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 029011 کارتن(6و آمیکو ضدخش) CDI شیشه خطر 0 099111 کارتن(   2آچار شمع ضخیم شرکتی )
 09011 کارتن (    2) یدگالن شرکت میضخ  CDIراهنما  شهیش 2 90011 کارتن(CG3 (وCDI ابر هواکش با فیلتر 

 39911 کارتن (   2ضمانتی ) نشکنصافی بنزین گردکاپ  3 03911 کارتن( 0)اورینگ مهره فیلتر روغن نسوز●

 30911 کارتن (    3شرکتی)استیل(ضمانتی ) 0فنر پدال ترمز درجه  0 99011 کارتن( 0تکه نسوز )سفید و قرمز( )و چهار اورینگ برق سه 
 09911 کارتن ( 3) فوق ضخیم ضمانتی سه تکه فنر پشت اگزوز 0 009011 کارتن( 0اورینگ در سوپاپ آبی قرمز مشکی  نسوز )

 09911 کارتن(   3) فوق ضخیم ضمانتی یک تکه فنر پشت اگزوز 6 0901 کارتن( 0اورینگ سرسیلندر سبز نسوز )

 00911 کارتن ( 2شرکتی)استیل( ضمانتی )  0فنر جک بغل درجه  0 009111 کارتن( 3) 0بچه گلگیر عقب نشکن درجه 

 02911 کارتن ( 2شرکتی)استیل( ضمانتی )  0فنر جک وسط درجه  0 309111 کارتن(  0بست اگزوز ضخیم شرکتی رنگ استاتیک )
 009911 کارتن ( 0( )استیلفنر هندل بیرونی ضمانتی) 9 009111 کارتن (   0بوش توپی فلزی ضمانتی جدید)

 029111 کارتن(0) سال ضمانت 2خشکه مشکی فنر هندل بیرونی  01 030111 کارتن (   0ضمانت()بوش توپی الستیکی ضد ضربه)دوسال 

 099111 کارتن( 0فنر هندل داخل طرح ژاپن ضمانتی ) 00 00911 کارتن (   3بوش کمک عقب ضخیم   مشکی ضد ضربه )

 209111 کارتن( 01قاب بغل نشکن خودرنگ مواد نو) 02 69911 کارتن (     3)بوش کمک عقب نازک مشکی ضد ضربه 

 029011 کارتن(0) مشکی ورنگی قاب پالک ملی نشکن  03 99011 کارتن (    3ای ضد ضربه )بوش کمک عقب ضخیم شیشه

 069111 کارتن(6ملی نشکن طلق دار  ) قاب پالک 00 90911 کارتن (   3 )ای  ضد ضربهبوش کمک عقب نازک شیشه
 009111 کارتن( 0تکه()0تکه و 2)نشکن ضدخش باجعبه ژاپنقاب روی کیلومتر طرح  00 99011 کارتن (    0شرکتی نشکن ) CDIپایه خطر الکی 

 069111 کارتن( 0)تکه( 0و تکه  2) جعبه قاب روی کیلومترطرح ژاپن نشکن ضدخش بی 06  309111 کارتن (  0پایه خطر فلزی رنگ استاتیک شرکتی )

 329111 کارتن( 0سفید( )-زرد-دودی)(ضد نور و آفتابدار نشکن) uvعینک موتور سواری  00 09911 کارتن (    2شرکتی دور جوش ) CDIپایه راهنما جلو 

 999111 کارتن ( 2باال طرح شرکتی ) کرپی 00 029011 کارتن (   0) پایه راهنما عقب رنگ استاتیک طرح شرکتی

 0091111 (   کارتن 0خالی شرکتی )تو  کرپی پایین لوله 09 009111 کارتن (   0 )بافنر  0پدال ترمز فوق سنگین استیل درجه 

 0091111 کارتن( 0)کرپی پایین لوله تو پرشرکتی  21 099111 (کارتن3)موتورکامل)خشکه( آلن وآچاری مشکی و استیلپیچ ومهره دسته 

 00911 کارتن ( 0الستیکی شرکتی ) 0کش باطری بلند درجه  20 209111 کارتن(2بامهره واشردارضمانتی) خشکه طبق پیچ

 02911 کارتن (    0الستیکی شرکتی )  0درجهکو تاه  کش باطری  22 99911 کارتنCG(0) وCDI توری هواکش 

 209111 کارتن( 0باجعبه)نشکن شرکتی CDIکیلومتردکوری 23 009111 کارتن ( 3)جاباتری فلزی قفل دار

 6011 (کارتن 0)الستیک پایه خطر ضدسایش 20 0390111 کارتن (  0) جک وسط فوق سنگین رنگ استاتیک شرکتی

 6311 کارتن ( 0الستیک پایه کیلو متر ضد سایش) 20 099111 کارتن (   2)  با پیچ و مهره و فنر استاتیک شرکتیرنگ جک بغل 

 00011 کارتن( 3ای ضد سایش )ستیک ته باک شیشهال 26 099111 کارتن( 3)نواده تاشو و ثابت ضخیم رنگ استاتیک جاپایی خا

