
شرح

خودرو نام

1PL21051دستامگا اپلعقب

2PL21050دستامگا اپلعقب

3PL21411دست(1995) امگا اپلجلو

4PL20547دست* کورسا اپل-  آسترا اپلجلو

5PL20468دستسناتور اپلجلو

6PL21190دستوکترا اپلجلو

7PL24024-1دستتجهیزات با 1 ارسجلو

8PL70013دستازمبیلجلو

9PL24358دستمکسوس امبوالنسجلو

10PL80178جی امعقب (ROVER GS)دست

11PL80184دست(جدید) 6 جی ام عقب

12PL20995دست6 جی ام-   شوالیه 550 جی امعقب

13PL23112دست6 جی ام-   شوالیه 550 جی امجلو

14PL 80163دست350 جی امجلو

15PL80139
دست550 ام وی ام -530 ام وی ام جلو

16PL80139-1
دستArizzo 5چری -x60لیفان - x33 ام وی امجلو

17PL80139-2
دستسنسور و شیم با  X22 ام وی امجلو

18PL23702دست(مدل یه به) 530 ام وی امعقب

19PL80154ام وی امعقب X33دست

20PL20669ام وی امجلو X33 (مدل یه به)دست

21PL21112دستایسوزوجلو

22PL21115دستایسوزوجلو

23PL20251دستایسوزوجلو

24PL23777دستبسترن آساجلو

25PL20645دستبسترن آساعقب

26PL20754دستروور آستینجلو

27PL20364دستروور آستینجلو

28PL20761دست(سابق 20763)روور آستینجلو

29PL20467دستآلفارومئوجلو

30PL20009دستآلفارومئوجلو

31PL23756دست(جولیتا) آلفارومئوجلو

32PL20668دستآئودیعقب

33PL20574دستآئودیجلو

34PL20373-1دست100 آئودیجلو

لیست  انواع لنت ترمزهای دیسکی  

واحدفنی شمارهردیف
 نوع

لنت



شرح

خودرو نام

لیست  انواع لنت ترمزهای دیسکی  

واحدفنی شمارهردیف
 نوع

لنت

35PL23130(ای دنده- اتومات )برلیانسجلوH320-H330دست

36PL80169(اتومات) برلیانسعقب H320-H330دست

37PL21439دستبنزجلو

38PL21055دستبنزجلو

39PL24306بنزجلو C250(2014)-C200(2009)-C280دست

40PL23334بنزعقب E240 - E350 - S350دست

41PL23745بنزجلو E350,S350,CLS(2007-2008)دست

42PL23960بنزجلو S350 دست2005 از بعد

43PL23144کالس 240 بنز-  باراباس بنزجلو Cدست

44PL21670کالس 240 بنز-  باراباس بنزجلو Cدست

45PL23945آونگارد مدل بنزجلو C200 - 2006دست

46PL20784واگن بنزجلوG - بنز LCVدست

47PL80133ون بنزجلو MB 140 - دستاستانا بنز

48PL24007دستویتو بنزجلو

49PL24008دستویتو بنزعقب

50PL20890دست190بنزجلو

51PL20687دست190بنزعقب

52PL20011دست220بنزجلو

53PL20034دست220بنزعقب

54PL20392دست(1984 الی 1980) 230بنزجلو

55PL20941دست(1994 الی 1991) 230بنزجلو

56PL21898240بنزعقبCدست

57PL23743240بنزجلوE - بنز E350دست

58PL24310بنزجلوE250( E200-E300-C350)

