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  )Aگروه (کونکس بوش و پیستون
  شرح کاال  ردیف  شرح کاال  ردیف

   405  موتور  بوش 13 405- 1800بوش و پیستون و رینگ   1
   206بوش موتور  14 405-2000بوش و پیستون و رینگ   2
   1800 -405پیستون  15 تخت 2تیپ  206بوش و پیستون و رینگ   3
   2000-405پیستون  16 405-1800بوش و پیستون   4
  تخت   2تیپ  206پیستون  17   405-2000بوش پیستون   5
  گود  2تیپ  206پیستون  18   1800بوش پیستون زانتیا  6
   1600-405پیستون  19  تخت 2تیپ 206بوش پیستون  7
   1800پیستون  زانتیا   20  گود 2تیپ 206بوش پیستون  8
   پیستون کیش خودرو  21  بوش پیستون پیکان پژو ال  9

  سایپا z24پیستون   22  جی ال 504بوش پیستون   10
  )استاندارد،تعمیري( )ROA(پیستون روا   23  جی ال 405-1600بوش پیستون   11
      205بوش پیستون  12

  )Aگروه ) (ست کامل(بوش و پیستون فرانس موتور 
  شرح کاال  ردیف  شرح کاال  ردیف

  فرانس موتور 205بوش پیستون   6  فرانس موتور  1800) 405(بوش پیستون 1
  اروپایی فرانس موتور206بوش پیستون  7  فرانس موتور ) 2000(405بوش پیستون  2
  فرانس موتور 504بوش پیستون  8  فرانس موتور 1800بوش پیستون زانتیا  3
  بوش پیستون پیکان پژو فرانس موتور  9  تخت  فرانس موتورکف 2تیپ206بوش پیستون  4
      کف گود فرانس موتور2تیپ206بوش پیستون  5

  )Aگروه (رینگ پیستون کونکس
  شرح کاال  ردیف  شرح کاال  ردیف

   )L90 )STDرینگ پیستون  15   (STD)5تیپ 206رینگ پیستون  1
  ) 025(تعمیراولL90رینگ پیستون  16  ) 025(تعمیراول5تیپ 206رینگ پیستون  2
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  ) 050(تعمیردومL90رینگ پیستون  17  ) 050(تعمیردوم 5تیپ 206رینگ پیستون  3
   )STD(2000رینگ پیستون مگان 18  ) 100(تعمیرسوم 5تیپ 206رینگ پیستون  4
  ) 025(تعمیراول2000رینگ پیستون مگان  19  اروپایی  (STD)5تیپ 206رینگ پیستون  5
   )STD(1600رینگ وپیستون مگان 20  اروپایی) 025(تعمیراول5تیپ 206پیستون رینگ  6
   )025(تعمیراول 1600رینگ وپیستون مگان  21  اروپایی) 050(تعمیردوم 5تیپ 206رینگ پیستون  7
   )050(تعمیردوم1600رینگ وپیستون مگان 22  ) STD(2000رینگ پیستون زانتیا 8
  (STD)رینگ پیستون پژو کارسان  23  ) 025(تعمیراول 2000رینگ پیستون زانتیا 9

 ) 020(رینگ پیستون پژو کارسان  24  ) 050(تعمیردوم 2000رینگ پیستون زانتیا 10

   )060(رینگ پیستون پژو کارسان   25  ) 100(تعمیرسوم 2000رینگ پیستون زانتیا 11
  )STD( 407رینگ پیستون پژو   26  ) EF7)STDرینگ پیستون موتورملی  12
  )تعمیري( 407رینگ پیستون پژو   27  ) 025(تعمیراول EF7رینگ پیستون موتورملی  13
      ) 050(تعمیردوم EF7رینگ پیستون موتورملی 14