 00911 کارتن(  0ضدسایش) الستیک ته باک  مشکی الستیکی 20 099111 کارتن(3طرح ژاپن بدون پایه) فوق سنگین یجاپایی گرد پروفیل
 0011 کارتن( 0) سایشالستیک ضربه گیرجک وسط مشکی وشیشه ای ضد   20 609111 کارتن(3با الستیک ضد سایش  با پایه ) طرح فابریک جاپایی گرد و نامی

 099111 (کارتن 0) رکاب شرکتی فابریکی ضد سایش الستیک 29 069111 کارتن(3)پایهبدون ی طرح فابریک با الستیک ضد سایش جاپایی گرد و نام
 090111 کارتن(0) 0شرکتی با لوله گازنشکن درجه الستیک سردسته  31 039111 کارتن (   01پایه الکی نشکن با المپ ) CDIخطرکامل 

 00111 کارتن(0ای جدید  ضدسایش )الستیک گردجلو باک شیشه 30 699111   کارتن(01خطر کامل پایه فلزی رنگ استاتیک با المپ )

 01911 کارتن(2الستیک گردجلو باک مشکی ضد سایش) 32 209111 کارتن(2) فوق سنگین استیلدستگیره زین 

 0911 کارتن(3) سایشالستیک قاب بغل مشکی وشیشه ای شرکتی ضد 33 3991.111 (کارتن0فوق سنگین رنگ استاتیک )  CG وCDIدو شاخ عقب   
 09111 ( کارتن0و ضد بنزین )بلندوکوتاه( ) الستیک هواکش شرکتی  ضد حرارت 30 269111 کارتن(2استیل فوق سنگین) دمی عقب

 33911 کارتن( 2) الستیک هندل ضد سایش طرح ژاپن 30 60011 کارتن( 3کشویی نشکن ) بلند دمی جلو

 99111 کارتن(2جدید ضد حرارت و ضد بنزین ) 211الستیک هوا کش  36 29911 کارتن(0) 0درجه  )براق( دمی عقب الکی نشکن 
 299111  کارتن(0و سی جی ال ضد سایش ) 211الستیک توپی عقب  30 009111 کارتن(2گردگیردار سرامیکی و فیبری سیم بلند)ذغال چراغ جلو 

 39911 کارتن(3لوله گاز شیشه ای نشکن شرکتی ) 30 069111 کارتن(2سرامیکی و دو فیبر سیم بلند)CDI ذغال خطر 
 299111 کارتن(  3میل تنه  آچاری سفید با مهره واشردار )  39 90011 کارتن(0جدید)ذغال راهنماروکشدار طرح شرکتی بلند 

 309111 (کارتن3) خشکهدار واشرخشکه فوالدی دنده ریزو درشت بامهره  میل تنه آچاری 01 339111 کارتن(  0راهنما کامل شرکتی با المپ وشیشه دگالن باپایه )
 009111 کارتن(3میل تنه خشکه آلن با مهره واشدار ) 00 209111 کارتن(0دگالن بدون پایه )راهنما کامل شرکتی با المپ وشیشه 
 000111 کارتن(2با مهره واشر دار ) CGLمیل تنه خشکه ● 02 00011 کارتن ( 0رفلکتورخطر ضد حرارت نسوز )

 009111 کارتن(  0سنگین رنگ استاتیک طرح ژاپن )میل رکاب فوق  03 609111 کارتن CDI (01) و CG روزینی چرمی ضخیم طرح فابریک

 09911 کارتن(2نعل جک ضخیم شرکتی ) 00 990111 کارتن(0ارتشی رنگ جور ). چرمی .ضدآب برزنتی روزینی روباکی جیب دار

 09111 کارتن(0) بندینوار دور طوقه الستیکی ضد حرارت تک تک بسته  00 00911 کارتن(  3) ست صافی بنزین گردو تخت با شلنگ و خار
 090111 کارتن(3بزرگ)جاباطری کوچک و CG وCDI الکی نشکن 020کاملهواکش  06 2191111 کارتن(2).تکتازی.استارتی.دنده شمارCG وCDI  سیم کشی 

 0991111 کارتن( 2فلزی شرکتی ) 020هواکش کامل  00 009111 کارتن(0گردگیر ضدآب) CDIترانزیستور و  سوکت شارژر
 999111 کارتن( 2الکی استارتی با جا باتری فلزی ) 211هواکش کامل  00 09011 کارتن(3ضخیم  )  فوق  ضد بنزین نسوز  یا کهیت نیشلنگ بنز

 23911 کارتن(0واشردر باک طرح ژاپن نخ نسوزدار ضد بنزین) 09 009111  ( کیسه 0ای طوسی و مشکی )قرقره   فوق ضخیم نسوزبنزین ضد بنزین و شلنگ 

 39911 کارتن(2) یشرکت میاگزوز  ضخ  اتاقانی 01 039111 کارتن (3شلنگ هوا خم دار و صاف طرح شرکتی ضد حرارت )

  گردد((  خرید عمده ونقدی شامل تخفیف مییکسال گارانتی می باشد.     )) تجاری امین دارایتمامی اجناس فوق با مارک 
 گوشی  درماه تومانن میلیو004و یا با خرید هر  % تخفیف بیشتر2ز ارتن های مشخص شده در داخل پرانتتوجه :به ازای خرید تعداد ک

  یا تلفن بیسیم هدیه بگیرید موبایل
 

 