59PL20341دست500 تا 300بنزجلو

60PL21664بنزجلوC250 - بنز C280دست

61PL21919بنزعقبCLK230دست

62PL21153بنزجلوSL300 و 93-89سال SL500دست

63PL23730و ام بیعقب X5دست

64PL20436دستو ام بیعقب

65PL20756و ام بیعقب (PL20675)دست

66PL20126دست2002 و ام بیجلو

67PL20323دست316 و ام بیجلو

68PL21677523 و ام بیجلوIدست

69PL21292دست318 , 316 و ام بیجلو

70PL20995و ام بیعقب E46-518دست

71PL23793و ام بیجلو E60وE61 -528 و ام بیI 2013دست



شرح

خودرو نام

لیست  انواع لنت ترمزهای دیسکی  

واحدفنی شمارهردیف
 نوع

لنت

72PL24170و ام بیجلو X6دست

73PL25045دست7و6و5 سری و ام بیجلو

74PL23312دست(2009الی2005)530و520-5 سری و ام بیجلو

75PL20588دست320و ام بیجلو

76PL20587323و ام بیعقبIدست

77PL20437دست518و ام بیجلو

78PL20437-1دستضخیم 518و ام بیجلو

79PL21064دست535 و 518و ام بیجلو

80PL20757دستباال به 90از 3 سری وجدید ام بیجلو

81PL25506دست4 سری کوپه و ام بیجلو

82PL25900سری و ام بيجلو X3-X4-X5-X7دست

83PL25199و ام بيجلو X3 -  X4دست

84PL24561و ام بیعقب X3-X4) (F10)528)دست

85PL23183و ام بيجلو X3دست

86PL21487و ام بيعقب X3دست

87PL23927(سیلندر 6)3 و 1 سری و ام بیعقب-x1دست

88PL24697(5 سری) و ام بیجلوBMWدست

89PL80189دی وای بیجلو -BYD(s6)دست

90PL24024پرادوجلو VX-دستباال به 2015 هایلوکس

91PL21947پرادوعقب VX -دستمکسوس

92PL21355دستپرایدجلو

93PL21355دستصدا ضد صفحات با پرایدجلو

94PL24260
دستx7 بلند شاسی جیلی-صدا ضد صفحات باGEN 2پروتونعقب

95PL23705پروتونجلو GEN 2دست* صدا ضد باصفحات

96PL21920پروتونجلو IMPIANدست

97PL21861پروتونعقب IMPIAN دستصدا ضد صفحات با

98PL70009دستویرا پروتونجلو

99PL20631دستپژوجلو

100PL21061405 پژوجلوGL(20905)دست

101PL80155پژوعقب SLX پارس پژو - 5 تیو ELX -دستسمند

102PL21209پارس پژوجلو  -GLX 405دستصدا ضد صفحات با

103PL20961عقب
دست350جی ام- ELX پرشیا - (سوپاپ 16)پارس پژو

104PL20366-1دست(قدیم) کارسان پژوجلو

105PL80118دست(جدید) کارسان پژوجلو

106PL21978206پژوجلو  T2دست

107PL23205206پژوجلو  T2 و T3(PL23597)دست



شرح

خودرو نام

لیست  انواع لنت ترمزهای دیسکی  

واحدفنی شمارهردیف
 نوع

لنت

108PL20973
دستفنگ دانگ H30-5 تیپ 206 پژو-  اتوماتیک 206پژوعقب

109PL23599
جلو

