تاریخچه

ش��رکت س��وخت آم��ا در س��ال  1369بــه همــت مهنــدس بهمــن گیلکــی فقید
تاســیس گردیــد و بــا تولیــد کاربراتــور موتــور هــای دو زمانــه فعالیــت خــود را
آغــاز نمــود .ایــن شــرکت از ســال  1373در راســتای تولیــد مجموعــه قطعــات
خــودرو فعالیــت جدیــد خــود را شــروع کــرد و هــم اکنــون بــا ســه کارخانــه
بــه وســعت پنجــاه هــزار متــر مربــع و بیــش از چهارصــد نفر پرســنل مشــغول
بــه فعالیــت می باشــد.

درباره ما

شــرکت ســوخت آمــا بزرگتریــن تولیدکننــده انــواع واترپمــپ و اویــل پمــپ و
دارای پیشــرفته تریــن خــط تولیــد انــواع دریچــه گاز در ایران اســت .همچنین
بــا دارا بــودن یکــی از بزرگتریــن خطــوط ریختــه گــری آلومینیــوم در کشــور
بــه همــراه بــه روزتریــن تکنولــوژی ماشــین کاری  ،CNCدر حــال تولیــد انــواع
قطعــات ســبک و ســنگین خــودرو مــی باشــد.
شــرکت ســوخت آمــا ،طــرف قــرارداد بــا شــرکت هــای مــگا موتــور،
ســاپکو و رنــو اســت و ســاالنه بیــش از ســه میلیــون از انــواع محصــوالت
فــوق را تولیــد مــی نمایــد .ایــن شــرکت ،بزرگتریــن تامیــن کننــده ایــن
قطعــات بــرای شــرکت هــای ایســاکو و ســایپا یــدک مــی باشــد.
ســوخت آمــا اولیــن دریافــت کننــده نشــان اســتاندارد ملــی بــرای تولیــد
انــواع اویــل پمــپ و تنهــا دارنــده ایــن نشــان بــرای تولیــد انــواع واتــر پمــپ
خــودرو مــی باشــد .اســتقرار نظــام مبتنــی بــر کیفیــت ،بــرای هشــت ســال
متمــادی اســت کــه همــکاری ایــن شــرکت بــا بزرگتریــن شــرکت هــای
اروپایــی تولیــد کننــده قطعــات خــودرو را رقــم زده اســت.
از افتخــارات ســوخت آمــا مــی تــوان بــه راه انــدازی پیشــرفته تریــن خــط
تولیــد و طراحــی انــواع دریچــه گاز مکانیکــی و نیــز هماهنگــی آن بــا انــواع
سیســتم  EMSاشــاره نمــود.
 .بزرگترین تولید کننده واترپمپ
 .بزرگترین تولید کننده اویل پمپ
 .بزرگترین تولید کننده دریچه گاز Euro2
 .بزرگترین تولید کننده دریچه گاز Euro4
 .تولید کننده انواع مجموعه پایه فیلتر
 .تولید کننده انواع شمع خودرو

