
מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S1100799. 690.72חיישן חום סביבתי

S1103293. 20.12מיצב קידמי' שייבה לבורג תוש

S110406953.54שימס

S11056371327.55צינור שמן הגה

S11057761000.15מיסב  לסטיליטים סרן אחורי קידמ

S110805310X70 39.51בורג לאגזוז מניפולד

S1108763.7פופ ניט לשימוש כללי

S1109870188.66מחזיר שמן

S1111195159.92שסתום בטחון למיבש אויר

S1111276 למדחס אוירBAR 19197 שסתום ביטחון

S11115161689.54ציר למאוורר

S11118876 מ'מ X10 69.75ניפל זווית זכר

S1112539.183.19תפוח לבוכנת בלם מנוע

S111254016.79תפס לבוכנת בלמנוע

S1113009157.38שרוול אטימה

S1114333989.31פין גרירה

S1115642( 36.49מ' מ0.178)שימס לקינג פין 

S11157042961.94בית נתיכים

S11161911968.97שסתום בנדיקס לטרילר

S11180304703.01תוף לפלנטרי

S1118378 188.1מ' מ0.40שימס

S1120864.730 161.92מחזיר שמן לאקס סרן אחורי

S1120873RBP-730   356.43גומיה לסטיליטים

S1120884316.41מזלג למוט משאבת מצמד

S1121247 263.12 ליטר9פיטינג שנוי

S1121627263.38טובלן

S1122910RBP730-7234.18מכסה דפרנציאל לבקקס

S1122911RBP730 7933מכסה דפריציאל לבקקס

S1122950(730) 3700.72טבעת למחזיר שמן סרן אחור

S1123476 סרן קדמי קדמיLH801.16 צינור בלם

S11234791062.93צינור בלם לבוסטר אחורי

S1125111779.31שסתום פיקוד מותח חגורות מזגן

S1273947.29דיסקית

S129168117.76דיסקית מרווח

S1300176EG620/621 25282.6מעביר כח

S1300596660.78מיסב כניסה לפלנטרי

S130097762.51גומית אטימה לבקקס

S130118623.67גומי מעצור לדלת

S1301670RBP730 1753.08משאבת שמן לבקקס

S1301682521.63קיד/מיסב לבית סטיליטים סרן אחו

S13016831134.44מיסב לקרונה

S1301887812.28רדיאטור מים' פלנג

S130226526.44בית לפיוז

S1302665317.41טבעת אבטחה פלנטרי

S1302785GR801R 8507.21ש ציר ראשי'גג

S1302828271.37גומיה לצלינדר מנוע

S1303417242.49טבעת מרווח

S130429352.6גומיה למוביל שסתום מנוע

S130491314מתאם לתותב ידית הילוכים

מחירון חלפים 2022
17.1.2022



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S1304914H.L 22.29גומיה לבוכנה

S1305098288.36שימס לסרן אחורי

S1305099266.18שימס לסרן אחורי

S1305139317.72ה.סתם פלנטרי ת

S1305350(22DM) 5474.2משאבת הגה

S130567365.8סתם לבית העברת הילוכים

S1305676H.L 122.43משלב לפלנטרי

S1305723208.09טבעת לשסתום יניקה

S1305724.196.18צלחת לקפיץ שסתום פליטה

S1305959 191.07 ליטר14סתם מכסה שסתומים

S13062592546.93שמשת דלת שמאל

S13062602546.93שמשת דלת ימין

S13065735.99בורג

S13066843.16בורג

S130676614.09תפס לבורג לשימוש כללי

S13068282.57טבעת למסילת וילון

S130688225.16בורג

S13069316.12פין

S130905136.09אטם סעפת פליטה

S130940026.76שייבה לבורג

S1309465131.4אחור/קפיץ לנעלי בלם גלגל קדמ

S1309570( 810.88ביצה).מיסב לסרן אחורי

S13101122787.69פח שמשה קידמית תחתון

S1310172(SE)5118.07דופן גג קבינה ימין

S1310218(SE)פתח ללא חלון+RH 9015.94דופן קבינה

S1311419' 5883.47שמ' דופן חיצ

S1312934220.07גומיה לשרוול מנוע

S1313854APS 465.24משתיק שסתום ניקוז

S1313871. 853.46בלמים' שסתום ריילי למע

S1314497 מזלגP.T.O1153.29

S1315291305.79גומיה

S13159601615.75בולם זעזועים לקפיץ פרבולי

S131689971.31סתם

S13183061415.64ממסר גובה מים

S13183061415.64ממסר גובה מים

S1318388.203מחזיר שמן להילוך ישיר

S1319557681.23שסתום ניוטרל לסלקטור גיר

S132013824' 392.63דיאפרגמה לבוסטר

S132029243.78סתם צד אגן שמן

S13206185.93גומיית אבק לסוף חוט חשמל

S132085170.35מחזיק בית ריילי

S1321042274.74ניפל זוית למייבש אויר

S1322298976.77שסתום עומס

S1324664( 1913.95דריכה)שסתום בלם רגל

S132479341.66שייבה רחבה למתלה אחורי קבינה

S1324870235.77מחזיר שמן לציר מעביר כח

S1325279.2.37ניט לרפידות בלם

S1325383752.34מיסב לידית מוט הילוכים

S132564051.83שימס לסרן אחורי



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S1327212240.23סופג זעזועים לתושבת גיר

S1327878678.17מיסב הילוך ישיר

S1328010152.07בורג לבולם ק

S132824247.16אטם גומיה שנוי מנוע

S1328528678.04קפיץ שסתום עומס

S1328995 88.56 ליטר12גומיה לסליב מנוע

S1329577. 66.12אחורי לגיר' אטם חיצוני למכ

S1329994 12.5מ' מ0.25שימס

S1329995 12.5מ' מ0.5שימס

S1331059(3.07) R660 14298.29קורונה פניון

S1331309324.29צינור גמיש לקומפרסור

S133182063.65גומיה לבית פילטר גיר

S1331879.110.81גומיה אורינג לשימוש כללי

S1331914129.21גומיה

S133193343.12בוקסה למרים שסתומים

S1332328211.49אטם למשאבת ריטארדר

S133250810.47פין לפלנטרי

S1333116500 100.35טבעת אטימה למניפולד

S1334820642.75צינור גמיש מהטורבו לאינטרקולר

S1334846.881.48שסתום מגביל לחץ אויר

S1334954268.08טבעת ליוק בקקס

S1335680514.64מסנן אויר פנימי

S13357701023.74בנד לצינור אגזוז גמיש

S1335927125.66פלח לתושבת כרית סרן מתרומם

S13359614138.65חשמל לבלם מנוע+שסתום אויר

S1336138.118.6אטם סעפת פליטה למנוע

S1336294RB660 10151.78ש לבקקס'גג

S1337266192.54טבעת נעילה לריטארדר

S1337283.6.62בורג לשימוש כללי

S133801832.49אטם גומיה

S133801926.22אטם גומיה

S1338102. 3900.29שסתום עומס סרנים אחוריים

S13396605.44בורג

S1340934.81.34גוזון לאקס גלגל אחורי

S134111043.63גומי פגוש למסיט רוח קבינה

S13415863615.45אגזוז מניפולד

S134172432.12פקק בכונס רוח

S1341729CP 543.62צינור מים לרדיאטור

S1342149RBP730 7358.89ציר לבקקס

S134296353.01שקע לסנסור

S134296616.01פקק לבית קונקטור

S1343100507.22קבי/לכרית אויר אחור/משכך זעזוע

S1343135123.95תותב ביניים לזרוע ציר קבינה

S1343144' 120.25 ממ6אום קוני זכר 

S1343373.242.22תותב לקינג פין

S1344190455.47בוקסה גומי למרכז מיצב סרן אחור

S13446676.31בורג

S1345205.79.62טבעת אטימה לזרוע הגה מרכזית

S1345206188.1אום לציר זרוע הגה



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S1345286(3.80) R660 17253.31קרונה פניון

S134549591.57טבעת בית העברת הילוכים

S134568267.48פקק מים מברזל

S1345904ZF 417.9מסנן לגיר

S1345905ZF 91.96אטם למסנן גיר

S1346119. 123.65תחתון לשמשת דלת(כחול)תפס 

S134612819.43בורג

S1346177202.09ידית פתיחה פנימית שמאל

S13465717.56מסמרה לוילון

S13467278.25שייבה למראה

S134690737.35מנוף למוט פתיחת דלת

S1346939136.72כסוי ציר דלת שמאל

S1346940136.72כסוי ציר דלת ימין

S1347279269.22צינור גומי מטורבו לצינור יניקה

S13474935.49שקע לבית קונקטור

S1347494 7.39לבית חיבורי חשמל(4)נועל פינים

S1347896705.46פין וו גרירה

S13481213 636.6כרית אויר לקבינה סידרה

S1348513(NL)1302.68ספויילר צד גג שמאל

S1348520( 2288.47צר)ימני לקבינה /ספויילר אחור

S1349018199.87אטם לפילטר ריטארדר

S134908977.43גומיה ציריה

S134912912/16ממ X1.5 134.99ניפל זכר מעבר שסי

S1349497..456.21אטם לבית מקרר שמן מנוע

S1349810165.98קב.אחורי\גומי בולם למיצב קידמי

S1350425. 102.46לצנרת אויר'  ממ6ניפל קוני 

S135123450.62בורג

S1351682' 175.12ש טיימינג''בורג לציר גג

S1351692. 69.96שמן מנוע' גומיה למש

S135181748.49סתם בית צילינדר מפעיל אופטיקרו

S1351822688.93מכסה בוכנת אופטיקרוז

S135243054.18אטם גומי לצינור ריטארדר

S1352803.30.79גומיה למקרר שמן ריטרדר

S135281314.78תפס לספויילר

S1353131143 2253.54צינור מים קשיח לריטארדר

S1353142771.64לחצן רגל בלמנוע

S1353861560.49ש טיימינג''תותב גג

S1354074381.66אוטובוס- קירור ' מסנן מע

S135408452.38הגה.אטם למש

S135408547.6אטם לצינור בוכנת הגה

S1354086.'26 ממX34 55.28טבעת אטימה

S1354387M8*18 14.25בורג

S1354646550.06סעפת לניפלים למערכת אוויר

S13547077.34תותב לציר מחזיק רדיאטור

S13553531414.52אגזוז מניפולד

S135536975.38בית לקונקטור מתג התנעה

S1355381.887.84נועל בית מדרגות שמאלי

S13553967.32נועל תקע כתום

S1355397. 109.82 מקומות6בית חיבור חשמל 



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S1355543RBP 73015664.87חצי דיפרנציאל סרן אחורי

S135566723.16שיבה גומי למגן שמש

S1356151.815.22צינור למגבר בלם סרן קדמי

S1356580.130.06גומיה אטימה לכרית אויר קבינה

S135663412.2 1677.28שסתום מגביל לחץ

S1356677218.68אטם מניפולד

S135681367.71מיסב תושבת זרוע ידית הילוכים

S1356880 5120.96 ליטר14בית מקרן שמן מנוע

S1356892620.22צינור שמן ממש הגה למיכל

S1357194125.87בוקסה למחזיק צינור אגזוז

S1357380115.81בוקסה גומי לבוכנה הרמת קבינה

S135757217.35בורג

S13575736.46מתג התנעה' סופית ליח

S13575812.81סוף חוט חשמל מרובע נקבה

S13575993 2023.8מתוך).כנף אחורית לגלגל אחורי

S1357600.2023.8כנף אחורית ימנית לגלגל אחורי

S1357601.לגלגל אחורי HIGH 1223.18כנף עליונה

S1357623. 48.49אופטיקרוז' יח-אטם ל

S1357711568.6מיסב לתיבת הילוכים

S1357950. 2014.34 ליטר30מיכל אויר 

S135804249.29בורג לנשם מנוע

S1358225101.71מחזיק ספויילר צד

S1358497AM820 341.06טבעת אבטחה

S135857573.5פית ניקוז מסנן אויר

S1358837894.59אינדיקטור למסנן אויר

S13589799.31שרוול צינור אויר

S136029425.85פלטת נעילה לאגזוז

S136032216.53טבעת אבטחה למגן בוץ

S1360367511.66טבעת נעילה פיסטון אופטיקרוז

S1360882.682.13מיסב לציר מעביר כח לסרנים

S1360884671.94מוט תפוחים למתלה

S136098731.43בורג

S136111822.85כבל קונקטור סנסור

S1361119( 15.82דק).סוף חוט חשמל זכר

S1361120.' ממ10 X40 32.5בורג ראש פלנש

S1361131419.49יוניט לחץ אויר

S136134045.59בורג אלטרנטור

S13614127.08מכסה

S1361432 2728.62שינוי- שסתום הגה

S136145940.66קפיץ במיכל שמן הגה

S136146047.82תושבת לקפיץ במיכל שמן הגה

S1361784 35.72 ליטר12בורג מותח חגורות מזגן

S1361875144.65ניפל

S13619131793.97תושבת ספויילר

S1362691.105.24מכסה עגול למכסה ארגז מצברים

S1362695(4  2781.02סדרה)חצאית קידמית

S1362706(4 982סדרה)חצאית ימנית אחורית

S1362710.1071.47בוקסה למיה קפיץ אחורי

S1363634.259.96גומית בידוד למצנן מים אוטובוס



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S136367024.35גומיה לסנסור חשמלי

S1363808. 152.85לצנרת אויר' ממ8ניפל קוני זכר 

S1363871145.49חיבור מהיר צנרת אויר

S136392263.35ניט לציר לפקה אגזוזט ברקס

S136410298.07תפס למחזיק חצאית

S1364103.185.25תפס נעילה תחתון למחזיק חצאית

S136410427.57טבעת לתפס מחזיק חצאית

S136458813.03תפס לכבל חימום

S1365290. 38.26מיזוג' גוזון לבקבוק מיבש מע

S136552237.88צמיד הגנה לצנרת

S1365594.107.53שייבה אבטחה לציר גלגל קדמי

S136568147.7פקק כסוי בורג גגון

S1365701250.04מכסה בורג בנד מיכל דלק

S1366141.1178.2בית מראה גדולה צד שמאל

S1366223494.06כבל פתיחת תא אחסנה

S136634716.43בורג

S136634914.68בורג

S1366504. 62.99מ' מ6נקבה / זכר90ניפל זוית 

S1366764118.12למנגנון הרמת שמש(ירוק)תפס עגול

S13668511372.88גומית אטימה לשמשה קדמית

S1367260.3.13גומית אבק לסוף חוט חשמל

S1367370581.53שיבה לקפיץ פרבולי

S13675221502.31תותב סרן אחורי

S136763010.8אטם

S1368497991.22שסתום בטחון למסילת דלק

S13685501 157.76מיסב לקמשפט לא חרוט

S1368650' 1187.31אח/'כנף שמאלית קדמית לגלגל אח

S1368690.' 95.66 ממ70גוזון לגלגל קידמי 

S1368694.' 107.15 ממ96גוזון לגלגל אחורי 

S1369053501.14קיט אטמים בוכנת הרמת קבינה

S1369286. 389.72מיזוג אויר' טרמוסטט למע

S1369863 93.29לצנרת אויר'  ממ6אום קוני נקבה

S136986512 לחיבור מהירX1.5 114.66אום קוני

S1370248982.54לחצן צופר בגלגל הגה

S1370721(PL)254.56מחזיק ספויילר צד

S13710745133.26צינור מים

S1371197.' 118.75 ממ8ניפל אום קוני 

S1371355724.82צינור גמיש ריטרדר

S1371839.41.63מכסה למיכל מים למגבים

S137210471.43סליב לבורג סעפת פליטה

S1372171101.24אטם גומי לצינור ריטרדר

S1372174( 162.69כתום)פנס למגן שמש חיצוני 

S1372444WF  185.75מסנן סולר

S137251679.17זרוע שסתום כריות אחורי

S137266369.35תושבת שמאלית לבסיס צופר אוויר

S137379524.28טבעת

S1374040622.14צינור מים גמיש

S1374052.631.18חיישן גובה מים במיכל עיבוי

S1374096T/L 26.65תושבת להתקנת פס תאורה בגג



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S1374307.23.68ניפל לבדיקת מצנן מים

S137432541.66אטם פלנג

S137432612 188.89אטם למכסה מים בלוק

S1374327PTO 151.52סתם

S137433388.68מים' מע' אטם לפלנג

S137516698.94גומיה לכרית אויר קבינה

S1375227432.91טבעת למחזיק מוט הגה

S1375382(AM820)ABS1222.18טבעת שיניים ל

S1375383304.66סתם למכסה צד בלוק מנוע

S1375387, 56.11קדח קמשפט' אטם למכ

S1375429 817.6 ליטר12מרסס שמן מנוע

S1375604211.93צינור מים גמיש

S13756892414.24סנסור מהירות

S1375718608.41צינור מים לרדיאטור

S1375826776.18תושבת חצאית צד

S137599039.51מים' בורג מש

S1375997( 381.49אויר)מסנן למייבש בלמים 

S137629582.53צינור מים גמיש

S13763574124.71הגה' ש מש'גג

S1376694904.97תושבת גגון

S13770143393.82תושבת גל הינע עליונה

S1377231.503.76צינור גומי תחתון למצנן מים

S1377359( 2397.12כניסה למעבה)צינור מזגן 

S137737317.75חימום.אטם מע

S137737410.91גומיה לצינור מזגן

S137737537.79גומיה למאייד מזגן

S137737638.65חימום' אטם מע

S1377386 249.64ספליטר)מתג הפעלת חצאי הילוכים

S1377566437.02צינור מים ריטרדר

S1377567509.35צינור מים ריטרדר

S1377964176.29שסתום ביטחון לראש מדחס אויר

S1377996335.19צינור מים גמיש ריטארדר

S1378179 עם מכסה אחוריRBP73027686.94 בית בקקס

S1378191. 790.95מחזיק מגן בוץ לכנף אחורית

S1378301. ' 58.22 ממ21פקק מים 

S1378883284.26סולו)חשמל+כבל חשמל לשסתום אויר

S1379223.18.43טבעת גומי לאטימה

S1379245(FR)55.54תושבת ספויילר

S1379383258.49מילוי מים מצנן מים\ניפל ניקוז

S1379462(SE)15.99פקק

S1379922214.35מכסה בקרת מצמד

S1380137672.35בנד לצינור טורבו מגרסה

S1380350190.09זרוע מחזיק ספויילר צד בגג

S1380381 49.31 מגעים2בית חיבור חשמל עגול

S13803853.53סופית לקונקטור מחשב מנוע

S13803875.18גומייה לצמת חשמל

S1380609.128.61אטם בין גופי ריטרדר

S138083424 269.03גומיה לסטליטים סגור ופתוח

S1380910255.59מפסק כיוון מראה



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S13809161478.22צינור גמיש ליניקה

S138105930.51אטם לבית נשם

S1381092673.16מיסב לפולי מאוורר

S1381235254.51מסנן ריטרדר

S1381251(T-135),1607.6חיישן מהירות גל זיזים

S1381480902.65ציר ימין גריל תחתון

S1381494. 1665.15ריטרדר+בית טרמוסטט כפול למנוע

S1381495782.51מכסה לבית טרמוסטט

S1381746'20 ממX112 99.63בורג

S138177269.35תושבת ימנית לבסיס צופר אוויר

S1381875963.22מ' מ880' צינור לחץ שמן הגוי אח

S1381904973.08בולם זעזועים קבינה קדמי משא

S1381906.658.12בולם לכרית אויר אחורית קבינה

S1381926.676צינור מים חמים לקבינה

S1382012522.94מיסב לטיימינג תחתון

S13822333.25אום

S138271472.56פקק ידית הילוכים אופטיקרוז

S1382827645.85בולם לכרית אויר אחורית קבינה

S1383433108.9סעפת יניקה' גומיה לפלנג

S1383831.568.79בוכנת גז לציר ספויילר אחורי

S138385850.04גומי לכנף

S1384005140.62אטם לבית טרמוסטט מנוע

S1384468. 57.06מים מנוע' אטם למש

S138450917.25סופית לקונקטור מחשב מנוע

S1384510 12.6מ' מ1.5-2.0סוף חוט חשמל שטוח

S1384897353.72מוט גיר.תפוח ש

S1384898333.69תפוח ימין מוט גיר

S1385209'20 ממX62 153.18בורג למחזיק קליפר

S1385402520.67מסגרת פנס ראשי שמאל

S138540473.33אטם מסגרת פנס ראשי

S1385410.411.95עדשה לפנס איתות שמאלי קידמי

S1385484360.06חימום' צינור גמיש מע

S1385828(BE)73.29גומיה לספויילר

S1385979560.59מיסב  לטיימינג תחתון

S1386081(SE)1072.79תושבת ספויילר

S1386200.2842.17כרית אויר צד לסרן מתרומם

S1387007' 36.13ממ10אום אבטחה עצמית 

S138706728.03מחבר עגול לצמת חשמל סרן אחורי

S138709626711.88וו גרירה

S1387155.411.95עדשה לפנס איתות קידמי ימני

S138743342.65כיסוי לאום

S138743521.13מכסה מגן אבק ציר מחזיק מוט הגה

S1387576. 25.16אבטחה עצמית'  ממ16אום 

S138776597.43טבעת למיסב גל הינע

S1387794.511.45גומיה למיסב גל הנע

S1388070. 45.18זעזועים,גומי בולם תנודות

S13880881321.89גומי חיפוי לכנף גלגל קידמי

S1388089. 761.15הארכת כנף' גומי מחבר בן יח

S1388684.51.05אטם למקרר שמן מנוע



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S138868671.78סתם לטורבו

S1388823.קפיץ אחורי U 134.96אום גבוהה לבנד

S139000520.71אזיקון פלסטיק

S1390010183.97רגל תמיכה לצופר אוויר

S1390025507.32טבעת אבטחה צלינדר מפעיל מצמד

S1390203385.38מחזיק חיצוני לחצאית

S1390204233.07מחזיק חיצוני לחצאית

S1390211126.68סעפת יניקה' אטם לפלנג

S139027821.07פס בידוד לצופר אוויר

S1390571758.4בית למצבר

S1391162.'6 ממX14 13.04בורג

S1391363584.8כבל פתיחת גריל קידמי

S1391364497.8כבל פתיחת גריל קידמי

S1391499 לצנרת אוירY31.15 ניפל אוויר

S1391726. 21.77מקרר שמן מנוע' אטם למכ

S1391830145.68בוקסה למזלג ידית גיר

S1391831116בוקסה למזלג ידית גיר

S1392073743.13הפחתה' אום נעילה ימני למע

S1392074743.13הפחתה' אום נעילה שמאלי למע

S13922542525.16חיישן לחץ שמן לבוכנת עזר הגה

S1392708. 402.88קרנק+ מחזיר שמן קידמי למנוע 

S1392811. 72.14 מגעים4בית חיבורי חשמל עגול 

S1392899100.49לשונית בידית פתיחת דלת חיצונית

S1392933. 10.46מים בבלוק מנוע' אטם למכ

S13934092580.74צמה חשמלית

S1393551(12.2 BAR)729.43מסנן מייבש אויר

S1393640( 518.91מפריד מים)מסנן דלק ראשוני

S13938996022.21תושבת מחזיק מוט הגה

S13944141073.12ידית פתיחה גריל קדמי

S139444517845.68בוכנת היגוי אחורית

S13944461671.11תפוח נקבה לבוכנת עזר הגה

S13945495.35שייבה

S13952409.29בורג

S1395276.לגלגל אחורי MIDDLE 949.78כנף עליונה

S139557314.51בורג

S13957444687.54מוט תומך דוד עמם

S1396505218.27תומך לזכוכית מראה

S1396523 למראהLH571.31 זרוע ארוכה עליונה

S1396524 למראהRH571.31 זרוע ארוכה עליונה

S1396529. 669.24למנוע ולזכוכית מראה שמאל' תוש

S1396530787.35למנוע ולזכוכית מראה ימנית' תוש

S1396533 למראהLH809.91 זרוע ארוכה תחתונה

S1396534 למראהRH809.91 זרוע ארוכה תחתונה

S139653965.16שינוי-כיסוי  לבורג מראה

S1396551419.27זרוע מחזיק למראת צידוד שמאל

S1397309.110.85בורג עליון לבוכנת הרמת קבינה

S13975134069.85תושבת למותחי רצועות אוטובוס

S1397593129.88מחזיר אור אדום כללי

S1397675788.6צינור מים למקרר שמן ריטארדר



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S1397856265.59מחזיק  כנף גלגל אחורי

S1398041833.6מחזיק פנימי לחצאית

S1398116.'14 ממX140 62.09גיר' בורג לתוש

S139811714X170 65.41בורג תומך גיר

S1398636201.51דלק.סרט גומי לבנד עליון מ

S1398639.126.66פין לבנד מיכל דלק

S13986601339.09בורג לבסיס כסא

S1399456 68.22 ליטר16בוקסה לבוכנת בלמנוע

S139945713.34אום אבטחה עצמית

S1400131' 6.5 ממ8תפס אבטחה לבורג 

S1400420.886.47צינור גומי למילוי שמן מנוע

S14007541012.04כבל פתיחת גריל קדמי

S14007693247.98בוכנת בלמנוע

S1401460. 19נעילת דיפרנציאל' גומיה ליח

S1401840630.28בנד עליון למיכל דלק

S1402264'445.16גרמושקה גומי לבוכנת הגוי אח

S1402288 51.74 יציאות7בית קונקטור

S1402290( 3.33 יח20)מחבר חשמל

S1402518(T-75) .1870.19חיישן סלד גלגל תנופה

S140255512 38.43בורג למכסה מרים שסתום מנוע

S14026337.91כדורית למשלב ריטרדר

S1403035318.97פין לכבל מתלה סרן אחורי

S140312833.93אטם גומי לבית נשם מנוע

S14032703087.68בקרת כריות אויר סרנים' שלט למע

S1403463.45.29שסתום ניקוז למיכל אויר

S1403663.148.35פחית מגן למיסב גל הנע

S1403855( 114.85מאורר)שמן מניפה/מדיד שמן הגה

S140388378.37אטם למשאבת מים

S1403954.367.68מכסה למיכל עיבוי מצנן מים

S140423033.88טבעת אבטחה

S14046197.4טבעת אבטחה

S1404764. 527.91בלם מנוע' יח+בנד לצינור טורבו

S1405146307.97מחזיר שמן למשאבת ריטארדר

S140531688.59דיסקית למוט הגה

S1405354687.79בורג למוט דחיף להגה

S1405402154.35בוקסה למוט הילוכים/מיסב

S1405406152.46בורג לידית הילוכים

S1405495224.21רינג לצינור מחבר טורבו

S1405797356.32בוכנה לאופטיקרוז

S14058034023.62בוכנה לבית העברת הילוכים

S140580738.83שרוול כניסה לבית אופטיקרוז

S1406463.2850.68שמשה קדמית לקבינה

S1407140.296.21שייבה לבורג פולי רצועות מנוע

S1407551. 43.78הילוכים.אטם למכסה צד ת

S14077254488.56מכסה למשאבת ריטארדר

S140808650.94קונקטור לצינור לראש מנוע

S1408160RBP835 3166.67מכסה לבית בקקס

S1408172.293.13מיסב לציר מעביר כח סרן אחורי

S1408178.657.63מיסב לפניון סרן אחורי קידמי



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S1408221.2917.82טבעת שילוב לסרן אחורי קידמי

S14082412953.84תושבת גגון

S1408258127.16קיט מחלק לפתח גג

S1408259511.9קיט כבלים לפתח גג

S1408332( 1906.46בקבינה)שסתום מקסי ברקס 

S14083701831.55ידית נעילת כנפיים גלגל קדמי

S140895539.13קפיץ לשסתום ריטארדר

S1409443(6) 5.85פס נעילה לבית חיבורי חשמל

S140945252.51אום סמרור לספויילר צד קבינה

S1409603 142.51מ' מ30תותב מרווח

S140960522.43מוביל גומי לצינור מתיז מים

S1411129101.87נשם ריטארדר

S1411244758.98שסתום ריליי בלם

S14116674.9קצה כבל/קוטב

S1412298356.03בוקסה לקמשפט

S1412398DC11-03/04 P124 10213.82מאורר מנוע

S141283560.59תפס צינור למקרן שמן ריטארדר

S1412878376.52אטם למכסה טיימינג

S1413146. 410.63הורדת חלון חשמלי/מתג הרמה

S1413557.'14 ממX80 54.78בורג ראש טורקס

S141362515.26שייבה

S14136324242.53רשת מגן לדוד

S1413932616.69מים ללא ריטארדר' פלנג

S1413933947 ליטר12מים ' פלנג

S141393421.65מים.מע' גומיה לפלנג

S141402474.07שייבה מרווח

S14143352.15רינג לסלקטור אופטיקרוז

S1414349. 127.85מצמד' צינור גומי זויתי למש

S1414539835 502.9הפחתה' ש מע'פין לגג

S1414556174.69פלטה לבקקס

S1414580. 274.94גובה שמן בהב רדקשן/פקק מילוי

S1414583153.29טבעת אבטחה

S1414591. 168.4בית סרן אחורי קידמי' אטם למכ

S141459342.06אקס-אטם למשאבת שמן בק

S1414595156.37אטם לבקקס

S1420109116.31רינג לטורבו

S1420111202.15גומיה לטורבו קומפנד

S1420745 3480.15 ליטר12מכסה מים בלוק

S1420775201.32מ' מ113' נט אלומ'ון לג'גוג

S1420776314.53סתם מכסה שסתומים

S1420908239.49מזגן+אלטרנטור+חגורה למנוע

S1421021788.58מסנן אויר חיצוני

S1421218'46.92גומית אבק לבית חיבור חש

S1421825GR900 174.79גומיה לטרמוסטט

S1421832( 224.38שני מצבים)מתג חשמלי כללי 

S1421833221.14מפסק עם מנורת אזהרה

S1421841. 267.86חשמל/ מתג לצופר אויר 

S1421842291.25מפסק חימום מראות

S1421851(P.T.O)  268.99מתג הפעלת מעביר כח



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S1421853239.56מתג לפנס בגג קבינה

S1421856224.38מפסק לפתיחת חלון

S1421862.243.63מתג הפעלת מזגן

S1421870.272.78מתג להרמת סרן אחורי

S1422015( 75.65פנימית)מים קידמי' גומיה לפלנג

S1422162. 52.37שסתומים' גומיה למכ+בורג

S1422292763.81ציר לדלת עליון

S142246.10שייבה לשימוש כללי

S1422474374.28בנד לצינור אגזוז

S1422499.337.6צינור גומי זוית למצנן מים

S1422564.145.5קיט גומיות למרסס דלק

S1422581662.57חיישן חום לריטארדר

S1422591498.82חיישן לויסות מערכת מיזוג

S1422594483.4מיזוג' לאוגר חום מע' חיישן טמפ

S1422639188.51גומיה לדוושת קלאץ ובלם

S1422714277.09גומיה לצינור שמן טורבו

S1422815634.12משכך לבית שסתומים

S142285950.94אטם מצוף דלק

S142297526לראש מדחס א' ממ X1.5 138.96ניפל זכר

S1422981108.4ניפל זוית למדחס אויר

S1423067 329.01 ליטר16מיסב קמשפט

S1423521 1375.35 ליטר16מכסה מים בלוק

S1423651729.19שימס לקרונה

S1423666481.71גומיה לסרן אחורי

S1423666481.71גומיה לסרן אחורי

S14236921564.79מיסב דחיפה שטוח

S1423939665.78טבעת לגגש זיזים

S14242274X2 945.28בולם זעזועים קבינה קדמי

S1424228693.58בולם לכרית אויר קידמית קבינה

S1424231. 952.74אחורית לקבינה/כרית אויר קדמית

S1424452 54.48 ליטר16פקק מים

S1424753. 126.76משפך מילוי שמן מנוע

S14247564# 307.49מכסה מצוף דלק

S1424853142.26גומיה לצינור יניקת אויר לטורבו

S1425019( 635.56סוויץ).חשמלית למתג התנעה' יח

S1425113 1.37מ' מ6דיסקית

S1425183. 669.09לחלוקת אויר,שסתום ריילי אחורי

S1425921.215.06אטם למכסה שסתומים ראש מנוע

S1426109מוטופרטס-(SE)3894.63מחזיק מדרגה שמאל

S1426110(SE)3115.71מחזיק מדרגה ימין

S1426194263.45צינור מים גמיש בית טרמוסטט

S1426471(2  38.6קוד'  מק10)בית חיבורי חשמל

S1426472( 53.31 מקומות10)בית חיבורי חשמל 

S142647314  37.26קוד'  מק10)בית חיבורי חשמל

S1426555243.57ניפל לצינור מים

S14266051.19תפס לצינור דלק

S14266021:5.13) אוט) RD760 80377.85קרונה פניון

S1426925534.65ציר לדלת תחתון

S142716422.96סופית לכבל



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S1427426. 385.69אחורי מדחס אויר' פקק למכ

S1427453.977.12שסתום עודף דלק לבית מסנן דלק

S1427547401.24דיאפרגמה למכסה בית פילטר

S1427648355.49מכסה לבית מסנן שמן

S1427660151.62אטם לבית נשם

S1427670269.03דלק יד' מש

S1427794228.82מרים קבינה' קיט אטמים למש

S1427901 101.51לצנרת אוי'  ממ6ניפל מחבר מהיר

S1427982737.78בוכנה להעברת הילוכים מושלמת

S1428667. 41.79בלם/קפיץ לדוושת מצמד

S1428797470 1160.69ווסת לחץ

S1429057.208.24מכסה לבית מסנן דלק

S142927433.88לקורת מגן מיכל אוריאה' מכסה שמ

S1429397164 1637.88בית למשאבת מים

S1430030GRS905 156.25גומיה למצבר ריטארדר

S1430067237.6דלק' חיבור לצינור למש

S1430074. 129.06אגזוזט ברקס' אטם ליח

S1430279.P.T.O 240.95מיסב לציר

S1430282PTO19.28שייבת מרווח ל

S1430545632.06קיד/שסתום אויר לכריות קבינה אח

S1430754, 98.99פינים- 4בית חיבורי חשמל ל

S1431049 977.29 מעגלים4שסתום

S1431071. 345.47מברגים מתחלפים+ נורות ' סט

S1431419. 39.17 פינים6בית חיבורי חשמל תקע 

S1431421. 45.13 פינים12בית חיבורי חשמל תקע 

S1431422 43.94 פינים15תקע

S14314754627.29מוט רדיוס אחורי

S143155218.47גיר' תותב לבית מש

S1431579. 458.43דוד עמם+ בנד לצינור אגזוזט 

S14315851507.88תושבת למגן קדמי ימין

S1431586858.53תושבת למגן קדמי שמאל

S1431923(SE)1025.67כסוי תומך בית פנס ימין

S1431931(NL)1066.98כיסוי לכנף עליון שמאל

S1431932(NL)903.27כיסוי לכנף עליון ימין

S1431933.1614.75פנל שמאלי אחורי תחתון לקבינה

S1431979(75-ZC) 623.48טרמוסטט

S1431980844.86מכסה לבית טרמוסטט

S14327237699.9מוט הגה אוטובוס

S14330351055.75בית לצינור מוביל מדיד שמן

S1433110325.95צינור שמן לטורבו

S1433183.474.4מחזיר שמן אחורי למנוע

S1433190.458.43בנד לצינור אגזוזט ברקס

S14335333978.54מוט הגה לאוטובוס

S1433641307.29ריטרד/סרנים/פקק ניקוז שמן קרטר

S1433656656קיט גומיות לבוכנה הרמת קבינה

S143387255.53מים' אטם לפלנג

S1434228. 1090.99מצמד עליונה' צינור למש

S143471963.76פנל למתגים

S1434810203.94כיסוי רמקול בריפוד דלת



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S14350967918.71תעלת איוורור בכנף

S14352081156.18למחזיק שקע חשמל לטריילר' תוש

S1435361.373.49ברז תחתון למיכל דלק

S1435556.691.24תומך לצינור אויר אינטרקולר

S1435856526.51בולם זעזועים קבינה

S1435859973.08בולם זעזועים תא נהג

S14359441476.32אחור/בוקסה למוט רדיוס תחתו' סט

S143634863.48מים' גומיה לפלנג

S1437280117.59גומיה למכסה בית גלגל תנופה

S1437486. 26.93ש למדחס אויר'בורג להידוק גג

S1437515666.18מכסה קרנק קדמי

S1437727 1131.63תפוחים ליצוב מוט הילוכים+ מוט

S1438564(SE)CP1025.67כיסוי תומך בית פנס ימין

S14387521329.81נדנד ראש מנוע

S143902514X90  49.22בורג

S1439140.723.29פנל שמאלי למתג נעילת דלתות

S1439202.E.G.R 63.31אטם לצינור

S143941631.88אום

S1439822353.46בנד לצינור גמיש אינטרקולר

S1439825465.63בנד לצינור אינטר קולר

S1439958(+)(16DM-150 BAR)4600.76משאבת הגה

S1440305(+)K114 -1925.38כרית אויר אחורית

S1440406P124 2151.51גומיה לכונס אויר

S1440407. 915.11פאן מאורר מנוע-גומיה לרינג

S1440720.656.76תריס איורור שמאלי

S1440780886.5נועל גריל קדמי ימין

S1440781822.18נועל גריל קדמי שמאל

S1441235( 1643.23גיר)תפוח לידית הילוכים 

S1441237215.3סט גומיות למזרק

S144130341.31מים' מע' אטם לפלנג

S14413583 '3878.48שמשה קידמית כהה סד

S144151974.6שסתום למתיז שמשות

S144155416.5רינג לשסתום לחץ

S144256837.87בורג לצילינדר מפעיל

S144259953.18תפס לצינור קשיח למדחס

S144264711914.19אקס-דיפרנציאל לבק

S14426541289.59מכסה תושבת בית מדרגות ימין

S1442791R144 2265.32צינור מזגן

S14430912041.75פנל שמאלי מעל כנף גלגל קדמי

S1443092 גלגל קדמיRH1757.82 מחזיק לכנף אחורית

S144325728.22מחבר למפסק אור רוורס

S1443329 3.21מ' מ0.5-1.0סוף חוט עגול

S1443337 51 פינים21תקע חשמלי

S1443343( 2.22 יח20)מחבר חשמל

S14433442.22פין לשקע חשמלי

S1443350( 25.24צהוב) פינים 9בית חיבורי חשמל 

S1443355 51.24 פינים21בית חיבורי חשמל זכר

S1443736370.76שסתום ניקוז שמן הגה

S1444016.HIGHLINE 952.74כרית אויר לקבינה



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S1444035....1132.49צינור גומי תחתון למיכל דלק

S14440361302.72צינור

S1444056. 12197.89 ליטר150מיכל דלק ימני 

S1444057. 12197.89 ליטר150מיכל דלק שמאלי 

S1444113178טבעת מרווח

S1444946CP 474.62צינור מים עליון למצנן מים

S1444948229.16קירור.צינור מים למע

S1444990CP 2758.15צינור מזגן

S1445290.46.34אטם  לפקק מים ראש מנוע

S1445398324.74בנד לצינור אינטקולר

S1445514.228.78אטם למקרן שמן גיר

S14457051386.34פרפר אגזוז ברקס

S1446042.גלגל אחורי M16 24/24 5451.86מגבר בלם

S1446212CP 2758.15צינור מזגן

S1446215 324.66 ליטר16אטם למכסה בלוק מנוע

S1446227305.84קירור' צינור מים למע

S14462391978.38כונס אויר למאורר מנוע

S1446322R500 2158.24כונס אויר למאורר

S1446328.1722.22צינור מיזוג ממדחס למיבש אויר

S1446583LH 242.91זכוכית פנס ראשי

S1446584RH 257.51זכוכית פנס ראשי

S1446812( 3.56 יח20)סופית לכבל

S14468133.89ומעל/ממ-1.1סוף חוט חשמל נקבה מ

S14468223.4גומיה לסופית כבל חשמלי

S1446823.2.89גומית בידוד לסוף חוט חשמל

S14468273.64סופית לכבל

S1446833 2.75מוזהב-סוף חוט חשמל נקבה

S1446910206.71טבעת אטימה לצינור אויר

S1446924215.68בית למסנן ריטארדר

S1447182151.69בנד לצינור אויר

S1447929.512.87תומך שמאלי לפגוש קידמי

S1447930512.87תושבת לפנס בפגוש ימין

S144793321.9בנד מפלסטיק

S144813345מכסה בפנל למפסקים בלוח שעונים

S144830538.2אטם לצינור שימון לטורבו

S144845030.65קפיץ לשסתום ריטארדר

S1448955( 5.21 יח20)פין לחיבור חשמל

S1448956( 5.21 יח20)פין לפיוז

S14489574.04פין לבית פיוזים

S1449469.499.29מוט כיוון לשסתום כריות אויר

S1449470463.63מוט כיוון לשסתום כרית אויר קבי

S1449542316.63אטם למכסה שסתומים תחתון

S14497934.28קליפס לכפתור ידית מקסי

S14498698.28גומיה לניפל לחץ אויר

S1450153 2571.15 ליטר12בית למשאבת מים

S1450274144 3660.56בית מסנן שמן

S1450930.556.88צינור גומי למקרר שמן גיר

S1451072392.07צינור גמיש למקרן שמן גיר

S1451270888.68פנל טורפדו שמאלי חזית



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S1451271888.681פנל טורפדו ימני חזית