   2008پژو -208پژو-207 پژو - 5 تیپ اتوماتیک 206پژو

دست(PL23954 ) بوش طرح

110PL20151دست404پژوجلو

111PL80119دست407پژوجلو

112PL24135دست407پژوعقب

113PL20145دست504پژوجلو

114PL20253دست504پژو عقب

115PL20455دست505پژوجلو

116PL24295کاین پورشه-  پانامرا پورشهجلو Sدست

117PL23692 دستکاین پورشهجلو

118PL23694دستکاین پورشهعقب

119PL24721کاین پورشهعقب Sدست

120PL20145دست1800 پژویی پیکانجلو

121PL20137دستپیكانجلو

122PL20137/1دستسیمدار پیکانجلو

123PL20037گوشه بدون پیكانجلو  -ROAدست

124PL25365دستپیکانتوجلو

125PL21463تندرجلو L90 دستصدا ضد صفحات با

126PL80137دستاریون تویوتاعقب

127PL80136
دستلوازم با گرند ام جیلی- اریون تویوتاجلو

128PL20560دستهاتسو دای تویوتاجلو

129PL21015دستباال به 83 سیلیکا تویوتاجلو

130PL20599دست(78 تا 71)سیلیکا تویوتاجلو

131PL20259دست1979 الی 1970-  کارینا تویوتاجلو

132PL21372دست1991 کارینا تویوتاجلو

133PL20628دستکراون تویوتاجلو

134PL8000492 تا 89کراون تویوتاجلو(PL70004)دست

135PL20004دستکرسیدا تویوتاعقب

136PL20289دست(81-77)کرسیدا تویوتاجلو

137PL21042دست(84-81)کرسیدا تویوتاجلو

138PL21318دست(92)باال کرسیدامدل تویوتاجلو

139PL20870دست1992-  کروال تویوتاجلو

140PL23521اکو تویوتا- 2005 کروال تویوتاعقب ECHOدست

141PL23836دست2005 کروال تویوتاجلو



شرح

خودرو نام

لیست  انواع لنت ترمزهای دیسکی  

واحدفنی شمارهردیف
 نوع

لنت

142PL23510جلو
دستECHO اکو تویوتا- 2007 تا 2005 کروال تویوتا

143PL24336دست2013 تا 2008کروال تویوتاجلو

144PL24610
عقب

- فولکس-x50لیفان-S300 سایپا-2013 تا 2008کروال تویوتا

دستM4 وال گریت

145PL21833دستکمری تویوتاعقب

146PL2160191 کارینا - 1994 کمری تویوتاجلوEدست

147PL23592دست620 لیفان- 2005 کمری تویوتاعقب

148PL23513دست(23294)2005 کمری تویوتاجلو

149PL23836دست2006 کمری تویوتاجلو

150PL80128دست(24338)   4راور عقب-2007کمری تویوتاعقب

151PL80103دست2009 الی 2007کمری تویوتاجلو

152PL24024كروزر تویوتاجلو FGدست

153PL80109لندکروز تویوتاعقب V8 - 2006دست

154PL20729دست83 وانت تویوتاجلو

155PL60103دست84 وانت تویوتاجلو

156PL80116دست2008 هایس تویوتاجلو

157PL21680جلو

-کامل تجهیزات با F3لندکروز-(2008-2006)هایلوکس تویوتا

 ) خودرو ایران دیزل دوکابین فوتون-بلند شاسی ویگو

70005 )