واتر پمپ پرايد | 1104055

واتر پمپ پژو 1204042 | 405

واتر پمپ پژو  19( )TU5( 206دندانه) | 1404016

واتر پمپ پژو 1304039 | )TU3( 206

واتر پمپ پيكان | 1504020

واتر پمپ پژو  206با ساپورت (1304040 | )TU3

واتر پمپ نيسان | 1604030

واتر پمپ سمند EF7

|

2004005

سه راهی آب پژو( 206باکالیت) | 1304021

درپوش ترموستات پژو1304020 | )TU3( 206

ساپورت واتر پمپ1304041 | )TU3( 206

دريچه گاز كامل پرايد (زیمنس) یورو1104024 | 4

پایه فیلتر روغن پژو1304002 | )TU3( 206

کارتر روغن پژو 1404003 | )TU5( 206

دريچه گاز كامل پرايد (زیمنس) یورو1104023 | 2

دريچه گاز كامل تیبا | 1904002

پایه فیلتر روغن پژو1404002 | )TU5( 206

شمع تک پالتین سوزنی 1704010 | SFR8DI30

شمع تک پالتین پرایدگازسوز 1104011 | SFR7DC+

شمع پژو1404010 | ) TU5) SFR8SEO 206

شمع تک پالتین یورو  ( 4پراید/تیبا ) 1104012 | SYR7ME

شمع تک پالتین (پژو ،405پارس ،سمند ،نیسان وانت) 1704007 | SFR8DC +

شمع سه پالتین(پژو ،405پارس ،سمند ،نیسان وانت) 1704009| SFR8KTC

شمع دو پالتین ( پژو  ،405پارس ،سمند ،نیسان وانت)
1704008 | SFLR8LDCU +
شمع تک پالتین ( پژو  ،405پارس ،سمند ،نیسان وانت) گازسوز
1704011 | SFR8DE

پمپ سوخت کامل پژو 1304034 | 206

پمپ سوخت کامل پژو  405صفر درجه جدید | 1204009

پمپ سوخت کامل پژو  206جدید | 1304035

پمپ سوخت کامل پژو 405هفت درجه | 1204010

مغزی پمپ سوخت پرايد (با فيلتر گرافيتي) | 1104037

مغزی پمپ سوخت ال2104001 | 90

مغزی پمپ سوخت پژو  405و ( 206جدید) | 1304033

پمپ سوخت خارج از باک پژو  405با صافی | 1204011

پمپ سوخت کامل پیکان | 1504001
پمپ سوخت کامل ال 2104002 | 90
پمپ سوخت کامل پراید | 1104038
پمپ سوخت کامل تیبا | 1904010
مغزی پمپ سوخت پژو  405و ( 206قدیم) | 1204008

اويل پمپ پرايد | 1104001

اویل پمپ پژو  21 )TU3( ۲۰۶دنده | 1304003

اويل پمپ پژو 1204001 | 405

اویل پمپ سمند (2004002 | )EF7

اويل پمپ تیبا | 1904001

اویل پمپ پژو  21 )TU5( ۲۰۶دنده| ۱۴۰۴۰۰۱

سایرقطعات موتوری | Engine Parts
کویل پژو 1404030 | ) TU5 ( 206
کویل پژو  ( 405زیمنس ) | 1204080
کویل پیکان | 1504030
کویل پراید ( زیمنس ) | 1104080
کویل مدادی 2004030 | EF7

