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 قیمت)لایر(
 کاال ردیف

 قیمت)لایر(

 149000 سیم دوبل  CDIسیم گردگیردار 4سوکت شارژر  1 539000 اتوماتیک راهنما ضد آب ضمانتی

 149000 گردگیردار CDIسوکت ترانزیستور  2 993000 بوبین برق پیشرو سیم ژاپن  

 149000 سوکت ترانزیستور تکتازی شاخکدار گردگیر دار 5 993000 بوبین ضد اب پایه دار 8کشویی  گردبوبین برق 

 149000 سیم سوکت تخت و شاخکدار 3سوکت شارژر  4 993000 بوبین چراغ پیشرو سیم ژاپن

 1993000 نسوز CDIسیم کشی کامل  CDI 593000 3ترانزیستور سوکت گرد

 1993000 نسوز قدیمCG سیم کشی کامل 6 593000 تکتازیترانزیستور سوکت شاخدار 

 1993000 استارتی نسوز CDI سیم کشی کامل 5 833000 طرح ویو تک سوکت 110-100-50ترانزیستور 

 1993000 نسوز CGطرح  CDIسیم کشی کامل 8 499000 جایگزین باطری بی مارک●

 1993000 تکتازی استارتی نسوزسیم کشی کامل  9 699000 جایگزین باطری ضمانتی پارس●

 2193000 نسوز 3و4استارتی با نشانگر دنده سیم کشی کامل تکتاز 10 599000 جایگزین باطری سنگین ضدآب ضمانتی امین●

 1993000 سیم کشی کامل تکتازی سوئیچ پایین نسوز 11 129000 جا فیوزی طرح ماشینی با فیوز و روکش نسوز

 1993000 سیم نسوز 3سیم کشی کامل هرمزی شارژر 12 129000 بافیوزو روکش نسوزجا فیوزی طرح فابریک 

 1993000 نسوز راهننما 8استارتی  CDIکشی کامل  سیم 15  ذغال چراغ جلو گردگیردار سرامیکی سیم بلند )پارس(

 2193000 نسوز3و4نشانگر دنده CDIراهنما 8سیم کشی کامل  14 163000 نسوز ذغال چراغ جلو گردگیردار سرامیکی سیم بلند

 2193000 3و4استارتی نشانگر دنده  CDIسیم کشی  13 143000 سانتی 30ذغال خطر سرامیکی پوکه بلند 

 1993000 استارتی با سیم دزدگیر CDIسیم کشی  16 83000 سانتی 40طرح شرکتی بلند جدید ذغال راهنما روکشدار 

 1993000 استارتی CDIسیم کشی کامل  15 93000 سیم بلند )پارس( CGذغال راهنما 

 2530000 هشت بوبین با پیکاپ بدون صفحه هرمزی 18 189000 سرامیکی سیم بلند )پارس( CGذغال چراغ جلو 

 2530000 سیم نسوز هشت بوبین با پیکاپ بدون صفحه 19 199000 سر سیمی پارس-سانتی سوکتی 23ذغال کیلومتر 

 2990000 با بویین برق قابل تعویض داخل روغنهشت بوبین  20 119000 ذغال خطر بلند )پارس(

 5890000 صفحه و کاسه نمد و اورینگهشت بوبین با پیکاپ با  21 69000 ذغال راهنما بلند )پارس(

 5990000 هشت بوبین با پیکاپ بدون صفحه ضد اب سوکتی 22 833000 سیم ساده4شارژر 

 5190000 چهار بویین ضد آب 25 1093000 ضد آب سیم ولوم دار4شارژر 

   24 1093000 سیم هوشمند فتوسلی 4شارژر 

   23 1193000 سوکت تخت و شاخکدار سیم ساده 3شارژر 

   26 1493000 سوکت تخت و شاخکدار سیم ولومدار3شارژر 
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