دست

158PL80108دستکوتاه شاسی ویگو - 2007هایلوکس تویوتاجلو

159PL24337دست4راور تویوتا-2016 هایلوکس تویوتاجلو

160PL25209دست2016 تا 2012 هایلوکس تویوتاجلو

161PL24451دستپریوس تویوتاجلو

162PL25823دست2015 الی 2012 سالن یاریس تویوتا جلو

163PL24347
 جلو

 ولکس-H220-230برلیانس-2012 تا یاریس تویوتا

C30لیفان -باتجهیزات X50دست

164PL21011تویوتاجلوLITE  ACEدست

165PL20605تویوتاجلوSTARLETدست

166PL21679
دستوانت فوتون - ( 70017) 2002الی1988 هایلوکس تویوتاوانتجلو

167PL24914دستباال به 2013 کپچر رنو- 2013 داستر رنوجلو

168PL23973
جلو

 سال سیلندر 3 کپچر رنو-2012سال تا داستر رنو -L90 رنو وانت- تویوتا

دستباال به 2013

169PL23873دست(هاچبک)2 تیبا- ریو طرح تیباجلو

170PL80131دستبوش طرح تیباجلو

171PL80176جکجلو s3دست

172PL 24483جکعقب S5 دستاتومات

173PL24317جکجلو Jac J4دست



شرح

خودرو نام

لیست  انواع لنت ترمزهای دیسکی  

واحدفنی شمارهردیف
 نوع

لنت

174PL80157جکجلو Jac J5دست

175PL80162جکعقب Jac J5دست

176PL20968دستجگوارجلو

177PL20007دستجگوارعقب

178PL20027جگوارجلوXIدست

179PL20380جگوارجلوXLدست

180PL20083دستولگا- غزال ون-  صحرا جیپجلو

181PL23600-1گراند ام جیلیجلو EC7دست

182PL24150-1گراند ام جیلیعقب EC7دست

183PL80165جیلیجلو EX7دست

184PL80166جیلیجلو  X7دست

185PL80123دست315 ام وی ام- (ویانا کویین،)چريجلو

186PL80183دست7 تیگو چریجلو

187PL80171دستفیدلیتی- 5تیگو چریجلو

188PL60098دست1985 - 1980 دایهاتسوجلو

189PL70012دستدلیکاجلو

190PL80155دستپالس دنا-  دناعقب

191PL20302دستدوججلو

192PL23234دست( 70032) 96 اسپیرو دووجلو

193PL20867دستاسپیرو-  سیلو-  ریسر دووجلو

194PL23241دست110 ام وی ام-  ماتیز دووجلو

195PL80134

دست5تیپ206-فنگ دانگ H30-صدا ضد صفحات با راناجلو

196PL80135
دستسورن- صدا ضد صفحات با رانا عقب

197PL20359دست1976 الی 1970-  رنجرورجلو

198PL20344دست1983 الی 1970-  رنجرورعقب

199PL20635رنوجلوEF7دست

200PL20140-1دستدویستا-میل 16 قدیم 5 رنوجلو

201PL23604استیشن رنوجلو R90دست

202PL25702دستساندرو رنوجلو

203PL20772دست21رنو-  سیناد رنوجلو

204PL22525دستسیمبل رنوجلو

205PL20961دست1600 مگان رنوعقب

206PL24065دستصدا ضد صفحات با 1600 مگان رنوجلو

207PL23215دست2000 مگان رنوجلو



شرح

خودرو نام

لیست  انواع لنت ترمزهای دیسکی  

واحدفنی شمارهردیف
 نوع

لنت

208PL20671رنوجلو(PL20487)دست

209PL20937دست(85-93)21رنوجلو

210PL20480دستجدید 5رنوجلو

211PL20140دستسپند-قدیم 5رنوجلو

212PL23873دستساینا-  کوئیک-ریوجلو

213PL23873/1دستاتوماتیك ریوجلو

214PL20162دستزانتیاعقب

215PL21631دست1800  زانتیاجلو

216PL21632دست2000  زانتیاجلو

217PL20401دستسابعقب

218PL20402دست900-99-90مدلهای سابجلو

219PL21920-2دستسابریناجلو

220PL22590دستتیوولی یانگ سانگجلو

221PL23569دستکایرون-  رکستون-اکتیون یانگ سانگجلو

222PL21013دستموسو-  کوراندو یانگ سانگجلو