کویل نیسان | 1604050

کویل پراید و پژو ( 405ساژم ) | 1704025

سوزن انژکتور پراید (زیمنس) | 1104030

سوزن انژکتور پژو ( ۴۰۵زیمنس) | 1204027

سوزن انژکتور پراید (ساژم) | 1104031

سوزن انژکتور پژو ( ۴۰۵مخروطی) | 1204028

سوزن انژکتور نیسان (زیمنس) | 1604019

سوزن انژکتور پژو -)TU3( 206پیکان  -روآ (زیمنس) | 1704001

سایرقطعات موتوری | Engine Parts

سوزن انژکتور تیبا (زیمنس) | 1904005

سوزن انژکتور پژو (-)TU5( ۲۰۶زیمنس) | 1404025

سوزن انژکتور پژو ( ۲۰۶ساژم) | 1304001

ترموستات پراید  71درجه | 1104007
ترموستات پراید  76درجه | 1104008
ترموستات پراید  82درجه | 1104009
|
ترموستات پژو  76 - 206درجه با محفظه آلومینیومی 1304007
ترموستات پژو  76 - 206درجه با محفظه پلی آمیدی | 1304008
ترموستات پژو  89 - 206درجه با محفظه آلومینیومی | 1304009
ترموستات پژو  89 - 206درجه با محفظه پلی آمیدی | 1304010
ترموستات پژو  206و ال  76 -90درجه | 1304011
ترموستات پژو  206و ال  89 - 90درجه | 1304012
ترموستات پژو  75 - 405درجه | 1204014
ترموستات پژو  83 - 405درجه | 1204015
ترموستات پیکان  74درجه | 1504007
ترموستات پیکان  78درجه | 1504008
ترموستات پیکان  82درجه | 1504009
محفظه ترموستات ال 2104025 | 90
محفظه ترموستات پراید | 1104018
محفظه ترموستات پژو 1304015 | PPS - 206
محفظه ترموستات پژو  206آلومینیومی | 1304013
محفظه ترموستات پژو  206پلی آمیدی | 1304014
محفظه ترموستات پژو 1204003 | PPS - 405
درب رادیاتور پراید پلیمری | 1104015
درب رادیاتور پراید فلزی | 1104016
درب رادیاتور پراید کاوردار | 1104017
درب رادیاتور پژو 1204021 | 405
درب رادیاتور پیکان | 1504014
درب منبع انبساط پژو 1304018 | 206
واير شمع انژكتور پرايد (زیمنس) | 1104061
واير شمع انژكتور پرايد (ساژم) | 1104062
واير شمع انژکتور پژو 1204048 | 405
واير شمع پژو  206تيپ 1304046 | 2
واير شمع پژو  206تيپ 1404022 | 5
واير شمع كاربراتور پژو 1204049 | 405
واير شمع کاربراتور پرايد | 1104063
واير شمع ال 2104011 | BERU 90
واير شمع ال 2104012 | ELDOR 90
واير شمع ال 2104010 | VALEO 90
واير شمع پیکان | 1504025
واير شمع تیبا | 1904015
واير شمع رانا | 2404001
واير شمع زانتیا و پژو  206تیپ 1704020 | 6
واير شمع سمند 2004001 | EF7
|
درپوش پایه فیلتر پژو  - 206تیپ (  2و 1304019 ) 5
سه راهی آب پژو 1204002 | PPS 405
فولی هرزگرد پژو 1204070 | 405

سرسیلندر سمند 2006001 | EF7

سرسیلندر پراید انژکتوری | 1106001

سرسیلندر پیکان 1806001 | ) ROA( OHVG

سرسیلندر تیبا یورو1906001 | 2

سرسیلندر تیبا یورو 1906002 | 4

سرسیلندر نیسان انژکتوری | 1606001

سایرقطعات اصلی موتور | Main Engine Parts

اسبک ( انگشتی) تیبا | 1906010

سرسیلندر پراید انژکتوری | 1106001
سرسیلندر پراید کاربراتوری | 1106003
سرسیلندر پراید یورو 1106002 | 4
سرسیلندر پژو  405انژکتوری | 1206001
سرسیلندر پژو  405دوگانه سوز | 1206002
سرسیلندر پیکان 1806002 | ) ROA ) OHV
سرسیلندر سمند 2006001 | EF7
سرسیلندر نیسان انژکتوری | 1606001
سرسیلندر نیسان کاربراتوری | 1606002
سرسیلندر تیبا یورو 1906001 | 2
سرسیلندر تیبا یورو 1906002 | 4
سرسیلندر پژو 1306001 | TU3 206
سرسیلندر پژو 1406001 | TU5 206
سرسیلندر کامل پراید انژکتور زیمنس | 1106013
سرسیلندر کامل پراید انژکتور ساژم | 1106004
سرسیلندر کامل پراید کاربراتور | 1106014
سرسیلندر کامل پژو 1306005 | )TU3( 206
سرسیلندر کامل پژو  405دوگانه سوز | 1206004
سرسیلندر کامل نیسان (انژکتوری) | 1606003
سرسیلندر کامل نیسان (کاربراتوری) | 1606004

اسبک (انگشتی) 2-1راست سوپاپ پراید یورو1106057 | 4
واشر درب سوپاپ پراید | 1106009
واشر درب سوپاپ پراید یورو1106011 | 4
واشر درب سوپاپ پژو 1206005 | 405
واشر درب سوپاپ تیبا | 1906005
واشر منیفولد پژو 405تک سوز | 1206010
واشر منیفولد پژو 405دو گانه سوز | 1206011