 )Aگروه (رینگ موتور
  شرح کاال  ردیف  شرح کاال  ردیف

  آلمانی ) 050(2000رینگ موتورزانتیا 16  کونکس 1800-405رینگ موتور 1
  آلمانی ) STD(5تیپ206رینگ موتور 17  کونکس 2تیپ206رینگ موتور 2
  آلمانی ) 025(5تیپ206رینگ موتور 18  کونکس 2000-405رینگ موتور 3
   آلمانی) 050(5تیپ206رینگ موتور 19   کونکس 1600-405رینگ موتور 4
   آلمانی) EF7)STDرینگ موتورسمندملی 20  رینگ موتور پیکان پژو کونکس 5
   آلمانی) EF7)025رینگ موتورسمندموتورملی  21  آلمان  SM 1800 – 405رینگ موتور  6

   آلمانی) EF7)050رینگ موتورسمندموتورملی  22  آلمانی 1600STDرینگ موتورمگان 7

   آلمانی) STD( L90رینگ موتور 23  آلمانی) 025(1600رینگ موتورمگان 8
   آلمانی) 025( L90 رینگ موتور 24  آلمانی) 050(16000رینگ موتورمگان 9

   آلمانی) L90 )050 رینگ موتور  25  المانی 405-1800رینگ موتور 10
  آلمانیاروپایی  206رینگ موتور   26   المانی405-2000رینگ موتور 11
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 STD 2000رینگ موتور مگان   27   المانی405- 1600رینگ موتور 12

 025 - 2000رینگ موتور مگان   28  آلمانی  2تیپ206رینگ موتور 13

 050 - 2000رینگ موتور مگان   29  آلمانی )STD(2000رینگ موتورزانتیا 14

  آلمانی 205رینگ موتور   30  آلمانی ) 025(2000رینگ موتورزانتیا  15
      )اورجینال–کونکس ( 1800 -405رینگ موتور   31

  )Aگروه (سوپاپ کونکس
  شرح کاال  ردیف  شرح کاال  ردیف

  سوپاپ پیکان پژو  8  دوگانه سوز405-1800سوپاپ 1
  2400و 2000سوپاپ سوزوکی گراندویتارا 9  ) 2000( 405سوپاپ  2
   407سوپاپ پژو  10  )5تیپ (و ) 2تیپ ( 206سوپاپ  3
  2000سوپاپ مگان  11  سوپاپ سمند موتور ملی 4
 C5سوپاپ زانتیا   12  سوپاپ زانتیا 5

 Z24سوپاپ سایپا   13  90سوپاپ ال  6

 سوپاپ پراید 14  سوپاپ ریو 7

  )Aگروه (گیت سوپاپ کونکس
  شرح کاال  ردیف  شرح کاال  ردیف

  )5تیپ (206گیت سوپاپ  6  )2000-1800(برنجی  405گیت سوپاپ  1
  ) 2000-1800(گیت سوپاپ زانتیا 7  )2تیپ( 206گیت سوپاپ  2
  ) EF7(گیت سوپاپ موتور ملی  8  چدنی  405گیت سوپاپ  3
  )1600(گیت سوپاپ مگان  9  اورسایز برنجی 405گیت سوپاپ  4
      چدنی  206گیت سوپاپ  5

 )Bگروه (میل سوپاپ کونکس 
  شرح کاال  ردیف  شرح کاال  ردیف
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  فوالدي 2تیپ  206میل سوپاپ  5  )چدن-زیمنس(دوگانه سوز 405-1800میل سوپاپ  1
   405 – 2000میل سوپاپ   6  و دوگانه سوز) فوالدي( 1800- 405میل سوپاپ  2
  مگان -90میل سوپاپ ال  7  چدنی) خروجی-ورودي( 5تیپ  206میل سوپاپ   3

    8  چدنی) خروجی-ورودي(میل سوپاپ سمند موتور ملی  4

  )Bگروه (الستیک سوپاپ
  شرح کاال  ردیف  شرح کاال  ردیف

  الستیک سوپاپ زانتیا  4 آلمانی   405الستیک سوپاپ  1
   EF7الستیک سوپاپ موتور ملی  5 آلمانی )2تیپ(206الستیک سوپاپ  2
  ) L90(الستیک سوپاپ  6 آلمانی )5تیپ( 206الستیک سوپاپ  3