S1451516( 519.02נהג)פנס תקרה צד שמאל 

S1451527.820.4ציר שמאלי לגריל עליון קבינה

S1451528.820.4ציר ימני לגריל עליון קבינה

S1451579306.6קפיץ לגריל קדמי

S145174931.63בורג לבקקס

S145238535.06בוקסה לתושבת ידית גיר

S14525433128.96צינור מקרן שמן ריטארדר

S145352211.76אום אבטחה לפגוש

S1453761 שמאל + ימיןABS1784.05 שסתום

S1453919.156.6גומיה לבוכנת שסתום חצאיים

S145399723.56ניפל

S1453998.34.47תותב לנשם בית סרן אחורי

S1454537.69דיסקית

S1455736149.56מכסה למיכל שמן מצמד

S1455847168.49ניפל לבית צינור מדיד שמן

S1456872( 29.1צד)בית חיבורי חשמל לפנס רוחב 

S1456917.180כיסוי עליון לציר דלת שמאל

S1456918. 181כיסוי עליון לציר דלת ימין

S1457303( 1328.82טורים)חיישן סיבובי מנוע 

S1457304( 1469.43טורים)חיישן סיבובי מנוע 

S1457411535.91 ליטר16מים ' אטם לבית מש

S1459135(SE)CP/CR847.98רשת לגריל קדמי תחתונה

S145968410X50 38.51הגה' מש' בורג חף לפלנג

S1459796233.81מתג בקרת טורים

S1459830( 317.72קרוז קונטרול)מתג בקרת שיוט 

S1459834239.56מפסק עם מנורת אזהרה

S14607798X40 30.31בורג לבושינג מניפולד

S1461331218.68משאבת הגה' אטם לפלנג

S1462266CP 1735.95בולם זעזועים קדמי לקבינה

S1463065(STD) D13 210.9מיסב טלטל

S1464464160.04 ליטר16מים ' אטם לבית מש

S1465116240.68פין לפנטרי שנוי מוט

S146600280.62מחזיק לסמל גריפין

S1466034.401.93רשת שמאלית עליונה לגריל קידמי

S1466382.129.54אטם לבית מסנן שמן צנטרפוגלי

S1466383111.05אטם לבית מקרן שמן

S14667047924.78ש גל ארכובה'גג

S14668681882צינור אויר למייבש

S1467158289.94מחזיק לפנס צד

S14672112154.87כבל ידית הילוכים לחצאים

S1467384165.86בית מנורה לפנס מגן שמש

S146798861.16אטם משאבת הגה

S1468438.96.5כדורית לסיס מזלג מצמד

S1468684280.34תושבת לבית מדיד שמן

S1471083724.97שרוול כניסה לידית הילוכים

S14712372972.7זר לגלגל תנופה

S1471271.12.8אטם לצינור החזרת שמן מטורבו

S1471623RBP835 8611.97נבה לגלגל אחורי



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S14717382057.21חיישן מהירות מנוע

S1471747 1674.93 ליטר12חיישן מהירות מנוע

S1472142.HI-LOW 52.13גומיה לבית צלינדר

S1472144.21.87גומיה לסליב מרסס גז

S1472145H.L 28.93גומיה לבית צילינדר

S1472568929.43צינור יניקה לבית מסנן אויר

S14725842751.85צינור יניקת אויר

S147271841.82אטם גומיה

S1472739HIGH / LOW-610.72חיישן הילוך ל

S1472771249.82זרוע מקשר ידית גיר

S1473254DC12-14 13214.57בית גלגל תנופה

S1473712 119.56ממ12פקק לצינור אויר לטריילר

S14738602.64פין לשקע חשמלי

S1473979335.88צינור לבית מסנן דלק

S1474732H.L 96.69גומיה לבית צילינדר

S14752311883.56צינור שימון לטורבו

S14754313081.9רוטור לצנטרפוגה

S14754321268.38מכסה לבית מסנן שמן מנוע

S1475434245.22אום לרוטור מסנן צנטריפוגלי

S1475435700.37רשת למסנן שמן מנוע

S1475559184.51מאריך לשסתום מילוי אויר בגלגל

S1475731(HARD) 3555בולם זעזועים לסרן קידמי

S1475784.43.66אטם לצינור החזרת שמן מטורבו

S1475868385.65תושבת מנוע

S14763246224.26הילוכים.ש שמש לת'גג

S1476415. 962.46אחור לקבינה/כרית אויר קדמ

S1476532(SE)משילדה P 17696.21דלת שמאל קבינה

S1476533(SE)משלדה P 13904.16דלת ימין קבינה

S1476534.14841.51דלת שמאלית ערומה

S1476535.. 20778.12משילדה. דלת ימנית ערומה

S1476884116.35אטם

S147695735.93תפס לצינור קשיח למדחס

S147695833.88תפס לצינור קשיח למדחס

S1477022 731.58 ליטר12שסתום יניקה

S1477121308.33צינור שימון לטורבו

S1477478DC16 3463.09דוד+צינור קשיח למדחס אויר

S1477868135.78בורג

S1478281SE)329.91מחזיק שמאלי למגן שמש חיצוני

S1478334587.35בוקסה למוט הגה

S1479085819.31זרוע לבית העברת הילוכים

S14794751682.15צינור קשיח הגה

S1479704273.76מכסה עליון לקליפר בלם

S1479872143.85סתם לבית מסנן שמן

S1479899543.8תעלת אורור בגריל עליון

S14802132049.22בולם זעזועים לאוטובוס

S1480457289.07מכסה לבית חימום קבינה

S1480662406.81פנל פנימי לעמוד קידמי שמאלי קב

S14809489.01פקק בבית לגלגל תנופה

S1481165DC16 69.36בושינג מניפולד אגזוז



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S14813592172.31בולם זעזועים אחורי אוטובוס

S1481810110.12בורג לכיוון שסתומים

S14823591049.81צינור דלק

S14824152276.59פח מגן בוץ פנימי

S1482997.( 1140.31שחור)תפוח לידית הילוכים 

S1483285.2344.28צינור סופי לדוד עמם

S1483332. 15060.66שמן כפולה למקרר שמן גיר' מש

S1483427488.53מחזיק למסילה לפנס מהבהב בגג

S1483428LH 824.78מחזיק מסילה לפנס מהבהב בגג

S1483429RH 824.78מחזיק מסילה לפנס מהבהב בגג

S1483433LH 784.03מחזיק לפנס מהבהב

S1483434RH 831.06מחזיק לפנס מהבהב

S1483543.' 19.13 ממ6. סי.וי.צינור אויר פי

S148386544.76זרוע לדוושת קלאץ

S1483890PR- ABS+1313.68ידית הפעלה לריטארדר

S1484309. 97.85קידמי לקמשפט' אטם למכ

S1484375EGR 59.38גומיה לצינור מקרן

S1484389'325.87צינור גמיש למקרן שמן גיר אוטו

S148476571.35מקרן שמן מנוע' גומיה אטימה למכ

S148476652.85מקרן שמן מנוע' גומיה אטימה למכ

S1484800.P.T.O -225.66אטם ל

S148480476.28אטם לבית בוכנה

S1485065.1145.5בוכנת לנעילה ושחרור מוט הגה

S1485485. 3647.91כנף לגלגל קידמי

S1485486.3647.91כנף לגלגל קידמי

S1485493.4624.04כנף קדמית לגלגל קדמי שמאלי

S1485592.832.51מסנן אויר חיצוני

S1485609877זרוע למייצב קדמי

S1485717. 1371.65ידית למוט הילוכים

S1485954 7.94מ' מ12אום אבטחה עצמית נמוכה

S14862871289.07בקרת שיוט' מתג לתצוגות מע

S1486500. כללי' ממ18 X100 89.46בורג ראש משושה

S1486619.137.09כפתור לשסתום אינטרלוק

S1486634DC16 906.15מסנן נשם מנוע

S1486801 11.37דלתות)טבעת נעילה לידית פנימית

S1486855723.13קשת תחתונה למיסב גל הנע' תוש

S14872011471.5מחזיק למגן קדמי שמאל

S148754215.59בורג לציר נדנדים

S1487593454.54גלגל למשאבת ריטארדר

S1487594544.04גלגל למשאבת ריטארדר

S1487612449.67דיאפרגמה לנשם מנוע

S1487775470 2283.4צלינדר מנוע

S1487851366.09צינור מים קשיח לריטארדר

S1488070354.1מפסק

S1488083.1231.48שסתום פיקוד לסלקטור גיר

S1488406'גיר אוטומ K114 7002.56בית גלגל תנופה

S1488787.  35.32יניקה/נועל לשסתומי פליטה

S1488890( 644.48קישור)תפוח הגה ימני למוט שפור

S1488958.38.57בוכנה לסלקטור גיר



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S1489047.383.42מחזיר שמן לציר הילוך ישיר

S148967989.36צינור מים

S1489775EG650 4786.6בית למעביר כח

S1489897EGR-22.261בוקסת מרווח לבוכנה ל

S1490064465.03רשת לבית מסנן אויר

S1490086. 83.57ניפל מתאם לצינור קירור

S1490269107.29תפס לצינור דלק

S1490886163.36ש ציר ראשי'טבעת לגג

S1490911366.54הברגה עדינ)הרמת קבינה' פקק למש

S1491103501.24אטם לבית ריטארדר

S1491106187.04צלינדר פנימי לריטרדר

S14911318.19קפיץ לשסתום ריטארדר

S149113316קפיץ לפיסטון ריטארדר

S1491142PTO 194.44אום לציר

S1491380318טבעת אבטחה בפלנטרי

S149138177.56מכסה לבית פלנטרי

S149138246.54אטם למכסה בית פלנטרי

S1491408744.04חיישן חום לצינור מים ריטרדר

S1491697660.25מכסה שסתומים עליון

S1492494493.23בולם לגריל תחתון

S1492968184.77צינור גומי למדחס אויר

S149299412V 191.97שקע הספקת חשמל

S1493046.168.64ריילי לאור הילוך אחורי

S1493179.1777.35צינור גומי לבית מסנו אויר

S1493381113.71לציר בית פנס ערפל' תושב

S149343467.74אטם לפקק מיכל עיבוי

S1493638GRS905 1855.91צינור קשיח ריטארדר

S1493708365.25צינור מים גמיש ריטארדר

S14937179832.12סעפת יניקה

S1493719EGR 1091.88צינורית חיבור צינור למצנן

S1493726EG650 6206.06ש למעביר כח'גג

S1493728.P.T.O-7334.44גלגל שיניים ל

S1493732PTO 7334.44גלגל שיניים ל

S1493771.בקסטה HI-LOW-1664.47שסתום חשמלי ל

S1493772 196.88בורג אופטיקרוז+גולם שסתום

S14938073933.99צינור קשיח למקרן שמן אוטובוס

S1493816. 68.19מים קידמי' אטם לפלנש

S1493963.4159.51צינור יניקת אויר לטורבו

S149410050.96אטם גומי לטרמוסטט מנוע

S14944221220.76ש פלנטרי'טבעת אבטחה לגג

S149511334.41אטם גומיה

S1495116100.07אטם לבוכנת צילינדר

S14952673419.17קופלונג קון לסינכרון

S14952692071.24הילוכים.קופלונג דיסק לת

S1495298.' 15 ממ14אום אבטחה עצמית 

S1495481153.07צינור דלק

S14956911655.79צינור קשיח למדחס אויר

S14956924 1477.56מנוע מאורר מזגן

S14962112766.07עוצר להרמת קבינה



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S1496381184.55אטם גומי לבית מסנן שמן צנטרפוג

S1496815433.78קירור. צינור מים למע

S1496830128.96גומיה למעביר כח

S1497061. 312.91צד קמשפט בבלוק מנוע' אטם למכ

S1497228.251.11כיסוי למגן שמש חלון דלת שמאל

S1497243.555.22צינור גומי עליון למצנן מים

S14972961164.63תושבת למייבש אויר

S14976425802תושבת

S1497725R 3061.66כונס עליון

S1497978. 185.5קירור דלק' צינור גומי למע

S14980903504.49ציר ידית הילוכים

S14981351129.15נועל לדלת ימין חשמלי

S1498204 8716.06 ליטר16מכסה טיימינג

S1498406CP קבינה SCAN 320.24סמל סקניה

S1498407CP קבינה IA 250.41סמל סקניה

S1498657201.62 ליטר16מים ' אטם למש

S1498712. 323סגירת דלתות קבינה+כבל לפתיחה

S14988361127.56כבל לצידוד מושב נהג+ ידית /קיט

S1498838LH 477.76כפתור בקרה לכסא

S1498839RH 477.76כפתור בקרה לכסא

S1498847LH 428.6ידית צידוד למשענת גב כסא

S14988772425.75חגורת בטיחות ימין לכסא נוסע

S1499322137.12ממנוע'  ל16דלק ' בורג לסעפת מע

S1499465506.87כבל לחיישן עובי דיסק בלם שמאל

S1499466.434.46כבל לחיישן עובי דסקיות בלם

S1499516GR905 519.42הילוכים.אטם לבית ת

S1499879322.13מניפה/ניפל לצינור מנוע הידראול

S149988486.84קירור' שמן מע' תפס לצינור מש

S15000687322.06בוכנת הגה

S15001455032.22ש לפלנטרי'גג

S1500216345.34מים' אטם לפלנג

S1500551D9 EGR 266.76בנד לבוכנת

S1501180493.46קיט לבוכנה להרמת קבינה

S1501896225.49פלטה למיסב לבקקס

S1501897120.06דיסקית מרווח לדיפרנציאל סרן אח

S1501898113.31בורג נגדי למנעול

S1502332( 5.89צד)בית חיבור חשמל לפנס רוחב 

S1502384GRSO905R 441.63מחזיר שמן אחורי לגיר

S1502385(' 503.62 ממ60)מחזיר שמן לסרן קידמי 

S1502468(4X2) 1027.72כרית אויר אחורית לקבינה

S15024701017.98לקבינה' בולם זעזועים אח

S1503317924.46צינור קשיח למדחס אויר

S1503359GRS905 2024.63צינור קשיח ריטארדר

S1503399.46.28גומייה לסטליט גלגל אחורי

S15035456635.71דלק אוטובוס' בית למיסב מש

S15036435573.03דלק אוטובוס' ש למש'גג

S1503897. 1036.66לשסתום בלם חניה,שסתום נעילה

S1504062130.06גומיה לכרית אויר

S1504902 29.44ממ8בורג ראש כתף



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S150528629.28בורג לפינת פגוש

S1505366182.57אטם למכסה שסתומים עליון

S1505507357.57אטם לבית גלגל תנופה

S1505563882.26בולם לכרית אויר אחורית קבינה

S1505656762.94מאריך לתושבת עליונה לגל הנע

S1505799L/' 3125.251 ממ255עליונה לגל הנע  ' תוש

S1505800 4604.26מ' מ305תושבת עליונה לפנדלאגר

S1505951 11.24 פינים6נועל טריז שקע

S150625240.4קפיץ לדוושת ברקס

S1506348.P.T.O 2738.66ציר למעביר כח

S1506413.4921.31חיישן זרימת שמן לתיבת הגה

S1506414.3725.03חיישן מיקום הגה

S1506424169.15פלטת ברגים לתושבת גל הינע

S1506546. 5 14841.5בית מסנן אויר אחורי יורו

S150663317988.16קירור אוטובוס' משאבת שמן מע

S15068766899.49מיכל שמן מאורר מנוע אוטובוס

S1507013897.47צינור גומי לראש מנוע

S15070141107.51צינור גומי לראש מנוע

S1507211635.97לבסיס פנס מהבהב בגג' שמ' תוש

S1507212506.32לבסיס פנס מהבהב בגג' ימ' תוש

S1507248EGR 63.31גומיה לצינור פלנש למקרן

S1507249359.24מכסה למשאבת שמן בקקס

S1507440571.28אטם לתושבת בית אלטרנטור

S1507493. 34.49 מגעים7בית חיבורי חשמל עגול 

S1507495.277.81צינור מים למיכל עיבוי

S150755598.47ניפל לבית מסנן נשם מנוע

S150759744.82כיסוי לחיבור חשמלי

S1507647CR 200.44מפסק למראה חשמלית

S15077701010.53סליב לציר אחורי

S1507955638.69מתיז שמן לבוכנת מנוע

S1508055189.79מתאם חיבור לצמת חשמל

S1508104154.33צינור מדחס אויר

S1508108154.33צינור גמיש למדחס אויר

S1508205 46.97 מקומות כחול21בית חיבורי חשמל

S1508331350.45אטם למכסה מים בבלוק

S1508840אוטובוס.ZDF879.01שמן גיר'  תושבת למש

S1508907.3164.16תושבת מנוע קידמית

S1508952113.13גומי תחתון לספויילר אחורי ימני

S150909151.6ציר לבית פנס ערפל

S1509356. 37.88הידראולית מניפה' גומיה למש

S150949268.24בורג לתושבת איזון משקל במנוע

S1509665.3639.9בית מסנן אויר מושלם

S1509813289.88אטם לבית מקרן שמן

S1509940775.66כבל לאלטרנטור

S15099495151.72מסילה לפנס מהבהב בגג

S151033124.05אטם לבית מדיד שמן

S1510406244.31שסתום פנימי לריטארדר

S1510905857.91מסנן אויר חיצוני

S1511237.' 369.51 ממ6ניפל + ביקורת אויר ' יח



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S1511238.369.51שסתום בדיקת לחץ אויר כללית

S15113051104.47מיסב פולי מנוע מגרסה

S1511601.1544.56גלגל שיניים למדחס אויר

S1511652.39.26אטם לצינור החזרת שמן מטורבו

S1511949711.02פלנש מוביל לקמשפט

S1512030(APS) 586שסתום ביטחון למיבש אויר

S15120415625.571צינור מניפולד יניקה ממסנן אויר

S1512164831.45קיט ונטורי

S1512424595.1כיסוי מדרגה תחתון ימין

S1512439(NL)234.87כסוי צד לפנס ראשי שמאל

S1512440(NL)234.87כיסוי צד לפנס ראשי ימין

S1512488133.94אטם לבית מסנן שמן

S15125061665.53גיר' ש לבית מש'גג

S15125071637.9גיר' ש לבית מש'גג

S1512510242.88מיסב מחטים לגיר

S151267374.26חימום קבינה' צינור מים למע

S1513121EG66X (PTO) 7688.82פלנג למעביר כח

S1513825( 753.57אוטובוס)תומך לקיר תא מנוע 

S1513826958.5בסיס לתושבת

S1513955374.91צינור גומי לבית מסנן אויר

S151400319.18סופית למסילת וילון

S1514086431.96אלטרנטור+רולר למותח חגורת מזגן

S1514087L94 578.1רולר מותח חגורות מזגן

S1514110. קירור' למע  (S) 74.62צינור מים

S15142512648.72צינור יניקת אויר למסנן אויר

S1514438DC16 2012.91צינור קשיח למדחס אויר

S151475561.22מחזיק מסיט רוח

S1514998. 536.82דלק למסנן/צינור דלק בין מש

S1515004.92.67רינג לציר הילוך ישיר

S1515098. 393.63דלק' ניפל ניקוז אויר ממע

S1515099.322.49שסתום ניקוז אויר לצינור דלק

S1515118P871.07מוט תפוחים ידית הילוכים קבינה

S15151875.68סוף חוט

S151526367.59טבעת מרווח לנועל

S151526457.97שייבה לנועל דיפרנציאל

S151526537.57אטם לסגר לוק דיפרנציאל

S1515430K432-30 2233.03שרוול למיסב לחץ לקלאץ

S151546499.4פס הגנה שחור למרזב גג אחורי

S1515656 33.06 ליטר16אטם לסעפת דלק מנוע

S1515657.453.16צינור דלק מקשר בין סעפות דלק

S1515867152.62אטם מוט פיסטון אופטיקרוז

S1515868133.07מחזיר שמן לצילנדר אופטיקרוז

S1515869.HI-LOW 50.19טבעת שימון לבית צלינדר

S151587027.53הילוכים. מחזיר שמן לת

S15159062588.15צינור אגזוז

S1515970117.03צינור מים

S1515985 607.35 ליטר12+9מדיד שמן

S1515989 607.35 ליטר9מדיד שמן

S1515990 835.12 ליטר16מדיד שמן



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S1515992835.12מדיד שמן אוטובוס

S1516474.54.28אטם סעפת יניקה לראש מנוע

S15165311166.85צינור יניקת שמן

S1516536D13 573.72צינור מחזיר שמן לטורבו

S1516712185.97טבעת אטימה בגיר

S151695011.96קפיץ לפיסטון ריטארדר

S1517308 13853.11 ליטר600מיכל דלק אלומניום

S1517455903.371נועל לחגורת בטיחות

S1517649(SE)830.27כיסוי לכנף עליון שמאל

S1517844408.76מים אוטובו.מע' צינור מים לפלנג

S15181426844.59משאבת דלק

S1518512482.49מסנן דלק ראשוני

S15189902157.13מסיל)עודף דלק' צינור  לשסת

S1519363274.13אבטחה+מפסק עם מנורת אזהרה

S15193903209.3ש לדיפרנציאל'גג

S1519392R780 1988.96גשש לצלב סטליטים סרן

S1519631.1736.15בולם זעזועים לסרן אחורי

S1519679465.53צינור שמן לטורבו

S1519786539.63זרוע למוט שסתום כריות אוטובוס

S1520503XPI D9 613.22אטם לקרטר

S1520607.111.72בוקסה לזרוע מקשר מוט דחיף

S152079657.06אטם למכסה בית פלנטרי

S1520998.310.8מחזיר שמן קידמי למנוע

S1521127449.03א'מחזיק סנסור כ

S1521172.6976.29ציר איזון משקלות למנוע

S1521210499.93מוביל שסתום מנוע

S15212981204.89מזלג לנועל דיפרנציאל אחורי

S1521421200.68נשם מנוע.צינור גמיש למע

S1521422424.81נשם מנוע.צינור גמיש למע

S152154711.82אטם גומי לצינור סולר

S1521879122.88צינור מים

S15218891809.22נדנד ראש מנוע

S15220385טבעת למסילת וילון

S1522377(+)3127.91צילנדר מפעיל מצמד

S1522399( 1834.07יש מושלם )מכסה לבית מסנן אויר

S1523109(P.T.O) 97.33מכסה למעביר כח

S15231491732.85אויר' סעפת ניפלים מע

S1523287.2694.38בולם זעזועים סרן קדמי

S1523338421.37צינור מים לאינטרקולר

S1523462D9 EGR 77.35אטם לבוכנת

S1523674.982.22שסתום מגביל לחץ לסרן קדמי

S15243311132.84כבל לחיישן עובי דיסקית בלם אחו

S1524337820.64קבינ.סט בוקסות עליון לבוכנה לה

S15246251100/1300/AD90 585.5מיסב לגלגל

S1524736119.87גומיה לבקקס

S15249582466.2שסתום בלם חניה מושלם

S152496681.97גומיה למשאבת הרמת קבינה

S1525270370.95אטם לבית פלנטרי

S152538765.81בורג עודף למרסס שמן מנוע



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S15254014748.16יוק לגיר אליסון

S152549058.1בורג

S15254914.87אום

S15254965 3045.8דוד עמם לאוטובוס יורו

S15258052707.59סליב לציר מעביר כח

S1525888517.68זרוע מניע לציר מגב שמשות

S1525890.376.37זרוע קישור לזרוע מגב שמשה

S1525891.480.69ציר מניע שמאלי לזרע מגב

S1525892.423.381ציר מניע ימני לזרוע מגב

S1525983.831.22צינור למיכל עיבוי מים

S1525988(070601) 288.49אום ליוק גל הינע

S152600268.31בורג

S152622945.58מוביל למזלג גיר

S1526483' 179.71 ממ14פקק לבלוק מנוע 

S15265854 יורו EGR '2211.86סעפת למע

S1526821918.28מרסס שמן מנוע

S1527209.110.99בורג לקורונה סרן אחורי קידמי

S1527246751.26שסתום יניקה לריטארדר

S152735983.17קירור' צינור מים למע

S152736074.26קירור' צינור גמיש למע

S1527384ספליטר +HI-LOW83.46פין לשסתום+ בורג

S1527561.P.T.O 226.29מיסב למעביר כח

S1527631606.85קיט שיפוץ קליפר

S1528051.8212.64ציר מעביר כח לסרן אחורי אחורי

S1528053RBP835 5288.94ש לבקקס'גג

S15281771205מזלג לבית בקרת הילוכים

S1528179807.91תותב לידית הילוכים

S1528185. 126.34זרוע הגה' שייבה לציר תוש

S1528270M8X35 6.51בורג הלן

S1528286151.96מחבר

S152847537.25שמאל+תומך לספויילר גג ימין

S15285703129.57יוק

S1528746 104.14 פינים10בית חיבור חשמל

S1528899108.66אטם לביצה סרן אחורי

S1528923(570964)   497.06מיסב למשאבת מים

S1528989.4218.4יוק מושלם לגל הנע מסרן קדמי

S1528989.4218.4יוק מושלם לגל הנע מסרן קדמי

S1528991262.94קידמ/מחזיר שמן אחורי לסרן אחור

S1529007.409.48צינור גומי תחתון למצנן מים

S1529082, 99.81חימום' צינר מים למע

S1529116866.93טבעת

S1529167H 1490.57כבל

S15294385.88נועל למחבר חשמלי

S15294407.36נעילת מחבר

S152944112.93גומיה לשסתום צילינדר מפעיל

S1529484407.01קיט למעביר כח

S1529693.' 71.99 ממ6ניפל חיבור מהיר זכר 

S1529694.' 69.24 ממ8ניפל חיבור מהיר זכר 

S1529695.' 81.06 ממ12ניפל חיבור מהיר זכר 



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S1529696.' 34.51 ממ6ניפל חיבור מהיר נקבה 

S1529697.' 36.13 ממ8ניפל חיבור מהיר נקבה 

S1529698.' 36.94 ממ8ניפל חיבור מהיר נקבה 

S1529841 357.09מ' מ15צינור מתכת הידראולי

S1530106ABS 1081.41טבעת למחזיר שמן ללא

S1530346P.T.O-2709.86בית צלינדר ל

S153038668.28בורג

S1530450.10 לשימוש כללי. 'ממ X45 33.59גוזון

S1530766122.85טבעת

S15310053527.491יוק לגל הנע

S1531024403.56פין

S1531049485.45מיסב

S1531477128.65שסתום פנימי לריטארדר

S1531529.193.56טבעת קפיצית לגלגל קידמי

S1531736192.65סעפת אויר דריכה

S1531989DC-16 283.14קיט מיסב טלטל

S1531996( 159.13ספייסר).טבעת מרווח למיסב ראשי

S1532334.48טבעת סעפת פליטה

S1532457 ימין(R) 3783.5ספוילר צד

S1532634.26.04קליפס לניפל צינור עודפי מים

S15326644783.47משאבת דלק

S1532675132.13עזר דלק' צינור למשא

S1532676.,643.56צינור דלק מקשר בין סעפות דלק

S15327886HP 602CH HT - ZF 26051.96מחשב גיר

S1533298140.51שסתום לחץ מזגן

S1533919106.95סליב לחיישן מסת אויר

S153392015.85אטם לחיישן אויר

S1534038. 17.96מתיז מים שמשות' תפס לסעפ

S1534162R164 1720.89צינור מזגן

S1534228( 3004.18רחב)ספוילר אחורי שמאלי לקבינה

S1534232194.01ימין רחב/גומי לספויילר צד שמאל

S1534233171.37גומי לספויילר עליון שמאלי

S153427956.11שסתום לפיסטון ריטארדר

S1534318.517.28מיסב לציר ראשי ריטרדר

S1534494.15.98מכסה לפולי מותח רצועת מנוע

S1534513( 373.1קטור'אינג)מוט למרסס דלק

S153456434.22גומית אטימה לצינורית מחבר מרסס

S15346881.11מסנן שמן הגה

S153470396.84אזיקון מתכת

S1534749746.22בית למחזיר שמן לאוטובוס

S1534785R 2485.95תושבת אלומניום שמאל קבינה

S1534797.214.53מתג לאור הילוך אחורי

S1534817(P.T.O) 281.51מתג למעביר כח

S1534826 156.87 ממ12'  מע45ניפל אויר זוית

S1534829479.33מיסב לציר קונטרה גיר

S15349071412.44מדרגה תחתונה שמאל

S1535026697.97אחר/בוקסה מרכזית למוט מיצב קדמ

S15350391732.26מוטופרטס-מדרגה שמאל

S15350401732.26מדרגה ימין



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S1535052CR 1192.32מדרגה תחתונה

S1535248STD 7' 521.25רפידות בלם

S1535249STD 8' 363.15רפידות בלם

S1535250STD 10' 411.85רפידות בלם

S153534794.1 פינים כחול15' בית שקע לדיאגנ

S153534812.57סוף חוט חשמל שטוח

S1535396EGR 2960.94צינור לסעפת

S1535402לפלנש מים בלוק מנ(S) 230.03צינור מים

S1535583.10.94גומיה  לדוושת גז

S1535623EGR '2361.14בוכנה למע

S1536441908.341צמת חשמל למחשב ראשי מנוע

S153677514.25טבעת לבוכנה אופטיקרוז

S153677655.76צלינדר לאופטיקרוז

S15367771030.13מוט פיסטון לאופטיקרוז

S1536807(FR)CP/CR 4777.27גריל תחתון קבינה

S1536838 11.39זכר- קצה כבל חשמל

S1536840469.9תושבת צנרת אויר אחורי

S1537082(4  53.14קוד'  מק10)בית חיבורי חשמל

S1537088(9  53.14קוד'  מק10)בית חיבורי חשמל

S15373263565.03מיסב גל הנ)עליונה לפנדלגר' תוש

S1537635444.01תומך לבית מדרגות ימין

S1538087627.06שסתום אל חוזר

S1538164623.07אוי/מוט תפוחים לחיישן גובה כרי

S1538942125.9צינור גומי זוית לצנרת מדחס אוי

S1538943147.6צינור גמיש למדחס אויר

S1539149582.08צינור גמיש למקרן שמן ריטארדר

S1539238( 64.21אוטובוס)בית לשקע דיאגנוסטיקה 

S1539298420 1732.29משאבת דלק

S15393131902.9חיישן מד מהירות לגלגל תנופה

S15394513516.24זר שיניים לגלגל תנופה

S15396751745.26מסנן לנשם מנוע

S153969286.58אטם לבית גלגל תנופה

S15401201456.9מיסב מרים שסתומים

S1540287153.07פרופיל תומך לגומי ספויילר אנכי

S1540288.12.09ניט לשימוש כללי

S1540355ADBLUE 49.52אטם למכסה מיכל

S1540472.6942.47ציר מעביר כח לסרן אחורי אחורי

S15408322460.39גיר' מכסה לבית מש

S1540834. 112.28אחורי ריטרדר' אטם למכ

S1541086331.35ספליטר)גבוהה /חיישן הילוך נמוך

S1541341437.06אקס-מכסה למסנן שמן בק

S154163382.38אטם למשאבת מים

S1541980( 318.14הברגה גסה)פקק למשאבת קבינה 

S1541982841.26קיט לבוכנה להרמת קבינה

S1541983371.99קיט לבוכנה להרמת קבינה

S1541984939.96הרמת קבינה' קיט אטמים למש

S154208449.54הזרקה' בורג למחזיק יח

S1542104325.49אטם מכסה שסתומים תחתון

S1542529 1635.93מגבים+ ידית איתות



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S15426182539.28בולם זעזועים קדמי

S154264025.89גומיה לנשם מנוע

S1542748964.24קידמ/מיסב לדיפרנציאל סרן אחורי

S1542896.TYPE-24  1564.63קידמי(בוסטר)מגבר בלם

S1543187519.6נשם שסתום מחלק בלמים

S1543239(+)1894.72צינור גמיש למזגן

S15433571059.04סינכרון בגיר

S1543359.1059.04סינכרון קוני משונן לגיר

S154336618.87שייבה לבית בקרת הילוכים

S1543607(BE)CP 3729.87גריל קדמי קבינה

S1543635(SE)2091.8בית פנס ימין

S1543647204.941מחזיק לפלסטיק אמצעי

S1543691.1861.12כרית אויר לסרנים אחוריים

S1543691.1861.12כרית אויר לסרנים אחוריים

S1543806H.L 2575.53ריליי

S1544036(+) 173.66מכסה מילוי שמן

S154416678.99מעביר כח' אטם לפלנג

S1544472112.81למסילת דלק' בורג בנגו

S15447692989.41ממסנן או,חיישן יניקת כמות אויר

S1544826.617.72מוט לשסתום כריות אויר

S1545062K432-8 2140.46מיסב לחץ

S1545116( 627.26משלדה)צינור מים למיכל עיבוי 

S1545119.4575.43תושבת בית מסנן אויר

S1545165. 158.08חימום קבינה' צינור מים למע

S1545166498.77צינור

S1545170.725.83צינור גומי עליון למצנן מים

S1545457DT12 12 1087.46פרפר לבלמנוע

S154548867.74אטם לבית נשם מנוע

S15456343209.5סנסור לחץ אויר מנוע

S154590651.28גומיה אטם לטרמוסטט

S154603846.69אטם בית טרמוסטט

S154649285.25כריות אויר אחורי קבינ/זרוע לשס

S1546580317.63צינור נשם ממסנן אויר למדחס אוי

S1546608.319.26צינור מים לבית טרמוסטט מנוע

S1546932.P.T.O 104.94גומיה למעביר כח

S1546933447.47בורג חף

S1547419CR 3467.95צינור מזגן

S1547420CR 2493.38צינור מזגן

S1547813.301.09צינור מים לטרמוסטט מנוע

S1548056693.63מיסב כדורי בתיבת הילוכים

S1548318.2652תושבת למוט מקשר ידית הילוכים

S1548500.33.01גומיה למשאבת מתיז מים למגבים

S1548504756.53משאבה למתיז מים למגבים

S1548817253.53ש בניים ריטארדר'מיסב לגג

S1548834 מזגן.P.T.O-3523.62גלגל שיניים ל

S1549063AM920 89.76פקק לגלגל

S1549093.4332.82צינור מיזוג ממדחס לקונדנסור

S1549164739.96מים למנוע' פלנג

S15491977.22מסמרה לוילון



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S1549225287.99מכסה תומך להגה תחתון

S1549227269.41מכסה תומך להגה עליון

S1549352 1009.78כחול- פנס במגן קדמי

S154949669.55צינור מים

S1549498762.85קירור' שמן מע' צינור גמיש מש

S1549596247.57שסתום בריטארדר

S15693818.58אטם גלגל קדמי

S159168620X20 497.41סמל מתכת סקניה

S170205145.76אטם לטרמוסטט

S1714634.78לצינור דלק' בורג בנזו

S17200831402.84שסתום חשמלי

S1720101.LOW / HIGH 476.84צמת חשמל לחיישן

S17202728.741בורג לידית דלת

S172063920596.94בוכנת עזר הגה קדמית

S172069325.85נשם' גומיה לצינור קשיח מע

S172074451.41הגה' גומיה למש

S172078994.94שסתום לפיסטון ריטארדר

S1720925(+) CR 3031.86בוכנה להרמת קבינה

S1720927CP 3536.93בוכנה להרמת קבינה

S1721024. 331.09בית טרמוסטט מנוע' אטם למכ

S172136054.32מחבר לצינורית מתז מים למגבים

S1721465( 450.16נשם)צינור גומי לאדי שמן מנוע

S1721592257.16פלטה למחזיק בית מסנן אויר

S172170552.9שייבת אבטחה

S1721732.156.73ידית לסגירת גריל קידמי

S1722084324.36בוקסה לריטארדר

S1722148309.87מחזיק לחצאית

S1722374 אוטEGR1951.72 צינור יציאה מדוד גלילי

S1722418.' ממ12 X1.5' ממ18 X1.5 328.75ניפל אום

S1722514279מנוף שמאלי למסילת גג נפתח

S1722515279מנוף ימני למסילת גג נפתח

S1722582V 7578.29מוט רדיוס

S1722584 עליוןV1188.22 בוקסה למוט רדיוס

S1722690867.41משאבה למתיז מים למגבים

S1722808. 1079.87למנוע מניפה' צינור לחץ בין מש

S17230021721.43צינור יניקת אויר

S1723007D9 EGR-522.1צינור גמיש ל

S1723017175.72תושבת חצאית צד

S1723537.100.99מצוף למיכל עיבוי

S1723664P 3657.32צינור גמיש למזגן קבינה

S1723665CP\CR 3111.22צינור גמיש למזגן

S172367026.69מיסב לציר בורר הילוכים

S172367396.17מחזיר שמן לבורר הילוכים

S1723677EK730 270.12אטם למכסה מעביר כח

S17236805919.01ציר

S1723681(080401) 251מיסב לציר מעביר כח

S1723682(080401) 184.71מחזיר שמן למעביר כח

S1723767CR 638.24שטיח ימין קבינה

S17238161349תושבת לדוד עמם



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S1724074PTO 31.96סליב למכסה

S1724129EGR 506.52צינור גמיש למצנן

S1724749.589.37מוט אנטנה לרדיו

S1724830470 105מדבקה לראש מנוע

S1724875.1316.1צינור מילוי שמן מנוע

S1724891. 145.49אויר דוושת בלם' פלטה לסעפ

S172489610.13פקק לצלינדר מפעיל

S1725112.336.6קיט אטמי ראש מנוע

S172523614טורק)'ממ X45 43.91בורג ליוק גל הנע

S17252382994.81פינת פגוש ימין

S1725366.84.07פקק ניקוז מצנן מים

S1725368.27.32ניפל לבדיקת לחץ במצנן מים

S1725376(+) 5052.86משאבה להרמת קבינה

S1725467135.551טבעת בוכנה אופטיקרוז

S172549455.68גומיה לשסתום פיקוד

S1725887182.59טבעת לבית העברת הילוכים

S1726040928.49צינור לחץ לכריות אויר

S1726240(EB) 1459.68כרית אויר אחורית אוטובוס

S1726241(IB) 1459.68כרית אויר אחורית אוטובוס

S1726271.261.16שסתום ביקורת לחץ אויר

S1726289.2001.4צינור אגזוזט גמיש לטורבו

S172642637.66טבעת אטימה לצינור שמן גיר

S17267019.53תפס פנימי לכנפיים גלגלים קדמים

S17267442.88פין לשקע חשמלי

S17271642766.04כונס אויר למאוורר לאוטובוס

S1727269.483.27בולם גז לגריל תחתון

S1727524534.68בית לצינרת מדיד ומילוי שמן מנו

S17275681791.29צינור אגזוז מאונך סופי

S1727997.45.44שקע כניסה לכבל דיאגנוסטיקה

S1727998VCI 4.83סופית לחיבור

S17279998.61לשקע דיאגנוס (פלסטיק)פין נעילה

S1728161957.68הגה על הגיר' ש למש'גג

S1728245120.83קפיץ למנעול גריל קדמי

S1728594.3096.03צינור מזגן ממדחס לקונדנסור

S1728595.2685.18צינור מיזוג למדחס מזגן

S1728615.1509.54משאבת שמן לסרן אחורי קידמי

S17288361481.4צינור אחורי לבוכנת הגה

S1729163111.4פקק ניקוז למיכל אוריאה

S1729659382.31מכסה בית מסנן סולר

S17303035.53טבעת למצוף ביוניט חום מים

S1730407.508.97רשת מגן לפתח בית מסנן אויר

S173042472.68גומיה לצלינדר מנוע

S1730875( 832.28 בר0.2)5.6יוניט לחץ אויר 

S1731013144.73מיסב לציר ריטארדר

S1731082( 2617.35נמוך)ספויילר מרכזי לגג קבינה 

S1731092(PR  801.1סידרה)צינור דלק

S173109522.2גומיה למכסה מיכל עיבוי

S173127426.57אום

S1731388961.71בית חימום קבינה



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S1731567.39.06אבן החלקה למזלג נעילת סרנים

S173171.3 104.62מסנן שמן סדרה

S17319416024.85אצל סטרט-בוסטר לסרן אחורי

S17319425628.77בוסטר לסרן אחורי

S1732079DC16 5535.24ש טיימינג למדחס'גג

S1732318( 110.69קונקטור לאלטרנטור)בית מגעים 

S1732320( 21.53לקונקטור)מכסה לבית מגעים 

S1732460924.42מיסב בוקסה למייצב אחורי

S1732509.1171.85פנס ראשי שמאלי קומפלט

S1732510.1197.05פנס ראשי ימני קומפלט

S1732515394.88בתי נורות לפנס איתות קידמי+כבל

S1732524.152.97בורג לטלטל מנוע

S1732557517.15דלק' צינור דלק לסעפת מע

S1732776. 675.18צד שמאל/זכוכית למראה חשמל

S17328623586.011כונס אויר למאורר מנוע אוטובוס

S17331116548.34מפריד מים מערכת אויר

S1733419297.57מפסק תאורה כללית

S173344149.77קבינה)טבעת לבד למוט מיצב קידמי

S17334742020.88צינור מבית מסנן אויר

S1733541 311גומי)צינור מים לבית טרמוסטט

S1733576.1183.07ציר ימני לגריל תחתון

S1733649(080401) 307.18מיסב לציר מעביר כח

S1733650100.72טבעת קונית

S173365629.65מחזיק מסנן שמן הגה

S1733658.474.09מסנן למיכל שמן הידראולי מניפה

S1733735577.26קירור.צינור מים למע

S1734040.3382.28צינור אגזוזט גמיש לדוד עמם

S173407013670.35לכסא נהג' משענת גב קומפ

S17345871435.47צינור כניסה למסגרת הגה

S1734701. 46.48הנע אחורי-טבעת חיכוך ליוק גל

S1734763.886.76כיסוי מגן אבק לידית הילוכים

S1734796TYPE 24/24 '4925.17מגבר בלם ימני אח

S173495810סעפת פלי+לטורבו' ממ X50 89.34גוזון

S173513415בורג לבית שסתום

S1736005281.1בנד לצינור אגזוז

S173603818.26טבעת אבטחה למעביר כח

S17360921170.5צינור קשיח למשאבת מניפה

S1736100767.76הידראולית' צינור גמיש למש

S173624397.48הזרקה' אום למחבר יח

S1736562RPB730 703.58מחזיר שמן לגלגל

S1736586. 64.63פליטה' סליב הגבהה לבורג סע

S1736994.256.24גוזון לנבה גלגל אחורי

S1737307976.47פין למזלג גיר

S17374228.85ניט לשימוש כללי

S1737657470 123.4קופלונג למשאבת דלק

S1738020ABS 64.13מוביל לחיישן

S1738380620.98קישור)תפוח הגה שמאלי למוט שפור

S1738433.59דלק.בורג מע

S1738669361.17צינור מים



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S173942342.22גומיה אטימה לגג קבינה