اسبک (انگشتی) 4-3چپ سوپاپ پراید یورو1106058 | 4

اسبک (انگشتی) پژو1306005 | )TU3( 206

اسبک ( انگشتی) تیبا | 1906010
اسبک (انگشتی)  2-1راست سوپاپ پراید یورو1106057 | 4
اسبک (انگشتی)  4-3چپ سوپاپ پراید یورو1106058 | 4
اسبک (انگشتی) پژو 1306005 | )TU3( 206

میل سوپاپ پراید زیمنس | 1106008
میل سوپاپ پراید یورو 1106046 | 4
میل سوپاپ پژو 1306003 | )TU3( 206
میل سوپاپ پژو  )TU5( 206دود | 1406021
میل سوپاپ پژو  )TU5( 206هوا | 1406022
میل سوپاپ پژو 1206007 | 405
میل سوپاپ تیبا | 1906021

سنسور اكسيژن پژو ( 405ساژم) | 1201020

سنسور اكسيژن پراید (زیمنس) | 1101014

سنسور اکسیژن پژو 206سال (87و قبل از آن) پراید و پیکان (ساژم) | 1701003

سنسور اکسیژن پژو 206تیپ( 2ساژم ) | 1301013

سنسور اکسیژن پژو  206تیپ  5و پراید و رانا (زیمنس) | 1401001

سنسور اکسیژن پژو( ROA - 405زیمنس) | 1201021

سایرقطعات برقی
Electrical Parts

سنسور دور موتور پژو 1301016 | ) TU2 ( 206
سنسور دور موتور پژو 1401002 | ) TU5 ( 206
سنسور کیلومتر اتومات پراید ( مگنتی ) | 1101032
سنسور کیلومتر پراید | 1101033
سنسور کیلومتر پژو  206تیپ 1301015 | 2
سنسور کیلومتر پیکان | 1501008
سنسور کیلومتر چهار حالته پژو 1201033 | 405
سنسور کیلومتر دو حالته پژو 1201032 | 405
سنسور میل سوپاپ 1801001 | ROA
مقاومت فن پراید | 1101013
مقاومت فن پژو 1301008 | 206

سنسور دریچه گاز پراید ( 1101016 | ) TPS
سنسور دور موتور پراید ( زیمنس ) |1101019
سنسور دور موتور پراید ( ساژم ) | 1101020
سنسور دور موتور پژو1201023 | 405
سنسور سرعت پژو 206 - 405و سمند | 1701004
سنسور میل سوپاپ پراید ( زیمنس ) |1101018
سنسور میل سوپاپ پراید ( ساژم ) | 1101017
سنسور میل سوپاپ پژو1201022 | 405

سنسور کیلومتر چهار حالته پژو 405با پینیون |1201034
سنسورکیلومتر 1801002 | ROA

سایرقطعات برقی
Electrical Parts

استپر موتور نیسان | 1601001

استپر موتور پراید | 1101001

رله  15-25آمپر (مشکی) | 1201006
رله تقویت شیشه باالبر پراید | 1101031
رله تقویت شیشه باالبر پژو 1201018 | 405
رله سیستم تهویه هوا (زرد) | 1201009
رله صندوق پران -پژو 1201010 | 405
رله فن انژکتور( 405گرد-کاله دار) | 1201012
رله گرمکن شیشه عقب (نارنجی) | 1201013
رله هشدار دهنده موانع عقب | 1201016
رله هشدار دهنده(سفید) | 1201014
جعبه فیوز  4فیش پژو 1201050 | 405
جعبه فیوز  6فیش پژو 1201051 | 405
کلید سه کاره کولر پژو1201040 | 405
یونیت شیشه باالبر پژو 1201015 | 405
رله  30آمپر ( مشکی ) | 1201052

