
واحد خودرو نام/  شرحلنت نوعفنی شمارهردیف

1PL71057 BSدستچری-گل فولکس -315 ام وی امعقب

2PL71086 BSدست ماتیز دوو- 110 ام وی امعقب

3PL71071/1 BSبرلیانسعقبH330 دستلوازم بدون- ای دنده کفشک با

4PL71071 BSدستلوازم با- ای دنده کفشک با برلیانسعقب

5PL71075BSبرلیانس عقب H220 دستقدیم یاریس-  کفشک با

6PL71072 BSدستکفشک با (سایپا تولید)سراتو کیا عقبعقب

دست كفشك با پرایدعقب771004

8PL71004/5.5BSدست(میل 5.5) کفشک با پرایدعقب

9PL71053 BSدستکفشک با 3 تیپ 206 پژوعقب

10PL10480 BSدستکفشک با 3و 2تیپ 206پژوعقب

12PL11571/1 OEدستفله 405پژوعقب

13PL11571PBSدستکیت با باکفشک 405پژوعقب

14PL11571 BSدستکیت بدون باکفشک 405پژوعقب

15PL11571/6BSدست(میل6 )کیت بدون باکفشک 405پژوعقب

16PL11308 BSدست باکفشک پیکانعقب

17PL11308/6OE6 وجعبه پرچ با پیکانعقبmm 

18PL11308/6BSدست(میل6) باکفشک پیکانعقب

19PL13057سوراخدارفله پژویی پیکانعقب (R)     دست

20PL113084.7 وجعبه پرچ سوراخداربا پیکانعقبmm دست

21PL11308 BOEدستجعبه سوراخداربا پیکانعقب

22PL11308-52دست فله 4.7 سوراخ بدون پیکانعقب

23PL71074BSدست کامل کفشک با ریچ پیکاپعقب

24PL71080 BSتندرعقبL90 دست ساندرو-  جدید

25PL71065 BSتندرعقبL90 فول E2 دست کفشک با

26PL71053 BSتندر  عقبL90 کفشک با-L90 E1 و E0دست

27PL10693BSوانتعقب L90 - دستکپچر رنو

28PL71054 BSدستکفشک با 2008 هایس تویوتاعقب

29PL71034-515   (فله)82تویوتاهایسجلوmmدست

30PL71060 BSدست کفشک با تیباعقب

31PL71059/1 BSدست(اهرم با)پراید وانت- کفشک با ریو طرح تیباعقب

32PL71059 BSدست(اهرم بدون)پراید وانت- کفشک با ریو طرح تیباعقب

PL71087BSجکعقب J4دست

PL71090BSچانگانعقب B511دست

34PL71076BSچانگانعقب CS35 دستکامل کفشک با

35PL71061 BSدست (1994 – 1984) دلیکاعقب

   1401 انواع لنت ترمزهای کفشکی 



واحد خودرو نام/  شرحلنت نوعفنی شمارهردیف

   1401 انواع لنت ترمزهای کفشکی 

36PL71058 BSدست (1999 – 1994) دلیكاعقب

37PL71070دستکفشک با سابریناعقب

38PL71055 BSکفشک با كار سمندعقب -LXدست

39PL71063 BSدست کفشک با ملی سمندعقب

40PL71064 BSدستکفشک با 2000 ویتارا سوزوکیعقب

42PL71056 BSدستکاپرا-  کفشک با نارون- اهرم با کفشک با وانت کاپراعقب

43PL71056 BSدست اهرم بدون کفشک با وانت کاپراعقب

44PL71068BSدست کفشک با وانت کاکیعقب

45PL71066 BSدست کفشک با وانت وینگل وال گریتعقب

46PL71081 BSدست کفشک با کارا مزداعقب

47PL71062 BSدست کفشک با 1600 مزداعقب

48PL71062/6BS6 کفشک با 1600 مزداعقبmmدست

49PL10532 BSدست کفشک با 323 مزداعقب

51PL71034-16.3 بوستردار نیسانجلو mm  دست فله

52PL71034 BSدست کفشک بوسترداربا نیسانجلو

53PL71034/7BS(میل7)کفشک بوسترداربا نیسانجلو

54PL71036-1دست58 زامیاد-  فله جونیور-بوستردار نیسانعقب

55PL71036 BSدستباكفشك بوستردار نیسانعقب

PL71036/7BS7 جونیور نیسانعقبmm دست58 زامیاد-  کفشک با

56PL71085دستجوک نیسانعقب

58PL71036/8BS8 باكفشك بوستردار نیسانعقبmmدست

59PL71073BSجفتکفشک با پاترول نیسان دستی ترمزعقب

60PL10449BSدستسیلو دووعقب