S1739461651.15כבל לסרן מתרומם

S173988574.26צינור גומי למערכת אויר

S1740078. 8015.5לאוטובוס (רדיאטור)מצנן דלק 

S1740114. 29.87מים לפנסים' פקק גומי למקום מש

S1740284416.53מסגרת לחלון שמאל

S1740285418.66מסגרת לחלון צד ימין

S17403442191.74צינור קשיח לקונדנסור למזגן

S17404381260.5טבעת שיניים לגיר אופטיקרוז

S174043969.67ש פלנטרי'פין לגג

S1740479347.29צינור למיכל דלק

S1740480173.34דלק אוטוב/צינור גומי למקרר שמן

S17405478.49בורג

S1740558213.91ידית פתיחה למקרר מזון

S1740916. 501.63קירור/צמת חשמל לחיישן טמפרט

S1740992462.151מחזיר שמן פנימי לגלגל אחורי

S1741250119.25אוריאה' ניפל זוויתי לצינור מער

S17413932682.84גומיה לדלת

S17415491677.65מחזיק לבית מסנן אויר

S174156314 18.04אום כתף

S1741568STD 160.21קיט מיסבים לטלטל

S174182596.79פין לבנד מחזיק דוד עמם

S1741881.4.17בית חיבורי חשמל נקבה

S1741914287.47מתג חימום סולר

S1741936.358.74פקק הצצה לגובה שמן גיר

S1741937589.65הילוכים.פקק ריקון שמן ת

S174203358גומיה למכסה מסנן שמן

S1742035 583.83גומיה לבית מסנן שמן+קיט מכסה

S1742036162.8קיט צינור פנימי למסנן שמן

S1742041638.34תושבת לספויילר צד שמאל

S1742264.CP  1066.78ציר שמאלי לגריל תחתון

S1742289130גומיה לבית מדרגות שמאל

S17424492516.08סט שיפוץ למוט מייצב קבינה

S1742566. 70.46כפתור הפעלת מקרר מזון

S1742662114.12בורג חף למדחס אויר

S1742710PK10 2700 5562.72רצועת מנוע אוט יורו

S1742710PK10 2700 5562.72רצועת מנוע אוט יורו

S17428821224.12צינור גומי למילוי שמן מנוע

S1743180727.99חיישן נועל דיפרנציאל אחורי

S1743181.740.32חיישן אור הילוך אחורי

S174342739.22נורה למקרר מזון

S1743494(CZ)1066.91מחזיק כנף שמאל

S1743586 1277.28מ' מ11.5תותב לסרן אחורי

S1743588938.96טבעת מרווח

S174385515.51בורג למחזיק בנד דוד עמם

S1743986.220.88צינור לחץ דלק למסילה משותפת

S17440654962.88סט צילנדר לדלתות ומתג התנעה

S1744451 150.71נעילת קבי'  דרך למע3ניפל זוית

S1744793104.67מחזיק לתושבת גריל



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S1744833(T20) 1463.96יוניט ספידומטר אוטובוס

S1745449668.72טרמוסטט כפול עם ריטארדר

S1745463HPI 303.54צינור דלק לבית מסנן דלק

S1745705306.88ניפל לצינור מים

S1745730108.06קופלונג למשאבת דלק

S17457381246.98צינור למזגן

S17457391614.46צינור למזגן

S1745816 532.22 ליטר16אטם למכסה מים בלוק

S1745886512.75בנד תחתון למיכל דלק

S1745935139.08אטם לביצה סרן אחורי

S174611188.28הילוכים.בורג לגשר ת

S1746177421.99מדיד שמן

S1746407285.56מפסק אורות

S1746781858.82מיסב לסרן אחורי

S174716798.9מיסב כדורי לבקקס

S1747485RA 46.82נועל דיסקה

S1747487. 48.291טבעת נעילה לציר מנוע מניפה

S1747488( 41.51אוטובוס)שגם לציר מנוע מניפה 

S1747651ABS 6060.81מחשב

S1747966P280 547.38סמל בגריל

S17480851449.47פח חזית בין שני הגרילים קדמיים

S17480861211.65פח חזית בין שני הגרילים קדמיים

S1748689596.52צינור גמיש למפריד שמן

S1748820467.06מדיד שמן מנוע

S1748822578.93צינור

S1749099XPI 83.59תפס לצינור דלק

S1749100XPI 42.25תפס לצינור דלק

S1749102.D9  ( 12232.86קמשפט)גל זיזים למנוע 

S1749258210.22תושבת שמאלית לספויילר גג

S1749259198.34תושבת ימנית לספויילר גג

S17498064 7453.78תושבת מניפה אוטובוס יור

S17498092236.87וילון לקבינה ימין

S1749981126.1גומייה למשאבת הזנת דלק

S1750024(040831) 7555.63קיט שיפוץ לסרן אחורי

S1750026(040831)7555.63קיט שיפוץ לסרן אחורי

S1750076XPI 386.18צינור ממשאבת לחץ דלק

S1750240121.22צינור דלק

S1750241XPI 355.93צינור מבית מסנן דלק

S17505461509.16צינור אקורדיון לבית מסנן אויר

S175085741.74בורג ראש אלן לבנד מיכל דלק

S1750917. 281.6קירור מנוע' צינור גומי למע

S1751309EGR 145.66ספייסר לבוכנת

S1751310EGR 253.98סליב לבוכנת

S1751312PTO 7920.25ש ל'גג

S1751398.12.78תפס לרשתות גריל תחתון

S1751405(RF) CR 2259.2כונס מסיט רוח שמאל

S1751406(FR) CR 2259.2כונס מסיט רוח ימין

S17514182243.91מוט תפוחים למייצב קדמי אוטובוס

S17517318412.18מוט העברת הילוכים



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S175221215.25תפס לספוילר

S1752264(+) 4376.34מעבה למזגן

S1752286D9 EGR-22864.49מקרן גזים  ל

S1752420.348.31תושבת עליונה לספויילר ימני

S1752421212.82מחזיק לספויילר

S17529632599.22הילוכים.קופלונג בת

S175309421.77מים' מע' אטם למכסה פלנג

S17534543074.24כונס אוויר

S1753479. 538.34רוליק למזלג מצמד

S17534863326.68צינור מזגן

S1753604(  25.13לפי מטר' יח)צינור גמיש

S1753761162.89אטם גומי בין צינורות אינטרקולר

S175378230.59גומיה לאטימה לצינור מדחס אויר

S175452139.14טבעת לקפיץ בית סלקטור גיר

S175452212.19שייבה לבית בקרת הילוכים

S17545461344.41אחורי(נדנדה)בוקסה נחושת לבוגי

S1754646810.33צינור למיכל עיבוי

S1754911516.21מחזיר שמן למכסה נשם מנוע

S17550667451.16בית מסנן דלק מושלם

S175512259.25סליב למעביר כח

S1755477.P.T.O-4910.85ציר ל

S1755478.P.T.O 1961.71סליב לציר מעביר כח

S17556331936.46צינור קשיח לרדיאטור אוטובוס

S1755655157.1הילוכים.בורג נועל בבית ת

S1755663( 2054.12ספליטר)ציר למזלגות חצאים 

S1755673'8 ממX16 6.16בורג ראש משושה

S1755678.16.79בורג למדיד שמן ריטרדר

S175568232.41בורג לבית צילינדר מפעיל

S1755921.מנוע E.G.R 138צינור גומי למצנן

S1755922.E.G.R 109.48צינור גומי למקרר

S1755948327.88קירור' צינור מים מע

S175594955.91צינור

S1755951.510.52צינור מים עליון למצנן מים

S1755952.80.72אטם גומיה לבית טרמוסטט כפול

S1755952.80.72אטם גומיה לבית טרמוסטט כפול

S1755953.404.65צינור מים תחתון למצנן מים

S1755954123.68קירור.צינור מים למע

S1755956. 242.51חימום קבינה.צינור מים למע

S1755960.65.83צינור גומי למיכל עיבוי

S1755961.87.76צינור מים תחתון למיכל עיבוי

S1755962.263.5צינור מים עליון למצנן מים

S175596360.09צינור

S1756005918.93מסנן ראשוני לנשם מנוע

S1756331706.94ינ' אויר סע' לחיישן כמ' צמת חש

S1756460K432-13 2628.38משאבת מצמד תחתונה

S1756537PTO -77.56תושבת ל

S175668271.72מחזיק ספויילר צד

S1756860..154.9תפס לכונס אויר מאורר מנוע

S1756904EK PTO 1380.47צינור קשיח לבית מסנן עם



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S1757002435.52צינור גמיש למקרן שמן גיר

S175708563.21גומיה לצינור אויר

S1757107178.26בורג לאגזוז מניפולד

S1757127. 1212.91אויר לדוושת בלם' סעפ

S17572181835.32מפתחות אוט+ 2צלינדר למתג התנעה

S17573061050.35צינור למקרן שמן גיר

S175731257.11תפס אבטחה לפין בוכנת בלם מנוע

S175735698.03ו לבית ריטארדר'בורג בנג

S1757624.1050.35בוקסה לציר סלקטור גיר

S1757761106.69בוקסה

S175782684.37אטם לנשם מנוע

S1757877M12X50 36.24בורג לצלב גל הינע

S1757903.556.85מחזיר שמן אחורי למנוע

S17580441844.03מגן חום לדוד עמם

S17580733930.04תושבת לרולר מותח חגורת מזגן

S1759404345.73צינור דלק למקרן אוטובוס

S1759435 110.04גומיה+ מכסה למיכל אוריאה

S175952742.36תפס לצמת חוטים ראשית מנוע

S1759614200.531צינור אויר לקומפרסור

S1759847932.09מסנן אויר פנימי

S1760183909.05מסנן אוויר פנימי

S1760323.3548.22חיישן לחץ דלק למסילה משותפת

S1760333E.G.R '103.88בית חיישן לחץ גזים סעפ

S1760708(4  833.35סידרה)צינור דלק

S1760709(4  983.75סידרה)צינור דלק

S176071450.24פקק לצינור קצה

S1760715114.72פקק לבית ריטארדר

S1761035757.24קיט שיפוץ מכסה בית מסנן אוריאה

S17610571.4:1 597.82רולר למותח חגורת מאורר

S17613721091.25אחורי לקבינה(ערום)בולם זעזועים

S17613771840.11בולם אחורי מושלם לקבינה

S17616457056.82דופן צד שמאל עם פתח ללא חלון

S176164710908.46דופן אחורית שמאל לקבינה

S1761668.125.03בולם גז לדלת תא מטען חיצונית

S1761670690.82גומיה למכסה תא ארגז כלים

S1761676.578.91ציר לדלת תא כלי עבודה

S1761958986.9מסנן אוויר

S1761966(080401) 272.9מיסב מוביל למעביר כח

S176198322.09גומיה למצוף דלק

S1762224412.26מכסה לנבה גלגל קידמי

S17624151086.9מוט אנכי לזרוע מוט ידית הילוכי

S1762596( יש במוסך מקס ) PTO 4444.71בית

S1762623.1081.41תושבת שמאלית לאינטרקולר

S1762624.1236.71תושבת ימנית לאינטרקולר

S1762650506צינור למצנן מים

S176267528.68צינור שמן פנימי הילוך ישיר

S176270439.82אטם למדיד שמן ריטרדר

S17628085 29.28שייבה לפולי יורו

S1763252310.32צינור קשיח לבית מסנן דלק



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S17633301511.62צינור גמיש למשאבת הגה

S1763403409.34מזגן+חגורה לאלטרנטור

S17636165369.41מאוורר למנוע

S1763631.245.62אום לציר מרכזי ריטרדר

S1763776420 313.64מסנן סולר

S1763904147.13בנד למזרק אוריאה

S1764016.365.07מחבר זויתי לצינור צידוד הגה

S1764029151.92בוקסה לבית ריטארדר

S1764037.1487פנל תחתון מתחת לגלגל הגה

S1764088.467.57חיישן לחץ אויר לשסתום מקסי

S17642271406.76גומי לדלת צד ימין

S1764363120שרוול כניסה לבית העברת הילוכים

S1764364DT12 12 6389.09הזרקה' יח

S1764508116.01ו'ניפל בנג

S1764737. 870.12גומי למדחס אויר/צינור מתכת

S1764752.301.29מתג השהית בלימה בעליה

S176486173.13ניפל ישר זכר לצינור טורבו

S1764923. 3607.68מצוף דלק

S1765061.62.38אטם למכסה אקס גלגל אחורי

S1765063XPI D13 USZ 0.25 455.831מיסב טלטל

S1765203294.09מוט חיזוק לספויילר תחתון

S17653776X2/4 4590.66מוט דחיף להגה

S17653828X4 6729.17מוט דחיף להגה

S176540624.01בורג חף למדחס אויר

S1765808.2019.71מראה קטנה עליונה ימנית קומפלט

S17658091724.45מראה קטנה עליונה שמאלית קומפלט

S1765985639.01זכוכית למראה  ימין שמאל

S17660141203.69מוט תפוחים למוט מייצב אוטובוס

S1766023.905R 292.43אטם בין ריטרדר לגיר

S1766616132.54תותב

S1766680M8X30 38.28בורג

S1766998669.07מיסב לריטארדר

S1767264B-68     727.99חיישן

S1767265495.85זכוכית למראת צידוד עליונה

S1767275( 28.24ספליטר)פין לזרוע מזלג חצאים 

S1767328645.17שפור)תפוח הגה ימיני למוט קישור

S17673371206.21מזלג למוט תומך ידית הילוכים

S1767364(101002 קמפיין) BMS 793.99צמה חוטים

S1767497665.08משאבת שמן לגיר

S17675533185.88שסתום לחץ אויר בטורבו מנוע

S1767631379.27ידית פתיחה לגריל קדמי

S17678725 אוטובוס יורו-EGR 37096.45קולר

S1768383.757.28מיסב לפניון סרן אחורי

S1768578458.13כבל לתא אחסנה

S1768720533.02חגורת מנוע לדחסן

S1768814130.96צינור גומי למיכל דלק אוטובוס

S1768957568.94מפרק אוניברסלי למוט ידית לגיר

S1768958. 568.94צלב למוט העברת הילוכים

S1768959CR 3428.37מחזיק לזרוע ידית גיר



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S1768960CP 3428.37מחזיק לזרוע ידית גיר

S1768962. 1564.81תפוחים לידית גיר+ פלנש 

S1769416.9617.63בית מסנן שמן מנוע

S1769457269.47ש ציר ראשי'בוקסה לגג

S1769522.2212.32כונס אויר למאורר מנוע

S1769663246ידית אחיזה בקבינה

S176979854.31גומיה לצנטרפוגה

S1769799.70.78גומיה למסנן שמן צנטרפוגלי

S176980058.53גומיה למסנן שמן צנטרפוגלי

S176998594.07זכר/ניפל זכר

S1769999.7919.04מצנן מים למנוע

S1770537466.07צינור גומי עליון למצנן מים

S17706718.63בנד פלסטיק אפור עמיד בחום

S177081694.18חימום מזגן' זרוע במע

S1771052288.24מכסה בבית מצמד

S1771230(T83) 1326.63חיישן מהירות בגיר

S177123129.96גומיה לחיישן מד מהירות

S177191321.18גומיה

S1771967.250.26בנד מחזיק דוד עמם סופי

S1772205835 1116.83מכסה במפחית לגלג

S177238320.121טבעת מרווח

S1772442.125.66בוקסה למחזיק רינג פאן

S1772475. 148.35שסתומים תחתון' אטם מכ

S1772722167.62צינור גמיש למזגן

S17727281252.07שסתום התפשטות למזגן

S1772730831.29מייבש למזגן

S1772817223.36הילוכים.בורג נועל בבית ת

S1773254883.99בוכנה בית העברת הילוכים

S1774004T-126 2818.75חיישן כמות אויר לצינור

S177407544.96תותב לריטארדר

S1774107260.49הזרקה' קיט גומיות ליח

S17749681954.69שסתום בלם חניה מושלם

S1775091182.08אטם למכסה בבלוק מנוע

S1775106DC12 10 17296.26אינטרקולר לאוטובוס

S17752483619.21ש למדחס אויר'גג

S17756811410.65מים זוית למקרר שמן ריטרד' פלנג

S1775964102.25טבעת אטימה למניפולד אגזוז

S1775965122.26טבעת אטימה למניפולד אגזוז

S1775966E.G.R + 99.88פליטה' טבעת אטימה לסעפ

S1776070343.24טבעת אבטחה לפלנטרי

S1776079835 741.79הפחתה' טבעת נעילה מע

S1776270540.74זרועות תמיכה למצנן מים

S1776416. 12.29חימום קבינה' תפס לכבל מע

S1776625212.25ש פלנטרי'ציר לגג

S1776699863.29צינור משולב למדחס אויר

S1776899. 109.02טבעת אטימה לסעפות אגזוזט

S1776900122.26טבעת אטימה

S1776901.5 74.42רינג לספעת פליטה יורו

S17771651390.59חיישן לחץ דחיסה למזגן



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S1777619DC16 7240.4קיט שינוי נשם מנוע

S1777650683.47תושבת

S1777779(0.25) 638.78מיסב ראשי מנוע

S17777800.50 988.29מיסב ראשי

S177816748.18פקק לפלנטרי

S177830129.19דלק.אטם לשסתום בקרת מע

S177830212.06דלק.גומיה למשכך מע

S1778518453.53מיסב לגיר

S1778529658.83תושבת מנוע קדמית

S1778532.385.63תושבת מנוע קידמית

S17785525 4271.56חיישן לחץ למסנן חלקיקים יורו

S1778743(GEN 2) K114 8739.82שסתום בלם רגל

S1779110182.57אטם מכסה שסתומים

S1779118.1040.41פנל פלסטיק שמאלי בין מדרגות

S1779119.867פנל פלסטיק ימני בין מדרגות

S1779121RH 767.68כיסוי תחתון לבית מדרגות

S1779130.218.14מיסב ראשי מנוע

S1779283136.66תפס לצינור

S1779383K 643.56מדיד שמן מנוע אוטובוס

S1779715.1903.29פולי גדול לרצועות מנוע

S1779734.679.15בוכנה לפיקוד העברת הילוכים

S17798011029.011אוטובוס-רולר מותח חגורה

S1779825309.6בנד לצינור פליטה סופי

S1780060EDC 639.69סנסור דושת בלם

S1780062EDC+RET+OPT 811.11סנסור דוושת בלם

S1780063EDC 47.24תותב לסנסור

S1780082460.79תושבת למחזיק צינור הגה

S1780110.888.82צינור למיכל שמן הגה

S1780111.888.82צינור למיכל שמן הגה

S1780175GRS/O 905 956.96צינור שימון לריטארדר

S1780729( 2493.34ספראטור מים)מסנן דלק ראשוני

S1780730848.62מסנן מפריד מים מדלק

S1781031820.09בוקסה בידוד למחזיק כנף גלגל אח

S1781199.1992.16חיישן לחץ אויר לכריות סרנים

S1781847.471.71שסתום פליטה למנוע

S17819261045.46צינור מים קשיח לריטרדר

S1781929450.49קבינ/לכרית אויר אחור(זרוע)מפרק

S1782015 2894.42 פנסים לקשת עליונה לבן4קיט

S1782080988.68תושבת צינור מניפה

S1782111192.28בורג כיוון לנדנד

S1782414. 5380.52ס' כ500צלינדר קיט למנוע 

S1782484463.29צינור לחיישן לחץ מסנן חלקיקים

S17832867.29גומיה לצינור זוית למקרר ריטרדר

S17832871090.99אופטיקרוז+חיישן מיקום לגיר

S1783288 1090.99אופטיקרוז+ חיישן מיקום לגיר

S1783811448.2מדחס מזגן+אלטרנטור' אטם לתוש

S17842398122.32סולונוייד)דלק' שסתום חשמלי למע

S1784669325.29עדשה לפנס אחורי שמאלי

S1784670325.29עדשה לפנס אחורי ימני



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S1784675486.79זמזם הילוך אחורי

S178497333.01מחזיר שמן לציר חצאיים

S1784975.HI-LOW 40.35מחזיר שמן לציר

S17855461895.93ציר שמאל לגריל תחתון

S17855471895.93ציר ימין לגריל תחתון

S17855481466.82ציר גריל תחתון שמאל

S17855491466.82ציר גריל תחתון ימין

S1785726XPI 440.42אטם משאבת דלק

S17861305797.97מחזיק למוט הגה

S1786563.368.32מחזיר שמן אחורי למנוע

S1786571. 405.62צלחת קישוט ניקל לגלגל קידמי

S1786661721.78צינור גומי למערכת מדחס אויר

S1786692אור גבוה חזי /לפנסי ערפלLH/1107.1תוש

S1786693אור גבוה חזי /לפנסי ערפלRH/1118.34תוש

S178676920.82חבק

S1787032187.59בורג לזרוע מקשר החלפת הילוכים

S17870979.93פקק

S178722064.9בורג

S1787347.7657.89קורה מגן קדמי

S1787958(M14X170) 150.37בורג לתושבת גיר

S1788239.176.57בוקסה למיצב קבינה קדמי

S17885226X2/4 6921.43מוט דחיף להגה

S17888726041.371מוט דחיף

S17889223685.26הילוכים.סינכרון בת

S17890152885.52צינור מיזוג ממדחס למייבש אוויר

S1789205225.78כפתור לפנל בקרת חימום ללא קפיץ

S1789387 940.76 פינים4 מטר 16כבל למצלמה

S1789388 979.17 פין4 מטר 21כבל למצלמה אחורית

S17895602044.44מכוון בלם אוטומטי אחורי

S1789581.778.1צינור גומי למילוי שמן מנוע

S1789676373.1תושבת

S1789710.E.G.R-393.97צינור מים ל

S1789713.E.G.R '155.21סליב לצינור קירור סעפ

S179003628.72גוזון למדחס אויר

S1790071.1372.69צינור מים משולב למיכל עיבוי

S17901123518.92בוכנה להרמת קבינה

S17902031177.22פלטת מגן לפגוש קדמי

S1790529.661.37מוט מיצב למצנן מים

S17905311611.87עליונה למצנן מים' תוש

S1790535436.29צינור עליון למצנן מים

S1790587.19537.68בית תיבת הילוכים קידמי

S1790590905 2999.51בורר הילוכים לגיר

S1790611EG 663 13440.4מעביר כוח צד

S1790615כפול ' מעגל הדGRSO905R34133.47 ריטארדר

S1790617280.01קיט טובלן לריטארדר

S17907082150.69טבעת שניים למחזיר שמן גלגל אחו

S17908474716מאוורר מנוע

S1790853(57) 4602.5מוט דחיף הארכת שלדה

S1790865D9/13 994.41מוט דחיף למיסב נדנד מנוע



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S17909492056.09מצוף למיכל דלק

S1791181.לאינטרקולר מנוע RH '1081.41תוש

S1791182.לאינטרקולר מנוע LH '1081.41תוש

S17913781933.21מגן רעשים בתא מנוע

S1791644DT 12/17 4805.9סליב למנוע+קיט בוכנה

S1791646DC12 10 6096.76צילינדר+קיט בוכנה

S17925558.68אום

S1793226272.78מתג רוורס לאוטובוס

S1793651. 833.09מים מנוע' פולי למש

S1793657205.16למיזוג קבינה,כבל לברז מים חמים

S1793942. 5384.82דלק+ מקרר שמן למניפה 

S179399713.6גומיה לציר מנוע תריס איורור

S1794100584.61מים זוית למקרר שמן ריטרד' פלנש

S17941842366.46מכסה לנשם מנוע

S1794440229.47כבל לחיישן עובי רפידות

S1794496649.49קד/גלגל אח/קיט חיישן עובי דיסק

S17945461083.85אטם מים בין ראשי מנוע

S1794744124.43טבעת אטימה למניפולד אגזוז מתכת

S1794745141.46טבעת אטימה למניפולד אגזוז

S1794873319.76אטם לבית מעבר מים לקירור ריטרד

S1794985F23 230.99בית פיוז

S1795139.E.G.R 1312.55צינור גומי למקרר

S1795776D13 120.31גומיה למסנן דלק

S179610610.181בורג לתיבת הילוכים

S1796996.138.54מכסה תחתון לבית גיר קדמי

S17970591489.56מוט תפוחים למוט הילוכים

S1797411. 4217.41פנל בקרת מיזוג אויר

S1797847.265.48צינור גומי למקרר שמן ריטרדר

S1797848.485.63צינור גומי למקרר שמן ריטרדר

S1797962447.66צינור מים גמיש ריטרדר

S1797974697.56צידוד גלגל הגה' קיט קפיצים למע

S1798436.2776.4הב לפולי מרצועות מנוע

S1798467.32.83פקק לבית טרמוסטט

S179849043.76סעפת מים)צינור מתיז מים לשמשות

S179867711312.96אגזוז ברקס מושלם

S17986897866.81מצנן מים אוטובוס

S17987224 656.95קיט טבעות לבוכנת מנוע יורו

S1798776345.22אחור/בוקסה גומי למרכז מיצב קדמ

S1798777763.57תפס לזרוע מוט מייצב אוטובוס

S1798778929.69תפס למוט מייצב אוטובוס

S1799171505.97בורג

S1799371484.86אטם לבית ריטארדר

S1799375843.53דלק.שסתום בקרה למע

S179937614.63דלק. פלטה לשסתום מע

S1799378994.15דלק.בית לשסתום מע

S1799379. 37.26דלק' דיסקית קפיצית לשסתום מע

S1799381. 188.99דלק'דיסק עגול לשסתום מע

S1799382657.35דלק.מפעיל לדיסק שסתום מע

S179968334.56ניפל זוויתי לצינור נשם מנוע



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S1799701R-D13 1107.49צינור גמיש ליניקת אויר

S1800057 לאוטובוסEGR495.1 צינור

S1800206' 329.26לט-16צינור לבית מסנן דלק מנוע

S1800207716.94צינור דלק מבית מסנן למסילה משו

S1800467.1267.07מנעול שמאלי לגריל קידמי

S1800468990.03מנעול ימני לגריל קדמי

S1800469.1482.73מנעול שמאלי לגריל קידמי

S1800470.1438.4מנעול ימני לגריל קדמי

S1800470.1438.4מנעול ימני לגריל קדמי

S1800521PK8  504.49ממ1985חגורה למנוע

S1800523PK8 1255ממ  DC16 481.31חגורה למנוע

S1800533PK8 393.82מזגן+חגורת למנוע

S1800534PK8 2465 ממ K114 429.4רצועה למנוע

S1800541' 423.17 ממ2085מזגן +חגורה לאלטר

S1800543446.57רצועה לגרנטור

S1800544PK8  422.42ממ1395רצועה למאורר מנוע

S1800546L=1700 574.58רצועה לגנרטור

S1800621EK PTO 1784.88צינור קשיח לבית מסנן עם

S1800652(+) 2805מיכל עיבוי

S1800871PR 5818.38דוד עמם סידרה

S1800979228.72שלדה' חימום ממס' כבל למע

S18010781512.88צינור אויר למייבש

S18011131915.46מזלג להילוך אחורי

S1801199641.67צינור גמיש לשסתום אויר

S1801540518.071תושבת חישוק מאוורר

S1801559D13 10155.72ש לגל זיזים מושלם'גג

S18015803400.03קיט ביניים למייבש אויר

S1801735127.03אטם לטורבו

S1801736. 200.58פליטה' ולסע,אטם פח לטורבו

S1801870116.93בנד

S1802004.1953.8פולי גדול לרצועות מנוע

S18021618264.34תושבת ימנית לפגוש קדמי

S1802166L 7346.07תושבת קבינה צד

S1802167R 6930.4תושבת קבינה צד

S1802616קרור ריטרדר' למער(S)182.52צינור גומי

S1802618GRS905 333.88צינור מים לריטארדר גיר

S1802620159.75צינור מים למערכת קירור גיר

S1802621423.22קירור ריטר' צינור מים זוית למע

S180274686.55פקק למכסה מקרר שמן מנוע

S1802779. 407.97מדחס מזגן/ מיסב לפולי מנוע 

S1803132214.31כיווני אויר/כפתור בקרת מהירות

S1803192.490.9צופר חשמלי להילוך אחורי

S1803333PK8  443.31 ממ2220חגורת מזגן

S1803529. 2161.87זרועות קישור מגבים+למנוע' תוש

S180435386.74תותב לפקק קרטר

S1805148350.78טבעת אבטחה למיסב לחץ

S18052523939.85טבור לפלטה גלגל תנופה

S1805341.1322.54מכסה פלסטיק לבית מדרגות שמאלי

S1805342P 1731.9כיסוי לבית מדרגות ימין קבינה



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S1805399.14.18תפס לרשת גריל עליון

S1805447CR 1311.56מדרגה עליונה קבינה

S18068263.07תפס לצינור עודפים

S1808060.E.G.R-26.44גומיה לשסתום ביי פס ל

S1809771. 938.57לאינטרקולר(אדום)צינור גמיש 

S1809771. 938.57לאינטרקולר(אדום)צינור גמיש 

S1810345( 3567.81יש באמין )נועל קבינה אחורי

S1810793475.31צינור בין מסילה למרסס דלק

S1811555.2196.87צינור אינטרקולר אלומיניום

S1812885.1773.07צינור אויר מטורבו לאינטרקולר

S1812955XPI 522.28צינור ממסילה למשאבת לחץ

S18135545996.87מכסה טיימינג למנוע

S181365079.51פין מוביל

S18142191634.77צינור גמיש

S1815227418.33תושבת נועל גריל

S18154851359.19צינור קירור למחשב מנוע

S1815587(E.G.R) 2121.35צינור גומי למצנן גזים

S18161072083.22צינור למייבש מזגן

S18174831373.4מברשת אלומיניום לכונס ראדיאטור

S18178935  12412.79יורו'  לט9אינטרקולר למנוע

S181841814775.76בלם מנוע מושלם

S1819441337.91רשת מגן לפנס ערפל בפגוש קדמי

S1821737( 2829.62אגזוזט ברקס)בוכנת בלם מנוע 

S182293632.38פחית נעילה לתושבת מיכל אוריאה

S1822966193.94צינור דלק

S1823011485.161צינור דלק

S1823725PC 870.25רשת לגריל מרכזי קבינה

S182521330.88פקק לתושבת חלקי דלתות

S1826429175.47בוקסת גליל

S182814723.74קפיץ למשלב פלנטרי

S18285844300.88צינור שמן למערכת מניפה

S18288691223.76הילוכים. ש בסינכרון ת'גג

S18288711377.54סינכרון אמצעי בתיבת הילוכים

S1829057461.85קיט מזלג לבוכנת בלם מנוע

S1829309466.22קיט תיקון מזלג לבוכנת אגזוז בר

S182946888.06גומיית ניקוז אבק

S1829525788.12בוכנה לנעילת קבינת אחורי

S18302641233.36צינור עודפ

S183079610866.72ציר לטיימינג

S183146335.51טבעת בין סינכרון בגיר

S18323248273.37ש למשאבת דלק'גג

S1832724.762.5מחבר למרסס דלק

S1832910 15847.38 ליטר9, 5גל זיזים יורו

S1833593558.37צינור מתכת לפלנש מים אחורי מנו

S1833821.44.76גומיה לצינור יניקת אויר

S18345852699.69צינור יציאה מיחידת אגזוז ברקס

S18348511302.29צינור עודפי דלק למרססים

S183519512.56בנד לצינור גומי

S1835411.1396.16צינור מים לקירור ראשי מנוע



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S18354141104.48צינור עודפים

S1835750193.68גומייה לשרוול מצוף אוריאה

S183575138.1גומיה למצוף מיכל אוריאה

S18458474047.09שמאלית בין כנפיים גלגל אח' תוש

S18458484047.09ימנית בין כנפיים גלגל אחו' תוש

S1846120M8X60  8.21בורג

S1846136(+)HPI 3579.25מצוף דלק

S1846523 5.82 ממ6בורג ראש פלנש שטוח

S1846702.1934.28רדיאטור חימום לקבינה

S1847098257.22ניפל לצינורות אויר לכסא

S1847100.695.22שסתום שקילה מרכזי לכסא נהג

S1847393.1766.84נדנד יניקה לפסנתר מנוע

S1847396..1766.84נדנד פליטה לפסנתר מנוע

S18482814233.5חיישנים לגיר אופטיק+צמת חשמל

S1848310224.15טבעת אבק ליוק גל הינע

S1848830. 263.74לסליב מנוע (אש)טבעת 

S1848911115.59תפס עליון למוט מייצב

S1849060. 858.66מים מנוע' טרמוסטט כפול למע

S1849060. 858.66מים מנוע' טרמוסטט כפול למע

S1849394228.96בורג להב פולי מנוע

S1849451( 1205.35גיר)טבעת סינכרון לציר ראשי 

S1849454905 1285.71הילוכים.סינכרון אמצעי בת

S18494571205.35הילוכים.סינכרון בת

S184951799.18מחזיק שמאלי לפנל בין גרילים

S184951899.18מחזיק ימני לפנל בין גרילים

S1850266750.1מיכל מים למגבים

S1850567( 4813.681טורקס)חשמל לריטרדר+שסתום אויר

S1850847585.21סט קישוט משקופי דלתות

S1850848.272.72פס קישוט לעמוד צד אחורי לדלת

S1850849.354.43פס קישוט לחלון אחורי שמאלי

S1850984403.9בורג אלן ראש עגול

S1851215(+) 477.88צינור לבוכנת הרמת קבינה

S185133434.44אטם למשאבת מתיז מים למגבים

S1851524135.67צינור מים זוויתי למערכת אוריאה

S1851677.11501.12מחשב לכריות אויר לסרן אחורי

S1851951536.83קירור מנו' צינור מים מעוקל למע

S1851981522.71צינור אינטרקולר גמיש

S1852161108.65דלק' קיט תיקון למש

S1852189288.97אוריאה' מסנן ראשוני למע

S1852278.1601.38צינור קשיח תחתון למיכל עיבוי

S1852481. 4443.18אגזוזט ברקס' צינור פליטה ליח

S185248214818.96שרוול בידוד לצינור פליטה

S1852927344.94חצאית המשך צד שמאל

S1852930.854.84תושבת ימנית לחצאית תחתונה

S185293666.37בוקסת מרווח לרדיאטור

S1853188. 106.01שמאל+ימין, תושבת לפנס ראשי

S1853189. 108.31שמאל+ימין, תושבת לפנס ראשי

S1853191252.22תושבת למשאבת הרמת קבינה קדמית

S1853193( 2425.75פלסטיק)פינת פגוש שמאלי קידמי



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S1853194 2288.45פלסטיק)פינת פגוש ימנית קידמית

S1853196.23.47פקק למכסה לפגוש קדמי

S1853288916.78צינור למדחס

S18533554088.82תושבת ימנית לבית פנס ראשי

S18533832197.46טו+צינור יניקת אויר לאינטרקולר

S1853404220.69ניפל לבית מקרן שמן מנוע

S1853473999.41חימום מזגן' בית למע

S1853773.2428.97סעפת אגזוזט מרכזית לטורבו

S1853917( 219.41 ממ65)צינור שמן לנשם מנוע 

S18540342979.88ש למעביר כח מזגן אוטובוס'גג

S1854058(+) 345.25צינור מים לריטארדר

S1854147165.75תפוח למוט כוון גובה כריות אויר

S1854180EGR 37.09תפס לצינור מים ל

S1854227.4004.94בית מדרגות שמאלי לקבינה

S1854228.4004.94בית מדרגות ימני לקבינה

S18543885354.9ספרטור מנוע/קיט תיקון לנשם

S1854394765.29צינור לחיישן לחץ מסנן חלקיקים

S18545372073.26בולם זעזועים לסרן אחורי הקדמי

S185459051.6חימום מזגן' רצועה במע

S1854627517.15צינור לסעפת דלק

S1854628678.97דלק אוטובוס' צינור קשיח למש

S1854827800.78מים לבלוק מנוע' פלנג

S1854968733.03צינור אוויר

S18551774 433.72צינור מים יורו

S1855253. 1261.72צמת חשמל לחיישן כמות אויר

S18552703529.26צינור אגזוז גמיש לדוד עמם

S1856134. 678.04שמן מניפה' ניפל לצינור מש

S18561739894.821מצנן שמן גיר

S1856252183.04גומיה לצינור יניקת אויר לטורבו

S1856472(SE) CP 304.04תושבת למסיט רוח ימין

S1856473(SE) CP 318.84תושבת למסיט רוח שמאל

S18565891612.03צינור מים

S1856602. 131.35מים' צינור גומי למע

S1856603.470.55צינור עליון למצנן מים

S1856607. 131.35מים' צינור גומי למע

S185663923.08כיסוי ניקל לאום גלגל קדמי

S18566602120.62סליל חשמלי לגלגל הגה

S1857015404.69נשם לשסתום בלם

S1857018582.72צינור מים

S1857019202.35צינור גומי תחתון לבית טרמוסטט

S1857051. 470.16דלק(צמבר)מוביל למרסס

S1857052. 358.5למרסס דלק(צמבר)מוביל 

S1857206249.03צינור נשם גמיש

S1857265528.13צינור גמיש לטורבו

S1857301201.67מים' צינור גומי למע

S1857382D13 1556.77סעפת פליטה

S185740586.97צינור מים תחתון למיכל עיבוי

S1857665275.88מכסה למסנן מזגן

S1857864.355.28בנד לצינור יניקה מטורבו



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S1858006XPI 325.55צינור מבית מסנן דלק

S1858199 2774.96ריטרדר+ ידית אופטיקרוז

S1858423EGR 2219.12בוכנה למערכת

S1858438. 129.45חימום' צינור גומי למע

S1858884( 459.88משונן)רולר מותח חגורות מזגן

S1858885( 459.88חלק)רולר מותח חגורות תחתון 

S1859004 207.11כריות אויר)מתג הרמת סרן אחורי

S1859029809.34צינור

S1859030131.35צינור

S1859185 501.74לחץ נמוך)צינור שמן למשאבת הגה

S1859303EGR 531.17סליב לסעפת מערכת

S185934221062.25טורבו למנוע

S185963655.54בורג לאגזוז מניפולד

S1860178.149.95צינור גומי למקרר שמן ריטרדר

S18602273933.99כונס אויר לאוטובוס

S1860496796.57צינור גומי תחתון למילוי שמן מנ

S1860539.421.97צינור לחץ דלק למסילה משותפת

S1860541.421.97צינור לחץ דלק למסילה משותפת

S1860708109.93מגנט נועל מגירת אחסנה

S1860734.303.72רולר מותח חגורות מנוע

S1860741.230.04טבעת אבטחה לגלגל אחורי

S1861464D13 471.94מדיד שמן מנוע

S1861467395.99צינור למדיד שמן

S18617064200.97בית נשם מנוע אוטובוס

S1861807.616.53צינור אויר לבוכנת בלם מנוע

S186219226.65פקק לפינת פגוש

S18622125714.79מזרון למיטה בקבינה

S1862247(230MM)1578.88פולי למדחס מזגן אוטובוס

S18622721523.241צינור מקשר לטורבו

S1862308.39.09פקק למיכל מתיז מים למגבים

S1862427525.98צינור מים

S1862430 ליט 9מנועי ZF1977.22 צינור קשיח לגיר

S1862466. 312.15והורדת קבינה/להרמה(בוקסה)ידית

S1862547.435.97צינור לחץ דלק למסילה משותפת

S1862548.478.69צינור לחץ דלק למסילה משותפת

S18627211339.94פלטה להרמת גלגל רזרבי

S1862733175.92מחזיר שמן לצנרת טורבו אנטרקולר

S1862799144 3150.96סנסור לחץ אויר

S1862892( 2239.16קיט)כבל +חיישן לחץ שמן מנוע

S1862894T-5 .3229.69חיישן לחץ שמן מנוע

S1862895.3236.4חיישן לחץ דלק

S1862924VCI 1023.63מתאם לחיבור מנוע תעשייתי ל2

S18632446X2/4 1826.02כרית אויר לציר מתרומם

S1863266224.97בורג לתושבת רדיאטור

S1863303.308.11אטם לבית מסנן שמן מנוע

S18633393830.99חיישנים לפיקוד גיר+צמת חשמל

S1863514318.47שמאל+מתג כיוון מראות ימין

S1863831.285.44בנד לצינור אגזוזט גמיש

S1863832377בנד לצינור אגזוז עליון



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S186393437.52צינור גומי לנשם

S1863947. 589.49למדחס אויר(מתכת)צינור אויר

S1863958484.67צינור החזרה לנשם

S18639702187.78מכסה לאוגר חום מזגן

S1863971.86.06ציר למנוע תריס איורור קבינה

S1863977131.68חימום מזגן' מכסה מגן פנימי למע

S1864076904.74מים. למע' פלנג

S1864077. 1201.12מים קידמי למנוע' פלנג

S1864620. 958.57שמאל+זרוע למגב שמשות  ימין

S1864755701.66למסילת עודפי דל,שסתום עודף דלק

S1865052EGR 6142.84שסתום

S1865117( 477.98צמבר)תותב למרסס דלק 

S1865153510.66רצועה למנוע

S1865181.3688.58פנל פגוש מרכזי

S18651823112.29פינת פגוש שמאל

S18651833112.29פינת פגוש ימין

S1865186. 2447.35רשת לפנל פגוש מרכזי

S1865188.855.22רשת תחתונה לפגוש אמצעי

S1865191257.38תושבת מרכזית למגן אמצעי

S1865192498.71תושבת צד שמאל למגן אמצעי

S1865193470.5תושבת צד ימין למגן אמצעי

S1865197318.96מחזיק בפגוש ימין

S1865230( 16475.71קמשפט)גל זיזים 

S18652374235שסתום לטריילר

S186525939.58בית חיבורים

S18652634.83סוף חוט

S1865315.T33 1033.46חיישן חום מנוע

S1865317.688.97חיישן חום מנוע

S1865347.583.33צינור מים גמיש לריטרדר

S1865517LH/RH 570.561גומי גשם חיצוני לדלת

S1865674( 314.14קרטר)אטם אגן שמן מנוע 

S1865675 598.75 ליטר16אטם לקרטר

S1865676D9 569.2אטם קרטר

S18657481601.46מכוון בלם שמאל

S1865753(+)AS80 3014.43כרית אויר לציר מתרומם

S1865755(+) 1666.09כרית אויר לסרן אחורי

S1866050(PL)4400.6תושבת למחזיק כנף קדמי ימין

S1866051( 4400.6ברוש )תושבת  כנף קדמי שמאל

S1866129. 1838.74אחורי/בולם זעזועים לסרן אחור

S1866131' 1951.88קד/'בולם זעזועים לסרן אח

S18666925497.83קיט נשם מנוע

S18667964689.31קירור מנוע' צינור מים למע

S1866913741.57פנל טורפדו מרכזי חזית

S1867014. 1283.4מתרומם/בולם זעזועים לסרן אחור

S1867210218.34קישור מדחס מזג' פחית עגולה ליח

S186737344.68שרוול לציר מייצב

S1867658.2216.47מנעול פנימי לדלת שמאל

S1867659.2709.01מנעול פנימי לדלת ימין

S1867732.991.51צינור מים קשיח למקרר שמן גיר



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S186779212ממ X1.5-14X1.5 186.79ניפל מחבר מהיר