رله آینه تاشو | 1201017
رله برف پاک کن(آبی) | 1201007
رله دوبل انژکتور | 1201008
رله سه قلو پراید | 1101007
رله فن ( 206سبز) | 1301007
رله فالشر (طوسی) | 1201011
رله یک قلو پراید | 1101008
رله دوقلو پراید (رله فن دو دور) | 1101010
رله سوزنی تیبا و ریو | 1901001
رله شیشه ای 5پایه  40آمپر | 1701005
رله شیشه ای  80-60آمپر | 1701007
رله فالشر پراید | 1101011
رله فن کاربراتور پراید | 1101012
رله  30آمپرتیبا  -ریو (طوسی) | 1901002

مهره حرارتی پراید | 1101025
مهره دنده عقب پراید | 1101026
مهره دنده عقب پژو 1301023 | 206
مهره دنده عقب پژو 1201029 | 405
مهره روغن پراید | 1101027
مهره روغن پژو 1301021 | 206
مهره روغن پژو 1201028 | 405
مهره روغن پیکان | 1501001
مهره روغن سمند (2001001 | )EF7

مهره استپ ترمز پراید | 1101024
مهره استپ ترمز پژو 1301022 | 206
مهره استپ ترمز پژو 1201030 | 405
مهره استپ کالچ پراید | 1101021
مهره آب آبی تک فیش | 1201026
مهره آب پژو ( 405طوسی) | 1201027
مهره آب پیکان(سه فیش آبی) | 1501003
مهره آب پیکان(سه فیش سبز) | 1501002
مهره آب سبز دو فیش | 1701001
مهره آب سمند (طوسي) | 2001002
مهره آب سمند سه فيش(سبز) | 2001003
مهره آب مشکی دو فیش | 1701002
مهره استپ ترمز دومدار پیکان | 1501004
مهره دنده عقب پیکان | 1501006
مهره دمای آب پژو 1301040 | 206

مهره فن 75درجه پرایدکاربراتور (قرمز) |1101028

مهره فن 85درجه پراید کاربراتور (سبز) |1101029

مهره فن اتومات پرایدکاربراتور (آبی) | 1101030
مهره هیدرولیک 1301020 | 206
مهره دمای فن پژو  (405قهوه ای) | 1201025

استپر موتور پژو 1201001 | 405

کلید الی درب پلیمری باگردگیرپراید |1101022
کلید الی درب سمند | 2001004
کلید الی درب تیبا ( جلو ) | 1901003
کلید الی درب پیکان | 1501007

کلید الی درب پلیمری بدونگردگیرپراید |1101023
کلید الی درب پژو 1201065 | 405
کلید الی درب تیبا (عقب ) | 1901004

پمپشیشهشورپژو 206هاچبک( دوخروجی)| 1301031
پمپ شیشه شور پژو 405و سمند | 1201060

پمپ شیشه شور پراید ( سیم بلند) | 1101045
پمپ شیشه شور پراید ( سیم کوتاه) | 1101046