223PL23673
دسترکستون-(80098)  موسو- اکتیون- کوراندو یانگ سانگعقب

224PL24246
S300 سایپاجلو

225PL80130
دست(PL25169)دنا -EF7- سوز دوگانه LX- سمندملیجلو

226PL21209PAدستصدا ضد صفحات با سمندجلو

227PL20961دستسورنعقب

228PL25202دستکیزاشی سوزوکیجلو

229PL23871هایما- (80141) ویتارا سوزوکیعقب S5دست

230PL80101
دست(24346)ویتارا سوزوکیجلو

231PL21142سوزوکیجلوSJ410دست

232PL20655دستسیتروئنجلو

233PL20741دست740 ولو-وایردار پاژن لندرور- سیتروئنجلو

234PL21674دستسیتروئنجلو

235PL21797دستسیتروئنجلو

236PL20636دستسیتروئنجلو

237PL20288دستسیتروئنجلو

238PL24883سیتروئنجلو c3دست

239PL23277سیتروئنجلو C5دست

240PL23305سیتروئنعقب C5دست



شرح

خودرو نام

لیست  انواع لنت ترمزهای دیسکی  

واحدفنی شمارهردیف
 نوع

لنت

241PL23587سیتروئنجلو C5  newدست

242PL80001سیمرغ-آهو-چسبی کفشک با شورلتجلو(PL70001)دست

243PL80002پرچی باکفشک شورلتجلو(PL70002)دست

244PL60099وانت باکفشک شورلتجلوS10دست

245PL60001دستسوراخ بی کفشک بی شورلتجلو

246PL60099-1وانت سوراخ بی کفشک بی شورلتجلوS10دست

247PL60000دستسوراخدار کفشک بی شورلتجلو

248PL60099-2وانت سوراخدار کفشک بی شورلتجلو S10دست

249PL70048وانت شورلتجلو OKA دستکفشک بی

250PL20083دستغزالجلو

251PL80111دستفورد عقب

252PL20783دستفوردجلو

253PL20861دستفوردجلو

254PL20578دستفوردجلو

255PL20252دستفوردجلو

256PL80110دستفوردجلو

257PL20753دستاسکورت فوردجلو

258PL20491دستتانوس فوردجلو

259PL70018دستکوریر فوردجلو

260PL24738دستتیگوان فولکسجلو

261PL20669-1دست* فولکسجلو

262PL20574-1دستفولکسجلو

263PL20011-1دستاستیشن فولکسجلو*

264PL20228دستپاسات فولکسجلو

265PL23546دست(80095)   2004 گل فولکسجلو

266PL20753-12006 و 2005 گل فولکسجلو

267PL20888-119.7- (20887/2)1992 گلف فولکسجلوmmدست

268PL20228-1دست1997 گلف فولکسجلو

269PL20888گلف فولکسجلوGTدست

270PL20889دستواگن فولکسجلو

271PL20652فولکسجلوT4دست

272PL23747ترانسپورتر واگن فولکسجلو T5دست

273PL23326ترانسپورتر واگن فولکسعقب T5دست

274PL23914دستكدي فولكسعقب

275PL23587دستكدي فولكسجلو

276PL20073-1دستمیلیمتر 14 باضخامت 131 فیاتجلو

277PL20073دستمیلیمتر 17/3 باضخامت133 فیاتجلو



شرح

خودرو نام

لیست  انواع لنت ترمزهای دیسکی  

واحدفنی شمارهردیف
 نوع

لنت

278PL20073-2دستمیلیمتر 12/5 ضخامت با فیاتجلو

279PL20073-3دستمیلیمتر 10 باضخامت فیاتعقب

280PL21170دستسامارو فیاتجلو

281PL20166دستالدا فیاتجلو

282PL23705فیاتجلو Sienaدست

283PL80114
دستکاسپین-کاپرا وانت - Siena فیاتجلو

284PL21099دستکاروانجلو

285PL23510-1مابل جیلی-620لیفان- وانت کاکیجلو-BYD-راینV5دست

286PL23569/1دستکایرون-  رکستون-اکتیون یانگ سانگ-کوپاجلو

287PL80182دستکوپاعقب

288PL23891چانگان-  اپتیما کیاجلوCS35 - دست2010اپتیما

289PL25337سوناتا- تیوولی- 2016 اپتیما کیاعقب LFدست