S1868016. 2844.99לגל הנע' יוק פלנש

S18680186528.72יוק כניסה לבקאקס

S1868263912.91בולם זעזועים לסרן קדמי

S18682651118.98בולם זעזועים כריות אויר סרן

S1868454900.75זרוע שמאל לציר

S1868457(PR  967.85סדרה)שסתום מים למזגן

S1868573( 50.43מאורר)מכסה למיכל שמן מניפה 

S1868576( 73.22מאורר)מדיד למיכל שמן מניפה 

S1868620(-0.50) 740.4מיסב טלטל

S1868695RBP835 27126.06מיסבים+ש'גג+בית+קיט צלב

S1869022' 327.28יח4לספק ,בנד נירוסטה לדוד עמם

S18694138X4 2506.91מוט דחיף שני

S186979157.87טבעת לצילנדר אופטיקרוז

S1869988820.45מסנן אויר

S1869990SCR 703.27מסנן אויר פנימי

S1869991759.36מסנן אויר פנימי

S1869992.5  692.3 ו4מסנן אויר ארוך יורו

S1869993. 805.82 ליטר9-12. מסנן אויר חיצוני

S1869998(HIGH) 12847.59בית מסנן אויר מושלם

S187008713188.42לוח שעונים מושלם אוטובוס

S18705511264.96מותח רצועה למנוע

S18705521609.94אלטרנטו+מותח רצועות למדחס מזגן

S1870553.1259.11מותח חגורות מנוע

S1870592854.69רשת עליונה לגריל קידמי

S1870593854.69רשת אמצעית לגריל קידמי

S1870595449.05רשת פינה שמאל

S1870596423.67רשת פינה ימנית

S1870599R2010 633.56רשת תחתונה לגריל תחתון

S187063971.99טבעת נעילה לרוטור

S1870910739.891מתג בהגה

S18709121278.06מתג לקרוז קונטרול בלימה בירידה

S1870913( 957.25קרוז קונטרל)מתג בקרת שיוט 

S187104346.95גומיה

S18710582652.94ארובה עליונה למסנן אויר

S1871190 12475.15 ליטר500מיכל דלק אלומיניום

S187126513128.12אינטרקולר לאוטובוס

S1871658898.31בולם זעזועים לכרית אחורית קבינ

S1871840EG1 PTO 310.67כפתור

S1871841.EG2 P.T.O 310.67מתג הפעלת

S1871842.P.T.O-310.67מתג חשמלי ל

S1871920295.35תושבת לחישוק אויר

S1872076.1164.63מוט מיצב למצנן מים

S1872116201.87יח10)כיסוי ניקל לאום גלגל קדמי

S1872120D9 543.41צינור שימון לטורבו

S187212522.63אטם לצינור שימון טורבו

S1872158R2010 4656.91גריל עליון

S1872203.243.71פלטה נעילה לצינור אויר

S1872479. 2067.06למיכל דלק' מכ+ מאריך לפיה 



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S1872553.54.11גומית אבק לבית חיבורי חשמל

S1872597. 610.27למצנן מים/תחתו/צינור מים עליו

S1872731.2122.37חיישן למניעת התהפכות

S1872737 במנוע תעשייתיEGR117.6 אטם לתושבת

S1872787( 620.06אוטובוס)מדיד שמן מנוע    

S187281578.02צינור

S1872926.E.G.R-79.17טבעת אוקולון ל

S1873016.320.73מסנן דלק למנוע

S1873018413מסנן דלק טבול

S1873183.422.71אום לציר גלגל קידמי

S1873214535.24תושבת לפינת פגוש ימין

S1873215340.09תושבת במגן קדמי

S1873216309.18תושבת לפינת פגוש ימנית

S1873408379.28קיט פקק קצה מסילת דלק

S1873425384.35מגן לבית חימום קבינה

S1874259 קידמRH/ אחורLH11723.85לכרית אויר/ תוש

S1874363420.78מכסה למיכל עיבוי

S1874641RH לגלגל אחורי E.B.S 1224.82חיישן

S1874642.LH גלגל אחורי E.B.S 1377.93חיישן

S1874667 244.78 מצבים3מתג תאורה

S187492689.81צינור

S1874951.E.G.R-227.6צינור מים ל

S1875800R 560.29לבקאקס' מחזיר שמן ליוק בכנ780

S1875822.בחזית הרכב IA 227.65סמל

S187583192.94מחזיק פלסטיק לסמל

S1875843.5879.73גריל קידמי תחתון

S1875846901.35רשת עליונה לגריל תחתון

S1875847693.35רשת תחתונה גריל תחתון

S1876630169.36צינור מים זוית לקירור ריטרדר

S1876631PTO 291.36צינור גמיש למקרן שמן ללא

S1876632487.3צינור גומי למקרן שמן ריטרדר

S18781941383.81בולם זעזועים סרן אחורי

S1878229327מחזיק

S1878539.18.65תפס לרשתות גריל עליון

S18788461192.85מקרר שמן גיר

S1878891.440.07צינור מים תחתון לבית טרמוסטט

S1878892984.31צינור

S1879005EGR 30.05אטם למערכת קירור

S18791137.75תפס

S1879274( 4849.35טריילר)שסתום אויר פיקוד לנגרר

S1879275אחו /קדE.B.S6329.26מודולטור בודד/ שסת

S187948457.47אטם לבית משאבת מים

S1879540P510 1887.14צלב לגל הינע

S18795411814.75לב ליוק גל הינע

S1880060107.71כפתור לשיחרור מקסי

S1880096708צינור שמן

S1880156.560.03צינור החזרת שמן מטורבו

S1880256.513.44מיקרו סוויץ לתא כלי עבודה

S1880379163.12בוקסה מגומי לבולם זעזועים



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S1880404.582.07צינור מתכת לראש מדחס אויר

S1880736(BE) CR 3835.11גריל קדמי

S1880737CP/CR(SE)665.35רשת לגריל קדמי אמצעי

S1880969107.5בנד לצינור אינטרקולר

S1881330T86 1076.16חיישן חום שמן לריטרדר

S1881331.T63,903.99חיישן חום מים לריטרדר

S188134612712.66סרן אחור(דייפקייס)בית סטיליטים

S1881370133.86צינור ממסנן צנטרפוגלי לנשםמנוע

S1881427726.79מכסה טבור לנבה

S1881652679.94צינור מים למקרר שמן ריטרדר

S1881807662.69מסגרת שמאל לתריס איורור

S188182112.69צינורית מרווח לריטרדר

S18818502624.35קיט שיפוץ לבוכנת אופטיקרוז

S1882112.2410.75שסתום מקסי ברקס

S18835714371.87צינור אגזוז סופי לדוד עמם

S18836371195.03מתז מים שמאלי לפנס ראשי

S18836381002.54מתז מים ימני לפנס ראשי

S188366912.76בורג

S1884225(ADBLUE) 18394.69משאבת אוריאה

S1884529294.56כבל חיישן עובי דסקיות בלם קדמי

S18849142223.07פינת פגוש שמאל

S18849152223.07פינת פגוש ימין

S1885464( 1055.81מסגרת).מסילה לשמשה דלת שמאל

S18854651360.82מסגרת למסילת חלון ימין

S1885723 430.5 מנוע420מוט דחיף נדנד

S1885869.214.8אטם לבית מסנן שמן צנטרפוגלי

S1885878.886.25צינור גומי זויתי למשתיק רעשים

S1885879.767.38צינור גומי לראש מדחס אויר

S18858802230.5צינור

S18859325987.55גריל תחתון

S18859402010 CP/CR 5075.87גריל תחתון לקבינה

S18861683690.28צינור מזגן

S18861704125.061צינור מזגן

S18861714045.09צינור מזגן

S1886246.1132.63קיט שסתום יניקה למנוע

S1886247.782.54קיט שסתום פליטה למנוע

S188626826.31גומיה

S1886594. 77.35מים מנוע' אטם גומי למש

S1886594. 77.35מים מנוע' אטם גומי למש

S1886663373.4גומיה למשאבת מים

S1886817621.32קירור' צינור מים קשיח למע

S1886819.281.03צינור גומי תחתון למיכל עיבוי

S18870491225.91צינור גומי למדחס אויר

S18870552433.09צינור גמיש למדחס

S1887056900.97שסתום יניקה למנוע

S1887062. 2638.93לראש מדחס אויר,צינור לחץ גמיש

S18871013208.59תושבת גל הינע תחתונה

S1887103 4375.35 ממ289תושבת עליונה לפנדלגר

S1887122409.4מכסה למיכל עיבוי



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S1887487224.38מתג הרמת כריות אויר סרן אחורי

S188773929.59ש שמש'בורג לגג

S18880732553.79צמת חוטים למנוע

S18880751132.49יוניט סיבובים אופטיקרוז

S1888095613.6צינור מים לרדיאטור אוטובוס

S1888097435.52צינור גומי זויתי למקרן שמן ריט

S1888146.358.74צינור מים גומי לבית טרמוסטט

S1888158405.78קירור מנו' צינור מים מעוקל למע

S1888175ZF 319.59צינור גמיש למקרן שמן גיר

S1888293601.37צינור מים לקירור טורבו

S1888468PK8 332.6ממ2135מזגן +אלט+רצועת מנוע

S18890681717.97צינור גמיש לבית מסנן אויר אחור

S1889111XPI 768.87צינור דלק למשאבת לחץ גבוהה

S1889215148.29תותב

S1889297984.47ציר שמאלי לגריל תחתון קדמי

S18892991590.58ציר שמאלי לגריל תחתון

S18893001590.58ציר ימני לגריל תחתון אמין

S1889492152.16ניפל לכרית אויר

S1889543' 1068.1אח/'צלחת בלם מאווררת קד

S1889795.4350.24שסתום בקרה לכריות אויר

S1889797636.96חיישן גובה כריות אוויר סרנים

S18897981138.91חיישן לחץ אוויר לכריות סרנים

S1889833H 1056.09כבל

S1889850.945.88כונס אויר למאורר מנוע

S1890396.E.G.R-17.8אטם לפלנש מים ל

S189069444.86בורג לתושבת ציר פסנתר

S18907282284.51גריל מרכזי לקבינה

S1890787947.93רשת לגריל מרכזי בקבינה

S1891107738.55מחזיק לארובת פילטר אויר

S1891237R780 10791.35פלטה לקורונה פניון

S1891239RB/R660 16821.76חצי בית סטיליטים

S1891377(T101) 10620.38חיישן סיבובים

S1891378 אחוריEBS7933.81 שסתום מודולטור כפול

S18915172724.471מסגרת לדלת תא כלים

S18915587.2דלק' מש/גומיה למדחס אויר

S1891671.84.76בולם גומי למסגרת גריל קדמי

S1891672.79.93בולם גומי למסגרת גריל קדמי

S1891759202אטם גומי

S1891760279.16אטם גומי

S1891761162.09אטם גומי

S1891774788.83אטם לאגן שמן מנוע

S1891865EGR 1932.9צינור

S1891993T-30 לגלגל אחורי ABS 717.79חיישן

S1892047.זויתי לגלגל אחורי ABS 1532.63חיישן

S1892048קידמ שמאל /לגלגל אחורABS1983.62 חיישן

S1892049.ישר לגלגל אחורי ABS 1847.35חיישן

S1892051אחו /זוית לגלגל קידA.B.S1687.29 חיישן

S1892052.שמאל לגלגל אחורי A.B.S 1446.79חיישן

S1892053אחורי /צד ימין קדמיABS2014.62 חיישן
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S1892054. אחרי ימני/קדמי  A.B.S 1736.91חיישן

S1892057.ישר גלגל אחורי A.B.S 1960.4חיישן

S1892058 שמאל לגלגל אחוריABS2550.16 סנסור

S1892059.ישר לגלגל אחורי A.B.S 3409.19חיישן

S1892062 אחורי ימניABS2016.13 חיישן

S1892064.קידמי ימין A.B.S 1546.66חיישן

S1892065.קידמי שמאלי.A.B.S 1968.47חיישן

S1892066.LH לגלגל אחורי E.B.S 1726.22חיישן

S1892067.לסרן אחורי מתרומם ABS 1832.21חיישן

S1892068סרן מתרומ +לסרן קידמיEBS1968.51 חיישן

S1892070.RH/LH גלגל קדמי ABS 2406.72חיישן

S1892277475.31צינור בין מסילה למרסס דלק

S1892278545.44צינור בין משאבת דלק למסילה

S1892389329.63צינור ניקוז מזגן

S1892781822.19צינור מים קשיח למקרר שמן ריטרד

S1892785PTO 764.71מכסה ל

S189279778.18גומייה

S1892896258.94בוקסה למייצב קבינה קידמי

S1893036.3320.4ציר לספויילר אחורי שמאלי

S1893046( 64.6שחור) מקומות3בית חיבורי חשמל 

S1893054359.43אטם ראש מנוע

S1893055318.98אטם ראש מנוע

S1893214. 498.64קיט מסנן ריטרדר

S1893294110.35מכסה מיכל שמן הגה

S1893324559.07ריליי פיקוד לכריות אויר שלדה

S1893485. 194.21בית+מצית סיגריות 

S18935601502.53שסתום בטחון למזגן

S1893977. 372.48חימום קבינה' צינור גומי למע

S1894041( 22זווית)בית חיבורי חשמל 

S1894289( 2663.63בודד)מיכל שמן הגה  

S18942908X4 3662.94מיכל שמן הגה

S1894326 69.45לי1000)צובר' לי1רכז נוזל קרור

S1894408( 30.91 יח8)בוקסה לקבינה

S18948321929.71מיכל עיבוי לרידיאטור אוטובוס

S18952691692.491נדנד פליטה

S1895493.124.08שייבה מתכת לשסתום לחץ דלק

S1895854(N UB) 3899.57מוט דחיף להגה אוטובוס

S1895859(K EB) 4082.22מוט דחיף להגה אוטובוס

S18959942.84בורג

S18960222298.66צינור למקרן שמן גיר

S1896025ZF 1437.28צינור קשיח לגיר

S189624910386.66מסגרת למצנן מים

S1896288 2631.47 אוטובוס5+4מיכל עיבוי יורו

S189636181.55בוקסה מחזיק צינור לחץ דלק

S1896605208.37אטם מכסה מנוע קידמי

S189669430.79גומייה למקרר שמן ריטרדר

S189712545.53טבעת צילינדר אופטיקרוז

S1897203( 291.25כללי).  ק'מתג לפנס קוז

S1897337.495.37מתאם נקבה לתפוח מוט דחיף הגה
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S1897337.495.37מתאם נקבה לתפוח מוט דחיף הגה

S189752733.4גומית הגנה

S1897708.216.41חבק אפור לוילון אחורי קבינה

S1897937311גומי)קירור מנוע' צינור מים למע

S189826526.43גומייה לחיישן חום שמן ריטרדר

S18982666.84גומיה לחיישן חום שמן

S18989415540.66תושבת למנוע מניפה

S18989562155.88צינור מתכת למנוע מניפה

S1898979. 1661.57אוריאה לברז מים' צינור בין מש

S1899081HPI 229.74קיט תושבת לצינור דלק

S189938097.27כיסוי גומי לשסתום בלם רגל

S1899517134.24גומית אטימה לצינור מיזוג

S1899526475.31צינור בין מסילה למרסס דלק

S1899632157.31גומי עוצר בקבינה

S1899843839.82מתג נעילת דיפרנציאל

S1900052905 520קיט מחזיר שמן לריטארדר

S1900125232.98אטם עליון לבית גלגל תנופה

S1900320.53.29עדשה למתג אור ערפל קדמי

S1900321.53.29עדשה למתג אור ערפל קדמי

S1900397866.54נורת קסנון לפנס ראשי

S1900501( 9748.58אינטרקולר)מצנן אויר 

S190063323.35מדבקת הדגשה לרשת גריל קדמי

S190063419.45מדבקת הדגשה לרשת גריל קדמי

S190063521.64מדבקת הדגשה לרשת גריל קדמי

S190063621.64מדבקת הדגשה לרשת גריל קדמי

S190063717.4מדבקה בגריל תחתון

S190063820.87מדבקה בגריל תחתון

S190063917.67מדבקה בגריל תחתון

S1900640.17.67מדבקה שחורה לגריל תחתון

S1900642'47.45פסי חיספוס נגד החלקה לגריל תח

S1900643'47.45פסי חיספוס נגד החלקה לגריל תח

S1900644'47.45פסי חיספוס נגד החלקה לגריל תח

S1900645'47.45פסי חיספוס נגד החלקה לגריל תח

S190124312.28קליפס נעילה לצינור לחץ שמן גיר

S190198840.07תושבת לצנרת משאבת הרמת קבינה

S190219847.51טבעת נעילה בפלנטרי

S1902328591.79ריליי למגבים

S19023561309.48מנעול ימני לגריל קדמי

S1903083789.26צינור גומי עליון למצנן מים

S1903240. EGR '2429.94חיישן לבוכנה מע

S1903413( 25.72כחולה)'  ממ4.10טבעת אבטחה 

S1903608.6X2 1817.2כרית אויר לסרנים אחוריים

S1903616 595.31 פינים5 מטר 20כבל למצלמה

S1903634E.G.R 2985.54בית לבוכנת+חיישן

S1903797H.L 507.56קיט גומיות לצילינדר

S1903798234.24קיט גומיות בוכנה לצילינדר מפעי

S1903894DC9 13 15738.99מחשב מנוע

S1904248864.78למיצב אחור (חצי ירח)גומי' תוש

S1904343.354.65מתג תאורת קבינה במשקוף דלת
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S1904564441.81צינור גומי למקרן שמן גיר

S1904565ZF 337.64צינור גמיש למקרן שמן גיר

S1905137H7 24V 292.94נורה ראשית

S190530260.56מיסב לציר מייצב קבינה

S1905375.4350.24שסתום בקרה לכריות אויר

S1905699608.16מיסב לטיימינג מנוע

S1905884. 215.31מצמד' נקבה לצינור מש/ניפל זכר

S1906558533.54צינור שימון טורבו

S19065901777.55תושבת גיר

S1906779680.92קיט שיפוץ לקליפר

S190696598.53מחזיק לאגזוז מניפולד

S1907531134.72אטם לבית מסנן צנטרפוגלי

S1907532456.82אטם למכסה טיימינג קדמי

S190753469.89אטם עליון לבית מקרר שמן מנוע

S1907617 33.31זווית) מגעים12בית חיבורי חשמל

S1907618 30.18זווית) מגעים16בית חיבורי חשמל

S1907767(300MM)215.88צינור גמיש למדחס אוויר

S1907845.530.45מחזיר שמן לגלגל אחורי

S1908330101.76אטם גומי בין צנרת החזרת שמן

S190834557.32גומיות למדחס מזגן

S190834660.99גומיות למדחס מזגן

S19085051543.26מגן כונס אוויר

S19089485 יורו ADR-74.15פיוז ל

S1909013430.65צינור למילוי אוויר

S1909014230.5ידית מנואלה למתקן גלגל רזרבי

S1909478923.21צינור שמן הגה לחץ גבוה

S1909935XPI 323.69צינור לקומפרסור אויר

S1910023EGR 558.18תושבת לשסתום

S1910456T-135 1788.06חיישן מד סיבובי מנוע

S1910511. 670.69חשמלית למתג התנעה' יח

S19106675591.32צינור קשיח עליון לאינטרקולר

S1910711 לגלגל דקמיA.B.S251.37 כיסוי לחיישן

S1910796EGR 371.53צינור מקשר למערכת קירור

S1910797490.81צינור מקשר

S19110322101.13פליטה' חיישן לחץ גזים הפוך במע

S1911809768.93מיסב סרן אחורי

S1911810.909.031מיסב חיצוני לגלגל אחורי

S1911811773.93קיד/מיסב לבית סטיליטים סרן אחו

S1911812904.38מיסב לבקקס

S1911813.811.95מיסב גדול לפלנטרי סרן אחורי

S1911814.903.37מיסב לפניון סרן אחורי קידמי

S1911816699.03מיסב לקינג פין

S1911817904.08קידמי/מיסב לציר ראשי סרן אחורי

S1912144377.53צינור מקשר צינור מים למדחס אוי

S1912157(NL) 980.41מגן שמש חיצוני מושלם

S1912168868.83מיזוג אויר' חגורה כפולה למע

S1912169806.51מיזוג אויר' חגורה כפולה למע

S19122051969.22מכסה למקרן שמן גיר

S1912465744.02מראה למדרכה
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S1912553H-25 54.37מחבר חשמלי

S1912554 69.97 כניסות3מחבר חשמלי

S1912759( 643.8נקבה)תפוח בוכנת הגה 

S1913093460.17צינור מים

S1913500.5+4 215.69מסנן למזגן יורו

S1913503.203מסנן מזגן

S1913743( 2384.61גיר אליסון)ידית הפעלת ריטרדר 

S1914149208.74צינור מים

S1914369.543.41מכסה למחשב פיקוד כריות אויר

S1914427459.58תפוח ימני למוט דחיף הגה

S19144610.25 991.02מיסב ראשי למנוע

S1914462(-0.50) 1618.5מיסב ראשי

S1914913.518צמת חשמל לשליטה ברדיו

S1914962447.47בורג חף

S1914963PTO 449.79גוזון לבית

S1914969P.T.O 640 719.6מיסב  ל

S191497079.44טבעת אבטחה

S191497179.44טבעת אבטחה

S1914974138.09גומיה

S1914975133.94גומיה

S1914981318.43צינור למדיד שמן מנוע

S1914982558.68מדיד שמן מנוע

S1915256.1255.66תושבת שמאלית לפגוש קדמי

S19152571381.24תושבת ימין למגן קדמי

S19155501511.81צינור

S191588064.87גומייה

S1916151200.16צינור מים זויתי לקירור ריטרדר

S191640014.06מים' מע' אטם לפלנג

S1916620GR900 910.98טרמוסטט

S1916864.741.93מראת מדרכה מעל הדלת

S1916866. 819.22מראה קטנה חזיתית

S19171011791650  2364.62קיים) 08צילינדר למנוע

S19171024 יורו DT12 1880.96סליב מנוע

S1917386.99.24צינור גומי למקרר שמן ריטרדר

S1917514420.1112.74שסתום עודפים למסילת דלק

S1917532EGR 116.93בנד

S1917792114.31גומיה למשאבת דלק

S191794922151צינור שמן

S191834556.87מכסה למיכל אוראה

S191892469.46עליון בלוק מנוע' אטם למכ

S1918952903.75צינור מים

S1919065.1235.6תפוח למוט ידית הילוכים

S1919398 149.6מ' מ0.8 (מצערת אויר )דיסקת

S19196091049.94יוק לנדנד שסתום מנוע

S1919690. 4830.86 ליטר16מכסה למקרר שמן מנוע 

S191971514154.9שמשה קדמית לאוטובוס

S1919754( 12225.53גדולה)שמשה צד שמאל ראשונה 

S19197558611.5שמשה צד שמאל אחרונה

S1919858( 12225.53גדולה)שמשה צד ימין ראשונה 
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S1919864( זוג)לכנף אחורית   V8 1257.81סמל

S1919868TOPLINE 1816.35כיסוי ניקל לפס תאורה

S1919872716.24זוג-כיסוי ניקל לידית פתיחת דלת

S19199329637.64שמשה אחורית לאוטובוס

S1919941.86.62גומיה למדחס אויר

S192012974.71מתז מים לשמשה

S1920145( 604.18עודפים)שסתום פורק לחץ אויר 

S1920231306.62מזגן+אלטרנ+רצועה למנוע

S192024922306.09משאבת מניפה לאוטובוס

S1920533' 1323.5אח/'מיקרו סוויץ לבקרת דלת קד

S1920541( 445.17יש במוסך )מיקרוסוויטש אוטובוס

S1920677.STD 246.81ספייסר לקרנק מנוע

S19208242370בולם זעזועים קדמי לאוטובוס

S1920825(SOFT) 2221.88בולם זעזועים לסרן קידמי

S19211603353.84מחזיק בולם זעזועים

S19211961587.52סעפת פליטה ימין עליונה

S19212001416.15סעפת פליטה ימין תחתונה

S19212021259.47צינור אגזוז ימין אחורי

S19212041259.47צינור אגזוז שמאל עליון

S19212051259.47צינור אגזוז שמאל תחתון

S19212101800.35סעפת פליטה שמאל תחתונה

S19212111726.29סעפת פליטה שמאל עליונה

S19212684.83סוף כבל חשמלי נקבה שטוח

S19212845 5961.81מעבה מזגן ליורו

S1921303D9 D13 XPI 8386.03ראש מנוע

S1921449.1000.65קיט נעילת צידוד גלגל הגה

S1921450.1344.12קיט לשונית לצידוד גלגל הגה

S1921466.45.13צינורית הברגה למסנן שמן סרנים

S19219721684תושבת תיבת הילוכים

S1922024.5677.34מצנן שמן גיר

S1922448V8 290.68סקניה+מגן בוץ אחורי שמאלי

S1922449V8  290.68סקניה+ מגן בוץ אחורי ימין

S1922472.5428.85צינור קשיח לאינטרקולר

S192251710ממ X50 63.53מרכזית טורבו/בורג לסעפ

S192251910 ממ טורבוX100 '39.41בורג ראש פלנג

S192261561.62תפס/בנד

S19231231117.65צינור ממצוף מיכל אוריאה למשאבה

S1923152. 1419.87שמאלית לפגוש קידמי' תוש

S1923153. 1419.871ימנית לפגוש קידמי' תוש

S1923312L2630 10PK '832.62רצועה למנוע תע

S1923314L2720 10PK '832.62רצועה למנוע תע

S19233984722.72מצוף למיכל אוריאה

S19233994048.05מצוף  אוריאה

S1923409.56.47בורג לתושבת מדחס מזגן

S19235854 1721.36צינור שמן ריטרדר סדרה

S19236451084.97כרית אויר קידמית מושלמת לקבינה

S1923649697.92בולם זעזועים

S1923724' 50.25 מק8שקע (שחור)בית חיבורי חשמל

S1923742R2010 3201.71פינת פגוש שמאל
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S1923743R2010 3201.71פינת פגוש ימין

S1924325(3.67) RBP735 23204.13קרונה פיניון

S19244591023.16שמן לתיבת הגה' צינור לחץ ממשאב

S1925293(' 1718.83 יח2) 905טבעת סינכרון פלנטרי

S19253401393.77מנעול שמאל לגריל קידמי

S19253411393.77מנעול ימין לגריל קידמי

S192543366.97מחזיר שמן לציר נעילת דיפרנציאל

S1925484115.21תפס לכנף

S1925549142.63גומיה למשאבת שמן הגה

S1925597353.41מוביל לשסתום פליטה ויניקה

S1926077(RH+LH) 777.82כבל משולב לפתיחת גריל

S1926079. 969.78 צדדים2כבל משולב לפתיחת גריל 

S1926101 3134.24 ליטר16בוכנת בלמנוע

S1926175' ממ8 X40  '9.01בורג ראש פלנג

S19262567.5 LOW 5366.56קונוס נגדי פלנטרי

S19262577.5 HIGH 3893.88קונוס נגדי פלנטרי

S192634513.93מים בבלק מנוע/מכ+בורג לאגן שמן

S1926638214.28בית חיבורי חשמל למחשב אוריאה

S1926740609.49שמן הגה' צינור מתכת למש

S19268155240806 9660.43ציר ימין  אחורי מ

S19268165240806 10239.9 משלדה835אקס -ציר לבק

S192682748.74סליב

S1926829. 547.61לסטיליטים (נחושת)שייבה מרווח 

S19268323.81:1 9653.31גלגל שינים לציר אחורי

S1926895385.11אטם למיכסה צד לבלוק

S1926987158.55כיסוי למתיז מים פנס שמאל

S1926988252.09כיסוי מתיז מים לפנס ימין

S19269901282.09כיסוי עליון לפנס עם מתז מים

S19278294-5 1206.71משאבת מצמד עליונה   יורו

S19281271333.54מכסה צד לבלוק מנוע

S1928397174.28בנד לצינור אינטרקולר

S19285462197.56צינור זווית לסעפת יניקה

S1928696.82דלק' קפיץ לשסתום מש

S19287623200.32סעפת פליטה שמאלית למנוע

S1928763.3200.32סעפת פליטה ימנית למנוע

S1929900 960.85מ' מ50בנד הידוק למוט קישור

S19299088.92כבל/קצה חוט

S1930014( 23.47ישר) מגעים7,8בית חיבורי חשמל 

S1930294649.63אינדיקטור למסנן אויר

S19306491599.241עוצר דלת

S1930743.322.53צינור מים תחתון למצנן מים

S1930794V-8 1342.69רשת לגריל עליון

S1930800V-8 1490.95רשת לגריל מרכזי

S1930811V-8 1046.09רשת גריל תחתון

S1930812V-8 1046.09רשת גריל תחתון

S1930822426.07רשת פינה שמאלית לגריל עליון

S1930823426.07רשת פינה ימנית לגריל עליון

S1930824720.78רשת עליונה לגריל קידמי

S1930889660.37תושבת למקרר שמן מנוע
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S1930934.5074.29גריל קידמי עליון

S19310401198.71מסנן אויר פנימי

S1931042.875.98מסנן אויר חיצוני

S1931043.356.05מסנן אויר פנימי

S19311411667.85פולי רצועות מנוע

S1931197(+) 164.31מכסה למיכל שמן קירור מניפה

S1931198880.03צינור שמן

S1931321. 695.19למנוע מניפה' צינור לחץ בין מש

S19313241517.47צינור שמן למנוע קירור מניפה

S19313804401.41צמת חשמל למערכת אוריאה

S19315516021.85קפיץ עלה

S1931942 לגריל תחתון קדמיR-500811.56 סמל

S1932375269.23אטם תחתון למזרק אוריאה

S1932820.69.67קיט גומיות למרסס דלק מנוע

S19345582197.59מכסה לבית מסנן אוויר

S1935422PK10  550.17 ממ2220רצועה  למנוע

S1935422PK10  550.17 ממ2220רצועה  למנוע

S1935423PK10  515.88אלטרנטור+רצועה למזגן

S1935423PK10  515.88אלטרנטור+רצועה למזגן

S1935784' 6544.25קד/'ש לדיפרנציאל סרן אח'גג

S1936071(4.88) R660 15231.47קורונה פניון

S19363531923.85תושבת צינור אינטרקולר

S1936474185.78צינור מים

S19364803147.46צינור עליון לאינטרקולר

S19365014611.96מ' מ647הגה .חיישן זרימת שמן לת

S1936674(SE) 1443.05בית לפנס ראשי שמאל

S1936675(SE) 1776.05בית פנס ימין ראשי

S1937927  בחזית הרכבSCAN368.66 סמל

S193814956.42 מק4)בית חיבורי חשמל נקבה ירוק

S1938531536.49צינור מים

S19392293.49ניט שטוח לפס ניקל בחצאית צד

S19399871460.78צינור למזרק אוריאה בדוד עמם

S1940000( 272.21ספליטר)בוכנה לציר חצאיים 

S1940115696.53קיט מיסב ראשי מושלם

S19402571133.15תושבת למיכל אויר

S19406371954.14מותחן למנוע תעשייתי

S19406382527.29מותח רצועה למנוע

S1940647L2630 10PK '915.88רצועה למנוע תע

S1940651L1650 10PK '586.8רצועה למנוע תע

S19415154.83סופית למחבר חשמלי

S19420755106.251מוט רדיוס לסרן אחורי

S1942650. 2432.52ס' כ520סעפת דלק למנוע 

S1942652741.37דלק ולמצנן מחשב מנו' צינור למש

S194269217.74גומייה

S19428271842.72כונס אוויר למאורר מנוע

S19428526 604.12אטם אגן שמן יורו

S1942899. 4451.57ראשי(בלם)שסתום דריכה 

S1943011. 3598.63אוטובוס (דריכה)שסתום בלם רגל 

S19430602809.19הגה' צינור ממיכל שמן הגה למש
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S1943267P 896.98בולם זעזועים קדמי קבינה

S1943496. 1052.21שמן מניפה' גומיה למש

S1943527.E.G.R  408.59לבוכנת'  ממ8תפוח

S1943567244.67צינור גומי למקרר ריטרדר

S1943668.E-32  11050מחשב תאורה

S1943845402.91מוט מרים שסתום

S1943985PC 1243.24גריל מרכזי לקבינה

S1944092( 21.53ישר) מגעים 2בית חיבורי חשמל 

S1944588OS 0.16 252.75טבעת מרווח למיסב ראשי

S19447450.43טבעת אבטחה למיסב פולי רצועות מ

S1945133187.26מים' צינור גומי למער

S194522318 מ'מ X22 113.19ניפל זכר

S1945287 586.88 מגעים2בית חיבורי חשמל עגול

S1945525CP9 EGR 1155.67צינור יציאה ממקרן

S19459655340.77מקרר שמן מנוע

S19460571261.69טבעת החלקה לציר ראשי סרן אחורי

S1946125V 53.72גומיה לסעפת דלק מנוע

S1946416( 1833.97חלון נהג)שמשה מרכזית צד שמאל 

S1946541.למראה קטנה עליונה LH 384.33זרוע

S1946542' 461.2מחוזקת למראה קטנה על' זרוע ימ

S1946923947.93כיסוי בבית מדרגה שמאל

S1946924789.95פנל כיסוי בין מדרגות צד ימין

S1947545' 143.26מ שמ' מ185מגן בוץ לגלגל קדמי 

S1947546143.26ימני גלגל קדמ/מגן בוץ לכנף אחו

S1947547245X200  135.15קצר (שעיר)מגן בוץ

S1947548313.71מגן בוץ תחתון לגלגל קדמי ימני

S1947549313.71מגן בוץ תחתון לגלגל קדמי שמאלי

S1947550313.71מגן בוץ ימני

S1947552304.15גלגל קד' מגן בוץ תחתון לכנף ימ

S1947558231.62מגן בוץ קצר לכנף אחורי אחורי

S1947560296.62מגן בוץ

S1947626224.38מתג ניקוי מסנן חלקיקים

S194801875.94בית חיבורי חשמל

S1948185881.06זרוע לדלת תא מטען

S1948193 191.53מ' מ190בורג לבלוק מנוע

S19481951185.54שסתום דלת מטען אוטובוס

S1948241484.03פנס ערפל אחורי שמאלי

S1948302983.79חיישן לחץ דלק בשסתום

S1948378TYPE 24 2385.55מגבר בלם קדמי ימני

S1948379( 1737.31בוסטר)מגבר בלם קדמי שמאלי 

S1948381TYPE 24 ( 1578.38בוסטר)מגבר בלם קדמי

S1948846EGR 113.931צינור גומי למערכת קירור

S194901313 XPI 2100.78מיכל עיבוי למנוע

S194916(0.25) 120.07אקס-דיסקית לבק

S1949331D13 139.52גומיה למסנן דלק

S1949426 161.76 ממ22ניפל זכר

S1949664 לקירור ראשי מנועLH661.56 צינור מים

S194982711916.27אינטרקולר

S194999P.T.0 - 5998.79ל' פלנג
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S197800.129.28גומיה לשימוש כללי

S19994868.65קונקטור לכבל חשמלי

S1999501.99פין לקונקטור שקע חשמלי

S2000089190.69לשסתום כרית אויר קדמי/מוט תפוח

S2000090160.92מוט תפוחים לשסתום כריות

S2000091124.05מוט כוון לשסתום כרית אויר

S2000100GRSO/905 5790.61בית לפלנטרי

S2000245 24.24 מגעים12קליפס נעילה לבית

S2000247 236 מקומות אפור12בית חיבורי חשמל

S2000391717.74מפסק זרם ראשי

S20007701594.21שמן מנוע' צינור למש

S200084089.36צינור למערכת קירור מנוע

S2001115 19.19 מגעים2קליפס נעילה לבית

S2001126422.81ניפל לסעפת גזים מנוע

S2001144( 571.07ערומה)בית מראה שמאלית קדמית 

S2001149571.07בית מראה ימין קדמית ערומה

S200122837.12טבעת אטימה לפקק ריקון שמן

S2001285787.97מחזיר אור אחורי

S2001351296.35תושבת לצופר

S2001385230.85מכסה למחשב מרחק קדמי

S20014811067.12מכסה למקרר שמן מנוע

S200163354.57מסמרה

S20017917441מזרק אוראה

S2002043 24.35 מגעים16קליפס נעילה לבית

S200266148.19בורג הידוק לאגן שמן מנוע

S2002705 498.96בקאקס+ מסנן שמן גיר

S2002787KB500 10424.12מחשב בלמים

S20028371903.06שסתום לחץ דלק למסילה משותפת

S2002952149.35בורג לכפה מיסב ראשי

S2003505(2 מסננים) XPI 625.27קיט מסנני דלק

S2004716991.03צינור מים לקירור טורבו

S2005043865.78רצועה למזגן לאוטובוס

S20051336 938.34רצועה למזגן אוטובוס  יורו

S2005134764.06רצועת מזגן

S2005252386.65צינור עודפי מים מראש מנוע

S2005308CR-19 5268.15פגוש מרכזי מושלם

S20053092109.22רשת מרכזית לפגוש קדמי

S2005310761.28רשת שמאל לפגוש אמצעי

S2005311761.28רשת ימין לפגוש אמצעי

S2006171(500) DC16 04 16958.26מחשב מנוע

S2006261.5587.19צמת חשמל לחיישני מנוע

S2006529אופטיקר)HI-LOW'  11.57ל יח(שחור)פקק

S2006530.גיר ידני HI-LOW ' 7.961ליח(לבן)פקק

S2006697435.52צינור מים לאוטובוס

S20072788X4 5261.98מוט דחיף להגה

S20072796013.69מוט דחיף לזרוע פיטמן

S20072853335.92מוט דחיף

S2007310869.51צינור שמן מהמשאבה לתיבת הגה

S2007319955.42רשת נגד חרקים לגריל עליון



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S2007320955.42רשת נגד חרקים לגריל עליון

S2007618. 949.86אטם לבלוק+פלנש מים אחורי

S200822712.69שרוול מרווח לבורג ריטרדר

S2008228.58.66גוזון לבית ריטרדר אחורי

S2008345499.62תושבת לשסתום פליטה

S2008861(DE) CP 4045.11מסגרת לגריל קדמי

S2008970138.72בורג לגלגל שיניים מדחס אוויר

S2009819.LH אחורי(S) 1992.81מכוון בלם

S2010515569.88קירור' צינור מים למער

S2010937( 105.71מאורר)שמן מניפה ' גומיה למש

S20109381802.94בית מקרן שמן מנוע

S201217469.8אטם

S2012432340.09תושבת לאינטרקולר מנוע

S2012563359.46תפס לצנרת מיזוג אוויר

S2012969287.49סליב פנימי לריטרדר

S2012970258.94שסתום לריטרדר

S2013337.E.G.R 205.1צינור גומי למקרר

S2013855( 1251.53אגזוז)ואחורית ' סעפת פליטה קד

S201421778.83מכסה לסליב ריטרדר

S2014266.818שסתום יניקה לריטרדר

S20143894668.1מעבה מזגן

S2014988683.82שטיח גומי צד שמאל לקבינה

S2015874678.36צינור מים

S2015940864.03צינור מילוי שמן

S20159925-14.93מכסה גלגלת לאוטובוס יורו

S201658339.94דלק' אטם גומי למסילה מע

S2016618( 16.32דלק)גומיה בייגל למסילה משותפת

S20166956305.21גלגל שיניים למדחס אוויר

S2016831247.43תותב לאגן שמן

S2018695155.1צינור מים למערכת קירור גיר

S2019151269.62צינור מים

S2019797. 33.82מצמד ממוחשבת' תושבת למש

S2020285 28.53 פינים6בית חיבור חשמל

S2020465963.57צינור מים מושלם לראש מדחס אויר

S2020466963.57צינור מים מושלם לראש מדחס אויר

S2020798 לקירור ראשי מנועRH578.87 צינור מים

S2020902( 202.01אוטובוס)מדיד למיכל שמן מניפה

S2021084(V17) 4651.57שסתום בלוק

S2021085. E.G.R '4604.62שסתום בלוק למע

S2021086.EGR ' 6686.24מע-שסתום בלוק ל

S2021087.12 DC למנוע EGR '6756.63שסתום למע

S20222572481.96גלגל שיניים למדחס אויר

S20222593264.46גלגל שיניים למדחס אויר

S2022464R520 680.851סמל לגריל דגם

S2022920804.63נורת קסנון

S2022971.955.42רשת נגד חרקים לגריל עליון

S2023307154.79במקום מצוף)מכסה קבוע למיכל דלק

S20234911153.69הג.צינור לחץ ממשאבת שמן הגה לת

S2023570106.66לחץ דלק לבית מסנן' צינור ממש
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S2023668.896.98בולם זעזועים קדמי ערום לקבינה