بلبرينگ چرخ جلو پرايد (1102001 | )141

بلبرینگ چرخ عقب پراید قدیم (کوچک)1102004| 11749

بلبرينگ چرخ جلو پژو 1302001 | 206

بلبرینگ چرخ عقب پراید جدید (کوچک)1102003| 11949

بلبرينگ چرخ جلو پژو 1202001 | 405

بلبرینگ چرخ عقب پراید مشترک جدید و قدیم (بزرگ) 1102005 | 44649

بلبرينگ چرخ جلو پراید ( قدیم ) 1202002 | 69349

ســــایر قطعات
تعلیق ،ترمز و فرمان

Other Suspension, Brakes
and Steering Parts

دیسک ترمز چرخ جلو ال 2102001 | 90
دیسک ترمز چرخ جلو پژو 1302042 | TU3 -206
دیسک ترمز چرخ جلو پراید | 1102045
دیسک ترمز چرخ جلو پژو 1202046 | 405
دیسک ترمز چرخ جلو تیبا | 1902011
دیسک ترمز چرخ جلو ریو | 2302001
دیسک ترمز چرخ جلو سمند ماندو | 2002004
دیسک ترمز چرخ جلو پژو 1402006 | TU5 -206
توپی چرخ جلو پراید جدید | 1102042
توپی چرخ جلو پراید قدیم | 1102043
توپی چرخ جلو پژو 1302041 | TU3 -206
توپی چرخ جلو پژو 1402005 | TU5 -206
سگدست چپ پراید طرح قدیم | 1102047
سگدست راست پراید طرح قدیم | 1102049
سگدست چپ پراید طرح جدید با 1102051 | ABS
سگدست راست پراید طرح جدید با 1102053 | ABS
سگدست چپ  206تیپ 1302043 | 2
سگدست راست  206تیپ 1302044 | 2
سگدست چپ  206تیپ 1402008 | 5
سگدست راست  206تیپ 1402009 | 5
سگدست چپ تیبا طرح جدید | 1902012
سگدست راست تیبا طرح جدید | 1902017
سگدست چپ تیبا طرح قدیم | 1902013
سگدست راست تیبا طرح قدیم | 1902018
کاسه چرخ عقب پراید (جدید) | 1102070
کاسه چرخ عقب پراید (قدیم) | 1102071
کاسه چرخ عقب پراید (1102072 | )ABS
کاسه چرخ عقب پژو 1202070 | 405
کاسه چرخ عقب پژو 1302060 | )TU3( 206

بوش اكسل عقب پژو ( 405بوش الستيك پالستيك) | 1202007
بوش چاکدار ( 405صلیبی) | 1202019
بوش چاکدار پراید | 1102015
بوش طبق جناقي پژو 1202008 | 405
بوش طبق لبه دار پژو 1202009 | 405
پايه دوشاخ پژو 1202010 | 405
ضربه گير سر اكسل عقب پژو ( 405مربع) | 1202017
الستیک میل تعادل پراید | 1102016
پایه دوشاخ ( دوشاخ رام ) پژو 1302008 | 206
توپي سر كمك پرايد | 1102011
|
توپي سر كمك پژو ( 405گرد جديد) 1202012
توپي سر كمك پژو ( 405گرد قديم) | 1202013
دسته موتور  1پرايد | 1102012
دسته موتور  2پرايد | 1102013
دسته موتور  3پرايد | 1102014
دسته موتور دو سر پيچ پژو 1202014 | 405
دسته موتور زبانه اي پژو 1202015 | 405
دسته موتور زير باطري پژو 1202016 | 405
دسته موتور گرد پژو  ( 206توپی آلومینیومی ) | 1302007
دسته موتور گرد پژو  ( 405توپی آلومینیومی ) | 1202011
فنر تعليق جلو پرايد | 1102020
فنر تعليق جلو پژو 1302011 | 206
فنر تعليق جلو پژو 1202024 | 405
فنر تعليق جلو پيكان | 1502001
فنر تعليق جلو سمند | 2002001
فنر تعليق عقب  CNGپرايد | 1102021
فنر تعليق عقب معمولي پرايد | 1102022
فنر تعلیق جلو تیبا | 1902025
فنر تعلیق عقب تیبا | 1902026
ميل موجگير پژو 1202018 | 405
میل موجگیر پژو 1302005 | 206
میل موجگیر چپ سمند | 2002002
میل موجگیر راست سمند | 2002003
میل موجگیر راست تیبا | 1902044
میل موجگیر چپ تیبا | 1902046

مجموعه کامل ديسک و صفحه پرايد | 1103007

مجموعه کامل ديسک و صفحه پژو | 1803007

مجموعه کامل ديسک و صفحه پژو 1203007 | 405

مجموعه کامل ديسک و صفحه پيکان | 1503007

مجموعه کامل ديسک و صفحه پژو1203008| )PRE DAMPER( 405

مجموعه کامل دیسک و صفحه تیبا1903001 | PD

ماهک تعویض دنده | 1203042
میل ماهک بلند 1303020 | 206
میل ماهک بلند 1203040 | 405
میل ماهک بلند 2003001 | EF7
میل ماهک طرح جدید 1203041 | 405
میل ماهک کوتاه 1203039 | 405
میل ماهک کوتاه 1303019 | 206
قیفی گیربکس پژو 1303026 | 206
قیفی گیربکس پژو 1203048 | 405