290PL80107دستاپیروس کیاجلو

291PL24320دستایدو سواری چانگان- باال به2012 اسپرتیج کیاعقب

292PL80167
جلو

 باال مدل توسان- 2016 مدل IX35 هیوندا-2016 اسپرتیج کیا

(new)دست

293PL24218دست2008 الی 2006 سراتو کیاجلو

294PL23966
دستایدو سواری چانگان-ایران مونتاژ سراتو-کوپه سراتو کیا جلو

295PL24092
دست2008 الی 2006 سورنتو کیاجلو

296PL24058دست2007سورنتو کیاعقب

297PL24351دست2010سورنتو کیاجلو

298PL22378دستباال به 2015 سورنتو کیاجلو

299PL80143دستکادنزا کیا جلو

300PL80144دستکادنزا کیا جلو

301PL80135دستکادنزا کیا عقب

302PL80138جک جلو-2012 اسپرتیج- کادنزا کیاجلو S5ای دنده
دست

303PL80138-2دستاپتیماجلو

304PL80124عقب
 هیوندا-CS35 بلند شاسی چانگان-  اپیروس کیا-  کادنزا کیا

veloster2016 در3 بک هاچ
دست

305PL24597هیوندا-  جدید کارنیوال کیاجلو H1دست

306PL23611دستقدیم کارنیوال کیاجلو



شرح

خودرو نام

لیست  انواع لنت ترمزهای دیسکی  

واحدفنی شمارهردیف
 نوع

لنت

307PL20703دست(77-80)2000 و 1600 گاالنتجلو

308PL20476دست2000گاالنتجلو

309PL21647گاالنتجلوGLS (PL70006)دست

310PL21125گاالنتعقبGTIدست

311PL80145دستوینگل وانت وال گریتجلو

312PL80179هاوال  وال گریتجلو H2دست

313PL80177هاوال وال گریتعقب H2دست

314PL80185هاوال وال گریتجلو H6 (فابریک)دست

315PL24342
دست(موتور بهمن)H6 هاوال-ایسوزو وانت-CRV هوندا- H6 وال گریتجلو

316PL21719وال گریتعقب H6 -دست2010 کیزاشی سوزوکی

317PL20660دستالدانیواجلو

318PL20836دستالنچیاجلو

319PL20833دستالنچیاجلو

320PL23967لکسوس عقب RX 2007-2008دست

321PL23734لکسوس جلو RX 2007-2008دست

322PL80128لكسوسعقبES (24338)دست

323PL80103لكسوسجلو ES350(24350)دست

324PL24452لكسوسجلو RX350  2011- NXدست

325PL80132لکسوس عقب RX350دست

326PL20325لکسوسجلو IS300-GS300دست

327PL23983لکسوسجلو IS-GSدست

328PL22153لکسوسعقب NXدست

329PL70007دست(20741)پاژن لندرورجلو

330PL20904دست(70015)    86 تا 83-110دیزل لندرورجلو

331PL21459دستدیسکاوری لندرورجلو

332PL21519دست(70016)    بعد به 87 دیزل110لندرورجلو

333PL24386دست2008-2012 لندکروزجلو

334PL23524
جلو

 2002 لندکروز-TD   (80083) 4/2 لندکروز - V8 لندکروز

دست2007 الی

335PL20852لندکروزجلوF2دست

336PL80170دست820لیفانجلو

337PL80173دستشیم با 820لیفانعقب

338PL23510وال گریت-620 لیفانجلو M4دست

339PL21463دست520 لیفانجلو

340PL80175لیفانجلو X50(اصلی)دست



شرح

خودرو نام

لیست  انواع لنت ترمزهای دیسکی  

واحدفنی شمارهردیف
 نوع

لنت

341PL80164
دست7 تیگو- x22 ام وی ام-5تیگو- 530 ام وی ام - x60 لیفانعقب

342PL80015ون-  جک لیفانجلو FAWدست

343PL20002دستمزداجلو

344PL24283دست2 مزداجلو

345PL24283-1فوردجلو

346PL23723دستصدا ضد صفحات با 3 مزداجلو

347PL24137دستصدا ضد صفحات با 3 مزداعقب

348PL21754دست(2002-1997) 626 مزداجلو

349PL23105 دست(20783)     121مزداجلو