S202378014485.89אגן שמן

S2023786315.97פנס רוחב

S2024281(IB) 1367.88כרית אויר קדמית אוטובוס

S2024282(EB) 1518.67כרית אויר קדמית אוטובוס

S2024290(UB) 1367.88אוטובוס' כרית אוויר אח

S2024291(+)N94 1624.36לאוטובוס' כרית אוויר אח

S2024377.XPI 1841.47דלק לחץ גבוהה' שסתום למש

S2024377.XPI 1841.47דלק לחץ גבוהה' שסתום למש

S2024726410.02רצועה למנוע

S20250801496.19שסתום למשאבת דלק

S202560236.24בורג

S202560312 מ'מ X40 12.76בורג ראש משושה

S20257392205.19מפסק זרם ראשי לאוטובוס

S202575755.89גומיה לבית חצאים

S2026130148.15שימס לציר כניסה לפלנטארי

S20262451035צינור גומי למייבש אויר

S2026285 בדלת שמאלV8891.01 סמל

S2026443109.57בורג הלן

S2026620940.19בית פנס אחורי שמאל

S2027555636.85עדשה לפנס אחורי ימני

S202755742.72תפס לפנס אחורי

S20276369217.71מסגרת לאגן שמן מנוע

S2027779.מגרסה DC/9-389A 19856.54מחשב מנוע

S20280473486.22צינור מיזוג ממדחס למייבש אוויר

S20280483294.98צינור מיזוג ממדחס למעבה מזגן

S2028511.260.51ידית פנימית לפתיחת דלת שמאל

S2028512260.51ידית פנימית לפתיחת דלת ימין

S2028644905 3581.21ש לתיבת הילוכים'גג

S20286772444.33ש לציר הילוך ישיר'גג

S20286866121.39ש לציר הילוך אחורי'גג

S20286875740.9ש לציר קונטרה'גג

S2029183.EBS 8388.34מחשב בקרת בלמים

S20297971293.4אוטומט איתות

S2029821(P) KB250 S7 D13/06 11347.35מחשב מנוע

S20303932066.94צינור שמן הגה

S2030448633.21מגן בוץ

S203065042.43גומיית אטימה לצינור מיזוג אויר

S203072347.15דוד עמם' צינור מרווח לגומי תוש

S2030761103.12צינור דלק

S2030763115.68שייבה רחבה לתושבת גומי דוד עמם

S2031033142.75גומיה לצילינדר מנוע

S20312271673.03בולם זעזועים לסרן אחורי

S20313921798.5תושבת לחיישן מרחק

S20313931618.651תושבת למחשב קירבה

S2031798.1216.21מגן שמש לחלון דלת שמאל

S2031866CP-16 638.04בולם גז לגריל קדמי

S2031868.440.73בולם גז להרמת גריל קידמי

S2031872490.8בולם גז להרמת גריל קדמי גדול



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S2031995.1043.13בית פנס אחורי ימני

S20328236 926.71שסתום פליטה יורו

S20333772729.94צינור למשאבת אוריאה

S20338562008.35צינור פליטה

S20346211262.16מזרק אוריאה

S2034848.' 105.94ממ16ניפל חיבור מהיר 

S20348538351.85ש בתיבת הילוכים'גג

S20348573564.68ש לציר פלנטרי'גג

S2035104( 234.32לבן)פנס לד למגן שמש חיצוני 

S2035105' 372.6אורנג)פנס לד למגן שמש חיצוני 

S20352753783.57מנוע למגבי שמשה לאוטובוס

S2035291205.21טבעת אטימה לטורבו

S20355024273.43מיכל שמן הגה

S2035611.7909.69מאורר מושלם למנוע

S2035612D13 10169.6מצמד+מאורר מנוע מושלם

S2036617306.97צינור מים מגומי

S2037694.310.19מיקרופון לדש בורט עליון

S2037960869.04אוגר שמן גיר

S2038095637.31לשונית נעילה לדלת יציאת חרום

S20382192645.4שסתום ריליי

S2038535165.91מחזיר אור לריפוד דלת שמאל

S20386381626.47צינור מים משולב למיכל עיבוי

S20386391807.6צינור ראשי למיכל עיבוי

S20386401528.75צינור מים משולב למיכל עיבוי

S2038653( 964.57סולונויד)אויר /שסתום חשמלי

S2038655903.65אויר' חשמל למער/שסתום אויר

S2039036T121 759.26אויר מגודש/'חיישן טמפ

S2039159(עד שלדה) XENON 4344.49פנס ראשי שמאל

S2039160(עד שלדה) XENON 4453.82פנס ראשי ימין

S2039252133.47תושבת מחזיק סעפת

S20392668 מ'מ X16 36.41בורג לסעפת פליטה

S2039490313.27פנס רקע בדלת

S20398441478.53תושבת למיכל שמן הגה

S2039874405.16צינור מים בית טרמוסטט לריטרדר

S2040244'3194.21ידית הפעל ריטרדר ואפטי

S2040258614.99טבעת לשסתום פליטה

S20403381087.94צינור

S2040812213.65תושבת לצינור שמן

S2041549EGR 231.55צינור ל

S204260111787.47גלגל שיניים לסטליטים

S2042940.40.57שייבה נחושת למרסס דלק

S204304588.12צינור מים

S2043632855.91פין לוו גרירה קדמי

S20436763844.24צינור קשיח תחתון למצנן מים

S20441122688.15קליפת גג קדמית לקבינה

S20441134788.751קליפת גג עליונה חיצונית חזית ק

S20441338521.88קליפת גג שמאלית לקבינה

S2044134.9468.76קליפת גג ימנית לקבינה

S20443371119.07צינור עודפי מים לראש מנוע



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S204506010443.59קיר חיצוני אחורי לקבינה

S20451071712.59שמאל+עוצר דלת ימין

S20453009692.03דופן חיצונית ימנית לקבינה

S20453092573.76דופן שמאל אחורית תחתונה

S20453102573.76דופן ימין אחורית תחתונה

S2045323.2548.15דופן שמאל אחורית תחתונה

S2045324.2831.28דופן ימנית אחורית תחתונה

S2045412.E.G.R '287.13צינור אויר לסעפ

S2045756309.72צינור מים למקרר שמן ריטרדר

S204646975.59נגדי למנעול

S2047482958.18גל זיזים' פלנג

S2048009.273.41גומי אטימה אנכי לדלת שמאל

S2048010.273.41גומי אטימה אנכי לדלת ימין

S204885288.6ניפל

S2049019.'8 ממ X ' 75.22 ממ10ניפל זכר 

S204932631.65בורג

S2049355511.88צינור לחץ דלק למסילה משותפת

S2050546862.17נשם מנוע' צינור מתכת למער

S2050592M6*20 16.29בורג

S205075750.38בנד לצינור גומי אוריאה

S2052007P94 7944.09מאורר מנוע

S20520321065.72צינור שמן למניפה אוטובוס

S2052103393.82שמאל בבית מדרגה/פנס איתות ימין

S2052117112.47מחזיר אור לבית מדרגה

S2052119 136.77לחצאית (לד)פנס רוחב

S205227710PK  915.88ממ2974רצועה מנוע תעשיתי

S2052280105.71גומיה

S2052855470.53מכסה בית מסנן סולר

S20530645646.91פגוש אחורי אמצעי לאוטובוס

S20531634149.48מנגנון הרמת שמשה דלת שמאל

S20531644138.03מנגנון הרמת שמשה דלת שמאל

S20531654149.48מנגנון הרמת שמשה דלת ימין

S20531664138.03מנגנון הרמת שמשה דלת ימין

S20531761320.53מסילה עליונה לשמשת דלת שמאל

S20535641320.53מסילה עליונה לשמשת דלת ימין

S205368042.65ניפל לצינור

S2053779904.99זרוע ימני למגב שמשה

S2053850223.83פתח איוורור מזגן

S20544881737.99אקס-בית למחזיר שמן בק

S2054580.. 4047.09אחים/'לכנף גלגל אח' תושבת ימ

S20545843679.18מחזיק כנף צד ימין

S20551381981.04דוושת דלק

S2055220475.18מיסב לפולי כפול

S20552741396.55פלטת מגן

S2055779898.72זרוע למראה חזית

S2055782394.85תושבת למגן שמש חיצוני

S2055933.7554.281בית ריטרדר אחורי

S20559721757.14כונס אויר ימני לקבינה

S20559731664.65כונס אויר שמאלי לקבינה



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S2056010567.34מנוע לפתיחת תריס איורור

S2056799181.09ו'בורג בנג

S2057311.ZDF 496.67צינור גומי למקרר שמן גיר

S2057317.ZDF 337צינור גומי למקרר שמן גיר

S2057586211מחזיר שמן חיצוני לגלגל אחורי

S2057631.633.88ידית צידוד מגן שמש חיצוני

S20578321124.85לאינטרקולר (שחור)צינור גומי

S2057833 1128.23לאינטרקולר (שחור)צינור גמיש

S2057893  400.04ל16(מסנן שמן וגומיה)קיט

S20579493755.69למצנן מים(זבובים)רשת מגן

S2057999 3051.78 לבלמים9.3מייבש אויר

S20580226182.18צינור מושלם ממשאבה למזרק אוריא

S20580236182.18צינור מושלם ממשאבה למזרק אוריא

S2058210M16X1.5 102.32ניפל

S205821812ממ X22X1.5 114.66ניפל ישר מחבר מהיר

S205822489.43ניפל אוויר חיבור מהיר

S2058225' 91.84 ממ22ניפל אויר חיבור מהיר 

S2058226112.18יוניט

S2058227'22 ממX1.5  56.56ניפל אוויר זכר

S2058355.P.T.O 666.55מחזיר שמן לציר

S2058379.P.V.C  47.99לצינור'  ממ6עין פנימית

S2058382. 71.78מחבר מהיר'  ממ8עין פנימית 

S2058383.'12 ממX1.5 100.96עין פנימית נקבה

S2058384PVC 141.1מ לצינור' מ12' עין פנ

S205838572.49ניפל

S2058391' 51.31 ממ6 לעין פמימית 90ניפל זוית 

S2058392 96.18 מעלות90ניפל זווית

S2058394 79.22מ' מ8'  לעין פנ90ניפל זוית

S2058395 160.85מ' מ12'  לעין פנ90ניפל זוית

S2058417 78.41מ' מ12'  לעין פנ45ניפל זוית

S205841812* 41.24 מעלות לעין45ניפל זוית 1.5

S2058433 95.69מ'מ- 8 ל90ניפל אוויר זווית

S205843412 מ'מ X1.5(90 69.63זוית)ניפל אוויר

S2058435.'3  ממ6דרך נקבה לעין  F 69.71ניפל

S2058436.'3  ממ8דרך נקבה פנימי  F 137.13ניפל

S2058437.'3  ממ14דרך נקבה פנימי  F 55.16ניפל

S2058439(16 פלסטיק)' ממ  T 101.26ניפל נקבה

S2058720מ ' מ12' נקבה לעין פנY101.76 ניפל

S2058722 155.1מ' מ12'  כנ3ניפל אוויר

S2058723 146מ' מ16 כניסות 3ניפל אוויר

S2058724 178.03 חיבורים מהיר4ניפל פלסטיק

S2058725 168.9 חיבור מהיר4ניפל פלסטיק

S2058726. 165.31 דרך נקבה פלסטיק4ניפל 

S205872875.01שסתום ביקורת לחץ אוויר

S2058768( 146.99חיבור מהיר)ניפל מעבר זכר 

S2058770 122.66מ' מ8ניפל מעבר חיבור מהיר

S2058773( 80.96חיבור מהיר)ניפל מעבר נקבה 

S2058780 15.341מ' מ8טבעת נעילה לניפל אוויר

S205878211.49טבעת נעילה לניפל אוויר



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S205878322.38טבעת הידוק לניפל אויר

S205878416.51טבעת נעילה

S2058785 64.94מ' מ16טבעת נעילה לניפל אוויר

S205878712 ממX1.6 75.35ניפל ישר

S2058788132.37ניפל אוויר מעבר

S205968477.09צינור גומי למצנן

S2059685485.21צינור גומי עליון למצנן מים

S2059778225.53מסנן שמן מנוע

S205985514X70 120.93בורג

S2059884.7881.04משאבת הזנת דלק

S2059955565אטם למנוע חשמלי לטורבו

S206047620.44טבעת גומי

S2060706' 448.37 ל16צינור קשיח למערכת דלק 

S2060883905 - 4887.25מצנן שמן גיר

S2060884GRSO 905R 3216.38מצנן שמן גיר

S20608852111.01צינור לחץ למצנן שמן גיר

S20608862111.01צינור לחץ למצנן שמן גיר

S20608881038.5קרור שמן ג' צינור לחץ גמיש למע

S20608891038.5קרור שמן ג' צינור לחץ גמיש למע

S206095747.93זרוע לחיישן גובה כריות סרנים

S2061315143.56מגן נגד התזת אוריאה ממיכל

S2061867.1689.37תושבת לפולי מותח רצועת מנוע

S20625961220.78כונס מאורר

S20626999343.14מראה שמאל מושלמת לאוטובוס

S20627009343.14מראה ימין מושלמת לאוטובוס

S206326617.5פין לקופלונג דיסק לגיר

S2064011 לקפיץ פרבוליU676.06 בורג

S2064207GR 905R 4198.01סינכרון פלנטרי

S2064249586.24מים' צינור גומי למער

S2064774.RH 296.12כבל לחיישן עובי דיסק בלם

S2064775 קדLH241.03בלם/ כבל לחיישן עובי דיסק

S20648554025.66משאבת שמן הגה

S2064856(+)(22DM-150 BAR) 4667.43משאבת הגה

S2065276568.93צינור מים למקרר שמן ריטרדר

S20654732422.29פולי רצועות מנוע

S2066068311.51צינור זוית לניקוז מסנן אויר

S2066837534.29תושבת לעמוד מגן מיכל אוריאה

S206718016361.93דלק לחץ גבוה מנוע' ניפל למשא

S20676021602.15שמן מנוע' צינור למש

S20676234673.54משלב לפלנטרי

S2068240503.97צינור מים

S2068433 16545.53שמאל (קמשפט)גל זיזים

S2069552143.52טבעת גומי מתאם לצינור אויר

S20696941460.96צינור משולב לבית מסנן שמן גיר

S20697011278.32צינור משולב לבית מסנן שמן גיר

S2069921EGR 94.44תושבת לצינור

S2071088145.71גומייה לסליב מנוע

S2071423400.63פינים לספויילר גג צד שמאל' תוש

S2071812554.281צינור שמן למדחס מזגן



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S2072977D9/13 EGR21731.43מקרן גזים ל

S20743183801.61סעפת פליטה מרכזית למנוע

S2074518556.82חיישן התראה למסנן אויר סתום

S2074537655.66מכסה לטרמוסטט

S207454030.6גומיה לבית טרמוסטט

S20746006 20476.58מקרר גזים יורו

S2075856E.G.R)419.6צינור סיליקון למקרן גזים

S2076165ZF 4658.24צמת חשמל לחיישני גיר

S20762644860.86מנוע להרמת שמשה דלת שמאל

S20762654860.86מנוע להרמת שמשה דלת ימין

S20764771240.82מיסב כדורי צר

S2076507153.9מכסה למחשב קירבה בחזית

S2076573.1402.94צינור מים שרשורי לקירור

S2076574.1171.67צינור מים לקירור ראשי מנוע

S20768292728.62מכוון בלם צד שמאל

S20768302728.62מכוון בלם צד ימין

S2077503100.71דיסקית מרווח

S2077789P.V.C 44.74ניפל זכר לצינור

S2077837259.26ריליי

S2077888744.37נשם לבית מסנני דלק

S20779263650.51פינת פגוש שמאל

S20779284894.47פנל פגוש אמצעי

S2077975APS 1238.01קיט שיפוץ למייבש

S2078131269.26צינור גמיש לראש מנוע

S2078133393.82צינור מים לניקוז ראשי מנוע

S20781351907.93צינור עודפי מים בראש מנוע

S20781381346.43צינור עודפי מים

S20782451964מחזיק מותח רצועה

S2079220 ניקל בחזיתSCANIA1193.32 מילה

S2079638( 161.28עומד)תושבת ימנית לספויילר 

S2079639611.88וימין/לספויילר גג צד שמאל' תוש

S20797331470.29תושבת מבודדת רטט של מדחס מזגן

S20798662421.05פולי רצועת דחסן

S2079895.5782.62צינור פליטה לדוד עמם

S20806802786.76מתקן לגלגל רזרבי

S2080689536.29פנס ערפל קדמי ימני

S20808071749.79טבעת מגעים לצופר

S2081558(STREAMLINE)1219.42פנס שמאלי במגן שמש

S2081559(STREAMLINE) 1219.42פנס ימני במגן שמש

S2081810130.12צינור גומי לקירור טורבו

S2082173( 860.86לד)פנס בלם אחורי עליון 

S2082512664.54לכרית אויר אחורית/תחת' תוש

S2082638215.44סד עצירה

S20826551017.23בית טרמוסטט מנוע

S2082755.24 -נעילה עצמיתX1.5 27.99אום כתר

S208276812964.9מחשב קורדינאטור

S20830741820.1צינור שמן למקרר שמן תיבת הילוכ

S2083075.1968.43צינור משולב למקרר שמן גיר

S20833866874.88מקרר שמן לתיבת הילוכים



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S2083669E.G.R 31.991בוקסה לבסיס בוכנה

S2083830686.78פנס איתות לד בין מדרגות קבינה

S2084344.2366.46דוושת דלק תאוצה

S20845044872.28שסתום פיקוד כריות אויר סרן קדמ

S20845083846.53שסתום פיקוד כריות אויר לסרן אח

S20845095621.85שסתום פיקוד חשמלי לכרית אוויר

S2084714234.24כפתור לשיחרור שסתום ידית מקסי

S2084806EG 501P P.T.O18255.34

S208544388.19תריס איורור לקיר אחורי קבינה

S208545615תושבת לריליי

S20854595A 7.35מחזיק לפיוז

S20855174.78בורג

S2085643644.57צינור למערכת דלק ראשית

S208564964.34חובק לצינור דלק

S2085813.DC-16 D9 D13 3260.03ש לגל ארכובה'גג

S208602849.8אטם לסעפת פליטה

S2086029( 62.98 ליטר16)אטם לסעפת פליטה 

S2087163( 288.93לבונה מרכב) מגעים 2מתג קפיצי 

S2087164( 315.38הייבר)הורדת ארגז /מתג להרמה

S2087180VIKING 430.59בוכנה לכסא נוסע

S2087214267.75מתג הדלקה וכיבוי פנסי גג קדמים

S2087215267.75מתג הפעלת פנס מהבהב בגג

S20873735113.15ריפוד דופן ימני פנימי לקבינה

S2088322EGR 1641.87צינור סעפת

S2089584P.T.O EG1 251.25מתג ל

S2089585.נעילה + PTO 293.13מתג הפעלת

S2089587PTO 293.13מתג הפעלת

S208963753.42טבעת סעפת פליטה

S209013099.75ידית נעילה לתקע חשמלי

S20905009334.74סעפת אגזוז מרכזית לטורבו

S2090520126.35כיסוי תחתון למצלמה קדמית

S2090702.2538.46קיט מסנן למזרק אוריאה

S2091000363.62אוריאה' מחבר כפול לצינור משא

S2091490. 116.5אגזוזט מרכזית' סליב לבורג סעפ

S20917512259.91חיישן תאורה וגשם בשמשה קדמית

S2091760371.83מתג פנס עבודה

S20923326834.5משאבת שמן מנוע

S2092529297.82שסתום ביקורת

S2092593.2155.78מנוע לזכוכית מראה גדולה

S2093103293.87צמת חשמל לידית ריטרדר

S20933561316.51קבינה'שסתום פיקוד כרית אויר קד

S209345914568.29קורה פנימית לפגוש קדמי

S209372110398.9מכסה לארגז מצברים

S20937283986.25חיישן לחץ אויר לטורבו

S20938881502.92מיסב לקורונה פיניון

S2094066245.22ה.אום ציר ראשי ת

S2094103D13 2140.25צינור למסנן אויר

S2094297371.67צינור מים

S2095029303.6מסנן מזגן



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S20952671090פס גומי תחתון לסף דלת ימין

S2095471270.471צינור מיכל שמן הגה

S20954724*2/6*2/6*4 293.01צינור הגה

S2095473323.35צינור מיכל שמן הגה

S2095474347.28צינור זווית למיכל שמן הגה

S2095588.2183.93חצאית לדוד עמם

S2095750224.38הורדה כריות אויר אוטו/מתג הרמה

S2095860. 671.99מתג תאורת חרום

S2095861128.69עדשה למתג אור ערפל חזית

S2095904139.42עדשה למתג אור גבוה בגריל

S209596972.08הורדה סרן אחורי/מתג הרמה

S209605055.15לנגרר' כיסוי מתג הרמת סרן אח

S20963921424.87קיט בוקסה מוט רדיוס

S2096560409.33אטם לבית מקרן שמן מנוע

S2096561734.57מקרר שמן מנוע' אטם למכ

S2096562.710.5אטם למכסה צד בלוק מנוע

S209694358.16אום לבורג מכסה מסנן חלקיקים

S209694551.06בורג למכסה מסנן חלקיקים

S2097279462.62מסנן מצוף אוריאה

S2097659574.15טבעת אטימה לדוד עמם

S2097660943.24בנד למכסה דוד

S2097848277.47פס קישוט אחורי לדלת צד שמאל

S2097853330.32שחור' ימ' לדלת קד' פס הדבקה קד

S2097976443.09נחיר לכונס אויר שמאלי ניקל

S2097977443.09נחיר לכונס אויר ימני ניקל

S20982211156.69מרים מושלם

S20982221156.69זרוע לסגר דיפרנציאל מושלם

S2099046.896.71חיישן גובה כריות אויר סרנים

S2100082257.68בנד חובק מגן חום לדוד עמם

S2100103259.03משאבת שמן מנוע' אטם גומי למע

S210011351.71בורג לתפס ממיר קטליטי

S21001441294.91צינור קשיח למקרן שמן ריטרדר

S2100947350.59פקק

S2101046  597.65 ממ18ניפל שסי חיבור מהיר

S2101943.1679.82סעפת פליטה אחורית

S2103116 2044.73שמאלית'  מע90סעפת פליטה זווית

S21036032368.69סעפת פליטה שמאל שניה

S21036061428.87סעפת פליטה שמאל שלישית

S21036072019.34סעפת פליטה ימין שניה

S21036191289.15סעפת פליטה ימין שלישית

S21036232273.34שניה-סעפת פליטה ימין תחתונה

S21042641623.34מסנן לנשם מנוע

S2104439980.09צינור בלם

S2104581.3763.41קליפת גג שמאלית לקבינה

S2104582.3763.41קליפת גג ימנית לקבינה

S21047674.25שייבה

S210497016.06תפס לפין נעילה כללי

S2104998695.59תושבת ימין לבית פנס גג

S2105266.38.76מחזיק דיזה לפיה מיכל אוריאה



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S21055211532.74פח מגן למיכל אוריאה

S21056605287.71תושבת מייבש אויר

S2105678737.411צינור למשאבת אוריאה

S210570228.68אטם לפלנש צינור מילוי שמן

S21062756 11263.44משאבת שמן מנוע יורו

S21070814100.68מכסה למקרר שמן מנוע

S2107457( 5741.76פלנטרי)בית גיר אחורי 

S21074661319.36צינור מים מגומי קשיח לראש מנוע

S210749350.4X3.5X57.5 O 41.72גומיית

S2107653171.17פקק לצינור יניקת אוויר

S2107804169.15פלטה ברגים לתושבת פנדלגר

S2107866228.29ו למתיז שמן'בורג בנג

S2107913423.28ניפל מקשר בין צינורות לטורבו

S2108261EGR 2875.38צינור יציאת גזים ממקרר

S2108814761.49גובה/כלי ניטור מפלס

S2108852111.76לפסנתר מנוע' בורג בנגו

S2108947.חצאים + HI-LOW 206.71אטם לשסתום

S2109124101.41צינור מים למערכת אוריאה

S2109586456.82שטיח צד ימין

S2109767522.8קצה מיסב תחתון לכרית אויר

S21101831395.22בלם ציר קונטרה'קיט דיסקים ליח

S211019262.62שמן גיר' אטם למש

S21104741013.04חיישן בקרת גובה כריות אויר סרנ

S21109621695.35חגורת בטיחות לכסא נהג

S2110966(RH) 2062.49חגורת בטיחות לכסא נוסע

S21109843025.56כרית אוויר לבסיס כסא נהג

S21109862708.29בולם זעזועים לכסא

S2110992733.63ידית להרמה והורדת כסא נהג+כבל

S2110995446.91ידית הרמת מושב נהג

S2110996780.12ידית לפיקוד כסא נהג צף+כבל

S2111017655.26פנל מתגי פיקוד לכיסא נהג

S2111543716.38אטם פח לטורבו

S2112117160.69מצית סיגריות

S2112343.1854.76מכסה תחתון למסנן צנטרפוגלי

S21125522222.91אוריאה' ברז מים חשמלי למע

S2113025497.69צינור שמן ממסנן שמן מנועלטורבו

S21138217.68אום כיוון מחשב קירבה

S211393068.67צינור מים גומי

S21139622050.22תושבת תחתונה למדחס מזגן

S211417512583.62מקרר שמן ריטרדר

S2114752.984.33מיסב לציר פלנטרי

S2114776683.82שטיח גומי צד שמאל לקבינה

S2114778 פרימיוםR419.06קבינה'  שטיח אפור שמ

S2114834683.03מסגרת תבנית עליונה לדלת ימין

S21149543713.04שסתום הזרקה

S21151311379.44צינור קשיח למנוע מניפה

S21151382634.96תושבת למקרר שמן מניפה

S2115634562.28תושבת צדדית למיכל דלק

S211570040גומיה לסעפת מים



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S2115775662.75רמקול בדלת שמאל

S21159992456.01מרסס גז למנוע

S21160378.4בנד לצינור מים

S211603930.291בנד לצינור מים

S2116845918.24זכוכית למראה ראשית שמאל

S2116846918.24זכוכית למראה גדולה ימין

S2116848629.47זכוכית למראה קטנה שמאל

S2116849629.47זכוכית למראה קטנה ימין

S2116993238.92פח אשפה קבינה

S2117112783.78נשם למיכל דלק

S2117279 בגריל תחתוןV8372.29 סמל

S21178691995.44מגן שמש

S2118016240.72צהוב)צינור אויר בין גורר לנגרר

S2118017240.72אדום)לנגרר/צינור אויר בין גורר

S21182111726.57צינור מים מתכת

S2118477132.65כיסוי למראת מדרכה

S2119446447.53כיסוי למראה גדולה שמאל

S2119451315.13כיסוי למראה קטנה עליונה שמאל

S2119458447.53כיסוי למראה גדולה ימין

S2119463315.13כיסוי למראה קטנה עליונה ימין

S2119621868.74צינור מים קירור גיר

S2119894247.69תיקייה למסמכים

S212066199.71פין לחיבור מגן בוץ

S2122093.E.G.R 28.51בנד לצינור מצנן

S212314143.87בנד לצינור מים

S2123144E.G.R 52.65בנד לצינור מים קולר

S21232324962.53פנל ריפוד לדלת ימין

S2123725112.62גומיית אטימה למסנן

S2124011P 1025.67כיסוי עליון לפנס קבינה

S2124015שמאל) R1025.67 כיסוי עליון לפנס קבינה

S2124017860.47כיסוי עליון  לפנס שמאל

S2124186829.29צינור מים לראש מדחס אויר

S2124235' 948.68קד/'מיסב לבית סטיליטים סרן אח

S212425145.45קיט לשסתום דלק

S2124410169.28צינור מים תחתון למיכל עיבוי

S2124544198.5צינור מיכל שמן הגה

S2124545.297.66צינור למיכל שמן הגה

S2124546323.35צינור מיכל שמן הגה

S2124547320.56צינור זווית למיכל שמן הגה

S21245481179.07שמן הגה' צינור משולב ממיכל למש

S21245502009.6שמן הגה' צינור משולב ממש

S21245511124.85צינור שמן הגה

S21245531015.79צינור שמן הגה ממשאבה למיכל

S21245627607.96מוט לתיבת הגה אוטובוס

S21245636656.97גל הינע בין תיבות הגה אוטובוס

S2124630.8X4 ,7760.78בוכנת עזר הגה קדמית

S21255071051.54מזלג לנועל דיפרנציאל

S21256461799.6אוריאה' ברז מים חשמלי למע

S212567050.18טבעת מרווח



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S2125951 אקולייףZF661.78 מסנן שמן גיר

S2125971391.81מאוורר למקר מזון

S2125973135.15לוח תצוגה למקרר מזון

S2125974562.38כבל חשמל ספירלי למקרר

S21259875357.311פנל פגוש מרכזי עם רשת

S2126392.3512.93כיסוי מרכזי לפגוש קדמי

S212681538.97הילוכים. בורג לגשר ת

S2126891432.38פנל פינה ימין עליון תא נהג

S2126955111.05נחיר פנימי שמאלי לכונס אויר

S2126956111.05נחיר פנימי ימני לכונס אויר

S21271573888.31מפסק זרם ראשי

S212721736.47בורג

S2127218.' 215.1 ממ14עין פנימית מחבר מהיר 

S2127219.' 116.01 ממ14ניפל ישר חיבור מהיר 

S2127281EGR1910.35קיט צינורות ל

S2127282EGR2474.48קיט צינורות ל

S2127283EGR2147.65קיט צינורות ל

S2127367CD-ROM- 7224.89טכוגרף

S212736810292.56שעון טכוגרף יומי

S21274311176.46פנס לד בפינת פגוש שמאל

S21274321254.89פנס לד בפינת פגוש ימין

S2127919156.1תושבת למנגנון גלילה ספויילר

S2127924.1163.26תומך ספויילר גג מרכזי

S2127926208.71תושבת לציר ספויילר

S212797880.41מוט לנעילת דלת שמאל

S212797980.41מוט לנעילת דלת ימין

S2127980105.56מוט לנעילת דלת שמאל

S2127981105.56מוט לנעילת דלת ימין

S2128076424.81חיישן חום למערכת מיזוג אויר

S212816390.06מכסה למיכל מים מגבים

S2128511.למקום וו גרירה קדמי LH 39.59מכסה

S2128512.למקום וו גרירה קדמי RH 39.59מכסה

S2128972240.53מסילה קדמית לשמשת דלת שמאל

S2128973240.53מסילה קדמית לשמשת דלת ימין

S2128974266.94מסילה אחורית לשמשת דלת שמאל

S2128975266.94מסילה קדמית לשמשת דלת ימין

S2129402.374.42גלגלת חלקה לרצועת מנוע

S2129404874.24גלגלת משוננת לרצועת מנוע

S2129511799.51צינור למשאבת מניפה

S2129517285.94בולם זעזועים לדלת תא כלים

S2129548124.93אטם גומי למכסה שסתומים

S212987154.35טבעת חיכוך

S2129985504.14פנס אחורי שמאלי דגם חדש מעוגל

S2129987506.4פנס אחורי ימני דגם חדש מעוגל

S2129988 580.38הכנה לזמזם+ פנס אחורי ימני

S2130084 9373.59 ליטר9 (לדלק)מסילה משותפת

S2130086.1971.59שסתום פורק לחץ מסילה משותפת

S21301112652.94צינור יניקת אוויר למסנן אוויר

S2130216237.35אטם תחתון למכסה ראש מנוע



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S2130326647.12צינור שמן למשאבת הגה

S2130328725.34צינור כניסה למשאבת הגה

S2130329673.53הגה' צינור כניסה למשא

S21303301269.78צינור מושלם ממכיל שמן הגה

S21303331722.51שמן הגה' צינור משולב ממש

S21303351124.851צינור שמן הגה

S2130337943.24צינור משולב למשאבת שמן הגה

S2130340184.37צינור גומי זווית למיכל שמן הגה

S2130341305.88צינור גומי זויתי למיכל שמן הגה

S2130342255.66צינור הגה

S2131076610.35בנד לצינור אינטרקולר

S2131177505.44צינור למערכת דלק

S2131182569.88צינור למערכת דלק

S2131820.4329.19חיישן תערובת חמצן ואויר

S21320171005.43צינור שמן למניפה

S2132334354.37מים' צינור גומי למער

S2132724152.17שייבה לצלב סטיליטים סרן אחורי

S2132725R780 105.67שייבה קונית לסטיליטים סרן

S2132860414.16פלטת חיזוק אומים

S2133096253.74אחורית/תושבת למצלמה קדמית

S2133303.RH 4628.17תושבת תא נהג קדמי

S21333486 466.22מדיד שמן יורו

S21336861657.29תושבת להב מאורר מנוע

S2133791467.84תושבת לפנס בקשת תאורה

S2134242165.99פקק ריקון מיכל דלק

S2134605964.07אוריאה' צינור מים קשיח למער

S2135630144.27ידית לפתיחת גריל עליון

S213604.421.41בוקסה גומי למיצב קידמי

S2136124680.84צינור לחץ שמן הגה

S21365061268.04מכסה בבלוק מנוע

S2137185389.82אטם פח בין טורבו לסעפת פליטה

S2137200D13  169.89סעפת פליטה+ אטם פח לטורבו

S2137231460.8טבעת אטימה לממיר קטליטי

S2137233942.78בנד לדוד אגזוז

S2137236606.36טבעת אטימה לממיר קטליטי

S2137239366.01צינור לחץ לדוד עמם

S213757724078.21אגן שמן מנוע

S21375879396.46ממיר קטליטי מחמצן לדוד עמם

S21377772981.22כונס למאורר מנוע

S213788357.9בורג לממיר קטליטי

S2137885DC16 1787.85אגזוז מניפולד

S213830764.85לצינור מקרר שמן ריטרדר' תוש

S21387261564.79מחזיק צדדי למגן חום

S2138986D-13 EGR 5825.57שסתום מעקף

S2138987P קבינה EGR 7752.28שסתום

S21396766 4590.97צינור לדוד עמם יורו

S2139738429.04מכסה מרובע לבלוק מנוע

S2139891EGR 2167.05צינור פלנש למערכת

S214005PTO -135.55מחזיר שמן ל



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S2140333.E.G.R 2695.4תושבת לשסתום

S214034PTO -298.28אום ציר ל

S2140423550.4מחזיק לצילנדר תיבת הילוכים

S21406664946ארגז מצברים

S2140807. 4370.6 ליטר47מצוף למיכל אוריאה 

S21408085823.54מצוף למיכל אוריאה

S2140809. 4991.61 ליטר80מצוף למיכל אוריאה 

S2140810 5375.57 ליטר105מצוף למיכל אוריאה

S2141392115.76צינור למערכת קירור מנוע

S214171470.15סגר גומי מכסה מצברים

S21418027223.33מיכל אוריאה

S2142410 נעילת קבינהLH/RH449.81 צינור לבוכנה

S2142411. 1956.43נעילה/הרמת' צינור משולב למע

S2142412498.25צינור לחץ שמן בוכנה הרמת קבינה

S2142413498.25צינור לחץ שמן בוכנה הרמת קבינה

S2142415498.25צינור ממשאבה לבוכנת הרמת קבינה

S21424162106.92צינור להרמת קבינה

S2142417625.28צינור מבוכנה למשאבת הרמת קבינה

S2142418539.76צינור לנועל קבינה אחורי

S2142421462.65צינור מבוכנה למשאבת הרמת קבינה

S21424231131.9משאבה הרמת קבינה+צינור לבוכנה

S2142424(+) 532.28צינור לבוכנת הרמת קבינה

S2142425.577.18צינור להרמת קבינה

S2142426606.63צינור להרמת תא נהג

S2142430750.33לבוכנת הרמת קב' צינור שמן ממשא

S2142431625.28שמן הרמת קבינה לשס' צינור ממשא

S2142432750.33לבוכנת הרמת קב' צינור שמן ממשא

S2142434958.17צינור לבוכנת הרמת קבינה

S21424351407.01לבוכנת הרמת קבי' צינור שמן ממש

S2142438.לנועל קבינה אחורי LH 1287.25צינור

S21424502828.93שמן הידראולית מניפה' צינור למש

S2142456309.14צינור מניפה

S21425131377.54צינור לבוכנת הרמת קבינה

S2142698EGR 554.95צינור גומי זוויתי למקרן

S2142835.E.G.R 474.56בנד לקולר

S21431771418.25צינור יניקה למשאבת שמן מנוע

S2143980אוריאה ' למע(S) 73.72צינור מים

S214513922.99אום

S21456303563.32קדמי/מכסה לבית סרן אחורי

S21456941071.38צינור עודפים לראש מנוע

S214598312 מ'מ X50 23.72בורג

S214622120.87מדבקת הדגשה צד שמאל גריל קדמי

S214622226.09מדבקת הדגשה צד ימין גריל קדמי

S2146846(SCAN) 302.12שם סקניה גדול בחזית

S2146847 משלט סקניה בחזיתIA500.82 אותיות

S214713036.13אזיקון עמיד לחום

S2147524534תושבת גומי לדוד עמם

S214767213640.86לוח חשמל ראשי

S21477216  2061.16 ליטר יורו16 ו 9סליב



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S2147775TYP24/30( 3721.09בוסטר)מגבר בלם אחורי 

S2147779בוסטר(TEPY)24/30' 4186.24מגבר בלם אח

S21478181875.97אגזוז מניפולד

S2147948933.18מוט תפוחים לידית הילוכים

S21484179183.53כונס אוויר לאינטרקולר

S214857 27.54מ' מ10כדור

S2148780179.49גומי אטימה בין דלת שמאל למשקוף

S2148782179.491גומי אטימה בין דלת ימין למשקוף

S2148783329.15גומי אטימה בדלת שמאל

S2148784329.15גומי אטימה בדלת ימין

S21488203474.68מחשב לפתיחת חלון שמש

S2148945( 462.79גומי)צינור מים למיכל עיבוי 

S2149104LH 411.45כיסוי חיצוני לעמוד קדמי

S2149105436.12כיסוי חיצוני לעמוד קדמי ימי

S2149137126.81קד/טבעת חיכוך לסטיליטים סרן אח

S2149138R 76.08טבעת חיכוך לסטיליטים סרן780

S2149139R780 65.58טבעת חיכוך לסטיליטים סרן

S2149454618.34ניפל לצינור מקרר שמן מניפה

S2149583( 3055.43שמש)גלגל שיניים לציר פלנטרי 

S2149773 25.72 מגעים6,7,8קליפס נעילה לבית

S2150642.1450.51קיט לצינור מניפה

S2152099' 333.5 ממ22ניפל מעבר זכר 

S2153192. 493.72 פנים לנגרר15כבל חשמל ספירלי 

S2153194.EBS, 615.19 גידים7כבל חשמל ספירלי 

S2153325730.04קיט התקנה לצופר אוויר

S215336519.29נייר ניקוי למסנן צנטרפוגלי

S2153618938.72צינור מבית מסננים למשאבת דלק

S2153906801.1מתיז שמן לבוכנת מנוע

S2154138620.19צמה לתיבת הילוכים

S21541443249.34צמה לתיבת הילוכים

S2154180T47 3686.54מנוע' טמפ/חיישן גידוש

S21542157547.95קיט התקנה

S2154273.4648.04צינור יניקת אויר לטורבו

S2154342D13 774.07צינור למסנן אויר

S2154585EG 500F 14604.28מעביר כוח

S2154831 7924.86 ליטר16טלטל מנוע

S2154936173.35בנד למיכל אויר

S21552501533צינור גומי גמיש לאינטרקולר

S21552847517.94מוט הגה

S2155439327.88צינור גומי למקרר שמן ריטרדר

S2156619164.38שמאל/פס קישוט לדלת ימין

S2156626' 111.53קד/'בוקסה לקצוות מייצב אח

S21573421445.15משתיק רעשים למדחס אוויר

S215741315.13שייבה

S2157511116.37בורג כוכב לציר גיר

S2157762200.68בוקסה למייצב קדמי קבינה

S2157768303.28אום אבטחה

S2158373V32 1674.29שסתום אויר

S215917084.04מ לצינור שמן ט' מ10ו 'בורג בנג



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S2159592173.37מ' מ18ו 'בורג בנג

S2159662.678.44צינור גומי מתאם לצינור יניקה

S2159663892.46צינור גומי מטורבו לצינור יניקה

S2159678. 1477.11אוריאה' צינור מים למיכל ומש

S21599337607.96מוט לגלגל הגה אוטובוס

S21599981550.64אוטומט איתות

S2160190.402.43שסתום אל חוזר למסנן אויר

S21601991964.37מיזוג קבי' ברז מים חשמלי למער

S2160249'14 ממX100 145.411בורג ראש משושה

S2161884AM950    5660.22להגה (שפור)מוט קישור

S2162300562.01שסתום מגביל לחץ

S21623916 יורו DC16 7962.35טלטל למנוע

S2162652212.22נחיר שמאלי לכונס אויר

S2162653212.22נחיר ימני לכונס אויר

S2162959142.23צינור גומי לניקוז מסנן אויר

S21629663308.71צינור אגזוז סופי לדוד עמם

S21635371322.46צינור קירור למערכת אוריאה

S2163552EGR 406.76בנד לצינור

S216384111.19בורג הידוק חצאית מגן לדוד עמם

S2165310544.01ניקוז שמן סרנים/פקק מילוי

S2165336V-184 10317שסתום לחץ דלק

S2165589348.31אטם משאבת דלק

S2165863(FR) CP 1858.49כונס מסיט רוח שמאל

S21658642252.73מסיט רוח קדמי ימין

S21662432353.37יוניט גובה שמן מנוע

S21662442157.25חיישן גובה שמן באגן שמן

S2166245.1849.07חישן גובה שמן מנוע

S2166792395 ממ22. ניפל שסי זכר

S216683135.4תושבת למשאבת מצמד חשמלית

S2167505  13797.88 ליטר300מיכל דלק

S2167516374.26צינור גומי נשם למיכל אוריאה

S216805910A 7.35מחזיק לפיוז

S216806020A 7.35מחזיק לפיוז

S216806130A 7.35מחזיק לפיוז

S21682145030.41צמת חשמל

S2168385400.25צמת חשמל

S2168487 סרן אחוריLH ABS824.69 חיישן

S2168490RH לסרן אחורי A.B.S 913.37חיישן

S2168506LH 523.65כבל לחיישן עובי דסקיות

S2168510LH 838.16כבל לחיישן עובי רפידות

S2168511RH 838.16כבל לחיישן עובי רפידות

S2168514LH 590.34כבל לחיישן עודי דיסקיות בלם

S21690704686.44סעפת פליטה מרכזית

S2169073.2654.35סעפת פליטה מרכזית

S21692917862.25תאורה' צמת חשמל למע

S2170385376.56פקק קבוע למיכל דלק פלסטיק

S2171713302.88קבינה' מיסב לכרית אוויר קד

S2171848T180 2078.68חיישן גובה שמן הגה

S2172312506.75צינור גומי עליון למצנן מים



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S2172442463.46צינור אויר

S21728013294.98צינור מיזוג ממדחס לקונדנסור

S2173069132.49שמן מנוע' חובק תומך לצינור משא

S2173072563.06בית צינור מדיד שמן מנוע

S2173769371.34צינור גומי למקרר שמן מניפה

S2173770135.34צינור מים

S2173771655.9מניפה/הידראול' צינור גומי למש

S2173772311.51צינור גומי למקרר שמן מניפה

S2173909.E.G.R 1749.79סעפת מים זויתי למקרן

S2173938E.G.R 102.651מים למקרן' בין סעפ/צינ

S2174268109.91צינור גומי לחיישן ויסות גזים

S2175257 וחצאייםHI-LOW528.66 בוכנה לשסתום

S217540060.47מים' צינור זוויתי לסעפ

S21756756  4165.63ו5מכסה מקרר שמן מנוע יורו

S2175692(S) 158.58צינור מים למערכת קירור

S2175721392.18תושבת ימין לספויילר מרכזי

S21760675002.97קיט שיפוץ לנשם מנוע

S2176129333.35גומי בידוד שמאלי לכונס אויר

S2176130333.35גומי בידוד ימני לכונס אויר

S2176976160.78מכסה תחתון למיכל עיבוי אוטובוס

S2178551.709.1פלנש בין צנרת מילוי שמן מנוע

S2178569551.4מכסה

S2178570118.72צינור לסעפת מים

S2178748 2588.75 חריצים10מ ' מ70פולי אלטרנטור

S21790311133.15צינור פלנש לבית טרמוסטט

S2180289857.38אטם לאגן שמן מנוע

S218127447.55אטם סעפת יניקה

S21816431162.5צילינדר לתיבת הילוכים

S2181919. 125.9קירור' צינור מים למע

S2182160' 114.51 ממ22ניפל זוית חיבור מהיר 

S2182273795.1מכסה מצברים

S21827321696.55מחזיק בית כנף

S21830316 7246.31קיט בוכנה וסליב יורו

S21836224965.53פנס ראשי שמאלי

S21836245107.27פנס ראשי ימני

S2183823.1126.84פס ניקל שמאלי לגריל עליון

S2183824.1126.84פס ניקל ימיני לגריל עליון

S218449314478.38תושבת מאורר אוטובוס

S2184695( 368.53קלקה'צ)תושבת לפנס בגג  

S2184699NGS 397תושבת לצופר אויר בגג קבינה

S2184753650תריס איורור מרכזי ימני

S218490692.91כיסוי לפיית אויר

S218522612795.64אגן שמן מנוע מושלם

S2185836(BE) 98.43גומייה לספויילר

S21858391318.15שסתום אוויר לכוון גלגל הגה+מתג

S21858402817.09קיט זרוע מייצב למזגן

S2186021302.95אטם בין סעפות פליטה

S2186047D13 6678.76רינגים מנוע+סליב+קיט בוכנה

S21863553609.89כנף קדמית לגלגל שמאלי קדמי
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S2186373. 3609.89קדמית גלגל קדמי/כנף אחורית