مجموعه کامل ديسک و صفحه رانا | 2403001
مجموعه کامل ديسک و صفحه نیسان | 1603001
مجموعه کامل دیسک و صفحه پژو 1403001 | )TU5( 206
مجموعه کامل دیسک و صفحه تیبا ( )215جدید | 1903004
مجموعه کامل دیسک و صفحه ریو | 2303001
مجموعه کامل دیسک وصفحه تیبا 1903002 | MD
بلبرینگ کالچ پراید | 1103001
بلبرینگ کالچ پژو 1203001 | 405
بلبرینگ کالچ پیکان | 1503001

هوزینگ کامل دیفرانسیل | 1903006

دنده برنجی 1103029 | 1

دنده برنجی 1103030 | 2

دنده دیشلی پژو1303025 | 206

دنده دیشلی پراید | 1103027

دنده برنجی3و1103031 | 4

دنده برنجی پراید-تیبا | 1103028

دنده دیشلی تیبا | 1903005

دنده دیشلی پژو1203047 | 405

آینه پژو پارس راهنما دار  -چپ | 2505001

آینه پژو  - 405دستی  -چپ | 1205006

آینه تاشو چپ وانت پیکان | 1505001
شیشه آینه چپ پراید با فریم | 1105005
شیشه آینه راست پراید با فریم | 1105006
شیشه آینه چپ پژو  405با فریم | 1205010
شیشه آینه راست پژو  405با فریم | 1205011
شیشه آینه چپ پژو  405طرح جدید با فریم | 1205012
شیشه آینه راست پژو  405طرح جدید با فریم | 1205013
شیشه آینه چپ پژو  - 405گرم کن دار با فریم | 1205014
شیشه آینه راست پژو  - 405گرم کن دار با فریم | 1205015
شیشه آینه چپ تیبا با فریم | 1905005
شیشه آینه راست تیبا با فریم | 1905006
کلید شیشه باالبرپراید  GTXدو پل | 1105015
کلید شیشه باالبر پژو ( 405اتومات) | 1205029

آینه تاشو پراید  -چپ | 1105001
آینه تاشو راست وانت پیکان | 1505002
آینه داخل اتاق (مشترک کلیه خودرو ها) | 1705001
آینه جانبی چپ تیبا  -دستی | 1905001
آینه جانبی راست تیبا  -دستی | 1905002
آینه تاشو پراید  -راست | 1105002
آینه پژو  405طرح جدید -چپ | 1205001
آینه پژو  405طرح جدید -راست | 1205002
آینه پژو  405دستی -راست | 1205005
آینه پژو  405برقی  -راست | 1205007
آینه پژو  405برقی  -چپ | 1205008
کلید شیشه باالبرپراید  X100تک پل | 1105018
کلید شیشه باالبرپراید  X100دو پل | 1105017
کلید شیشه باالبرتیبا تک پل | 1905016
کلید شیشه باالبرتیبا دو پل | 1905015
کلید شیشه باالبر پژو ( 405معمولی) | 1205030
کلید شیشه باالبر پژو ( SLX 405تک) | 1205031
کلید شیشه باالبر پژو  SLX 405اتومات (دوپل) | 1205032
کلید شیشه باالبر تک پارس (راست و عقب) | 2505011
کلید شیشه باالبر درهای جلو و آینه برقی پژو 1305021 | 206
کلید شیشه باالبر درهای عقب پژو 1305020 | 206
کلید شیشه باالبر دوپل پژو پارس (جلو چپ اتومات) | 2505010
کلید شیشه باالبر دوپل پژو پارس (جلو چپ معمولی) | 2505012
کلید شیشه باالبر سمند (معمولی) | 2005020
کلید شیشه باالبرپراید  141تک پل | 1105020
کلید شیشه باالبرپراید  141دو پل | 1105019
کلید شیشه باالبرپراید  GTXتک پل | 1105016

