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 070111 کارتنCG(2)آمیکو و  CDIشیشه چراغ جلو شیشه ای ● 0 00511 کارتن(2رنگ جور  ) CDIالکی  اغی چرابروی●  

 20511 کارتن(2صافی بنزین گردو تخت ضمانتی)● 2 55011    کارتن(2نشکن)CDIابروئی کیلومتر ●

 52011 کارتن (2) 0فنر پدال ترمز درجه 5 000111 کارتن ( 0آچار شمع)

 50011 کارتن (2) 0فنر جک بغل درجه 0 50011 کارتنCDI(0) وCGنقره ای وطالیی  ضد بنزین 025رم قاب بغل آ●

 50011 کارتن (  5اگزوز )فنر سه تیکه ویک تیکه پشت  5 00011 کارتن( 0باک نقره ای و طالیی  ضد بنزین )رم برجسته آ●

 05011 کارتن (2) 0فنر جک وسط درجه 0 05011 کارتن( 0ضد بنزین نقره ای و طالیی )051و   211آرم قاب بغل ●

 نشکن  بچه گلگیر عقب الکیCDI (2 )00011 کارتن(  5) استیل 0فنر هندل درجه 7 000011 کارتن 

 550111 کارتن (0ضمانتی )  CG  وCDI فنر کمک جلو● 0 270111 کارتن( 0رنگ استاتیک )  بست اگزوز

 000111 کارتن (0پارس )0/ 5نمره  CDI فرمان ● 0 000111 کارتن( 5بست باتری فلزی)●

 0100111 کارتن (0پارس )  2نمره  CDI فرمان ● 01 570111 کارتن(0) فلزی CDI بلوری تک امیکوو●

 000111 کارتن(0قالپاق)تورینگی(جلووعقب رنگ جور)● 00 075111 (کارتن 0و آمیکو )CG و CDIبلوری تک الکی ●

 010511 کارتن (  0ک خط دار ملی و قدیم الکی نشکن )قاب پال● 02 210111 کارتن(0بوش نعلبکی چرخ عقب)●

 220111 کارتن(   01قاب بغل نشکن مواد نو خودرنگ )● 05 00111 کارتن( 0راهنما رنگ استاتیک) 0و  CDIپایه راهنما عقب ●

 00511 کارتن(0نشکن ) CDIکاسه چراغ ● 00 500111 کارتن( 5پدال ترمز )

 200111 کارتن (   5) متری  تخت 2کش باربند ● 05 000111 کارتن(  2تابلو جلو استیل و طالیی هوندا و کویر )●

 570111 کارتن (   5) متری  تخت 5کش باربند ● 00 000111 کارتن ( 2تسمه تعادل درب لنت شرکتی )●

 000111 کارتن (   5متری گرد ) 2کش باربند ● 07 000111 کارتن( 2کوچک ) 025جا باطری فلزی 

 000111 کارتن (   5متری گرد ) 5کش باربند ● 00 070111 کارتن( 2بزرگ ) 211جا باطری فلزی 

 050111 کارتن (  5متری گرد ) 5/0کش باربند  00 000111                    کارتن(                                                                                                                        2جاپایی گردونامی بدون پایه )

 000111 کارتن (  2) 0ترمز سرمشکی درجهکتی کالج  و ● 21 500111 کارتن( 2جاپایی گردونامی با پایه )

 000111 کارتن (2)0ی کالج  و ترمزتمام مشکی درجه کت● 20 000111 کارتن( 2با فنر ) جک بغل رنگ استاتیک

 200111 کارتن( 5نشکن باجعبه )CDIکیلو متر دکوری ● 22 0150111 کارتن( 2جک وسط رنگ استاتیک )

 000111 کارتن(5نشکن بدون جعبه )CDIکیلو متر دکوری ● 25 500111 کارتن( 0و آمیکو) CGوCDIچراغ جلو کامل الکی  ●

 0101111 کارتنCDI  (2)گوشواره  20 055111 کارتن( 0و آمیکو)CDI چراغ جلو کامل فلزی●

 2051 کارتن(2الستیک قاب بغل مشکی بزرگ و کوچک ) 25 500111 کارتنCG   (0 )وCDIخطر کامل فلزی 