S2186927'14 ממX60 134.68בורג ראש משושה

S2187007 אגד)D-95286.26 צילינדר קיט למנוע

S2187406285.94בולם זעזועים לדלת תא כלים

S21877115812.61חנייה' מעבה מזגן עזר ליחי

S21881331175.43צינור למשאבת דלק לחץ נמוך

S2188169743.65תושבת לשסתום יניקה

S2191135276.79צינור קירור למערכת אוריאה

S2191136257.79צינור קירור למערכת אוריאה

S2191308317.38צינור מים לקירור ראשי מנוע

S2192053D60  2420.341חיישן לדוושת מצמד

S2192058 24.16מ' מ10שייבה

S21921551551.18צינור גמיש לאינטרקולר

S2192156968.67צינור גמיש לאינטרקולר

S2192475CR 1560.51גומייה לדלת שמאל קבינה

S2192476R 1076.22גומיה לדלת ימין קבינה

S2192542 1368.19צינור למיכל אוריאה+ פיה

S2192561328.54שסתום בדיקת אוויר למנוע מגרסה

S2192928TYP16/24 ( 4525.66בוסטר)מגבר בלם קדמי 

S21932483137.21טבעת שילוב בקאקס

S21939134888.88צינור מושלם למצוף מיכל אוריאה

S2194081.252.47גומיה למכסה מיכל שמן הגה

S2194120 לדיאגנוסטיקהUSB13985.53 מפתח

S2194396538.54ציר שמאלי לדלת תא מטען

S2194397538.54ציר ימני לדלת תא מטען

S2194511109.78צינור גומי ישר למיכל אוריאה

S2194512 למיכל אוריאה(S) 115.76צינור גומי

S21952062335.94מיזוג קבינה' מאוררים למע+מנוע

S21955745יורו  DC13(M30) 8276.21לטורבו' מנוע חש

S21955777319.57יחידה חשמלית לטורבו

S21960947966.03מיכל אוריאה

S21962436 1117.17שסתום יניקה  יורו

S219641810199.44מנוע מאורר אוטובוס

S219641911595.13מנוע למניפה אוטובוס

S2196420. 8752.97אוטובוס(מאורר)מנוע למניפה 

S2196579XPI 774.19קיט רינגים לבוכנת מנוע

S2196742198.4מיסב לגלגל תנופה

S2196771843.29מכסה למצברים

S2196775235.12בוקסה למוט פיתול בסרן מתרומם

S2196917P.T.O 549.63צינור לחץ אויר ל

S2196952602.11מסנן רשת לפיה מילוי אוריאה

S21970011530.79מותח חגורת מאורר מנוע לדחסן

S2197002.1836.94מותח חגורות מנוע ומזגן

S2197003(+) DC16 1723.64מותח חגורת מזגן

S2197004DC16 1822.29מותח חגורות מאורר מנוע

S21970051530.79אלטרנטור/מותח חגורות מזגן

S21970061836.94מדחס מזגן+מותח רצועות אלטרנטור

S2197047.1578.59שמשה לחלון דופן שמאל

S2197050.1578.59שמשה לחלון דופן ימין



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S21970651836.38זכוכית לחלון אחורי קבינה

S21973881036.38ומנוע' אלטר+מותח רצועות מזגן

S21973901526.03אלטרנטור+מותח רצועות מדחס מזגן

S21976792434.72שסתום לכרית אוויר במשענת גב

S21976811586.76מתג הורדה מהירה לכסא נהג

S2197682.269.51כיסוי למתג הורדת כסא נהג

S21987681583.75מסמרת למותח רצועות מזגן

S21988851750.4צינור ממיכל למשאבת אוריאה

S2198886900.91צינור גומי למשאבת אוריאה

S2198944. 295.45בוקסה לכרית אויר קבינה

S2199232HSORB   C   EGR 4728.57צינור לסעפת

S21992823603.291שסתום מודולטור לטריילר

S219945497.21כיסוי לשקע דיאגנוסטיקה

S21998186.54תפס נעילה לפיוזים

S219983214.4תפס נעילה לפיוזים

S2199850RH 23.6כיסוי עגול לפינת פגוש

S22000011803.47מפתח גולם

S2200142905 2439.1ערכת אטמים לריטרדר

S2200815T-199 4187.21שסתום לחץ דלק למסילה

S220102770.79טבעת אבטחה

S2201685384.49צינור מתכת לראש מדחס אוויר

S2201723277.44תושבת שמאל לגריל תחתון

S2201747277.44תומך ימני לפנל מרכזי בין גריל

S220175453.45גומי בולם זעזועים לגריל מרכזי

S220204096כיסוי לשקע דיאגנוסטיקה

S220230415601.32שמן הידראולית למאורר מנוע' מש

S220230715991.35משאבת שמן הידראולית למניפה

S220232320091.01שמן הידראולית למניפה' משא

S22023841410.19תושבת אלטרנטור

S22035053587.42גלגל שיניים לציר פלנטרי

S2203745.3261.07חצאית כיסוי לדוד עמם

S2203834(LOW)7422.89מגן ניקל תחתון עם פנסי לד

S2204435(+) 5117.63להרמת קבינה בפגוש' משא

S2204675339.21צינור למערכת אוריאה

S2205623954.46שסתום לחץ לכריות אויר סרנים אח

S2205624574.12שסתום בלמים

S22061011378.98אוריאה' חימום ממיכל למשא+צינור

S2206260XPI D9 2376.28סליב מנוע

S2206817664.41בנד תחתון

S2206821343.45צינור ממשאבת אוריאה

S2207477190.29צינור

S2207482294.6צינור גומי

S2208057.' 163.69ממ12ניפל זוית חיבור מהיר 

S2208372196.68מחבר מהיר זוית

S22087171143.82מחזיק עליון לכנף אחורית

S2208841.2 '356.13צינור דלק לצלינדר מס

S22089911564.37צינור מים

S220932966.12קב)זרוע לשסתום גובה כריות אויר

S22095096812.03משאבת שמן מנוע
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S2209754201.57תושבת צנרת בין מסנן למפריד שמן

S220986410מ X20 90.85בורג סעפת מרכזית לטורבו

S22099361336.79צינור מים

S22099391152.81צינור שמן לטורבו

S2210098D13 1085.66צינור קירור לטורבו

S22100991017.81צינור מים

S2210502151.94פלח ביניים לתושבת מיכל אוריאה

S2210765.102.67לשונית נעילה לגריל עליון

S22108382327.84לאינטרקולר' צינור אלומיניום שמ

S22108833431.59לאינטרקולר' צינור אלומיניום שמ

S2211399663.49בית טרמוסטט

S2211999303.29גומי אטימה קדמי לדלת שמאל

S2212000303.291גומי אטימה קדמי לדלת ימין

S22122233327.31רינג פאן למאורר מנוע

S2212238163.66בורג לראש מנוע

S2213391M22X1.5 53.69אום

S22134091718.83סינכרון בפלנטרי חדש

S2213442392.81צינור מים לבית טרמוסטט

S221364956.28שייבה רחבה לזרוע מתלה אחורי

S221444436.66אטם גומי לטרמוסטט מנוע

S22146443137.82טבעת מאורר לכונס אוויר

S2215056401.38צינור מים למערכת אוריאה

S22155586165.31סינכרון לפלנטרי

S2215744H26 2989.43צינור למזרק אוריאה

S22166933.5תפס לבית מדרגה עליון

S22168861009.46צינור הידראולי למשאבת שמן הגה

S22184351255.35צינור עודפי מים לראשי מנוע

S2219962460.88תושבת למדיד שמן הגה

S2220180.284.82תושבת למדרגה ימין עליונה

S2220290.לצנרת מייבש אויר(A)211.97בלוק

S2220291.לצנרת מייבש אויר (B) 211.97בלוק

S222050992.22ניפל מחבר מהיר לצינור עודפים

S222088777.46גומיה לצינור מיזוג

S2220888106.03גומיה לצינור מיזוג

S22222231210.24למדיד שמן' פלנג

S22222241210.24פלנג לצינור ומדיד שמן מנוע

S2222507314.91גומי בידוד לפנל פינה שמאל

S2222508314.91גומי בידוד לפנל פינה ימין

S2223124450.62צינור שמן לתיבת הגה

S2223218EGR 25339.77מקרר

S2223436.226.47ניפל נחושת ישר למצוף דלק

S2223487ABS 1418.63שייבה משוננת לחיישן

S2223488ABS 1215.97טבעת משוננת לחיישן

S222364715.99תפס לגומי בידוד קבינה

S2224022251.15משאבת שמן גיר

S22249933.52טורבו'סתם לפלנג

S222579546.28גומית ניגוב שמן לשסתום מנוע

S22267441825.85מדרגה אמצעית

S2226745.1825.85מדרגה עליונה
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S22267461825.85מדרגה תחתונה

S22267471692.88מדרגה אמצעית

S2226817730.09צינור יניקת אויר

S22275783690.62תושבת שמאל לפנס ראשי

S2228764EGR 48.77אטם לסעפת מקרן

S2228931454.56צינור לתיבת הגה

S2229226. 1086.74מסילה פנימי לתא חפצים+קיר

S2229228. 2150.41מסילה פנימי לתא חפצים+קיר

S22299589.69דלק לחץ גבוה' ון למשאב'גוז

S223070447.71מוט לפתיחת דלתות

S22307503123.71כונס אויר שמאל

S22307513123.71כונס אויר ימין

S22307563123.71מסיט רוח קבינה צד שמאל

S22307573123.711פנל פינה ימני לקבינה

S223125978.79מוט דחיף נועל דלתות

S22317463579.43מכסה למקרר שמן מנוע

S2231832926.15בולם זעזועים אחורי לקבינה

S2232179.13646.47בית מסנן אויר מושלם

S223218012398.47בית מסנן אויר מושלם

S2232356530.81צינור שמן לתיבת הגה

S22333992313.07צינור פליטה סופי לדוד עמם

S2234254.1537.29גומי היקפי לדלתות

S22342731227.79גומיה למשקוף דלתות

S22342741227.79גומית אטימה למשקוף דלת

S2234276820.09גומי לפינה תחתונה בדלת נהג

S2235720457.69צינור למיכל שמן הגה

S2235757279.81ניפל ישר חיבור מהיר

S2236787706.4תושבת לצינור טורבו

S2237343431.69תפוח מוט גיר

S22374736515.76צינור זוית יציאה מטורבו לדוד

S2237704PTO 7447.81שסתום סולונויד להפעלת

S22381124303.76צינור אוויר

S2238169.587.78גומיה אטימה לחלון חרום בגג

S223833221.13בורג הלן למניפה

S22383861479.23צינור ניקוז למערכת מיזוג

S2238796.(SE) 1226.82מחזיק ספויילר גג

S2239809359.28תושבת למצלמת בטיחות קדמית

S2239826132.79מכסה אחורי לחיישן תאורה וגשם

S2239955KB 500 לבלמים EBS 13544.57מחשב

S223998214.09קליפס לגומי פנס ראשי

S2240382 145.42 קומות5בית מתגים

S2240905.313.04מסנן נשם למיכל דלק

S2240917140.1ניפל חיבור מהיר

S2241144223.82לשונית נעילה למנעול דלת סטריקר

S22412321381.24תושבת למחשב קירבה קדמי

S2242042528.06צינור גומי למערכת אוראה

S2242147318.18מסילה אחורית לשמשת דלת שמאל

S2242162279.26מסילה אחורית לשמשת דלת ימין

S2242762165.91מחזיר אור לריפוד דלת ימין
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S2243876.796.72צינור ממדחס אויר לסליל קירור

S2243918 גדולהLH501.64 זרוע עליונה למראה

S2243919.גדולה RH 501.64זרוע עליונה למראה

S2243924223.09כיסוי לזרוע עליונה מראה שמאל

S2243925.223.09כיסוי לזרוע עליונה מראת ימין

S2243928263.82כיסוי לזרוע תחתונה מראה שמאל

S2243929262.25כיסוי זרוע תחתונה מראה ימין

S22445888.44קצה חוט חשמל שטוח נקבה

S22447061338.43תפוח ימין למוט שפור

S2244896 4493.24 ליטר47מיכל אוריאה

S224566517165.26מיזוג אוויר' מעביר כח ליח

S2245725 8374.24לדשבורד' 7מסך לד

S2246112. 157.83א'מוט תפוחים לכיוון שסתום כ

S2246309289.54הורדת שמשה לדלתות/מתג הרמה

S2246329210.561תושבת שמאלית לכונס אויר

S2246330219.71תושבת ימנית לכונס אויר

S2246453868.88קיט ממסר להתנעה

S224649819.71פקק לניפל מייבש אויר

S2246507129.94ניפל ישר

S2246508163.88ניפל ישר

S224677611999.6מחשב תיבת הילוכים

S2246817 לגלגל אחוריHGIH1327.63 כנף עליונה

S22468181327.63מידל)כנף עליונה לגלגלים אחורי

S2246819 לגלגל אחורי(LOW) 1219.69כנף עליונה

S2246830.1017.26בית פנס אחורי שמאלי

S22468311041.18בית פנס אחורי ימני

S2246833804.79בית פנס אחורי ימני

S2246834 לבית פנס אחוריLH/RH43.43 כיסוי

S2247022369.03שסתום מגביל לחץ אוויר לגיר

S2247023.1188.83שסתום מגביל לחץ אויר

S2247230390.13גובה מים במיכל עיבוי' צינור בד

S224737412.66ון פין'טבעת אבטחה לגוז

S2247477223.09כיסוי ציר מרכזי למראה גדולה שמ

S2247478223.09כיסוי ציר מרכזי למראה גדולה ימ

S2247479'40.16בורג למנוע מראת צד גדולה שמ

S22476756.07תפס

S2248056447.63צינור שמן למדחס מזגן

S2248099T10 25.37גומיה לחיישן גובה שמן מנוע

S2248103736.58פנס אור גבוה צד שמאל

S22481131312.37קיט שסתום פורק לחץ למסילת דלק

S2248114631.35פנס אור גבוה ימין

S22481997.09קליפס לריפוד פנימי קבינה

S22482198545.11פגוש קדמי ימין לאוטובוס

S2248606' 1219.69ימ' אח/'כנף קדמית לגלגל אח

S22486071219.69כנף אחורית ימנית

S22491051146.57מיזוג נהג' רדיאטור חימום למע

S2249381823.65זכוכית למראת מדרכה

S22493911029.26זכוכית למראת חזית

S22494051288.44מנוע לזכוכית מראה קטנה
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S224998762.47מתז מים ימני לשמשה

S2250300946.47מניפה/הידראולי' צינור לחץ למש

S2250372249.43קבינה' בוקסה למייצב קד

S2251191(+) 2678.24אוגר חום למזגן

S2251300502.18צינור מים לקירור ראשי מנוע

S22514401376.18סינון אויר' צינור אויר למער

S2252076764.38 וינקרים4מתג + מתג אורות ראשי

S22520778.53קליפס לגריל

S2252092606.37אטם למסגרת אגן שמן

S2252095712.08אטם לאגן שמן מנוע

S22522073142.22פולי גדול לרצועות מנוע

S2252393489.56מוט תפוחים לחיישן גובה כריות

S2252783279.4פנס לבן במגן שמש

S2252794391.17פנס כתום במגן שמש חזית

S22531572258.38צינור אגזוז גמיש לדוד עמם

S2253492386.89אטם

S225413315.06תוית למיכל דלק

S2254409181.13תושבת למבנה גריל עליון

S225447113.35פקק גומי

S2254875. 2196.81למנוע יורו(סליב)צלינדר 6

S2255192. 5303.97שמאלי אחורי/נועל קבינה ימני

S2255345458.57שסתום שחרור

S2255458115.62כיסוי שמאלי לתושבת מיטה

S2255631. 1888.74חימום+צינור למזרק אוריאה 

S2255636 2637.09אוריאה' חימום ממש+ צינור

S22556482536.23חימום למזרק אוריאה+צינור קשיח

S2256137 למתיז מיםLH145.82 מכסה ניקל

S2256141.למתיז מים RH 145.82מכסה ניקל

S2256142 למתיז מיםLH145.82 כיסוי

S2256155 למתיז מיםRH145.82 כיסוי

S22564644165.63מכסה קולר שמן מנוע

S225647221.66פקק למכסה מקרר שמן מנוע

S2257727208.1מחבר מהיר זוית

S22580721445.15קיט שיפוץ מזלג למצמד

S2259412 869.73 מעלות למנוע80טרמוסטט

S22595655218.95בית גלגל קדמי

S22601448748.66מסילה משותפת לדלק

S22607463265.55צינור מיזוג ממדחס לקונדנסור

S22607874865.06קשיח לדוד אגזוז+צינור גמיש

S2260900.2072.22כנף שמאלית קדמית לגלגל קדמי

S2261724.לגלגל קדמי LH 1304.18צינור בלם

S2261732543.24צינור בלם אחורי שמאלי מושלם

S2261734.593.09צינור בלם אחורי ימני מושלם

S22618262533.72מכוון בלמים צד שמאל

S22623873343.72חיישן מצב בגלגל הגה

S2263181.D-39  4256.46שסתום דריכה בלמים

S2263985612.07מוט הברגה לחולץ מסנן חלקיקים

S2264158( 843.29קלקה'צ)פנס מהבהב בגג 

S226483044.03תושבת למתיז מים לפנס ראשי
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S22653552321.41מנעול פנימי לדלת ימין

S2265357.1592.09מגן שמש לדלת שמאל מושלם

S22655673342.22מצוף מיכל אוריאה למנוע תעשייתי

S2265670517.77אוריאה' שסתום מגביל לחץ למשא

S22658721524.41חיישן חום לאוריאה

S226619814093.17מקרן שמן ריטארדר

S2266487. 2700.6חיישן מיקום הגה

S22676166481.04מחשב כריות אוויר

S2267661498.18אטם לבית מקרר שמן מנוע

S2268067 911.83 מעלות89טרמוסטט למונע

S226846736.34בושינג למיסב ידית מוט הילוכים

S2268816208.1ניפל חיבור מהיר

S2269033173.87ניפל חיבור מהיר

S2269451PR5  5587.96יורו- מסגרת לגריל קדמי

S2269613973.72קופלונג למוט דחיף אחורי

S22704982710.58צינור ממרסס למשאבת אוריאה

S22704993459.03צינור ממשאבת אוריאה למרסס

S22705152707.11תושבת עליונה לפנדלגר גל הינע

S2271664966.76מתיז מים לפנס ראשי שמאל

S2271666966.76מתיז מים לפנס ראשי ימין

S22717351071.88צינור משולב משסתום בלוק לבלם מ

S22717725145.25צינור מים

S2272004162.49ה'למחשב תב' מתאם בין מחשב דיאג

S2272118.21.85קליפס למסילה שמשה דלת

S2272418717.88תפוח ימני למוט דחיף קדמי

S2272497.PDI 3643.05צינור אוריאה

S22725021155.25אחורי/סט דיסקיות בלם קדמי

S2272842975.53גומיית אטימה לחלון אחורי

S2273012473.55כבל פתיחת דלת תא כלי עבודה

S22731051074.75וסת לחץ למסנן דלק

S2273117. 1 : 1   10095.9 יחס520מאורר

S22731241098.54מותח חגורת מזגן

S22731458PK833 195.83חגורה למזגן

S22733053466.03צינור יניקת אוויר למסנן אוויר

S22733783327.31מיכל שמן קירור מניפה לאוטובוס

S2274323115.38צינור מים למגבים

S2274810628.71שסתום מיכל אויר אוטובוס

S2275364EGR 490.32אטם לסעפת

S22756231281.34צינור מקשר לארובת מסנן אויר

S2275641.474.81מדיד שמן מנוע

S227565216.76בנד

S22757433906.41צינור אויר

S227576282.91שרוול מרווח

S2275983379.83פנס ערפל קדמי שמאל

S2275984379.83פנס ערפל קדמי ימין

S2276148689.65תושבת

S227622212.04גומיה לצינור מים

S2276408278.43מכסה מיכל דלק

S2276772LH/RH 984.47ציר לגריל עליון



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S2276818261.85כיסוי למראת חזית

S2277079.487.19שסתום ביטחון למיכל עיבוי

S22772711849.07חיישן גובה שמן מנוע

S22774046 707.1חיישן גזי פליטה יורו

S2277427..לגלגל קדמי RH 1678.91צינור בלם

S2277632. 2486.57חימום+ צינור למזרק אוריאה 

S22776332817.74צינור קשיח למיכל אוריאה

S2277634.PDI 3864.31צינור אוריאה

S227787541.62אום למזרק אוריאה

S22779462392.99אח/מחזיר שמן לגלגל קד+קיט מיסב

S227836710811.9שעון טכוגרף

S2278808 3437.78מ' מ333תושבת עליונה לפנדלאגר

S227922626.19גומיית אטימה

S2279227 35.74מ'מ12טבעת אטימה

S227922835.74גומי אטימה לניפל בית טרמוסטט

S2279229 37.73מ כללי' מ16טבעת אטימה

S2279230 36.94מ לפקק מים' מ18אטם

S227923238.09מקרן שמן מנוע' שייבה אטימה למכ

S2279234103.34אטם לצנרת מים

S2279941LH 586.62צינור למגבר בלם קדמי

S2280464P 1126.9גומי משקוף דלת פנימי

S22804651609.38גומיה חיצונית למשקוף דלת ימין

S2280638383.88בוקסה לזרוע מייצב קדמי

S22807563420צינור ספירלי למייבש אויר

S2281207501.74הרמת קבינה' קיט ניפלים למש

S2281620201.9צינור מים

S2281640 מעלותC89/96795.75 טרמוסטט למנוע

S2281690490.04צינור מושלם בין מסנני גלק

S22819554361.57מאוררים למיזוג קבינה+מנוע+בית

S228278887.47קצה וילון

S22840962647.35צינור מחומם בין משאבה לקוצב או

S22844693464.54פולי גדול לרצועות מנוע

S2284678155.48צינור ניקוז מים

S2284679. 348.95קירור מנוע' צינור מים למע

S228483( 456.37מ' מ50)תותב למייצב אחורי

S2285003314.91לבולם גריל קדמי' שמ/'תושבת ימ

S228527369.63קדמי/אום לגלגל אחורי

S228527599.81ון לגלגל קדמי'גוז

S2285278116.31גלגל קדמי' גוזון לגנט

S2285279 163.66מ' מ85גוזון לגלגל אחורי

S2285280( 201.28דרם)גוזון לנבה גלגל אחורי 

S2285281183.66נט אלומיניום'וזון לג'ג

S2285282219.19גוזון לגלגל אחורי

S22852995085.26ריפוד פנימי לדלת שמאל

S22853004855.47ריפוד פנימי לדלת ימין

S2285301284.26כיסוי לידית פנימית שמאל

S22853081017.29ידית פנימית לפתיחת דלת ימין

S2285330LH 824.56פנל למתגי פיקוד דלת

S2285331.RH 824.56פנל למתגי פיקוד דלת



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S2285550.1796.04צינור מתכת למצערת אויר חשמלית

S2285644310.29בוקסה לכרית אויר קבינה

S228564532.03שייבה למזלג מייצב קבינה

S228564637.85קבינה'כרית אויר קד' שייבה לתוש

S22857181244.22מיסב לכרית אויר+זרוע

S22860622859.53פנל תחתון לגריל עליון

S22861047959.09מצוף למיכל אוריאה

S2286677859.26ובוקסות לקליפר,פינים,קיט ברגים

S228696311.13גומיית אטימה

S2287265.198.46פס גומי נגד החלקה לסף דלת

S228754735.72צינור לנשם מיכל דלק

S2287886 1861.54 ליטר13.7מיכל אויר

S2288682235.54צינור מים

S2288683286.35צינור מים לטורבו

S2289121158צינור מים לפיית מיכל עיבוי

S2289142ZF 889.9צינור קירור לגיר אוטומטי

S22893841599.84מייבש+אויר' צינור טפלון למער

S228958515.34תפס

S2290453.2246.1ריפוד תחתון לדש בורט עליון

S2290919609.35טבעת שסתום יניקה

S2291089540.72צופר אויר חשמל

S22911081562.26שסתום לבית מסנני דלק

S2291112366.66צינור לבית מסנני דלק

S2291511175.23גומיית אטימה

S2291519283.41גומי חיפוי לספויילר

S229161917.87גומי אטימה

S2292055 לבית גלגל'SCANIA '745.04עיטור ניקל

S22923553358.65מזלג לצילינדר מפעיל גיר

S22928631609.65פנל לאינטרקולר

S22928751416.68מגן תחתון לאינטרקולר

S229357622.76מקרר שמן/גומיה לצינור טרמוסטט

S22937861526.65צינור אויר ממסנן אויר לטורבו

S2294048.3472.81צמת חשמל לחיישני דוד עמם

S229412625.36בורג לגריל תחתון

S2294290(T131) 3685.5חיישן נוקס לדוד עמם

S2294291(T115) 4146.19חיישן נוקס לדוד עמם

S2294292זוג )'בגריל קד'KING'678.76קישוט ניקל

S2294477150.4גומיית אטימה

S2295057528.93קיט אטמי ראש מנוע

S22959483731.64פינת פגוש צד שמאל

S22959533650.51פינת פגוש שמאל

S2295960215מחזיק כבל/מרסן

S22967993696.46חיישן גזיי פליטה תחמוצת החנקן

S229686144.11פקק מגן ימין בפנל גריל

S2297004614.46צינור מים

S2297010. 614.46קירור' צינור מים למע

S2297501413.35בידוד לדלת תא כלי עבודה חיצוני

S2297653470.11ל'כלי עבודה לכוון תיבה-שקע

S22979831176.4פנל חיפוי לכנף קדמי גלגל קדמי



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S22979841176.4פנל חיפוי לכנף קדמי גלגל קדמי

S22979851176.4פנל חיפוי לכנף קדמי שמאל

S22979861176.4פנל חיפוי לכנף קדמית ימין

S2297991.1326.51פנל חיפוי חיצוני לכנף עליונה

S22979921326.51פנל חיפוי חיצוני כנף עליונה

S22979951173.45פנל חיפוי לכנף אחורית גלגל קדמ

S22979961173.45פנל חיפוי לכנף אחורית גלגל קדמ

S2298021.1141.82פנל חיפוי פנימי לכנף עליונה

S22980221141.82פנל חיפוי פנימית לכנף עליונה

S229808810.07ניט לסרגל ספויילר אחורי

S2298232164.02ואקום' צינור ליח

S2298304703.8מכסה לבית טרמוסטט מנוע

S22983992293241 327.81יחידת לד לפס תאורה

S2298536224.21עדשה לתאורה פנימית

S2299388234.96צינור מתאם למסנן אויר

S230014680.09גג/גומי חיפוי שמאלי לספוי

S2300147. 80.09גג/גומי חיפוי ימני לספויי

S2300940244.43בנד לימכל עיבוי אוטובוס

S23010527.24אטם גומי למקרן שמן ריטארדר

S2301468633.43קירור ריטרדר' צינור זווית למער

S23014781156.87צינור מים קירור גיר סיליקון

S2301479527.48צינור מים תחתון למיכל עיבוי

S23015181086.82מכסה למערכת מיזוג אויר קבינה

S2301596810.13מיזוג' שסתום התפשטות למע

S23015981550.09רדיאטור חימום פנימי לקבינה

S23018212993.14שסתום מקסי ברקס

S2301822.2779.34שסתום מקסי ברקס

S2302150T-141 1812.75חיישן לחץ גזי פליטה

S23023322180.18לגלגלים אחוריים' אח/'כנף קד

S23023332180.18לגלגלים אחוריים' אח/'כנף קד

S23023976 יורו DC13 10319.4אגזוז ברקס מושלם

S2302398513.99צינור אויר

S2302630 סרן אחוריLH/RH2072.22אחורי/ כנף קד

S2302631 סרן אחוריLH/RH2072.22אחורי/ כנף קדמ

S2302651( 31.99דלק)ו 'שייבה אטימה לבורג בנז

S230265238.6טבעת אטימה לשימוש כללי

S230265429.94גומיית אטימה

S2302655 37.73מ לצנרת כללית' מ16שייבת אטימה

S230265638.09גומית אטימה

S2303268113.82צינור למילוי מים

S230327024.28צינור מילוי מים

S2303271.41.82מכסה לצינור מילוי מיכל מגבים

S2303274146.24צינור זוית למילוי מים

S2303289686.15בולם גז לגריל עליון

S2303308.636.55בולם גז לגריל עליון

S23033524411.35מנגנון חשמלי ימין להרמת שמשה

S23039001479.23גומיה למכסה מסנן מזגן

S2303905200.85תפס למכסה מסנן מזגן

S2303906129.97תפס למכסה מסנן מזגן
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S2304094303.82אום אבטחה למנגנון מותח רצועות

S230409546.87שייבת אבטחה לציר מנגנון

S230424211457.51מסנן שמן צנטרפוגלי מושלם

S23042431947.97ציר למסנן שמן צנטרפוגלי

S23042932285.34מיכל שמן קירור מניפה אוטובוס

S23044402137.06מצוף למיכל דלק

S2304632.110.4תושבת למיכל מים למגבים

S2304729872.45לפנל חיפוי כנף שמלאי עליון/תוש

S2304730872.45לפנל חיפוי כנף ימין עליון/תוש

S2305335379.83פנס רוחב

S2305632996.8רשת תחתונה לגריל תחתון

S2305701497.23צינור תחתון לבית טרמוסטט

S2306175155.48צינור מים לבית טרמוסטט

S23061816771.13צמת חשמל למחשב מנוע

S2306201157.63שרוול מרווח

S2307243283.41גומי חיפוי לספויילר

S230744347.6אום פלטה

S23076164091.79תושבת

S2307641286.84רשת שמאל עליונה לגריל

S2307642430.1רשת שמאלית עליונה לגריל עליון

S2307647286.84רשת ימין עליונה לגריל

S2307649286.84רשת ימנית  עליונה לגריל קדמי

S2307650454.65רשת ימנית עליונה לגריל עליון

S2307654356.8רשת שמאל לגריל עליון

S2307655274.45רשת שמאלית עליונה לגריל עליון

S2307660377.31רשת שמאל לגריל עליון

S2307661.377.31רשת ימנית עליונה לגריל עליון

S2307662356.8רשת לפינה ימנית גריל עליון

S2307663274.45רשת ימנית עליונה לגריל עליון

S2307667914.4רשת עליונה לגריל עליון

S2307668816.51רשת עליונה לגריל עליון

S2307669760.18רשת עליונה לגריל עליון

S2307671816.51רשת מרכזית לגריל עליון

S2307674816.51רשת תחתונה לגריל עליון

S2307676601.98רשת תחתונה לגריל עליון

S2307678947.35רשת עליונה לגריל תחתון

S2307679848.47רשת לגריל מרכזי

S2308143.10426.74מצנן מים למנוע

S2308200749.19קיט אטם ראש מנוע

S2308201546.84קיט אטמים לראש מנוע

S2308635427.88בוקסה למזלג מוט מייצב קדמי

S2308735.297.59גומי חיפוי לספויילר שמאלי

S2308777APS 8653.72מייבש אוויר מושלם

S2309104847.84טבעת משוננת לפלנטרי

S23092576.53בוקסה מוביל לבורג פנס מגן שמש

S23094091950.75בית טרמוסטט

S23094941926.31קיט מחזיר שמן עליון לתיבת הגה

S23094957.99גומיה לסלקטור תיבת הגה

S23101691601.03מיסב כפול לגלגל קדמי
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S2310273427.49שסתום בטחון למייבש אויר

S23102741942.47שסתום חשמלי למייבש אויר

S2310279511.6מגן בוץ לכנף אחורי גלגל קדמי ש

S23103302030.54שסתום שחרור למייבש אויר

S23104232766.91פגוש אחורי שמאלי לאוטובוס

S23104242766.91פגוש אחורי ימין לאוטובוס

S2310450.202.84מכסה למחשב קרבה בפגוש

S2310614XPI 126.6אטם למשאבת מים

S231067083.53בורג למוט מיצב קדמי לקבינה

S2310764EGR '3103.34בוכנה מפעילה למע

S2310765EGR 3103.34בוכנה לסעפת

S23114195137.82פנל פגוש מרכזי

S23114204718.84פנל פגוש מרכזי

S2311423.39.59כיסוי שמאלי למקום וו גרירה

S231142439.59מכסה פינת שמאל בפגוש מרכזי

S2311427. 39.59כיסוי ימין למקום וו גרירה

S231142839.59מכסה פינה ימני בפגוש מרכזי

S231180412.35בורג ראש שטוח לתושבת מדרגה

S231197714238.32ציר קונטרה לגיר

S2312064( 1923.15חלק עליון)מגן שמש 

S2312065( 1898חלק עליון חיצוני)מגן שמש 

S2312092( 1602.62חלק תחתון)מגן שמש 

S232347822.5ניפל לניקוז מים

S2323511512.53פנל חיפוי שמאלי לשמשה קדמית

S2323513512.53פנל חיפוי ימני לשמשה קדמית

S23236884 420 יורו DT12/12 16977.88מחשב מנוע

S2323828499.93תושבת עליונה לכרית אויר

S2324036107.38מוט תפוחים לשסתום כרית אויר

S23240442384.97כונס אויר למאורר

S2324144999.91צינור נקוז עודפים למיכל אוריאה

S2324145766.85בית טרמוסטט מנוע

S2324435 74.51 מקומות שחור6בית חיבורי חשמל

S2324709447.75תפס לכנף

S2324711148.04תושבת לכנף עליונה גלגל קמי

S232477829.31קליפס

S23249531703.54כונס אויר למאורר

S23249551987.47כונס אויר למאורר

S23249562000.82כונס אויר למאורר מנוע

S23250231248.6צינור לחץ שמן הגה

S23252121224.53קדמי/סט דיסקיות בלם לציר אחורי

S23252131009.92קיט דיסקיות בלם לקליפר קידמי

S232545516.65תפס לרשת גריל קדמי

S232545716.07קליפס

S2325541307.68ימין+מגן בוץ לגלגל קדמי שמאל

S2325542319.26מגן בוץ תחתון כנף גלגל קדמי שנ

S2325550(V 490.04מנוע)צינור דלק בין מסנני דלק

S2325591503תושבת לכנף אחורית

S2325595198.71פלטת ברגים

S2325600198.71פלטת ברגים



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S23261381873.13צינור לסעפת יניקה

S2326180507.32צמת חשמל לחיישן גובה דלק במיכל

S2326509.73.26בנד משיכה לצינור יניקת אויר

S2326511. 712.22צינור גמיש לצינור יניקה

S2326594 86.16מ' ס36פקק מים

S2326674.אחורי A.B.S 1106.15לחיישן' טבעת תוש

S2326676835 13706.87נבה לגלגל אחורי

S2326965150.56גומי חיפוי לספויילר

S232696710.85בוקסה לספויילר

S2326969. 628.47גג צד ימין/לספויי/ תוש

S2326985 29.71ממ40גומי מגן בין ספויילרים

S23274671333.91סעפת צנרת מים

S23274691479.23צינור למיכל עיבוי

S23274701479.23צינור למיכל עיבוי

S23274711479.23צינור למיכל עיבוי

S2327497422.77צינור מים למיכל עיבוי

S2327498344.85צינור מים למיכל עיבוי

S2327499323.78צינור מים למיכל עיבוי

S2327819394.33צינור ניקוז למצנן

S2327820.240.73צינור גומי למצנן מים

S2327821259.55צינור גומי למצנן מים

S2327841274.68צינור ניקוז למסנן

S232869215A 7.35מחזיק לפיוז

S2328859602.38מוט תפוחים לחיישן גובה כריות

S23290564345.88צינור יציאה אגזוז

S2329070467.02פנל ביניים לגריל תחתון

S2329303375.85תושבת עליונה לספויילר

S23297699.35תפס לפנל גריל קדמי

S2330320421.29בוקסה למזלג מוט מייצב קדמי

S23304213865.83פנס אחורי שמאלי

S23304223865.83פנס אחורי ימני

S2330799376.88רשת לארובה יניקת אויר

S2330800376.88רשת לארובה יניקת אויר

S2330802294.79מגן מים לארובת אויר

S233105313.47תפס למסגרת לוח שעונים

S23312241487.71ראש לארובת יניקת אויר

S2331501266.51שמאל/תושבת למסיט רוח ימין

S233169010.06בורג לידית מקסי

S23317071571.72צינור יניקת אויר לטורבו

S2332257175.13שמאל+תושבת לפינת פגוש ימין

S2332259344.35תושבת לפינת פגוש ימנית

S2332640' 162.41למבנה פנל מדרגה שמ' שמ' תוש

S2332809.LH 483.1צינור למגבר בלם קדמי

S2332845 43.9מ לצינור שמן'מ26טבעת אטימה

S2332998344.35תושבת לפינת פגוש שמאלית

S2333357 בגריל תחתוןR450399.35 סמל

S2333777304.5תושבת לפנל טורפדו שמאלי

S2333780304.5תושבת לפנל טורפדו ימין

S233404017.97מכסה עגול לפינת פגוש



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S23340548.87בורג לרשת ארובת אויר

S2334258.416.43צמת חשמל לצופר אויר בפגוש

S2334301336.68קירור מנוע' צינור מים למע

S23344032136.44מותח רצועה למנוע

S233452095.53מכסה צד למסגרת פנס ראשי שמאל

S233452195.53מכסה צד למסגרת פנס ראשי ימין

S2334642. 233.43קירור' צינור מים למע

S2334727602.69פנס לד לכנף קדמית שמאלית

S2334728602.69פנס לד לכנף קדמית ימנית

S2334816.89.62גומי חיפוי לספויילר תחתון

S2334817. 89.62ימני תחתון/גומי חיפוי לספוי

S2335675832.68חיישן טמפרטורה לריטרדר

S2335680T106 1061.68חיישן בורר הילוכים

S2335684T109 1061.68חיישן בורר הילוכים

S23357057479.09ספויילר גג מרכזי

S2336179460.59צינור מתכת

S2336180. 322.32קירור מנוע' צינור מים למע

S2336181313.28צינור מים

S2336962241.74אטם ידית דלת שמאל

S2336963241.74אטם ידית דלת ימין

S2337592452.97תושבת לספויילר

S2337717'31.81בורג למנוע מראת צד גדולה ימ

S2337955. 2181.97מדרגת עליה+ חצאית שמאלית 

S23379842674.74חצאית אמצעית בצד שמאל

S23380032005.16חצאית אחורית שמאלית

S23380392630.43חצאית ימנית מרכזית

S23380612585.15חצאית ימנית

S2338118122.25כיסוי לנורה בפנס ראשי

S233812085.44כיסוי לנורה בפנס ראשי

S2338121( 306.74מודול)מעגל מודפס 

S2338221( 805.13מודול)מעגל מודפס 

S2338222( 765.08מודול)מעגל מודפס 

S2338273( 805.13מודול)מעגל מודפס 

S2338274524.35לוח מגע מודפס לפנס ראשי שמאל

S2338275734.08לוח מגעים לפנס ראשי ימין

S233827892.17ציר לפנס ראשי

S2338280( 805.13מודול)מעגל מודפס 

S23382811046.67מעגל מודפס לפנס ראשי ימין

S2338324( 564.68מודול)מעגל מודפס 

S2338325( 504.19מודול)מעגל מודפס 

S23390165525.69טבעת בפלנטרי חדש

S2340699667.1פנל טורפדו מרכזי

S2340700341.53פנל טורפו שמאל

S2340701442.4פנל טורפדו ימין

S234070281.76פנל חיפוי מרכזי

S2340773277.07פנל תושבת לפנל טורפדו שמאלי

S2340776278.33פנל תושבת לפנל טורפדו ימני

S2341188 10790.87למנוע (אינטרקולר)מצנן אוויר

S23414211923.15מגן שמש חצוני חלק עליון



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S23416552155.29מכסה למסנן אויר