350PL21124دستکارا وانت-جدید 2000مزدا- 1600مزداجلو

351PL21316دستقدیم2600 و 2000مزداجلو

352PL21277دست323مزداجلو

353PL21539323مزداجلوF دستایران

354PL20760323مزداجلوF.W.Dدست

355PL23490323مزداجلوGLXدست

356PL25688دستباال به 2013اوتلندر میتسوبیشی - 6 مزداعقب

357PL21041دست(83-87)626مزداجلو

358PL21378دست(78-94)626مزداجلو

359PL20736دست929مزداجلو

360PL20313دست929مزداجلو

361PL24358دستمکسوسجلو

362PL23582عقب
 دو) پاجیرو -ASX میتسوبیشی- 2016اوتلندر میتسوبیشی

(درب
دست

363PL80100
( 24291) 2010 و 2009 لنسر میتسوبیشیجلو

دست

364PL23584
(ASX,اوتلندر,2014لنسر )میتسوبیشیجلو

دست

365PL24014
2014لنسر میتسوبیشیعقب

دست

366PL20892دستمیتسوبیشیجلو

367PL20864دستمیتسوبیشی عقب

368PL20955دستمیتسوبیشیجلو

369PL70011دستپاجیرو میتسوبیشیعقب

370PL70012دستپاجیرو میتسوبیشیجلو

371PL23234دست2007 پاجیرو میتسوبیشیجلو

372PL23488دست2010 پاجیرو میتسوبیشیجلو

373PL21370دستپاجیرواسپرت میتسوبیشیجلو



شرح

خودرو نام

لیست  انواع لنت ترمزهای دیسکی  

واحدفنی شمارهردیف
 نوع

لنت

374PL20956دستتردیا میتسوبیشیجلو

375PL20724دست1400 کلت میتسوبیشیجلو

376PL21126دست1500 کلت میتسوبیشیجلو

377PL20956دستکوردیا میتسوبیشیجلو

378PL70009دستلنسر میتسوبیشیجلو

379PL20593دستمیتسوبیشی عقب

380PL21109میتسوبیشیجلوL300(83-86)(PL70010)دست

381PL25271دستمیراژ میتسوبیشیجلو

382PL60103دستنارونجلو

383PL21121دستنیسانجلو

384PL21122دستنیسانعقب

385PL23420دستنیسانجلو

386PL23482نیسانعقب Primeraدست

387PL23004دستآلمرا نیسانجلو

388PL20863دستپاترول نیسانجلو

389PL23611
دستپاترول نیسانجلو

390PL23970دستپیکاپ نیو نیسانجلو

391PL21347
دستمگاموتور ریچ آپ پیک-اورال-  رونیز-  پیکاپ نیسانجلو

392PL21561

دستآلتیما-ماکسیما-تیانا نیسانجلو

393PL21562دستجوک نیسانجلو

394PL20128120 داتسون نیسانجلوYدست

395PL20643داتسون نیسانجلو B180دست

396PL20218داتسون نیسانجلوG160دست

397PL20718سانی نیسانجلو B11 - وانت VCدست

398PL80090دست(قدیمی) باال به 92 سانی و المرا نیسانجلو

399PL20958دستجدید سانی نیسانجلو

400PL25202هایما- قشقایی نیسانجلو S5دست

401PL23871
دستقدیم کولیوس-جوک-آلتیما-تیانا-  مورانو-  قشقایی نیسانعقب

402PL25965
باال به 2015 و 2007قشقایی-کولیوس رنو -  X-trail نیسانعقب

403PL22065نیسانجلو X-trail -  (تالیسمان)-کولیوس رنو

404PL24039دست*کامل تجهیززات با ماکسیما نیسان عقب



شرح

خودرو نام

لیست  انواع لنت ترمزهای دیسکی  

واحدفنی شمارهردیف
 نوع

لنت

405PL80120دست(قدیم)باال به 2008 کولیوس رنو-  مورانو نیسانجلو

406PL80112دست(داخلی) مورانو نیسانجلو

407PL20957دستمیکرا نیسانجلو

408PL21099دستوانت نیسانجلو

409PL21388دیزل نیسان -1390 وانت نیسانجلو ABSدست

410PL20939دستواکسالجلو

411PL21232دست960و 760و 740  ولووجلو

412PL20153دست240 ولووجلو

413PL20229دست244 و 245 ولووجلو