 020111 کارتن(   0تیک رکاب ضخیم و پهن جدیدضدضربه)الس● 20 050111 کارتنCDI  (0 )خطر کامل پایه الکی 

 025111 کارتن(5الستیک سر دسته با لوله گاز ) 27 000111 کارتنCDI (2 )درب لنت عقب 

 50111 کارتن(  2الستیک گردگیرکتی فنری طرح شرکتی )● 20 2001111 کارتنCDI (5 )و CGدوشاخ عقب رنگ استاتیک ●

 00011 کارتن(  2الستیک گردگیر کتی ساده)● 20 22011 کارتن(   2دمی جلو نشکن کشویی )●

 22011 کارتن (2الستیک هندل ) 51 25011 کارتن (2) 0دمی عقب الکی  نشکن   درجه●

 02011 کارتن (2باال گوشواره جدید )  الستیک● 50 50011 کارتن(2ناودانی  نشکن ) دمی عقب●

 00011 کارتن (2عدد )0الستیک پایین گوشواره درجه ● 52 00511 کارتن( 0و آمیکو ) CDIراهنما کامل ●

 05011 کارتن(5دست) 0ضد سایشCDIالستیک گردگیرکمک جلو● 55 010511 کارتن(0الکی ) CGراهنما●

 50011 کارتن( 5) 0الستیک پدال ترمز درجه ● 50 200111 کارتن(5المپ)با CGو آمیکو و  CDIکامل فلزی راهنما  ●

 00511 کارتن(2) 0الستیک پدال دنده درجه ● 55 525111 کارتن( 7روزینی چرمی )●

 0511 کارتن(2الستیک قاب زنجیر درجه یک )● 50  کارتن(  0ساده و پفکی سبک  ) CDIزین ابر سرد 

  کارتن(2فنری بلند )CDIالستیک گردگیر کمک جلو● 57  کارتن(  0پفکی متوسط )  ساده و CDI زین ابر سرد 

 000111 کارتن(2شیشیه ای رنگ جور) CDIمحافظ کیلومتر● 50  کارتن(  0ساده و پفکی سنگین )یکسال ضمانت( ) CDIزین ابر سرد  

 000111 محافظ انجین بزرگ فلزی رنگ استاتیک● 50  کارتن(0ساده و پفکی فوق سنگین )یکسال ضمانت() CDIزین ابر سرد 

 020111 محافظ انجین کوچک فلزی رنگ استاتیک● 01 00011 کارتن( 2زنجیر کش ضخیم طرح شرکتی)●

 کارتن(  0نشکن و ضدخش) CG,CDIزه چراغ●
 500111 کارتن(2میل تنه خشکه آچاری و آلن) 00 00511

 200111 کارتن(5میل جک وسط )● 02 00011 کارتن(2ست صافی بنزین با خار و شلنگ )●

 510111 کارتن(5میل چرخ جلو بامهره واشردار )● 05 00111 کارتن(2سیم لخت کالج ضخیم )

 550111 کارتن(5میل چرخ عقب با مهره واشردار)● 00 00011 کارتن(5) 0و5پیچ CDI شبرنگ گوشواره ●

 000111 کارتن (  0رنگ استاتیک سنگین )میل رکاب   05 070111 (کارتن2شش ترمز طرح شرکتی )●

 750111 کارتن(5میل رکاب توپر )● 00 00111 توپ( 01 شلنگ بنزین ضد بنزین و نسوز طوسی ومشکی )
 05011 کارتن(5نشکن ) CDIمغزی کیلومتر ● 07 000511 کارتن(5شلنگ هوا ضخیم بلند ضد حرارت با خار )

 02011 کارتن(  2) 0نعل جک درجه  51 50011 کارتن(5وآمیکو)CDIشیشه راهنما

 55011 کارتن (2یاتاقان اگزوز )  00111 کارتن(5وآمیکو  قرمز دودی سفید)CDIشیشه خطر ●