  )Bگروه (انواع واشرجات
  شرح کاال  ردیف  شرح کاال  ردیف

   L90واشرکامل مگان  13  سال  ROAواشر سر سیلندر  1
  2تیپ 206واشرکامل  14  )،تعمیريEF7 )STDواشرسرسیلندرسمندموتورملی 2
  405- 1800واشرکامل  STD (  15(5تیپ206واشرسرسیلندر 3
  405-2000واشرکامل  16  تعمیراول5تیپ206واشرسرسیلندر 4
   )1800(405واشردرب سوپاپ 17  تعمیردوم 5تیپ206واشرسرسیلندر 5
   )2000(405واشردرب سوپاپ 18  )4-3- 2-1(405واشرسرسیلندر 6
   )2تیپ( 206واشردرب سوپاپ 19   )3- 2-1(2تیپ206واشرسرسیلندر 7
   واشر درب سوپاپ سمند موتور ملی 20   )3-2-1( 1800واشرسرسیلندر زانتیا 8
  ایتناز پاپوس برد رشاو 21   )3-2-1(2000واشرسرسیلندرزانتیا 9
   1800-405واشر منی فول عینکی  22  ) 3-2- 1(405واشرسرسیلندردوگانه سوز 10
   واشر بغل اگزوز دود سمند موتور ملی 23  ) 3- 2- 1( 2تیپ 206واشرسرسیلندر دوگانه سوز  11
  واشر منی فول هوا سمند موتور ملی   L90   24واشرسرسیلندرمگان 12
  الدوز پارت 405عایق حرارت گیر   25  واشر کامل سمند موتور ملی  25
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  )Bگروه (شاتون کونکس 
  شرح کاال  ردیف  شرح کاال  ردیف

   5تیپ 206شاتون  6   2000شاتون زانتیا  1
   شاتون پراید  7  شاتون سمند موتورملی 2
   L90شاتون  8    405-1800شاتون  3
  2000شاتون مگان  9   405- 2000شاتون  4
       2تیپ206شاتون  5

  )Aگروه (میل لنگ
  شرح کاال  ردیف  شرح کاال  ردیف

  سال )ROA(میل لنگ روآ  6  )1800(405میل لنگ  1
  معمولی)ROA(میل لنگ روآ   7  )2تیپ ( 206میل لنگ  2
  میل لنگ پراید  8  )5تیپ(206میل لنگ  3
  90میل لنگ ال  9  میل لنگ سمند موتور ملی  4
  میل لنگ پیکان پژو  10  2000 – 405میل لنگ   5
      میل لنگ زانتیا  11

  )Aگروه (یاتاقان
  شرح کاال  ردیف  شرح کاال  ردیف

  )شاهین-کونکس) (003( EF7یاتاقان متحرك موتور ملی  29  )شاهین-کونکس( STD 2000 -405یاتاقان متحرك  1

  )شاهین-کونکس) (050( EF7یاتاقان متحرك موتور ملی  30  )شاهین-کونکس( )030(2000 - 405یاتاقان متحرك  2

  )،تعمیريSTD(  407یاتاقان متحرك  31  )شاهین- کونکس( )050(2000 - 405یاتاقان متحرك  3

 )شاهین-کونکس( )STD(405یاتاقان ثابت  32  )شاهین-کونکس( )STD(405- 1800یاتاقان متحرك 4

  )شاهین-کونکس( )030(405یاتاقان ثابت  33  )شاهین-کونکس( )030(405- 1800یاتاقان متحرك 5

  )شاهین- کونکس( )050(405یاتاقان ثابت 34  )شاهین- کونکس( )050(405-1800یاتاقان متحرك  6
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  )شاهین- کونکس( )STD(2تیپ206یاتاقان ثابت  35  )شاهین-کونکس( )STD(2تیپ206یاتاقان متحرك  7

  )شاهین- کونکس( )030(2تیپ 206یاتاقان ثابت  36  )شاهین-کونکس( )030(2تیپ206یاتاقان متحرك  8

  )شاهین-کونکس( )050(2تیپ206یاتاقان ثابت  37  )شاهین-کونکس( )050(2تیپ206متحرك یاتاقان  9

  )شاهین-کونکس( )STD(5تیپ206یاتاقان ثابت  38  )شاهین-کونکس( )STD(5تیپ206یاتاقان متحرك  10

