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 ها  و  باطری  انواع  پیكاب بوبین  برق   انواع

 47500 100 بوبین 2پیكاپ  87000 280 پایه با CDI کشویي گرد برق بوبین

 47500 224 بوبین 8 پیكاب  93000 280 روغن داخل کشویي گرد برق بوبین

52000 264 روغن داخل بوبین 8 پیكاب 86000 192 پیشرو برق بوبین

 44000 100 جایگزین باطری  98000 120 پیشرو چراغ بوبین

 ترانزیستورها  انواع برق  دستگاه انواع 

 66000 168 ساده 150 ترانزیستور 299000 48 روغن داخل بوبین 4 برق دستگاه

 66000 168 شاخكدار 150 ترانزیستور 286000 69 پیكاب با بوبین 8 برق دستگاه

 66000 168 تكتازی M20 ترانزیستور 310000 48 روغن داخل بوبین 8 برق دستگاه

 76000 168 )ت( ریتارد آوانس M25 ترانزیستور 325000 69 آب ضد بوبین 8 برق دستگاه

 69000 168 (ساده M 25)طرح فابريک CDI 125 ترانزيستور 368000 36 صفحه با کامل بوبین 8 برق دستگاه

 66000 168 دار ولوم M25 ترانزیستور 320000 69 هرمزی بوبین 8 برق دستگاه

 86000 168 دوبردیM25 ترانزیستور 286000 69 تک سیم زرد -ویو طرح پیكاپ با بوبین  6برق دستگاه

 69000 168 ویو طرح M5 ترانزیستور 286000 69 دو سیم زرد  –ویو  طرح پیكاپ با بوبین  6برق دستگاه

  انواع  رابط شارژر رگوالتور  انواع 

 17500 800 ساده  CDI رابط 106000 168 ساده تخت M70 شارژر

17500 800 ساده  M20 رابط 136000 168 دار ولوم تخت M70 شارژر

 16000 800 تخت  M70 رابط 106000 168 ساده شاخكدار M70 شارژر

 16000 800 شاخكدار  M70 رابط 136000 168 دار ولوم شاخكدار M70 شارژر

 16000 800 ساده  M80 رابط 75000 280 ساده M80 شارژر

 16000 800 فیوز رابط 102000 280 دار ولوم M80 شارژر

 17000 800 رابط فیوز خودرویي 106000 180 ویو طرح شارژر

 42000 800 رابط نشانگر دنده کشي  سیم  انواع

 انواع  ذغال 239000 50 دنده نشانگر با استارتي راهنما 8 کشي سیم

 32000 500 میهن انحصاری چراغ ذغال 239000 50 دنده نشانگر با راهنما 8 کشي سیم

 17000 500 ذغال چراغ فلزی گردگیردار 239000 50 دنده نشانگر با CDI کشي سیم

 cm 500 12700 35 ذغال خطر  فلزی 239000 50 دنده نشانگر با استارتي CDI کشي سیم

 cm 500 16000 50خطر فلزیذغال  239000 50 دنده نشانگر با استارتي تكتاز کشي سیم

 14000 500 ذغال راهنما انحصاری 232000 50 ساده CDI کشي سیم

 انواع  اتومات 232000 50 ساده CG طرح CDI کشي سیم

 33000 224 ساده راهنما اتومات 232000 50 استارتي CDI سیم کشي 

  224 اتومات بوق شیپوری 232000 50 پایین سوئیچ استارتي CDI کشي سیم

 انواع تستر 232000 50 استارتي تكتاز کشي سیم

   نواع تستر قطعات برقي و الكترونیک دیجیتالا 232000 50 پایین استارتي سوئیچ تكتاز کشي سیم

 85000  تستر سیم کشي 232000 50 هرمزی کشي سیم

 570000  تایم چراغ 


