8485
11612284قشاط شد مؤقت سمند وطنية849
11612118بکرة قشاط شد سمند وطنية850
11612286بکرة مخمل وقت سمند وطنية851
11612287بکرة مخمل وقت معدنية سمند وطنية852
11612271بکرة مخمل قاعدة قصيرة مکيف سمند وطنية853
11612272بکرة مخمل قاعدة طويلة مکيف سمند وطنية854
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رمز المنتجشرح المنتجالرديف
11612273بکرة مخمل دبل مکيف سمند وطنية855
10212102کيت عادم 856405
10212181کيت عادم مع نابض معدني 857405
10512102کيت عادم 858206
10221142مقياس زيت بيجو 859405
10221143مقياس زيت بيجو 405 فتل860
10521142مقياس زيت بيجو 206 نوع 8612
10621142مقياس زيت بيجو 206 نوع 8625
11621142مقياس زيت سمند وطنية863
10121159انبوب رئيسي ماء برايد864
10121160انبوب فرعي ماء )مع خرطوم وسدة( برايد865
10121161انبوب فرعي ماء )مع خرطوم وسدة( برايد يورو 8664
10721159انبوب رئيسي ماء تيبا867
10721160انبوب فرعي ماء تيبا868
10121172ميل صوباب برايد زيمنس869
10121173ميل صوباب برايد ساجيم870
10121174ميل صوباب برايد کاربراتور871
10221172ميل صوباب 872405
10721172ميل صوباب تيبا873
10121180ذراع توصيل برايد874
10221180ذراع توصيل بيجو 875405
10521180ذراع توصيل بيجو 206 نوع 8762
10621180ذراع توصيل 206 نوع 8775
11621180ذراع توصيل سمند وطنية878
10721180ذراع توصيل تيبا879
880OHV 10921180ذراع توصيل رؤى
881OHVG 13621180ذراع توصيل رؤى غاز
10121186ميل برايد882
10221186ميل بيجو 883405
11621186ميل سمند وطنية884
10821186ميل بيکان885
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10122102طقم مسننات نحاس برايد886
10122103مسنن نحاس رقم 1 برايد887
10122104مسنن نحاس رقم 2 برايد888
10122105مسنن نحاس رقم 3 برايد889
10122106مسنن نحاس رقم 4 برايد890
10122107مسنن نحاس رقم 5 برايد891
10122101طقم مسننات کامل دشلي برايد892
10122108فيتيس غيار برايد893
10222101طقم مسننات کامل دشلي بيجو 894405
10222108فيتيس غيار بيجو 895405
10221151قمع علبة سرعة 896405
10522101طقم کامل مسننات دشلي بيجو 897206
10521151قمع علبة سرعة 898206
10722101طقم مسننات کامل دشلي تيبا899
10722108فيتيس غيار تيبا900
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رمز المنتجشرح المنتجالرديف
10114128قفل باب جانبي امامي يمين برايد موديل جديد901
10114129قفل باب جانبي امامي يسار برايد موديل جديد902
10114130قفل باب جانبي خلفي يمين برايد موديل جديد903
10114131قفل باب جانبي خلفي يسار برايد موديل جديد904
10214124قفل باب جانبي امامي يمين بيجو 405 موديل قديم905
10214125قفل باب جانبي امامي يسار بيجو 405 موديل قديم906
10214128قفل باب جانبي امامي يمين بيجو 405 موديل جديد907
10214129قفل باب جانبي امامي يسار بيجو 405 موديل جديد908
10214126قفل باب جانبي خلفي يمين بيجو 405 موديل قديم909
10214127قفل باب جانبي خلفي يسار بيجو 405 موديل قديم910
10214130قفل باب جانبي خلفي يمين بيجو 405 موديل جديد911
10214131قفل باب جانبي خلفي يسار بيجو 405 موديل جديد912
10714124قفل باب جانبي امامي يمين تيبا913
10714125قفل باب جانبي امامي يسار تيبا914
10714126قفل باب جانبي خلفي يمين تيبا915
10714127قفل باب جانبي خلفي يسار تيبا916
10214132قفل باب محرک بيجو 917405
918SLX 405 12014132قفل باب محرک بيجو
10514132قفل باب محرک بيجو 919206
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رمز المنتجشرح المنتجالرديف
10117102حزام امان امامي برايد يمين تعليق قديم920
10117106حزام امان امامي برايد يسار تعليق قديم921
10117103حزام امان امامي برايد يمين تعليق جديد922
10117107حزام امان امامي برايد يسار تعليق جديد923
10117101حزام امان امامي برايد يمين اکس 924100
10117105حزام امان امامي برايد يسار اکس 925100
10117128حزام امان خلفي برايد )طقم(926
10117123حزام امان برايد سبورت احمر )طقم(927
10117110قفل حزام امان برايد يو الشکل 928
10117126قفل حزام امان امامي برايد يمين اکس 929100
10117127قفل حزام امان امامي برايد يسار اکس 930100
10217102حزام امان امامي بيجو 405 يمين موديل قديم اسود931
10217106حزام امان امامي بيجو 405 يسار موديل قديم اسود932
10217108حزام امان امامي بيجو 405 يمين موديل قديم بيج933
10217109حزام امان امامي بيجو 405 يسار موديل قديم بيج934
10217103حزام امان امامي بيجو 405 يمين موديل جديد935
10217107حزام امان امامي بيجو 405 يسار موديل جديد936
10217123حزام امان بيجو 405 سبورت احمر )طقم(937
10217125قفل حزام امان امامي بيجو 405 مع ميکروسويتش938
10217110قفل حزام امان امامي بيجو 405 بدون ميکروسويتش939
10517104حزام امان بيجو 206 يمين مع بالون940
10517124حزام امان بيجو 206 يسار مع بالون941
10517101حزام امان بيجو 206 يمين بدون بالون942
10517105حزام امان بيجو 206 يسار بدون بالون943
10517123حزام امان بيجو 206 سبورت احمر )طقم(944
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رمز المنتجشرح المنتجالرديف
10113116برغي عجلة برايد945
10113206برغي وعزقة طبق برايد946
10113207برغي مساعد امامي برايد947
10121181برغي اطار قشاط مزامنة برايد948
10121182برغي باب صوباب برايد قديم949
10121183برغي باب صوباب برايد جديد950
10112280برغي بکرة راس ميل برايد951
10112282برغي قوس امامي برايد952
10213116برغي عجلة 953405
10221104برغي راس سيلندر نصف شرار 954405
10221117برغي راس سيلندر شرار کامل 955405
10221163برغي وعزقة غطاء صوباب بيجو 956405
10221164برغي تنفيس نحاسي اصفر بيجو 957405
10221181برغي اطار قشاط مزامنة بيجو 958405
10212281برغي قبضة محرک 959405
10213208برغي طبق بيجو 960405
10221184برغي حول الکارتر بيجو 961405
10513206برغي وعزقة طبق بيجو 962206
10713116برغي عجالت تيبا963
10813116برغي عجالت بيکان طول 96440
10821182برغي غطاء صوباب بيکان965
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