  )شاهین- کونکس( )030(5تیپ206یاتاقان ثابت  39  )شاهین-کونکس( )030(5تیپ206یاتاقان متحرك  11

  )شاهین-کونکس( )050(5تیپ 206یاتاقان ثابت  40  )شاهین- کونکس( )050(5تیپ206یاتاقان متحرك  12

  )شاهین-کونکس( )STD( L90یاتاقان ثابت  41  )شاهین-کونکس(  )STD(2000یاتاقان متحرك زانتیا 13

  )شاهین-کونکس( )025( L90یاتاقان ثابت  42  )شاهین-کونکس( )030(2000یاتاقان متحرك زانتیا 14

  )شاهین- کونکس( )050( L90یاتاقان ثابت  43  )شاهین-کونکس( )050(2000یاتاقان متحرك زانتیا 15

  )شاهین- کونکس) (STD( EF7یاتاقان ثابت موتور ملی  44  )شاهین-کونکس() STD(2000یاتاقان متحرك مگان 16

  )شاهین-کونکس) (030( EF7یاتاقان ثابت موتور ملی  45  )شاهین-کونکس() 025(2000یاتاقان متحرك مگان 17

  )شاهین-کونکس) (050( EF7یاتاقان ثابت موتور ملی  46  )شاهین-کونکس() 050(2000یاتاقان متحرك مگان 18

  )شاهین-کونکس( )STD(2000یاتاقان ثابت زانتیا 47  )شاهین-کونکس() STD(1600یاتاقان متحرك مگان  19

  )شاهین-کونکس( )030(2000یاتاقان ثابت زانتیا 48  )شاهین-کونکس() 025(1600یاتاقان متحرك مگان  20

  )شاهین- کونکس( )050(2000یاتاقان ثابت زانتیا 49  )شاهین-کونکس() 050(1600یاتاقان متحرك مگان  21

  )شاهین-کونکس() STD(2000یاتاقان ثابت مگان 50  )شاهین-کونکس(ساده  )L90 )STDیاتاقان متحرك 22

  )شاهین-کونکس() 025(2000یاتاقان ثابت مگان 51  )شاهین-کونکس(ساده  )L90 )025یاتاقان متحرك  23

  )شاهین-کونکس() 050(2000یاتاقان ثابت مگان 52  )شاهین-کونکس(ساده  )050(مگانL90یاتاقان متحرك  24

  )شاهین-کونکس() STD(1600یاتاقان ثابت مگان   53  )شاهین-کونکس(خاردار  )L90 )STDیاتاقان متحرك 25

  )شاهین-کونکس() 025(1600یاتاقان ثابت مگان   54  )شاهین-کونکس(خاردار  )L90 )025یاتاقان متحرك  26

  )شاهین- کونکس() 050(1600یاتاقان ثابت مگان   55  )شاهین-کونکس(خاردار  )050(مگانL90یاتاقان متحرك  27

  )، تعمیري STD( 407یاتاقان ثابت   56  )شاهین-کونکس) (EF7 )STDیاتاقان متحرك موتور ملی  28

  )Bگروه ) (فدرال(یاتاقان 
  شرح کاال  ردیف  شرح کاال  ردیف
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  )فدرال( STD 1800 - 405یاتاقان ثابت   10  )فدرال( STD 1800 -405یاتاقان متحرك   1

  )فدرال( )030(18000 - 405یاتاقان ثابت   11  )فدرال( )030(18000 - 405یاتاقان متحرك   2

  )فدرال( )050(18000 - 405یاتاقان ثابت   12  )فدرال( )050(18000 - 405یاتاقان متحرك   3

  )فدرال( STD 2000 - 405یاتاقان ثابت   13  )فدرال( STD 2000 -405یاتاقان متحرك   4

  )فدرال( )030(2000 -  405ثابت یاتاقان   14  )فدرال( )030(2000 - 405یاتاقان متحرك   5
  )فدرال( )STD(2تیپ206یاتاقان ثابت   15  )فدرال( )STD(2تیپ206یاتاقان متحرك   6