414PL21217دست520و 480و 460و 440 ولووجلو

415PL20740دست740 ولووجلو

416PL21266دست780و 760و 740 ولووجلو

417PL20788دست780و 760 ولووجلو

418PL20164دست940 و 960 ولووجلو

419PL22317

جلو

 تک کالیپر)S90-V90 -V60-XC40-XC60-XC90 II ولوو

دست(پیستونه

420PL22141ولوو عقب (XC90)-دستجکوار

421PL24399

دست(پیستونه دو کالیپر) xc60-xc90 I ولووجلو

422PL80115كاسپین ونعقب(کارGLS )دست

423PL24670هایماعقب S7دست

424PL80168هایماجلو S7دست

425PL21694دستهونداجلو

426PL20731دستهونداجلو

427PL207351600 هونداجلو SJدست

428PL20535دست1600 آکورد هونداجلو

429PL20067دست2/2 آکورد هونداجلو

430PL20895دست2 سیویک - 2/3آکورد هونداجلو

431PL25792دست2014 الی2012 آکورد هونداجلو

432PL24435دست2014 الی 2012آکورد هونداعقب

433PL21005دستجاز هونداجلو

434PL20959دست1/3 سیویک هونداجلو

435PL21331دست1/4 سیویک هونداجلو

436PL20104دست1/6 سیویک هونداجلو

437PL20485دست1300 سیویک هونداجلو



شرح

خودرو نام

لیست  انواع لنت ترمزهای دیسکی  

واحدفنی شمارهردیف
 نوع

لنت

438PL20088دستهیلمنجلو

439PL25187سوناتاجلو YFدست

440PL24320عقب

 s5 جک عقب- 2014توسان-YF سوناتا - i30 -  IX35 هیوندا

-کوپه سراتو- 2014 الی2010 سراتو- ای دنده 1395 مدل

i20 وارداتی

دست

441PL23966هیوندا جلو i30- سوناتا-2010سراتوYFدست

442PL25348
دست2016 الی 2015 اکسنت - (جدید خودرو کرمان) i20هیونداجلو

443PL25019هیونداجلوi20 دست2015 تا وارداتی

444PL80138
دست2014 و2012 توسان - IX35 هیونداجلو

445PL80138-2دستاپتیماجلو

446PL80167هیونداجلو IX35 دست2016 اسپرتیج- 2016 مدل

447PL20862هیونداجلو Prestoدست

448PL23081استیشن هیونداجلوH100دست

449PL21012دستورنا هیوندا-  اکسل هیونداجلو

450PL25692دست2014النترا هیونداجلو

451PL21013دستسوناتا-  النترا هیونداجلو

452PL80117دستچانگان-  آذرا هیونداعقب

453PL80107دست2011 الی 2007-  آذرا هیونداجلو

454PL21553دستآونته هیونداعقب

455PL80104دستآونته هیوندا جلو

456PL23891دست2006 سوناتا - 2006تا2008 توسان هیونداجلو

457PL80124دست350 جی ام-2009 سوناتا - 2010توسان هیونداعقب

458PL23092دستجنسیس هیونداجلو

459PL25743دست(درب دو)2008 برامبو جنسیس هیونداعقب

460PL80115دستسانتافه هیونداعقب

461PL24351دستدر4 جنسیس- 2015 الی 2007 سانتافه هیونداجلو

462PL23543دست2006 توسان - 2006 سوناتا هیونداعقب

463PL80144دستشرکتی گرنجور هیوندا جلو

464PL80143دست2013 آذرا-  وارداتی گرنجور هیوندا جلو

465PL80161دستاپتیما-2014 گرنجور هیونداعقب

466PL80158جلو 
 veloster هیوندا-اپتیما-وارداتی 2014 گرنجور هیوندا

دستدر3 بک هاچ 2016

467PL80159جنسیس-سورنتو-3500 سانتافه-موهاوی هیونداعقب
دست

468PL24599وراكروز هیونداعقب  -AX55دست



شرح

خودرو نام

لیست  انواع لنت ترمزهای دیسکی  

واحدفنی شمارهردیف
 نوع

لنت

469PL80126وراكروز هیونداجلو  -IX55دست

470PL22370هیونداعقب H350دست

471PL22420هیونداجلو H350دست