S2341657971.2מסנן אויר

S2341659140.85גומית ניקוז אויר

S2341662140.4תפס לבורג ממיר קטליטי

S2341862246.12קדמי לבית מדרגות' מסיט רוח שמל

S2341863246.12קדמי לבית מדרגות' מסיט רוח ימ

S2341929321מחזיק לגריל תחתון

S234253771.81ו לצינור משאבת דלק'בורג בנג

S2342793EGR 34.88גומית אטימה לצינור

S2342794.42.14אטם גומי למאיץ חשמלי

S2343432.986.92מסנן אויר גדול עגול

S234343568.78גומי ניקוז אבק למסנן אויר

S23434623431.56תושבת לפגוש קדמי צד ימין

S2343520233.85הרמת קבינה' קיט ניפלים למשא

S23435471807.6מכסה קדמי למנוע

S234387. 171.46שחור(ספליטר)מתג הפעלת חצאיים

S2344008 למתלה אחורי קבינהLH922.15 תושבת

S234402457.03אטם לצינור ימני לאינטרקולר

S2344268246.12כונס אוויר ימני לצד מדרגה

S2345411203.16שרוול לבורג תושבת דוד עמם

S2345928'4.72מתאם לכבל פתיחת דלת תא כלי עב

S2345957833.22צינור גמיש לאינטרקולר

S2346287329.96מגן לארובת אויר

S23463725654.65קורת פגוש קדמי

S2346679237.35מסיט רוח ימין לבית מדרגות

S2347009162.41תושבת שמאלית לפנל מדרגות

S2347010172.15תושבת ימנית לפנל מדרגות

S2347787419.16כבל פתיחת דלת תא כלי עבודה

S2348148( 934.55עגול)מסנן אויר 

S2348150.13787.25בית מסנן אויר מושלם

S2348602(PTO) 9002.87למנוע' אח' מעביר כח על

S234895016.24אבטחה לבורג תושבת לדוד עמם

S23496834538.47פנל לבית מדרגות שמאל

S23496844538.47פנל לבית מדרגות ימין

S2349746103גומיה לצלינדר מנוע

S2350306PTO 1628.68צינור שמן משולב למערכת

S2350338PTO 2657.32שסתום למערכת

S235048917.27דיסקית סיליקון לאטם קרטר מנוע

S2350931PTO 994.41תושבת למערכת

S2351045PTO 1372.01תושבת למערכת

S235134818.96מהדק צנרת אוריאה

S23516783214.32תושבת

S23516793214.32תושבת ימנית לפגוש קדמי

S23522382070.47תושבת פגוש צד ימין

S2353194'124.98צינור מים לאוריאה מברז מים חש

S23535654444.78סעפת מים שמאל

S2353630655.03תושבת לכנף אחורית גלגל קדמי ימ

S235373420.61גומיית אבק לחיבורי חשמל

S235377120.61גומית אבק



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S235386930.93גומית אבק לחיבורי חשמל

S2354334268צינור גומי לחיישן גזי פליטה

S23545194827.09תושבת לכנף גלגל

S23545204022.57כנף גלגל קדמי שמאלי' תושבת קד

S23545751217.35צינור עודפי מים לראשים

S2354626 12782.38ס' כ520מפריד שמן מנוע

S2355128994.44מסנן אויר

S2355129807.78מסנן אויר קטן

S23553421089.01תושבת אחורית לתא נהג צד ימין

S2355370. 147.88למסגרת תאי איכסון קבינה' תוש

S2355547918.65מים למקרן שמן ריטרדר' פלנג

S23560493724.68תושבת לכנף אחורית גלגל קדמי

S23560971976.45צינור פליטה לטורבו

S2356231D13 296.22צינור קירור לטורבו

S235625326.25קפיץ לפלנטרי

S2356713367.67דמפר לפיקוד העברת הילוכים

S2356901847.84תושבת לשקע חשמל לטריילר

S23573431934.21מכסה עליון לבלוק מנוע

S2357550DC16 RH 1865.05מכסה עליון לבלוק מנוע

S2357652848.57נעילה קב/הרמה' צינור משולב למע

S23576542054.88צינור שמן לנעילת קבינה

S2357734.1482.93חיישן לחץ גזי פליטה מושלם

S2358221721.47צינור למסנן אויר

S2358294.486.59רשת גריל לארובה יניקת אויר

S2358295.384.91גריל לארובת יניקת אויר

S2358417213.41בידוד חום למקרר מזון

S235842012בורג כיוון לציר דלתות

S2358538482.93תושבת רשת ארובת אויר

S23587586  34608.13 ליטר יורו16משאבת דלק

S2359169839.09אטם קרטר אוטובוס

S23591781075.53תושבת ימין לפנל פגוש קדמי

S23591821075.53תושבת לפגוש מרכזי צד ימין

S2359445D13 2994.22צלינדר מנוע

S2359675. 897.32שסתום צידוד גלגל הגה+ מתג 

S2360072886.94גומי לבית מדרגה

S2360230485.18תושבת תחתונה לקורה

S2360249322.42אטם

S23612381530.56מנוע חשמלי לצידוד מראת צד

S23613315904.37גלגל שיניים למדחס אויר

S2361496759.82תושבת למשאבת דלק

S2361836PTO - 18896.21מעביר כח

S2362120324.65אטם קרטר

S236274710639.54מצנן אויר אינטרקולר

S236274912081.77אינטרקולר מנוע

S23634571472.31צינור ארובה למסנן אויר

S23634581709.97צינור לארובת אויר

S236397717.46גיר פלנטרי' טבעת מרווח למער

S2364375.6/5  112314.8 ליטר יורו13בלוק מנוע

S2364500 124696ס' כ500בלוק מנוע



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S2364639.ערום DC09A 89660.88בלוק מנוע

S2364923818.24תושבת לצופר אוויר

S2365038553.72קיט תיקון לקליפר בלם

S23661078150.41דופן חיצוני שמאל לקבינה

S23661088169.17דופן חיצוני ימין לקבינה

S23661097820.1דופן חיצוני צד שמאל עם חלון

S23661108191.65דופו חיצונית ימנית לקבינה

S2366117.אחורי לקבינה LH 9525.18דופן

S2366118.9525.18דופן אחורי ימני לקבינה

S23661357698.79דופן חיצונית שמאלית לקבינה

S23661367675.82דופן חיצונית צד ימין קבינה

S23661449078.88דופן אחורית ימין לקבינה

S23672311.13מהדק פלסטי

S236730061.58בלם ציר קונטרה' אטם למכסה יח

S23674811253.5ארובה ליניקת אויר חיצוני

S2367683713.1אטם אגן שמן מנוע

S2368425. 325.16לפית מיכל מים למגבים' תוש

S2368426. 430.93לצינור מילוי מיכל מים' תוש

S2368427415.87תושבת למיכל מים למגבים

S2368726.1873.13מכסה צד לבלוק מנוע

S2368728.365.34אטם למכסה צד בלוק מנוע

S23697191094.54צינור מקשר לעודפי מים

S237063112.29תפס לציר דלת תא כלים

S2370632.52.1ציר לדלת תא כלי עבודה

S23712541428.46ידית פתיחה חיצונית לדלת שמאל

S23712551745.51ידית פתיחת דלת ימין חיצונית

S2371917252.56צינור מים לניקוי שמשות

S237191851.21תפס לצינור מים מגבים

S2372029208.09צינורית יניקת אויר לטורבו

S2372031. 860.18יניקת אויר' צינור ביניים למע

S2372130448.83צינור מים  עליון למצנן מים

S2372400410 2137.06מצוף דלק אוטובוס

S2372999617.16צינור ניקוז מי קירור לטורבו

S2373116NGS 2744.15כרית אויר לסרן קדמי

S2373368.2522.72צינור מיזוג גמיש למיבש אויר

S23734372029.94צינור מיזוג משולב למייבש אויר

S2373651117.53מחבר בין כנף לחיפוי

S2373827365.68גומיה לטורבו

S23743481119.66מכסה למקרר מזון עומד

S2374350313.37ציר לדלת מקרר מזון

S2374351.121.62ידית לדלת מקרר מזון

S2374607133.74נורת לד למקרר מזון

S2374725160.95במקום פנס בפנל חיפוי' מכסה שמ

S2374726171.78במקום פנס בפנל חיפוי' מכסה ימ

S2375097. 773.97מים' סעפת צינורות למע

S2375100287.23צינור ניקוז מים

S2375101313.05צינור מים

S2375102274.33צינור מים

S2375143247.88צינור מים
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S2375144274.33צינור מים

S2375145373.18צינור עליון למצנן מים

S2375147434.33צינור מים למיכל עיבוי

S2375148.273.05צינור מים למיכל עיבוי

S2375149287.23צינור מים למיכל עיבוי

S2375968794.14חימום ממיכל משאבת אוריאה+צינור

S2376048359.07צינור מים

S2376049359.07צינור מים

S23764323027.49מכסה לאקס אחורי

S2376730249.97תפס מחליק לספויילר גג

S2376743795.47לספויילר גג מרכז' שמ' תושבת אח

S2377323644.03תושבת לרדיאטור צד ימין

S2377324644.03תושבת לרדיאטור צד שמאל

S23777681036.43צינור למצנן שמן גיר

S237855822ממ X16  189.87נקבה/ כוונים זכר3ניפל

S2378562 175.13מ' מ22ניפל זוית זכר נקבה

S2378563 75.35 ממ22ניפל ישר זכר

S2378576V-8 710.97ידית חיצונית צד שמאל

S2378580.V-8 710.97ידית חיצונית צד ימין

S2378582.לידית דלת V-8 362.15כיסוי ניקל

S23787151216.98מ' מ203 - 8' 'אח/'דרם קד

S2378716.' 1202.84 ממ254-10'דרם אחורי 

S2378989603.25מכסה עליון לבית טרמוסטט

S2379162.9286.04משאבה הרמת קבינה חשמלית

S237947326.28בורג לפנס ראשי

S2380008815.72שסתום עודף דלק

S238058914.6ון לצינור אינטרקולר'גוז

S2380770154.24תפס נעילה למכסה תא פיוזים

S23809532334.51פנס אחורי לד ימין

S23809552178.88פנס אחורי לד שמאל

S2380957404.15עדשה לפנס אחורי שמאלי

S23810097042.93קיט גלגל שיניים לפלנטרי

S2381804194.37בורג פנימי לפגוש

S23820642484.74ידית חיצונית לדלת ימין

S238225229.72תושבת למחזיק טלפון נייד

S23822721574.68מחזיק לטלפון נייד

S2382590( 46.53כללי)בורג ראש טורקס 

S2382666284.75מסנן מצוף אוריאה

S2382791865.58מראת מדרכה

S23830582819.55שסתום דריכה

S2383567186.84צינור מים למערכת אוריאה

S23840196711.69שמשת צד אוטובוס

S23840206594.31שמשת צד לאוטובוס

S2384249910.27מייבש אויר למזגן

S2385151393.68ניפל זווית

S238532822.25אום פלטה

S238562839.05בורג ראש כתף לכנף קדמי

S238608510.03מצמד' גומיה גדולה  צינור מש

S238644311.81בוקסה לספויילר



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S23866852657.46שמן הגה' צינור ממיכל שמן למש

S2386847149.44פיסטון לריטארדר

S23873936994.72מחשב פיקוד כריות אויר סרנים

S238742982.56רצועות מיזוג אוטובוס'שייבה למע

S2387434.1244.56בוכנה מחזירה לדוושת מצמד

S2387479765.54סטיליטים גלגל אח' אוגר שמן למע

S238853345.14תפס לצמת חוטים ראשית מנוע

S23886301544.12חיישן בלם אור אחורי

S238955995.01ניפל ניקוז

S2390334534.31ניפל חיבור מהיר

S23905441094.54פנל עליון לאינטרקולר

S2390897639.75ניפל אויר זויתי

S2391604974.94תפוח לבוכנת היגוי אחורית

S2392177555.38בוקסה גומי למייצב קדמי

S2392329742.87צינור בלם

S23927712502.07פנל תחתון לגריל עליון

S2392774307.82גומיה למסיט רוח שמאלי

S2392795307.82גומיה למסיט רוח ימני

S2392798286.69בידוד למסיט רוח שמאלי

S2392799286.69בידוד למסיט רוח ימני

S2393232 9557.37חימום+  ליטר 105מיכל אוריאה

S2393799419.68חובק כרית אויר קדמית לקבינה

S2394400216.78תושבת צד לפנס ראשי שמאל

S2394661704.6ברז חשמלי לבלון גז

S23947855312.71משאבת היגוי הידראולית

S23947865312.71משאבת שמן הגה קדמית

S2394923447.16מוט אנטנה בגג

S2394983151.93סרט בידוד למיכל עיבוי

S2394986398.62בנד לצינור גומי אינטרקולר

S23954184473.47דוושת גז   פוטנציומטר

S2395420V8 3450.44דוושת גז למנוע

S2395987497.44טרמוסטט למקרר מזון

S2395990244.66אורי' צינור גמיש לברז מים במער

S2395994'231.38קיט גומיות למסנן שמן צנט

S2396114HI/LOW 60.78גומיה לשסתום

S239611640A 30.97פיוז

S239611760A 30.97פיוז

S239628711.5מצמד' גומייה קטנה לצינור מש

S239629115.4קליפס להידוק זכוכית פנס ראשי

S239725274.18זרוע תומכת

S2397505506.09אום נעילה לנבה

S2397926199.18גומי אטימה לשמשת דלת שמאל

S2398289213.59מכסה אבק לאינטרקולר

S23985761756.4צינור שמן בין משאבות מצמד

S23985781880.58צינור שמן בין משאבות מצמד

S239946071.74רשת סינון לאוריאה

S23994911847.53שסתום אוויר לצופר אוויר

S2399557מ ' מ22נקבה /זכרT150.99 ניפל

S2399558 ממ 22נקבה Y159.72 ניפל



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S2399560 118.88 ממ22 מעלות 45ניפל זכר

S23996051192.07כבל למנעולי גריל עליון

S23996071192.07כבל פתיחת גריל קדמי עליון

S2399609851.48כבל לפתיחת גריל קדמי

S2399797195.06מחבר מהיר צינור משאבת אוריאה

S2399905165.79תומך לדוושת דלק

S2399907341.31גומיה לדוושת גז

S2399908. 367.97בלמים/גומי לדוושת מצמד

S2399909715.03גומיה לדוושת מצמד

S2399910497.19קיט לדוושה

S2399912817.01קיט לדוושת בלם

S2399976655.44עדשת זכוכית לפנס ראשי קסנון שמ

S2399977655.44עדשת זכוכית לפנס ראשי קסנון ימ

S2400039315.38אמבטיה/הורדה טריילר/מתג הרמה

S2400067272.75מתג

S240012659.2תפס לנעילת גריל קדמי עליון

S2400605259.85תושבת לשסתום טריילר

S2400606366.13תושבת

S2401422311.34כיסוי לדשבורד למחזיק נייד

S24016682031.52מיכל עיבוי למצנן מנוע

S240166913-XPI 2430.7מיכל עיבוי למנוע

S24018184871.51טרוורסה אחורית לוו גרירה

S2402012CG 2805.31מסיט רוח שמאלי קבינה

S2402035CG 2805.31מסיט רוח קדמי ימני קבינה

S2402039.2641.93מסיט רוח קדמי שמאלי קבינה

S24020422641.93מסיט רוח קדמי ימני קבינה

S2402307.40.41תפס פלסטיק לשיחרור צינור

S2402308.40.41תפס פלסטיק לשיחרור צינור

S240230928.86מחבר לשחרור בידוד צינור אוריאה

S24025696X2/4 '1443.85בולם זעזועים לסרן אח

S24033101547.5תומך קדמי שמאל למדרגה

S24033111547.5תומך קדמי שמאל למדרגה

S24036261715.4מגודש לטורבו' קיט חיישן טמפ

S2403645T122 2799.15חיישן לחץ אויר מגודש

S2403939250.59בנד לצינור אויר

S2404450.לסרן קדמי TYP-24 1371.18מגבר בלם

S240451412.75בורג

S24049671961.53קיט חיישני ואטמים למייבש

S2405213.לתא איחסון עליון RH 209.35תושבת

S2405498.46.87בורג גובל הגה

S2406028359.54תושבת לפנס צד

S2406035151.24בנד לצינור יניקת אויר

S24060613417.21רינג פאן למאורר

S2406293744.07שמן הגה' ניפל זוית לצינור מש

S2406606130.6גומיה למשאבת לחץ

S2406995'485.34צינור שמן קשיח ימיני בסרן אח

S2406997485.34צינור שמן קשיח שמאלי סרן אחורי

S24070671381.24מחזיק חישוק מאורר

S24070771464.09מחזיק חישוק מאורר
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S2407079579.59תושבת שמאל לרינג פאן

S2407081481.76תושבת ימין לרינג פאן

S2408182747.22טפט למשאבת דלק לחץ גבוה

S240836469.09תפס לתושבת ספויילר גג מרכזי

S2408492'809.4טבעת אבטחה לסטיליטים גלגל אח

S2408575936.66צינור פלאנג לבית טרמוסטט

S2408708. 584.26אוריאה' צנרת למע+תושבת

S24090291172.51בקרה למקרר מזון' יח

S24090304031.94מחשב למקרר מזון

S2409184ADR 255.53מפסק זרם למצבר

S240946610X50 15.34בורג

S240946816.03ון לתושבת מצנן מים'גוז

S24095362331.77מנגון פתיחת גריל

S24095381244.5מנעול שמאל לנעילת גריל

S24095461915.24צינור קרור משולב ממדחס למייבש

S2409703.16 מנוע' לתוש' ממ X50 41.91בורג

S2410005302.15מים' צינור גומי למער

S2410082D13 11186.57מאורר מנוע

S2410083DC12-13 8878.69חיבור חשמלי+מאורר מנוע

S24100848242.74מאורר מנוע

S2410085 8700.68 חיבורי חשמל4+מאורר מנוע יורו

S2410086(' 8511.51פאן קלאצ)מאורר למנוע מושלם 

S24102881543.53צינור

S2410590267.53בורג

S24106182868.78מצמד ממוחשבת' צמת חשמל למשא

S2410651380.79מגן אבק לקליפר גלגל קדמי

S2410699123.82בוקסה למוט רדיוס

S2410894.797.48צינור אוריאה לברז חשמלי

S2411511638.15מתאם לבוכנת עזר הגה

S24119871219.18צינור למצנן שמן גיר

S24119881137.88צינור למצנן שמן גיר

S241198916104.51ממיר קטליטי

S2411990( 8398.76קטליטי).ממיר חימצון לדוד עמם

S24126266066.01מוט דחיף להגה

S24126316 5656.54מוט דחיף אוטובוס עירוני יורו

S2412632(K EB) 4884.94מוט דחיף להגה אוטובוס

S2412634K '3057.16מוט דחיף שמאלי להגה אוטו

S2412873302.62רשת לארובה יניקת אויר

S2413462M22 30/30 '6459.25בוסטר בלם אח

S2413465TYPE 30 ' 4925.17אח/'מגבר בלם לסרן אח

S24134664925.17מגבר בלם אחורי קדמי

S2414304.1823.82פס ניקל לחלון בדופן שמאל

S2414335.1823.82פס ניקל לחלון בדופן ימני

S2414834368.15אגזוזט' אטם לצינור גמיש סעפ

S2415763D13 2093.91מתאם להתקנת מנוע-כלי עבודה

S2416103(משלדה) XENON 4757.62פנס ראשי שמאלי

S2416107(משלדה) XENON 4911.78פנס ראשי ימני

S2416404143.6בוקסה לזרוע מתלה קבינה אחורי

S2416734EBS 156.49יחידה חשמלית לסתום בלם
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S2416984498.47נשם לשסתום דריכה

S241805190.4צינור מים למקרן שמן

S2418230S6 500KB DC16/18 17689.44מחשב מנוע

S24184474429.12בית למדרגה עליונה שמאל

S24184504429.12בית מדרגה עליונה שמאל

S2418451284.82תושבת למדרגה עליונה שמאל

S2418452284.82תושבת למדרגה עליונה ימין

S24184531547.5מחזיק אחורי לבית מדרגה עליון ש

S24184541547.5מחזיק אחורי לבית מדרגה עליון י

S24184552618.76מדרגה עליונה לסף דלת

S24188541490.35כרית אויר אחורית לקבינה

S2418976530.13צינור קשיח לבוכנת עזר הגה

S241909132.35מילוי שמן מנ/דיסקית לפקק ניקוז

S24194833683.21פנל סף ימין

S2419809' 6752.29מיזוג אויר אוטו' בקרה למע' יח

S2419849330.62צינור שמן לתיבת הגה

S2420265705.93תושבת תחתונה לכנף ימנית קדמית

S2420314KB250 S7 DC13/10 20373.47מחשב מנוע

S2420319 אוטובוסS7 DC9/2414301.72 מחשב מנוע

S24203205 יורו S7 DC9/29 18128.91מחשב מנוע

S2420827 198.69לשימוש כללי (ריליי)מימסר

S24217532242.78צינור אגזוז גמיש כניסה לדוד

S2422110. 8990.5בית מסנן דלק מושלם

S2422199267.75מתג נעילת סרן אחורי מתרומם

S24223943690.93פנל בית מדרגות שמאל עליון

S24223963690.93פנל בית מדרגות ימין עליון

S24224001547.5תומך שמאל למדרגה תחתונה

S24224071547.5תומך ימין למדרגה עליונה

S24224091476.35תומך קדמי שמאל למדרגות

S24224101476.35תומך קדמי ימין למדרגות

S24224111476.35תומך ימין למדרגה עליונה

S24224121476.35תומך שמאל למדרגות עליונות

S24224151547.5פלטה קדמית למדרגה עליונה ימין

S24224161547.5פלטה קדמית למדרגה עליונה ימין

S2422578502פס קישוט לבית מדרגה עליונה

S2422583.170.73ידית משיכה לדלת תא כלי עבודה

S2422795#NAME?1433.69

S242282694.9אטם

S2422985.298.79תושבת לספויילר גג ימין ושמאל

S2422987.230.03תפס לספויילר גג ימין ושמאל

S2423113268.24מסילה תחתונה לחלון דלת

S24234436869.22בית אמצעי לריטרדר

S24238384141.88רשת ביטחון למיטה+רצועות

S2423863(ירוק) R14/R20 203.81ריליי

S24243034568.28מגבר בלם לסרן קדמי

S24246215190.26ש לציר ראשי'גג

S24247343981.06סינכרון בתיבת הילוכים

S242479749.04טבעת גומי הגנה לצינור גז

S2424854281.84שסתום בדיקה לבית מסנן דלק



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S24249112028.74פח מגן צדדי לדוד עמם

S2425328.למתג צידוד הגה Y  502.75מחבר+ צנרת

S2425348577.95מקרר שמן מנוע' טרמוסטט למכ

S2425395242.23מחזיר שמן לציר הילוך ישיר

S242565264.69אוטובוס-פתח מיזוג אוויר לנוסע

S2425680VKING 73.91תריס איורור עגול לנוסעים

S24262296378.17פגוש קדמי אמצעי לאוטובוס

S2426653152.24פס היגוי לגומי חיפוי לספויילר

S24267642374.06כונס אויר למאורר מנוע

S2426882 1420.63אורות חירום+מתג אורות ראשי

S2426894353.82מסילת נחושת לבית פיוזים

S242700959.43תושבת לצינור יניקת אויר

S2427062 פנסים 4עםH/L10973.64קשת ניקל לדים לגג

S2427069TOPLINE - 17758.13קשת עליונה עם לדים

S2427569 מושלK' 1990.4זרוע למוט מייצב סרן קד

S2427636 996.84ס' כ520שסתום פליטה למנוע

S2427813NGS 520 441.82רצועת מנוע

S24282206 יורו DC13 6889.97קיט בוכנה

S2428278260.4צינור מים למערכת אוריאה

S242857.41.31אטם למכסה קבוע במיכל דלק

S24286021479.23צינור למיכל עיבוי

S24286031479.23צינור למיכל עיבוי

S2428605382.73צינור מים למיכל עיבוי

S2428606354.35צינור מים למיכל עיבוי

S24290541244.5מנעול ימני לנעילת גריל

S242905652.17בורג להידוק מגיני רעש מנוע

S24290759256.63ציר הילוך ישיר

S242909936767.78בית גלגל תנופה למנוע

S2429143EGR '667.09צינור מים לקירור מער

S2429219. 173אוריאה' צינור למע

S2429222186.84צינור מים למערכת אוריאה

S24292321360.73צינור מילוי אוריאה

S2429282.719.89צינור אוריאה לברז חשמלי

S2429304295.51צינור עודפי מים לראשי מנוע

S2429458674.07צינור מים למיכל עיבוי

S2429459.582.5צינור מים למיכל עיבוי

S24295063120יחידת ואקום לטורבו

S2430901( 11403מתכת)פגוש קדמי תחתון 

S24312844636.96צינור אגזוז

S24312922800.29צינור יציאה לאינטרקולר

S24313241806.96צינור קרור בין מדחס למיבש אויר

S2431439787.22טבעת אטימה למסנן חלקיקים

S24320821591.08אוריאה' חימום למשא+צינור

S2432201.6217.25חיישן זרימת שמן הגה

S2433039434.53משתיק למייבש אויר

S2433149(G  15270.32קבינה)אינטרקולר

S24333622272.72צינור משולב למדחס מזגן

S24334195312461 22320.64משלדה)בית תיבת הילוכים

S243360051.75תפס לגומי מסגרת פנס



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S243360391.14גומי למסגרת פנס ראשי שמאל

S243360591.14גומי למסגרת פנס ראשי ימין

S2433704127.46מכסה מיכל שמן הגה

S2433725 103.11ממ16גומית אבק לסוף חוט חשמלי

S24337617013.38תושבת למדחס מזגן

S2433774RH 620.63צינור למגבר בלם קדמי

S2434909465.34צינור שימון לטורבו

S2434911491.26צינור הספקת אויר לסעפת פליטה

S243498164.04מצנן גיר/בוקסה למעבה מזגן

S2434999317.08מתג לפנס עבודה בגג

S2435462 813.24לדלת שמאל' גריפין'קישוט ניקל

S2435463 813.24לדלת ימין' גריפין'קישוט ניקל

S24360211245.46צינור זוית לאינטרקולר

S2436112HIGER 2 '17001.09דלת שמאל מס

S2436646598.75מדרגה לחצאית קדמית שמאלית

S2436843DC13 6 954.9קיט רינגים יורו

S2437252. 541.18מילוי מים/ניפל נקבה לריקון

S24373871357.46מכסה לבית מסנן אויר

S2437389997.42מסנן אויר

S2437390.903.05מסנן אויר קטן

S243775757בורג

S2437780T-123   11186.57מאורר מנוע

S2437783.10759.13מאורר מנוע מושלם

S2438137100.22תשבת לפנל טורפדו מרכזי

S2438291521.03תושבת מוט לכנף קדמי גלגל אחורי

S2438292600.47תושבת מוט לכנף קדמי גלגל אחורי

S24385371939.56זרוע קפיצית שמאל

S24385382362.68זרוע קפיצית שמאל למוט מייצב

S24385491939.56זרוע קפיצית ימין

S24385502362.68זרוע קפיצית ימין למוט מייצב

S2438747874.68כוסית למסנן מים מדלק

S2438754677.33צינור מים תחתון למצנן מים

S243887856.93מכסה לבית בקרת הילוכים

S2439526NGS 6057.27שמשה קדמית לקבינה

S2439722(G  12412.79קבינה)רדיאטור מים

S2439723NGS 10923.28מצנן מים  קבינה

S24401042081.69צינור מיזוג אויר גמיש

S24401052750.98צינור מיזוג גמיש למדחס מזגן

S24403603029.35זרוע היגוי

S24403683175.72זרוע היגוי

S24403753992.78זרוע היגוי

S2440600RB  5561.81 ליטר13קיט צינור מניפה

S24406031613.48צינור גומי לאוריאה

S24406041613.48צינור גומי לאוריאה

S24416794795.44תושבת למנגנון מותח רצועות

S2441681406.19תושבת למנגנון מותח רצועות

S24416822049.43פולי לרצועות מזגן

S24416841180.11פולי לרצועות מזגן

S24416882049.43פולי למדחס מזגן



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S2441721350.79פלטה למנגנון מותח רצועות

S244182286.41טבעת למשאבת ריטארדר

S24420192828.93ציר למנגנון מותח רצועות

S244249P.T.O -120.29מחזיר שמן ל

S2442637994.6ימין\פנס איתות לד שמאל

S24426391265.13לד' שמ+'פנס איתות קדמי ימ

S2442732857.69שסתום ניקוז

S2442733297.88בורג לניפל

S2442740XPI DC16 9424.17רינגים+סליב+קיט בוכנה

S2442795 33.35 אמפר80פיוז

S2442796 36.13 אמפר100פיוז קרמי

S2442798 30.97 אמפר150פיוז קרמי

S2442809( 30.97כחול) אמפר 200פיוז קרמי 

S2442936840.11רשת תחתונה לגריל עליון

S244301980.8גומיית בידוד לפנל שמאל מרכזי

S244302080.8גומיית בידוד לפנל ימני

S2443048. 3287.35חימום למזרק+ צינור אוריאה 

S2443049. 3487.66חימום לדוזר+צינור אוריאה

S2443100'14 ממX80 '14.91בורג ראש פלנג

S244310957.61ניפל מחבר מהיר לצינור מים

S2443110.51.85ניפל מחבר מהיר לצינור מים

S2443111.43.6ניפל זוית לצינור מים

S2443119.לצינור מים מגבים Y 59.18ניפל

S244347400.57מיסב לפלנטרי בקקס

S2443493 20.99אויר' מ למער' מ8צינור אויר

S244349412 לאוויר' ממ  PVC 51.71צינור

S2443619165.84ו'בורג בנג

S24436523185.88יחידת וואקום לטורבו

S2443722597.63צינור למתיז מים

S2443774392.09צינור למשאבת שמן הגה

S2444009210.79פלטת מרווח

S2444334.31.47גומיה לפתח איורור תחתון

S244439022 מ'מ X80 65.31בורג ראש טורקס

S24444622.57טבעת גומי

S24448112998.59מכסה לנבה בגלגל אחורי

S2445082CP 487.84בולם גז לגריל קדמי קבינה

S244543P.T.O-204.62טבעת אבטחה ל

S2446927'282.95מוט תפוח לשסתום כרית אויר קד

S2447186. 319.29 מצבים לפנסי עבודה3מתג 

S24473711662.15בית שסתום תיבת הילוכים

S24475722495) 401.8מזגן+אלטרנטור+רצועה למנוע

S2447756472.62תושבת לחיישן תאורה וגשם

S244780108.43בוקסה לציר סלקטור גיר

S2448541818.84צינור כניסה למשתיק בטורבו

S2448920184.87מכסים למשתיק רעשים בטורבו

S2449766210.13צמת חשמל

S24502283991.65כנף מדרגה צד שמאל

S24502293991.65כנף מדרגה צד ימין

S2450230.23.62פנל קישוט לסף דלת שמאל
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S2450231.23.62פנל קישוט לסף דלת ימין

S24502331186.53תושבת פנימית למדרגה צד ימין

S24502351238תושבת למדרגה עליונה צד ימין

S24505768543.62פסנתר בורר הילוכים

S2451595874.99קיט שיפוץ לבוכנת הרמת קבינה

S24516021166.92קיט גומיות לבוכנת הרמת קבינה

S24516081080.48הרמת קבינה' פקק למילוי שמן מש

S2451756778.5צינור עודפי מים לראש מנוע

S2451780146.5תומך לצופר אויר

S24533891196.69צינור מיזוג גמיש למעבה מזגן

S24540288156.97מצנן מים למנוע

S2454376.148.35בורג לבוקסה זרוע מיצב

S24544211316.51שסתום לכרית אויר אחוריות

S24544668.57בורג לתושבת מנוע

S2454841. 494.34ס' כ520מזגן +רצועת מנוע

S245492983.31טבעת אטימה צהובה

S245521112.12בורג לידית עליה לקבינה חזית

S24563369297.15צינור יניקה לאינטרקולר

S2457836 2209.85מצתים לרכב גז+קיט מסנן שמן

S24579211353.89מתקן נגד גניבת דלק מהמיכל

S2458391( 9.71אזיקון)בנד פלסטיק 

S2459462763.65תושבת

S246159413.97טבעת אבטחה

S2461855KB500 S6 DC13/113 15970.72מחשב מנוע

S24625433994.56חיישן לחץ אויר מגודש לטורבו

S24651931024.4צינור קשיח ליניקת אויר לטורבו

S2468073.2886.66פולי לרצועת מיזוג אוטובוס

S2468133110.44בית למשאבת שמן גיר

S2468199228.26בלם' צינור אויר ליחי

S2468501.393.97צמת חשמל פנימית לפנס ראשי

S2469565 9799.81ס' כ520טלטל למנוע

S246990431.96גומיה לנועל דיפרנציאל

S246993121.18גומיה

S24699332.72גומיה לנועל דיפרנציאל

S2470122156.69צינור ממיכל מים למתזים

S2470166290.63גומי פגוש בולם קבינה

S2470424519.56צמת חשמל

S247053664.02צינור מים לבית טרמוסטט

S2470548232.43צינור מים למקרר שמן ריטרדר

S2470800.'377.9בוקסה קדמית למיה קפיץ קד

S2470850.'597.01בוקסה אחורית למיה קפיץ קד

S2472348248.69מוט תפוחים לשסתום כריות אויר

S2472351252.62מוט כיוון לשסתום כרית אויר

S24728884376.57מגן חום עליון לדוד עמם

S2473383141.93צמת חשמל למחשב קונדינטור

S24744803420.84פינת פגוש קדמי שמאל

S24744833420.84פינת פגוש קדמי ימני

S24746895692.33פנל פגוש מרכזי

S24748645496.31מתרומם' קפיץ עלים לסרן קד
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S2475268960.5תושבת ביניים לספויילר

S2476279487.6צינור קשיח למערכת אוריאה

S2476420661.68הרמת קבינה' מש'פלטת חיזוק לתוש

S2476596857.54מכוונת/זרוע מנחה

S2476781248.6ניפל ישר זכר

S2477163LH 293.45פנל המשך לפינת פגוש

S2477165RH 293.45פנל המשך לפינת פגוש

S24772734X2 962.46כרית אויר אחורית לקבינה

S2477313 273.58נעילה+ מכסה למיכל אוריאה

S247733158.28כיסוי למחזיק טלפון נייד

S2477411'108פלח חיזוק לתושבת פגוש קד

S2477539519.29פנל מתגים שמאלי לכסא נהג

S2477603192.1קיט בוקסות למצנן מים

S2477680.784.59פנל מתגים שמאלי לכסא נהג

S2477719146.62בית חיישן גובה מים למיכל עיבוי

S2479060803.44תושבת לפנס ראשי שמאל

S2479061803.44תושבת לפנס ראשי ימין

S2479184.145.82מכסה שמאלי למתיז מים

S2479185145.82מכסה ימין למתיז מים

S24792412040.15גלגל שיניים לציר הילוך ישיר

S2479242.1979.28גלגל שיניים לציר קונטרה בגיר

S2479280462.78צינור ניקוז עודפים למיכל גז

S248058142.21גומיה למשאבת דלק עזר

S2480597859.66מיזוג אוטובוס' קיט רצועות למע

S2481307639.43דלק לחץ' קיט שסתום ונטורי למש

S2481323529.85מיכל שמן להגה

S2481619408צינור מתכת לראש מדחס אוויר

S24818736317.58מתג התנעה

S2482029 151.93 ממ22ניפל מחבר

S2482407708.64צינור שמן לבוכנה הרמת קבינה

S2482408536.63צינור שמן לבוכנה הרמת קבינה

S2482411787.96צינור שמן ממשאבה לבוכנה

S2482412787.96צינור שמן ממשאבה לבוכנה

S24832462235.31רשת מגן למצנן מים

S24832702415.66רשת נגד חרקים למצנן מים

S2483429GRS905R 233.85אום לציר ראשי לגיר

S24837341493.03צינור משולב למייבש אויר במזגן

S2483812. 10734.63רוטור למפריד שמן מנוע+ מכסה 

S24838151441.06מכסה למסנן שמן צנטרפוגלי

S24842902352.47רשת הגנה לאינטרקולר

S2485133259מתג אור הילוך אחורי

S2485136.239.08תג לבונה ארגזים

S2485168229.5מפסק

S2485416321.02מוט תפוחים לשסתום כריות

S2485470 לסרן אחורי קדHR/ 4361.1כנף קדמ' תוש

S2485802227.41תושבת לפינת פגוש צד שמאל

S2485813213.41תושבת לפינת פגוש ימין

S2485947 6356.57 ליטר16מכסה בלוק מנוע

S2486070522.35תושבת בית מדרגות צד ימין
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S24861301321.71צינור זוית גמיש לטורבו

S2486207453.47חיישן טמפרטורה למצנן קירור

S24866592244.53תושבת מוט לכנף קדמי גלגל אחורי

S248672156.23מתאם למחזיק טלפון נייד

S248742868.68גומיה לצינור מיזוג

S24876794040.2קוד+מפתחות+סט צילינדרים

S2488137.6243.54ציר נדנדים קדמי מושלם

S2488138 9403.88 ראשים3- פסנתר מושלם

S248813911366.88מרים שסתומים

S2488449541.85תושבת עליונה לספויילר

S2488451. 260.85גג/ תושבת תחתונה לספויי

S2488717500.44פקק למערכת דלק

S24887191279.96קיט פקקים- כלי עבודה

S24892131271.08בולם זעזועים לסרן קדמי

S2489219 233.13 ממ6מחבר אויר מהיר

S2489272199.08תושבת לפנס ראשי שמאל

S2489360(' 753.28שמ)שטיח גומי לקבינה צד נהג 

S2489363199.08תושבת לפנס ראשי ימין

S2489375( 641.76נהג)שטיח גומי צד שמאל 

S2489378( 641.76נוסע)שטיח גומי צד ימין 

S2489379S-20 898.47שטיח גומי שמאלי לקבינה

S2489382S-20 898.47שטיח גומי ימני לקבינה

S2489667455.88תושבת עליונה לרינג פאן

S24896723306.85רינג פאן למאורר

S24897722481.97צינור לחץ שמן

S2489826S905 17801.15ציר מושלם לגיר פלנטרי

S249046127.89אטם למכסה מיכל שמן מניפה

S249077110446ארובה לצינור יניקת אויר

S2490792812.07גרמושקה גומי לבית מסנן אויר

S2490799. 230.53בוקסה בידוד

S24908103464.66מכסה לבית מסנן אויר

S2490848103.03מכסה למיכל שמן מניפה לאוטובוס

S2491175NGS 1744.51צופר אויר בגג

S2491241566.63פלח מקשר שמאל

S2491243473.32פלח מקשר ימין

S2491806231.45ציר שמאל לפנל פינה קדמית

S2491807231.45ציר ימין לפנל פינה קדמית

S24918371045.49צינור מיזוג גמיש למדחס מזגן

S249203357.64בוקסה לתושבת פנס ראשי

S24922252488.38צינור משולב למייבש מזגן

S24922281515.09צינור משולב למעבה מזגן

S2492772 להידוק צופר אוירU60.31 בורג

S24931641111.49מושלמת לקבינה' כרית אויר אח

S2493165H.L 1692.89מושלמת' כרית אוויר קד

S2493166( 1903.2מושלמת)לקבינה ' כרית אויר אח

S24931671467.18לקבינה מושלמת' כרית אויר אח

S24931701222.65מושלמת לקבינה' כרית אויר אח

S24933682001.61לטורב' צינור גמיש בין סעפת פלט

S2493867EGR 14813.61שסתום/אקטואטור למגרסה



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S24940565152.28בוסטר אחורי שמאלי

S24940575152.28בוסטר ימני אחורי

S2494058.TYP 24/30 4186.24בוסטר בלם אחורי

S24943991056.09צינור מים למדחס אויר

S24944001063.68צינור מים למדחס אויר

S2494864259מתג אור אחורי ארגז

S24950304037.79תושבת שמאל לכנף קדמית שמאלית

S24951022227.21תושבת מנוע קדמית

S2496300130.93ברגי הידוק למצברים

S2497017485.59תושבת לבית מדרגות ימין

S24975961430.31מסגרת ימין לפנס בגג

S2497604.284.94אטם לטרמוסטט מקרר שמן מנוע

S2497689E101  9956.18מצלמה קידמית

S2497726229.49ספייסרים לקרנק מנוע

S24982974671.09צינור יניקה לטורבו

S2498539604.24ציר עליון לדלת שמאל

S2498540604.24ציר עליון לדלת ימין

S2498541604.24ציר תחתון לדלת שמאל

S2498542604.24ציר תחתון לדלת ימין

S24987421157.6מכסה מקרר שמן

S24987981065.68צינור מים למערכת אוריאה

S2498960. 1540.09מקרר שמן מנוע' טרמוסטט למע

S2499058.423.06תושבת צד ימין לבית מדרגות

S2499070956.87בולם גז לציר גריל תחתון

S24992848.2מחזיר שמן

S2500069241.46מתג לפנס תאורה למיטת קבינה

S25020406534.09צינור תחתון לדוד עמם עומד

S2502650.1991.31חיישן לחץ ויסוט גזי פליטה

S2502983399.44מחזיק לקיר אש

S2503030171.07שרוול לבורג תושבת דוד עמם

S2504292 7681.57משטח דריכה+ מכסה למצבר

S2504798142.21זרוע למנעול דלתות

S2504801343.35כבל לפתיחת דלת שמאל

S2504802316.21כבל לפתיחת דלת שמאל

S2504803349.88כבל לנעילה מרכזית דלת שמאל

S2505194820.09תושבת ימין לפגוש קדמי

S2505197703.32הרמת קבינה' תושבת ימנית למשא

S2505201582.71תושבת לבית מדרגות ימין

S2505208' 1165.44ימ' פלטה ימנית לתושבת פגוש קד

S2505297849.71צינור מתכת לחיישן גזי פליטה

S2505298849.71צינור מתכת לחיישן גזי פליטה

S25053012538.04חיישן גזי פליטה

S2505623889.32תושבת תחתונה לארובת אויר

S2505804668.44צינור יניקה

S25058284767תושבת לציר פסנתר

S25062921441.5צינור גמיש לארובת אויר

S25063711767.94שמשה לדלת שמאל

S25063721767.94שמשה לדלת ימין

S2506827623.87צינור למשאבת דלק לחץ נמוך



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S2507616315.65צינור גומי למקרר שמן ריטרדר