  )فدرال( )030(2تیپ206یاتاقان ثابت   16  )فدرال( )030(2تیپ206یاتاقان متحرك   7
  )فدرال( )STD(5تیپ206یاتاقان ثابت   17  )فدرال( )STD(5تیپ206یاتاقان متحرك   8
  )فدرال( )030(5تیپ206یاتاقان ثابت   18  )فدرال( )030(5تیپ206یاتاقان متحرك   9

  )Bگروه ( بغل یاتاقان
 030 5تیپ  206بغل یاتاقان   STD 6 405بغل یاتاقان   1

 EF7 STDبغل یاتاقان سمند   7 030 405بغل یاتاقان   2

 EF7 030بغل یاتاقان سمند   STD 8 2تیپ  206بغل یاتاقان    3

  و تعمیري STD 90بغل یاتاقان ال  9 030 2تیپ  206بغل یاتاقان   4
  2000بغل یاتاقان مگان   STD 10 5تیپ  206بغل یاتاقان    5
      بغل یاتاقان زانتیا  11

  )Aگروه (سر سیلندر
  شرح کاال  ردیف  شرح کاال  ردیف

 EF7سر سیلندر سمند موتور ملی   9   دوگانه سوز405-1800 کاملسرسیلندر 1

  )4یورو- انژکتور-کاربراتور(سرسیلندر پراید  10  ساده 405- 1800 کاملسرسیلندر  2
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 ROAسر سیلندر   11   405-2000 کاملسرسیلندر  3

  1800سر سیلندر زانتیا   12  دوگانه سوز405-1800سرسیلندر 4
  2000سر سیلندر زانتیا   13  ساده 405-1800سرسیلندر  5
 )کاربراتور- انژکتور( Z24سر سیلندر سایپا   14  2تیپ206سرسیلندر  6

  سر سیلندر ریو   15    405  -2000سرسیلندر 7
   90سر سیلندر ال  16   5تیپ 206سرسیلندر  8

      )4 و یورو2یورو (سر سیلندر تیبا   17

  )Bگروه (گژنپین
  شرح کاال  ردیف  شرح کاال  ردیف

   5تیپ  206گژنپین   4   1800 – 405گژنپین   1
    L90گژنپین   5   2000 – 405گژنپین   2
  2000گژنپین زانتیا  6   2تیپ  206گژنپین   3

  )Bگروه (لنت جلو
  شرح کاال  ردیف  شرح کاال  ردیف

   5تیپ  206لنت جلو  L90   4لنت جلو 1
  لنت جلو پراید  5    405لنت جلو  2
    ELXلنت جلو زانتیا  6  2تیپ  206لنت جلو  3

  )Bگروه (واتر پمپ
  شرح کاال  ردیف  شرح کاال  ردیف

  واتر پمپ پراید  5  405واتر پمپ  1
  90واتر پمپ ال   6  خار 18- 2تیپ 206واتر پمپ  2
  واتر پمپ سمند ملی  7  خار 19 – 5تیپ  206واتر پمپ  3
    8  واتر پمپ زانتیا 4
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  )Bگروه (استکان تایپیت
  شرح کاال  ردیف  شرح کاال  ردیف

  استکان تایپیت زانتیا   4  405استکان تایپیت  1
  90استکان تایپیت ال  5  5تیپ  206استکان تایپیت  2
      استکان تایپیت سمند موتور ملی 3

  )Bگروه (اویل پمپ
  شرح کاال  ردیف  شرح کاال  ردیف

  اویل پمپ پراید 6  405اویل پمپ پژو  1
 ELXپارس اویل پمپ   7  دندانه 21 – 206اویل پمپ پژو  2

  اویل پمپ زانتیا  8  دندانه 29 – 206اویل پمپ پژو  3
  90اویل پمپ ال   9 207اویل پمپ پژو  4
     EF7اویل پمپ سمند موتور ملی  5

  )Bگروه (سایر اقالم
  شرح کاال  ردیف  شرح کاال  ردیف

  405 -   206اورینگ دور بوش  5  میاکو  405لوازم چرخ عقب 1
   405چکمه اي میل لنگ  6  لوازم چرخ عقب سمند میاکو  2
  405لوله روغن ریز  7  میل فرمان علی محمدي 3
  405کارتل پژو   8  علی محمدي 206طبق   4
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