
نام محصولردیف

طرح اصلي-شيشه باالبربرقي راست پراید1

طرح اصلي-شيشه باالبربرقي چپ پراید2

طرح اصلي-(کویيک-ساینا-تيبا) شيشه باالبر برقي جلوراست 3

طرح اصلي-(کویيک-ساینا-تيبا) شيشه باالبر برقي جلوچپ 4

طرح اصلي-(کویيک-ساینا-تيبا) شيشه باالبر برقي عقب راست5

طرح اصلي-(کویيک-ساینا-تيبا) شيشه باالبر برقي عقب چپ6

L90طرح -شيشه باالبربرقي راست پراید7

L90طرح -شيشه باالبربرقي چپ پراید8

L90طرح -(کویيک-ساینا-تيبا) شيشه باالبر برقي جلوراست 9

L90طرح -(کویيک-ساینا-تيبا) شيشه باالبر برقي جلوچپ 10

L90طرح -(کویيک-ساینا-تيبا) شيشه باالبر برقي عقب راست11

L90طرح -(کویيک-ساینا-تيبا) شيشه باالبر برقي عقب چپ12

(چانگان) شيشه باالبر برقي درب جلو چپ13

(چانگان)شيشه باالبر برقي درب جلو راست14

(چانگان) شيشه باالبر برقي درب عقب چپ15

(چانگان) شيشه باالبر برقي درب عقب راست16

 سمند درجلوراست باالبربرقي شيشه17

درجلوچپ سمند باالبربرقي شيشه18

درعقب راست سمند باالبربرقي شيشه19

 سمند درعقب چپ باالبربرقي شيشه20

درجلوچپ پژو باالبربرقي شيشه21

 پژو درجلوراست باالبربرقي شيشه22

درعقب چپ پژو باالبربرقي شيشه23

 درعقب راست پژو باالبربرقي شيشه24

پژو-سمند-کویيک-ساینا-تيبا- موتور گيربکس شيشه باالبر پراید25

موتور گيربکس شاهين26

پژوپارس-دنا-موتور صندلي سمند27

(کویيک-ساینا-تيبا)آمپر20رله 28

(کویيک-ساینا-تيبا)آمپر30رله 29

(کویيک-ساینا-تيبا)آمپر40رله 30

رله سيستم تهویه هوا31

 امپرمشکي25-15رله 32

پژو-رله فن33

(پراید-قلو3)رله کولر34

(پراید-قلو2)رله فن رادیاتورباروکش انژکتوری35

(دوبل )رله اصلي 36

لیست محصوالت تولیدی شرکت ساالر گستر



نام محصولردیف

لیست محصوالت تولیدی شرکت ساالر گستر

(صباوپيکان وانت)رله تایمرقفل مرکزی37

( معموليx100)رله تایمرقفل مرکزی38

(رله ایربگ)کيت ا لکترونيک کنترل قفل مرکزی39

ریموت رسيورکوئيک40

CIMریموت و ریسيور تيبا41

کيت کنترل قفل مرکزی وریموت طرح قفل کابلي42

ریموت پراید43

مجموعه تيغه برف پاک کن وبازویي جلوچپ تيبا44

مجموعه تيغه برف پاک کن وبازویي جلوراست تيبا45

بازویي تيغه جلوراست تيبا46

بازویي تيغه جلوچپ تيبا47

تيغه برف پاک کن عقب کویيک48

پراید-(ست)تيغه برف پاک کن 49

تيبا-(ست)تيغه برف پاک کن 50

پژو -(ست)تيغه برف پاک کن51

پراید-مجموعه قفل ومحرک سمت شاگرد52

پراید-مجموعه قفل ومحرک سمت راننده53

پراید-مجموعه قفل ومحرک درب عقب راست54

پراید-مجموعه قفل ومحرک درب عقب چپ55

(محرک برقي پراید)کنترل کننده قفل درب جلوراست56

(محرک برقي پراید)کنترل کننده قفل درب جلوچپ57

(محرک برقي پراید)کنترل کننده قفل درب عقب راست58

(محرک برقي پراید)کنترل کننده قفل درب عقب چپ59

(محرک برقي تيبا)کنترل کننده قفل درب جلوراست60

(محرک برقي تيبا)کنترل کننده قفل درب جلوچپ61

(محرک برقي تيبا)کنترل کننده قفل درب عقب راست62

(محرک برقي تيبا)کنترل کننده قفل درب عقب چپ63

طرح کابلي-مجموعه قفل درجلو راست تيبا64

طرح کابلي-مجموعه قفل درجلو چپ تيبا65

طرح کابلي-مجموعه قفل درعقب راست تيبا66

طرح کابلي-مجموعه قفل در عقب چپ تيبا67

طرح کابلي-دستگيره داخلي جلوچپ تيبا68

طرح کابلي-دستگيره داخلي جلوراست تيبا69

طرح کابلي-دستگيره داخلي عقب چپ تيبا70

طرح کابلي-دستگيره داخلي عقب راست تيبا71

مجموعه قفل درب جلو چپ کویيک72



نام محصولردیف

لیست محصوالت تولیدی شرکت ساالر گستر

کویيک-مجموعه قفل درب جلو راست73

کویيک-مجموعه قفل درب عقب چپ74

کویيک-مجموعه قفل درب عقب راست75

پراید-پمپ شيشه شوی جلو76

پراید-پمپ شيشه شوی عقب 77

تيبا-پمپ شيشه شوی جلو78

تيبا-پمپ شيشه شوی عقب 79

405محرک  دوپين80

405محرک پنج پين81

محرک وانت مزدا-سيستم قفل مرکزی وانت مزدا82

وانت مزداRميله درب عقب دوکابين 83

وانت مزداLميله درب عقب دوکابين 84

(مجموعه کامل)موتور فن پراید85

(مجموعه کامل)موتور فن تيبا86

موتور فن پراید87

موتورفن تيبا88

موتور فن پژو89

قاب موتور فن پرایدوتيبا90

پروانه موتورفن پراید وتيبا91

مقاومت رزیستورموتور فن پراید وتيبا92

پراید- موتوربرف پاک کن عقب93

پراید-موتوربرف پاک کن جلو94

تيبا-موتوربرف پاک کن جلو95

بوق پراید96

بوق تيبا97

98LOCK ASSY-TRUNK LID(قفل ساینا)

(212قفل)مجموعه قفل درب پشت99

شلنگ سيلندر ترمز جلو پراید100

مجموعه شلنگ ترمز راست پراید101

مجموعه شلنگ ترمز چپ پراید102




