
لیست محصوالت جدید ردیف لیست محصوالت جاری ردیف

Oil pressure  switch-tractor فشنگی فشار روغن تراکتور 28 Oil pressure switch-paykan فشنگی فشار روغن پیکان  1

W ater tempreture  sensor.tractor سنسور درجه آب تراکتور 29 Oil pressure switch-peugeot 405 405فشنگی فشار روغن پژو 2

Oil pressure  switch-L90 L90فشنگی فشار روغن  30 Oil pressure switch-roa فشنگی فشار روغن روآ 3

Back  light switch-L90 L90سوئیچ چراغ دنده عقب  31 Oil pressure switch-ef7 EF7فشنگی فشار روغن سمند 4

W ater fan   temperature  sensor -peugeot-siemens زیمنس-سنسور دمای آب فن پژو 32 Oil pressure switch-pride فشنگی فشار روغن پراید 5

Parking  sensor (passive )- peugeot- pars  /samand پژوپارس،سمند-پسیو-سنسور هشدار موانع عقب  33 Oil pressure switch-peugeot 206 206فشنگی فشار روغن پژو 6

Cabin  air temperature  sensor( therm istor)-peugeot206 206پژو-سنسور دمای هوای داخل اتاق  34 Water  fan sensor-pride(siemens) سنسور دمای آب زیمنس 7

35 Water fan sensor-pride(sagem) سنسور دمای آب ساژم 8

36 Water fan  sensor-peogeot 405.green دوفیش سبز-405سنسور دمای آب فن پژو 9

37 Water fan sensor-peogeot 405-brown قهوه ای-405سنسور دمای آب پژو 10

38 Water fan sensor-paykan سه فیش سبز-سنسور دمای آب پیکان  11

39 Water fan sensor-roa سنسور دمای آب روآ 12

40 Water fan sensor-ef7 سه فیش مشکی-EF7سنسور دمای آب سمند 13

41 Water temperature sensor-pride مهره حرارتی-سنسور درجه آب پراید 14

42 Water temperature switch-pride(carburetor) کاربراتور-فشنگی شمع موتور فن پراید 15

43 Water temperature switch -pride(automatic) اتومات-فشنگی شمع موتور فن پراید 16

44 Water temperature sensor.-peugeot 405 تک فیش-405سنسور درجه آب پژو 17

45 Water fan sensor.-peugeot 206 206سنسور دمای آب پژو 18

46 Back light switch - pride سوئیچ چراغ دنده عقب پراید 19

47 Back light switch-peugeot 405 405سوئیچ چراغ دنده عقب پژو 20

48 Back light switch-peugeot 206 206سوئیچ چراغ دنده عقب پژو 21

49 Cam shaft sensor-siemens زیمنس-(کم شفت )-سنسور موقعیت میل سوپاپ  22

50 Water fan sensor.mvm 315 23 سرسبزMVM-315سنسور دمای آب فن 

51 Water fan sensor.mvm 530 24 سرسبزMVM 530سنسور دمای آب فن 

g 52 Water fan sensor.mvm x33 25 سرسبزMVM-X33سنسور دمای آب فن 

53 Water fan sensor.mvm 110 طوسی- MVM-110سنسور دمای آب فن  26

54 T.map sensor-siemens زیمنس-سنسور تی مپ  27
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