S2507857201.05פנל עליון שמאלי גריל עליון

S2507858201.05פנל עליון ימין לגריל עליון

S2507898.66.55לשונית נעילה מרכזית לגריל

S250932657.02מכסה ימני לפנל גריל עליון

S250932757.02מכסה שמאלי לפנל גריל עליון

S2509370307.12תומך למגן שמש חיצוני

S2509523809.24דריכה)אויר לשסתום בלם רגל' סעפ

S25116891843.69סעפת אגזוז קדמית

S25117391843.69סעפת אגזוז אחורית

S2512290880.09מיכל מים למגבים

S2512294PTO 258.49תושבת למעביר כח

S25123906172.62שטיח בידוד בין כסאות

S251443812049.36בית קדמי לריטרדר

S2514924646.96סליב עליון למרסס גז

S2515552574.76סליב תחתון למרסס גז

S2515739518.99פלטת ברגים לעמוד חיזוק קורות

S25171171406.07צינור פליטה יציאה מהדוד

S2517620495.81מנעול

S2517720515.23כפול' חגורת מנוע אוטובוס אלט

S2517771163.37תושבת עליונה לקורת אורך

S2517849186.69ניפל מחבר מהיר לצינור עודפים

S2517888332.65פלטת ברגים לקורה תחתונה

S25179872210.58אחו מתרומם/כרית אויר לסרן קד

S2518429127.85צינור מחבר לצינור מדיד שמן

S251851012323.03בית ריטרדר

S2518841EK 4581.04משאבת מצמד תחתונה ל

S2519434.179.26מסילה אנכית לשמשה דלת

S25195033922.29מכסה למקרר שמן מנוע

S2519504241.31תושבת לחיזוק עמוד מסגרת ימנית

S251985720.51טבעת לבית קדמי ריטרדר

S252093263951.71דוד עמם

S25209336 82223.62דוד עמם יורו

S25215792017.22צינור משולב לראש מדחס אויר

S2521708.RH/LH 677.85אטם למכסה קמשפט

S25217215.93בורג

S2521807959.22מחזיק מסנן חלקיקים

S2521836'1196.74פנל תושבת למנוע ומנעול דלת שמ

S2521837.RH 859.22פנל תושבת למנוע ומנעול דלת

S2521882129.44תושבת תחתונה לפח בית מדרגות

S25271773511.76סעפת אגזוז מרכזית

S25288703731.64פינת פגוש צד ימין

S2528997461.88דלק למסנן דלק' צינור לחץ ממשאב

S25290893650.51פינת פגוש ימנית

S25291683650.51פינת פגוש ימין

S2529445179.67תושבת נעילת גריל עליון

S2529446129.91תושבת לפנל מרכזי בגריל

S25304492742.87כבל גשר למצברים

S2530460.494.16משאבת למתיז מים פנס ראשי



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S2530816371.66מנתב זרימת אוויר

S2530911LH/RH 24/24 6061.75בוסטר בלם קדמי

S25316105037.94שסתום תחזוקה למיזוג

S2531895655.03הרמת קבינה' תושבת שמאל למשא

S2531896415.47תושבת ימנית קדמית

S25318972104.65פלטה שמאל לתושבת פגוש קדמי

S25320114671.4שמאל' אח/'מגבר בלם לסרן אח

S25320124121.83ימין' אח/'מגבר בלם לסרן אח

S2532015'5005.08מגבר בלם לסרן אחורי שמ

S2532016( 5005.08בוסטר)מגבר בלם אחורי ימני 

S25321543544.66שלט חוטי להרמת קבינה

S25331572068.05צינור משולב למדחס מזגן

S2533168.2059.56מדרגה תחתונה או עליונה

S2533289543.09צינור למשאבת שמן הגה

S25334251163.96צינור מים

S253362410128.37ריפוד פנימי אחורי לגג גבוהה

S2533775113.29בנד לצינור מים

S2533776111.09בנד לצינור מים

S2533983220.26תושבת צד לפנס ראשי ימין

S253411888.61מתג לבונה ארגזים

S253411979.1מתג לבונה ארגזים

S253515346.91בוקסה לבורג פנל גריל תחתון

S25353662056.9פנס אור גבוה שמאל בגג

S25353672056.9פנס אור גבוה ימין בגג

S25354588895.67מסגרת לגריל קדמי

S2536154420.88תומך שמאל למצנן מים

S2536155420.88תומך ימין למצנן מים

S25364498174.21בית מסנן דלק מושלם

S2536596DC09-130 7310.29קיט צלינדר למנוע

S25369832350.26צלינדר לבית העברת הילוכים

S253698412954.75בית העברת הילוכים

S25371881029.46תושבת לצינור פליטה

S25371914569.79צינור אגזוז שני מטורבו

S253785314710.67בלם מנוע מושלם

S2538317252.32תושבת לשסתום כרית אויר

S2538320110.98זרוע לשסתום כרית אויר

S25401671227.97בולם זעזועים לסרן קדמי

S25401701271.08בולם זעזועים לסרן קדמי

S2540210 זויתיABS824.69 חיישן

S2540855.213.17מוט תפוחים לשסתום כרית אויר

S25409322426.1ד טורבו'חיישן סל

S2541147138.1למנעול נעילת גריל קד' תושבת שמ

S2541148113.2למנעול נעילת גריל קד' תושבת ימ

S2541194497.4סעפת אויר לשסתום דריכה

S2541504268.98צינור למערכת אוריאה

S2541737.2168.28בסיס מגן שמש חיצוני

S254185463951.71דוד עמם מושלם

S25421055 יורו DC13 1345.19קיט רינגים מנוע

S25428893367.82ספויילר צד ימין



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S25428902763.03ספויילר גג שמאל

S25428912763.03ספויילר גג צד ימין

S2542892.2027.76ספויילר גג צד שמאל

S25429061660.18ספויילר גג הצד ימין

S2543309 399.98 ממ2197רצועת מנוע

S2543515710.41משאבת עזר דלק ידנית

S2543743635.08בית מסנן שמן גיר

S254448915154.96מחשב מערכת אוריאה

S2544657T80.1919.97חיישן לחץ שמן למקרר ריטרדר

S25446785433.15גלגלת לאוטובוס+מושל' תושבת תחת

S2544975 גדולהLH663.85 זרוע תחתונה למראה

S2544977 גדולהRH663.85 זרוע תחתונה למראה

S254499078.55כיסוי לזרוע תחתונה מראה שמאל

S254499178.55כיסוי לזרוע מראה תחתונה ימין

S2544995631.12מסנן למשאבת אוריאה

S2545033.2548.98מיכל עיבוי למנוע

S25452971172.32בולם זעזועים לסרן קדמי

S2545303(P.T.O) 919.21בית למיסב מעביר כח

S2545507.623.42מתג קרוז קונטרול בגלגל הגה

S2545509634.19מתג לקרוז קונטרול

S2545535 104.28משתיק רעשים- מכסה צד לגיר

S2545649762.69רשת לגריל תחתון

S25456963703.4מצלמה אחורית צילום מראה

S2546341M3 5050.3מיזוג' מנוע מאורר מע

S2546428.DC-16/117 6638.79צלינדר קיט למנוע

S254694620.24פקק לצנרת מים

S254704425.35פס בידוד למבנה גריל עליון

S2547559BAR 1 364.94מכסה למיכל עיבוי אוטובוס

S2547856101.69צינור מים למערכת אוריאה

S2547925NGS DC16 10251.76משאבת שמן

S25479352374.04צינור משולב לראש מדחס אויר

S25480032931.18צינור משולב ממדחס מזגן למעבה

S25483231646.94בורג+פולי כפול לרצועות מנוע

S2548348135.12גג/תושבת תחתונה לספויי

S254897181.38מדבקת גומי

S2549497288.29קיט אטמים לשסתום דלק

S2549569471.32ריפוד פנימי לעמוד ימני קדמי

S2549927NSG 4106.46מוט דחיף

S25514854815.76מגן דוד עמם עליון

S2551537649.63ניפל זכר לצינור מסנן דלק

S2551845H26 3394.43צינור משולב למזרק אוראה

S2551846H25 3073.37צינור משולב למזרק אוראה

S255220210851.59מצנן מים

S2552708 חזיתLH2391.83 פנס אור גבוה

S2552709 חזיתRH2391.83 פנס אור גבוה

S2552714.1966.97פנס ערפל שמאל קדמי

S2552715.1966.97פנס ערפל ימיני קדמי

S25527181410.28פנס ערפל ימין

S2552740940.35רשת מגן למצנן מים



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S2553061488.69חיישן גובה מים במיכל עיבוי

S25535123101.63תושבת זרועות מייצב קדמי תא נהג

S25535133101.63תושבת קדמית לקבינה

S25535201976.32זרוע שמאל למוט מייצב

S25535211601.37זרוע שמאל למוט מייצב

S25535221976.32זרוע ימין למוט מייצב

S25535331601.37זרוע ימין למוט מייצב

S2553579727.38תושבת רשת תחתונה בפגוש

S25539944415.65בית מדרגות מושלם שמאל

S25539954694.29בית מדרגות ימין מושלם

S2553996.4694.29בית מדרגות שמאלי מושלם

S2553997.4694.29בית מדרגות ימין מושלם

S25539994114.21בית מדרגות שמאל

S2554000.4114.21בית מדרגות ימין מושלם

S25540014570.53בית מדרגות צד שמאל

S25540024467.35בית מדרגות צד ימין

S2554011617.65תושבת לבית מדרגות שמאל

S255403829.25גומיה למשאבת לחץ גבוה

S2554081155.75אום לחץ שקוע

S25546851028.72צינור מים לטורבו

S25550883694.57משאבת מצמד תחתונה

S2555931884.28צינור מתכת

S2556179.272.71בולם גז לספויילר שמאלי אחורי

S2556764MM 6X18 4.6בורג

S2556782485.84צינור לבית טרמוסטט

S2557106226.25מחזיק ספויילר

S2557286V-8 1516.71פס ניקל  חיצוני לדלת שמאל

S25573079.91תושבת שמאל לגומי גשם חיוצני

S2557310V-8 1496.06פס ניקל  חיצוני לדלת ימין

S25573139.91תושבת ימנית לגומי גשם חיצוני

S2557320931.82גומי גשם חיצוני לדלת שמאל

S2557340931.82גומי גשם חיצוני לדלת ימין

S2557346621.09גומי גשם פנימי לדלת שמאל

S2557347620.15גומי גשם פנימי לדלת ימין

S255749626032.81בית גיר מרכזי

S25576142331.77נועלים לגריל קדמי+סט כבלים

S25577222916.97חריץ10מצמד לאלטרנטור +קיט פולי

S25580262587.78מנוע למגבים

S2558063.3303.66צינור משולב ממדחס למעבה מזגן

S2558066195.13טבעת מרווח

S25581331040.65מחזיק

S25585891391.94מתג אורות

S2558610.1094.55קיט רינגים לבוכנת מנוע

S25586116 יורו XPI 843.34קיט רינגים

S2558659.1136ספויילר גג צד שמאל

S25586611136ספויילר גג צד ימין

S2558665.עומד RH 1577.15ספויילר אחורי

S2558693 227.32מכסה+ מאפרת כוס

S25591014228.69הורדה קבינה/משאבת שמן הרמה



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S2559147V-8 חיצונית מושלמת RH 1774.81ידית

S2559249180.34ניפל למנגנון צלינדר פתיחת דלת

S25592974593פנל בית מדרגות שמאל

S25592984593פנל בית מדרגות ימין

S2559299( 4593גדול)פנל בית מדרגות שמאלי

S2559300.( 4593גדול)פנל בית מדרגות ימני

S2559305567.59כיסוי על בית מדרגות

S25593094593פנל שמאלי לבית מדרגות

S25593104593פנל ימני לבית מדרגות

S25598611031.05מיסב לגל הינע קומפלט

S2560310' 1439.44שני ימ' תושבת בולם זעזועים קד

S25603346821.79צינור אגזוז זוויתי לטורבו

S2560450.2881.38חצאית לחזית דוד עמם מושלמת

S25605122081.13מגן חום לדוד עמם

S25605264111.59חצאית כיסוי נגד חום לדוד עמם

S25605711902.82צינור לחץ שמן לנעילת קבינה

S25615705654.21מערכת זרועות למגבים

S2561911210.78לוח תצוגה למקרר מזון

S2561943 2356.22למושב נהג (קצף דחוס)ריפוד

S2561953( 3215.68ספוג)מושב לכסא נהג 

S2562200E67 17006.66מחשב אוריאה

S2562323490.38מסנן למייבש אויר דחוס

S25623457011.43דוד עמם מאונך

S2562750407.88פלטה לפנס ערפל שמאל

S2562751407.88פלטה לפנס ערפל ימין

S2562897M53 10764.96מנוע חשמלי למשאבת הגה

S2562945. 341.04גומיה למשאבת שמן הגה

S25629481105.14צינור שמן לבוכנת היגוי אחורית

S256294917788.49שסתום סולונואיד לבוכנת היגוי

S2562950V197 1424.3סולונואיד לבוכנת היגוי

S2562951V198 1424.3סולונואיד לבוכנת היגוי

S2562952V199 1424.3סולונואיד לבוכנת היגוי

S2562986T185 8 2887.2חיישן איזון בוכנת היגוי

S25629871413.63חיישן מצב שסתום

S25629891046.06חיישן פריקת לחץ לבוכנת היגוי

S25629901046.06חיישן פריקת לחץ לבוכנת היגוי

S2562991.1413.63חיישן מצב בוכנת היגוי אחורית

S2562992526.04ניפל

S2563325315.49מכסה למיכל עיבוי

S2563438249.91נועל למכסה ארגז מצברים

S2563906.136.09מכסה שמאלי במקום פנס ערפל

S2563908.136.09מכסה ימין במקום פנס ערפל

S25641271340.16שמן הגה' צינור גומי ממיכל למשא

S2564267527.85עדשה אופטית לחיישן תאורה וגשם

S2564431( 8537.96בודי בילדר)מחשב בניית רכב 

S2564605126.82אוריאה' מחבר מהיר צינור משא

S256477721.47בורג לעוצר דלת

S25650246.09תפס לבית מדרגה עליון

S2565153356.21תושבת



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S256520811492.47משאבה להרמת קבינה

S25673785526.29תעשייתי- בלם ' מנוע להפעלת יח

S25675584005.57בוכנה להרמת קבינה

S25675594079.94בוכנה להרמת קבינה

S2567560CG 2994.92בוכנה להרמת קבינה

S25675613569.94בוכנה להרמת קבינה

S2567770.819.95בולם זעזועים אחורי קבינה

S25677991131.37מנוע לתריס איורור קבינה

S2568460LH 498.24כבל לחיישן עובי דסקיות

S25688942562.01מצוף מיכל דלק

S2568895T-16 (+) XPI 2247.69מצוף דלק

S2568931K432 41 2846.22מיסב לחץ לקלאץ

S2569026.LH 2226.03ונעילה דלת/פנל מתגים למרא

S2569452661.94זרוע שמאלית למתלה אחורי קבינה

S25698713217.82צינור סופי לדוד עמם

S25700844200.32מפסק זרם ראשי

S2570261' 1165.88שמ/ ' מדרגה תחתונה ימ

S25704561510.74עמוד לספויילר

S25704571510.74עמוד לספויילר

S25718549520.72אגזוז ברקס

S257185513852.28אגזוז ברקס מושלם למנוע

S257185612904.15אגזוז ברקס מושלם

S2571860EGR 13903.67חשמל ל' יח+סעפת פליטה

S25723494754.06מנגנון חשמלי שמאל להרמת שמשה

S25723522813מנוע שמאלי למנגנון הרמת שמשה

S25735722756.79מכסה לארגז מצברים

S25735751856.65מכסה לארגז מצברים

S2573913.5710.44ציר לספויילר שמאלי אחורי

S25743046 יורו DC16 328.84מיסב ראשי

S2574432305.49הרמת קבינה' שמאל למוט מש' תוש

S2574443305.49קבינה' ימין למוט מש' תוש

S25744981912.25מאריך למיכל דלק+פיה+מכסה

S2574723.9506.37בית מסנן אויר מושלם

S2575092H26 3608.43חימום למזרק+צינור אוריאה

S2575333442.81ידית לבוקסה הרמת קבינה

S257601610001.03מאורר מנוע

S25774992003.74צינור גמיש למנוע מאורר

S2577500. 1659.16שמן מניפה/צינור לחץ ממנוע למש

S25775011117.88צינור גומי למיכל שמן מניפה

S2578776906.36רשת סופגת אנרגיה לאיטרקולר

S2579258 למנועSTD183.86 מיסב טלטל

S25792761464.03פנס מדרגה עם סמל גריפין

S25798313169.53ציר מרכזי לספויילר גג

S25823653210.38צינור אגזוז שני מטורבו

S2583449142.06בורג לזרוע מוט מייצב

S2583567694.31פין+קיט מיסב

S2585728502.75תושבת קדמית לכנף גלגל קדמי ימי

S2585731494.21תושבת כנף אחורי גלגל קדמי

S2585732641.03תושבת למגן בוץ



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S2585836T129 1960.4חיישן מד מהירות בגיר

S2587028217.38צינור זוית למשאבת שמן הגה

S2587147432.4קיט למסנן שמן צנטריפוגלי

S2587149564.74מיסב לבסיס מסנן צנטרפוגלי

S2587384652.84מכסה כיסוי

S2588074RBP 835 10213.07ש לבקאקס'גג

S2588077965.06בוקסה לגלגל שיניים

S2588094LH 3616.85ספויילר אחורי

S25880971909.21ספויילר אחורי

S2588098.1636.47ספויילר אחורי שמאל תחתון

S25881033427.09ספויילר שמאלי אחורי לקבינה

S25882672384.75כבל לחיישן עובי דיסקיות בלם

S25882692412.38כבל לעובי דסקיות בלם אחו+חיישן

S2588429. 1133.78אטם למסנן חלקיקים

S2588952 לאינטרקולרLH164.34 רשת סופגת אנרגיה

S2588953 לאינטרקולרRH185.16 רשת סופגת אנרגיה

S25889681843.13מיכל שמן הגה

S25889691579.84מיכל שמן הגה מושלם

S2588971327.97מכסה למיכל שמן הגה

S2588972299.88מדיד שמן הגה

S2589138386צינור מים לטורבו

S2589244461.06תושבת

S25903117350.29בולם פיתול לגל ארכובה

S259102785.18טובלן בית צנטרפוגה

S2591108259.76פלטת ברגים עליונה לעמוד חיזוק

S259111226.9בורג לחצאיות

S25912801715.74תושבת כנף קדמי לגלגל קדמי ימין

S2591753(4/5  7142.64יורו)שסתום טורק לריטרדר

S2591853.589.77צינור עליון למצנן מים

S2591855.451.93צינור מים ימני למצנן מים

S25927614619.57תושבת לגיר

S25927624358.18תושבת לגיר

S2593374365.91תושבת למגן בוץ

S2594187EBS 18279.99מחשב בלמים

S25945421392.18הרמת קבינה' למש/שמא/תושבת ימנ

S2595467. 204.25מיזוג' צינור ניקוז מים ממע

S2595468259.85צינור ניקוז מים

S2595469259.85מיזוג' צינור ניקוז מים ממע

S2595470259.85צינור ניקוז מים

S259565636.01בורג

S2595870RH/LH 1126.47מדרגה תחתונה

S2595876600.56תושבת לבית מדרגות צד ימין

S2595879450.7תושבת צד שמאל לפנל בית מדרגות

S2595880450.7תושבת צד ימין לפנל בית מדרגות

S2596346 104648.2ממ623דוד עמם

S2596347 60585.82ס' כ500דוד עמם מושלם למנוע

S25974512550.91תושבת למסנן מזגן

S25993681659.21מסילה לחצאיות צד ימין

S25995443826.62כנף קדמית לגלגל קדמי ימני
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S25995454137.27כנף עליונה  גלגל קדמי שמאלי

S2599546.RH 4137.27כנף עליונה לגלגל קדמי

S2599547LH לגלגל קדמי LH 4596.98כנף אחורית

S2599548RH לגלגל קדמי  RH 4637.71כנף אחורית

S2599549.LH לגלגל קדמי LH 3826.62כנף קדמית

S2599550.RH לגלגל קדמי RH 3839.82כנף קדמית

S2600395.309.09דיזה מגנט לפיה מיכל אוריאה

S2600811571.45שמאלית/מגן בוץ לכנף אחו

S2600812439.58ימ גלגל קדמי/מגן בוץ לכנף אחו

S2601146.RH 88.4ציר לפנס ראשי

S26013791701.79צינור יניקת אויר

S2602083328.75תושבת לעמוד אחורי

S26026545911.97רינגים+סליבים+קיט בוכנה

S2602900PTO 681.76צמת חשמל למעביר כח

S2603021770פלנש מים אחורי לבלוק מנוע

S260331913706.87נבה גלגל אחורי

S2604340433.6תושבת בית מדרגות ימין

S2604683(T158) 855.16חיישן טמפרטורה לדוד עמם

S2604684968.76חיישן טמפרטורה לדוד עמם

S2607731.323.66צינור למדיד שמן מנוע

S2607787666.08מגן רוח ימני לשמשת דלת

S26077881282.12שמאל+קיט מגיני רוח לחלון ימין

S26081694651.15תושבת לכנף אחורית גלגל קדמי

S2608493315.12תושבת לכנף קדמי גלגל אחורי

S2608510108.79קיט גומיות לשסתום התפשטות

S26085114387.6מצנן פנימי למערכת מיזוג

S2608523. 291.71מיזוג' קיט מסננים למע

S2608526305.85קיט מנגנון לפתיח תריס איורור

S2608600EG64XF 18142.96מעביר כוח

S26087543488.57צינור משולב למערכת מיזוג

S26087554687.09צינור מיזוג משולב

S2608756. 4010.66צינור מיזוג גמיש

S260904032.41מדבקת דגם לחצאית ארגז מצברים

S2609156.לפנס ראשי LH 671.88מסגרת חיצונית

S2609157671.88מסגרת חיצונית ימנית לפנס ראשי

S260937169.78שייבה לבורג

S2609535T131 3701.97חיישן נוקס לדוד עמם

S2609536T115 3701.97חיישן נוקס לדוד עמם

S2609548V183  10072.65 ליטר16משאבת אוראה למנוע

S2609830GRS0905R/450.77אטם בין גופי גיר מרכז

S26103792793.6תושבת מוט לכנף קדמי גלגל אחורי

S26105496.4שמן גיר' בורג לגלגל שיניים מש

S26108402118.97קורת אורך שמאל תחתונה לחצאיות

S26108422241.24קורה תחתונה צד ימין לחצאיות

S2611113DC-16 2061.69תושבת מנוע

S2611114. 2176.22תושבת מנוע קדמית

S26111151958.68תושבת מנוע קדמית

S2611371165.99תושבת לעמוד אחורי

S26120671651.15תושבת
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S261285495.53תושבת למגן שמש חיצוני שמאלי

S261285695.53תומך ימני למגן שמש חיצוני

S2614225298.92משאבת שמן גיר

S2614805'401.2רשת שמאל סופג אנרגיה גריל תח

S2614806'401.2רשת ימנית סופג אנרגיה גריל תח

S2615092275.74תושבת לפינת פגוש ימנית

S2615093275.74תושבת לפינת פגוש שמאלית

S26172071286.74זרוע מגב שמאל

S26172091224.71זרוע למגב ימין

S26173631651.15פח תומך לפינת פגוש שמאל

S26173641672.74תושבת ימנית קדמית

S2617531702.68מגן רוח חיצוני דלת שמאל

S2617532702.68מגן רוח חיצוני דלת ימין

S26177811367.17אוריאה' חימום ממיכל למשא+צינור

S2617858251.38עומד/שמאל לספויילר אחור' תוש

S2617860.319.28תושבת לארובה מסנן אויר

S26178842088.38כרית אוויר קדמית לסרן אחורי

S2617887' 1609.35לסרן אח' כרית אויר אח

S26181881076.19תושבת שמאל לנועל קבינה

S2618460214.49גומי מגן למיכל דלק

S261846586.51גומי מגן למיכל דלק

S2618466271.51גומי מגן למיכל אוריאה

S2618467350.98גומי מגן למיכל אוריאה

S26190712718.15שלט להרמת כריות אויר לסרנים אח

S26190723059.07שלט חוטי לכריות אויר סרנים

S2619143.מושלם E129  4455.25אקולייזר

S26192306329.12בסיס מושב נהג

S2619691BT ו GPS 9464.65רדיו דיסק עם

S2620784 עליון למסגרת פנס ראשיLH149.26 גומי

S2620785 עליון למסגרת פנס ראשיRH149.26 גומי

S26208844416.1צמת חשמל לדוד עמם

S2620965.4478.47מדרגה שמאלית תחתונה

S2621571665.72קיט אטמים לראש מנוע

S2621585462.88תושבת שמאלית לפנל גריל תחתון

S2621586462.88תושבת ימין לפנל גריל תחתון

S262182524.53שסתום לגיר אופטיקרוז

S2622018'2532.35חיבור פלנג

S2622085' 569.88לתושבת פנל מדרגה שמ' שמ' תוש

S26220873936.5מפסק זרם ראשי

S26220883740.78מפסק זרם ראשי

S26220904288.76מפסק זרם ראשי

S2623549592.38בוקסה למזלג מייצב קדמי קבינה

S2623552437.11תושבת ימין לבית פנס גג חזית

S2623554549.25בית פנס ימין גג חזית

S2623617 2554.94מדרגה+חצאית קדמית שמאלית

S2624875.1016.74בידוד חום לחצאית דוד עמם

S2624879792.75תושבת חיזוק לקורה עליונה ימנית

S2625583.לספויילר עומד RH 356.88עליונה' תוש

S2625584600תושבת עליונה
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S2625585.RH 756.53תושבת עליונה לספויילר צד

S2625884XPI 389.58מסנן שמן מנוע

S2626004' 1451.37ימ' גלגל קד' תושבת לכנף אח

S2626244454.25יוניט לחץ נמוך למזגן

S26262581802.21תושבת כנף קדמי לגלגל קדמי שמאל

S26262712147.59תושבת כנף קדמי לגלגל קדמי ימין

S26264182951.77צינור משולב למערכת מיזוג

S26268805410.56תושבת פגוש צד שמאל

S26268814964.35תושבת פגוש צד ימין

S2626924.03דיסקית נעילה לסמל

S262746218551.71לוח שעונים

S262746415059.61לוח שעונים

S262746811705.42לוח שעונים מושלם

S2628720E111 (ECU BWE) 9131.1מחשב בודי

S2628892176.44צינור פלסטיק למערכת אויר

S26292102974.51כנף עליונה ימנית לגלגל קדמי

S2629325TG 2510.56מתאם חיבור שתי מצלמות לרדיו

S26299943047.89ריטרדר+ידית הפעלת אופטיקרוז

S26299952951.99ריטרדר+ידית הפעלת אופטיקרוז

S2630318262.37מגן מים לראש ארובת יניקת אויר

S2630545874.31תושבת ימין למצנן מים

S2630546874.31תושבת שמאל למצנן מים

S2632159272.44מיסב גלילי לציר ראשי לגיר

S2632293498.25שמן לבוכנת הרמה' צינור בין מש

S2632294860.11שמן לבוכנת הרמה' צינור בין מש

S2632295871.64לבוכנת הרמה' צינור שמן בין מש

S2632296911.97לבוכנת הרמה' צינור שמן בין מש

S2633135.1063.04מסנן לחץ גזים למנוע

S263405718.82בורג לזרוע מתלה קבינה אחורי

S263457923.21בורג לצירי דלתות

S2634769.7331.19קיט צלינדר למנוע מושלם

S2634772.1318.81קיט רינגים לבוכנת מנוע

S26348236744.68תושבת לכנף אחורית גלגל קדמי ימ

S2635581 לצינור מים לטורבוT1703.6 ניפל

S263599611576.51מצנן שמן גיר

S26362611624.96נועל דיפרנציאל מושלם

S2636262835 1874.96נועל דיפרנציאל מושלם

S2636273' 1768.82אח/'נועל דיפרנציאל לסרן קד

S263823951.5מכסה למסגרת פנס ראשי

S2638810513.91פס קישוט לבית מדרגה עליון ימין

S26398821535.54לקבינה' כרית אויר קד

S26398941535.54כרית אוויר קדמית לקבינה

S26398951535.54כרית אויר אחורית לקבינה

S2639896. 1593.52קבינה/כרית אויר מושלמת אחו

S26408422661.76מנעול פנימי לדלת שמאל

S26408582842.41מנעול פנימי לדלת ימין

S2641658KB250 S8 DC13/05 17497.4מחשב מנוע

S2641660(P) KB500 S8 DC13/05 17497.4מחשב מנוע

S2641662KB250 S8 DC13/06 15310.22מחשב מנוע
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S2641754KB 500 DC13/06 S8 17497.4מחשב מנוע

S2641766KB250 S8 DC13/10 17869.92מחשב מנוע

S2641767KB500 S8 DC13/10 19596.49מחשב מנוע

S2641779KB250 S8 DC9/24 19596.49מחשב מנוע

S2641780KB 500 S8 DC 9/24 19596.49מחשב מנוע

S2641781KB250 S8 DC 9/29 24940.99מחשב מנוע

S2641793250KB S8 DC9/38 18290.06מחשב מנוע

S2641794KB500 S8 DC9 38 17497.4מחשב מנוע

S2641819214.16תושבת לצינור יניקה למסנן אויר

S2641822191.9תושבת לצינור יניקה למסנן אויר

S26420372104.64רשת מגן שמש לפתח חרום בגג

S26422011647.46ידית חיצונית לדלת שמאל

S2642203V-8 חיצונית מושלמת LH 2274.85ידית

S2642209 חיצונית מושלמתRH1647.46 ידית

S2642702' 10865.13לבלם חניה אח' שסתום בקרה אלקט

S2642864NGS DC13 6295.97קיט צלינדר למנוע

S26428656 יורו.DC-16 5301.86קיט בוכנה למנוע

S2642894349.41גומי מעטפת לגריל ארובה

S26430041033.46צינור גומיה למשאבת שמן הגה

S26443572674.66מצלמה לנסיעה אחורית

S2644591219.62פס קישוט קדמי לדלת שמאל

S2644592( 219.62שחור)' לדלת קד' פס הדבקה על

S2644613.E32   11222.65מחשב תאורה

S2645045PTO 2921.15צינור שימון למעביר כח

S26453441455.78תושבת אלומיניום צד ימין

S26454671344.58צמת חשמל למראה צד ימין

S2645506586.8חיצוני במראה' חיישן טמפ

S2645651( 8057.2ללא זרועות)מראה שמאל

S2645652 8057.2ללא זרועות)מראה ימנית

S2645660.מושלמת RH 2685.67מראת מדרכה עליונה

S26456913142.84מראת חזית במגן שמש

S2645816CS 86.21סגירה לדלת תא כלים/כבל פתיחה

S2645905363.74מחזיק פינת פגוש שמאלי

S2645906363.74מחזיק פינת פגוש ימני

S2645907241.88תושבת לפגוש

S26460847451.96מסילה משותפת

S2646592680.62מכסה למסנן מזגן

S26466331994.25מכסה לבית מסנן מזגן

S2646661.1483.79צמת חשמל למשאבת מצמד חשמלית

S2647190.2149.65שסתום עודף דלק למסילה משותפת

S26472501380.85צינור שמן ממשאבת שמן לתיבת הגה

S26472521121.96צינור שמן הגה ממשאבה לתיבה

S26480221207.18לקבינה' שמ/'מדרגה עליונה ימ

S2648023RH/LH 1224.74מדרגה עליונה

S264833RBP832 9207.49ש לבקקס'גג

S264834RBP832 8944.43ש לבבקס'גג

S264875RBP832 9893.74ש פלנטרי לבקקס'גג

S26495511006.97ידית פנימית לדלת צד שמאל

S2649555800.88תושבת לפנס ראשי שמאל
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S2649612'427.06כבל לחיישן עובי רפידות ימ

S2649718 לפנל מדרגות קבינהRH965.94 מבנה

S2649719.לפנל מדרגות קבינה LH 965.94מבנה

S2649863'635.59תושבת שמאל לכנף קדמית שמ

S2649864' 569.88ימ' תושבת ימין לכנף קד

S2650533444.65תושבת שמאלית לפנס ערפל קדמי

S2650534444.65תושבת ימנית לפנס ערפל קדמי

S26507512393.03צינור למעבה מזגן

S26508841558.15ציר שמאל לגריל תחתון

S26508851605.2ציר ימין לגריל תחתון

S26510786238.06צינור למערכת קירור

S2651240803.18מחזיק חצאית צד לכנפיים

S2651775V-8 90.09סט קישוט לידיות דלתות

S2652726ZDF 226.62צינור גומי למקרר שמן גיר

S265283144398.76ריטארדר היגוי כפול

S2652906283.22פקק לתיבת הגה

S26530451466.56צינור עודפי מים לקרור ראש מנוע

S2653379.V83 EBS 3684.95שסתום מודולטור בודד

S2653385E.B.S 10213.38שסתום מודולטור כפול

S2653387EBS 10380.82שסתום מודולטור כפול

S26534871038.66תפוח הגה

S26534881038.66תפוח הגה

S26537038X4 643.88צינור גומי למשאבת שמן הגה

S2653704.971.88צינור שמן הידראולי משולב

S2653706840.06צינור משולב ממיכל שמן הגה

S2653980NGS CP 18700.26דלת שמאל ערומה

S2653981NGS CP17 18700.26דלת ימנית ערומה

S265399419189.62דלת שמאל ערומה לקבינה

S265399519247.11דלת ימין ערומה לקבינה

S2653996.19684.55דלת ערומה שמאלית לקבינה

S2653997.19684.55דלת ערומה ימנית לקבינה

S2653998S 20853.53דלת שמאלית ערומה לקבינה דגם

S265399920853.53דלת ימנית ערומה לקבינה

S265466487.27פלג נעילה לחיבור חשמלי

S2655106176.79גומי מגן למיכל דלק

S2655323213אום אבטחה לציר גלגל אחורי

S2655502150.55בוקסת מרווח

S2655524162.79בוקסת מרווח

S2655788214.41שמאל.כבל לפתיחת דלת ימין

S2655789250.85כבל לידית פתיחת דלת

S2655840 צד שמאלH-73040.5 פנס ראשי

S2655841.צד ימין H-7 3040.5פנס ראשי

S26558485957.24פנס ראשי לד צד שמאל

S2655849.5957.24פנס ראשי לד צד ימין

S2655853903.08מסנן למשאבת אוריאה+קיט מכסה

S2655854487.91קיט מסנן אוריאה

S2656504. 3857.99חצאית ימנית מגן לדוד עמם

S2657055. 923.66שמן הגה אחורית' צינור למש

S26591631669.21פנס אור גבוה שמאל בגריל
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S26591641669.21פנס אור גבוה ימין בגריל

S26591662336.89פנס אור גבוה ימין בגריל עליון

S26591672336.89פנס אור גבוה שמאל בגריל עליון

S26594833489.16אקולייזר מווסת זרם

S2659741T120 D13 1917.38ד טורבו'חיישן סל

S2659849T-131 3598.04חיישן נוקס לדוד עמם

S2659850T-115 3592.62חיישן נוקס לדוד עמם

S2660205406.94תושבת לפנל פינת פגוש שמאל

S2660206406.94תושבת לפנל פינת פגוש ימין

S26604352864.35שלט רחוק פיקוד כריות אויר סרני

S2660738740.41תושבת צד שמאל לפגוש קדמי

S266107886.6תפס למכסה מילוי שמן

S2661533387.8תושבת בית מדרגות צד ימין

S2661795208.38צינור גומי למיכל שמן הגה

S2661796105.73צינורית למיכל שמן הגה

S26620146X2/4 4X2 2510.22מוט דחיף להגה

S26628009064.46מחשב פיקוד מערכת מיזוג

S26630776589.31משאבת הגה אחורית חשמלית

S26630786118.66משאבת שמן הגה אחורית

S26636083690.93חצאית קדמית שמאלית

S26636162460.72צינור בין משאבה למיכל שמן הגה

S266414065.09מכסה ימני לפנל גריל עליון

S266414165.09מכסה שמאלי לפנל גריל עליון

S2664505DC09/130 15262.06מחשב מנוע

S2664668357.91צמת חשמל

S2664782112.18פסי חספוס לגריל תחתון

S2667666( 7714.82מקס)מחשב אזעקה ופתיחת דלתות

S2667752E-32   9755.06מחשב תאורה

S2668055( 6013.69ארוך)מוט דחיף שני 

S2668056.5149.83מוט דחיף ארוך

S26682462385.38לסרנים אחוריים' אח/'כנף קד

S26682472385.38קד לגלגל אחורי/כנף אחו

S26682482627.64כנף  לגלגל אחורי קדמי ימין

S26682492627.64כנף לגלגל אחורי אחורי ימין

S26682511518לסרנים אחוריים' אח/'כנף קד

S2668558( 691.5מזלג)וו גרירה קדמי 

S2669167742.85תפוח למוט דחיף

S2669534884.44פלטה קדמית ימנית לחיבור חצאיות

S26695452104.91מוט דחיף שלישי

S2671939NGS  8724.31 מעגלים4שסתום

S2671952NGS 1844.16שולחן עבודה למחשב קבינה

S267239716+12 4468.59קיט בוכנה וצלינדר מנוע

S26730741637.94חיצוני בדלת+מתג תאורה ראשי

S26730791873.81מתג תאורה ראשי

S26740004045.95צינור משולב למדחס מזגן

S2674084450.57הרמת קבינה' פקק מילוי שמן למש

S2674382NSG ללא כיוון H7 5767.39פנס ראשי שמאל

S2674383NSG ללא כיוון H7 5767.39פנס ראש ימין

S2674384.צד שמאל H-7 6302.42פנס ראשי
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S2674385.צד ימין H-7 6302.42פנס ראשי

S2674390.5957.24פנס ראשי לד צד שמאל

S2674391.5957.24פנס ראשי לד צד ימין

S267447810359.37מחשב בקרת גובה כריות אויר

S26745758719.13מחשב פיקוד כריות אויר סרנים

S26750088247.65מנגנון עליון לגלגל הגה

S267523123.32גומיה תחתונה לתושבת טורבו

S2675955234.29תושבת לשסתום בקרת לחץ אויר

S2676887. 20.46תפסן/קליפס

S2677118370.38אטם פח לטורבו

S2678210148.91תושבת למנעול גריל צד ימין

S2678211148.91תושבת למנעול גריל צד שמאל

S2679060.2955.25כרית אויר לסרן קדמי שני

S2680120979.49מוביל זרימת גזי פליטה

S2680451.1981.49ידית עליה בגריל עליון

S2683424.21.18גומיה מתאם לניפל זוית

S2683691173.43חיישן טמפרטורה למקרר מזון

S2684392XPI 68.43אטם למסילה מערכת דלק

S268466762אטם לבית קפיץ אופטיקרוז

S2686288D13 9712.19משאבת שמן מנוע

S2686388201.32גומיית אטימה עליונה לדלת

S26871093237.35תושבת שמאל לפגוש קדמי

S26871103237.35תושבת ימין לפגוש קדמי

S26910874963.97תושבת לפגוש צד שמאל

S26910883971.18תושבת פגוש צד ימין

S26910893971.18תושבת שמאלית לפגוש קדמי

S26920925634.97צינור פליטה מטורבו לדוד

S2692141K432-20 1462.65מושלם' מזלג לקלאצ

S2692990774.79תושבת לפנס ראשי ימין

S2693453.2261.94אקומולטור מושלם לריטרדר

S2693609957.08בוכנה למצבר ריטארדר

S2698178328.78צינור לחיישן ויסות פליטת גזים

S2698181291.82צינור מים לחיישן לחץ גזי פליטה

S2698257432.5צינור לחיישן ויסות גזי פליטה

S27007594972.76נועל קבינה אחורי

S27015981072.29לגריל תחתון' תחת+פרופיל מרכזי

S27015991072.29פרופיל עליון לגריל תחתון

S27027821329.93מזרק אוריאה

S270317154.74פקק גומי

S2704511722.97תושבת

S2706288327.88סמל גריפין לגריל קדמי

S2706576S 3870.53יחידת פיקוד למקרר מזון קבינה

S2706577R 4168.26יחידת פיקוד למקרר מזון קבינה

S2706860.5115.09דופן גג ימני פנימי

S2706985.94.72פין לציר פנס ראשי

S2707037779.88מיכל מים למגבים

S270730484.94מכסה שמאלי למסגרת פנס ראשי

S270733584.94מכסה ימני למסגרת פנס ראשי

S270733684.94מכסה למסגרת פנס ראשי שמאלי
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S270733784.94מכסה למסגרת פנס ראשי ימין

S27074402347.97חצאית ימנית אחורית

S27088091277.78לתיבת שמן הגה' צינור משולב ממש

S2709421148.17תותב למשאבת שמן גיר

S2709624 כשמחשב גיר על הגירECA-1669.79צמה ל

S27098779492.71לוח שעונים

S2711757P.T.O 358.72מתג הפעלת

S27118802298.62דלת תא כלי עבודה שמאל

S27118822298.62דלת לתא כלי עבודה ימנית

S27118842169.12דלת תא כלי עבודה ימנית

S2712437205.12מחזיק נועל כנף גלגל אחורי

S27143851074.81בית אנטנה

S271514566.85צינור מים למגבים

S271580037.43תוית נייר לחצאית אחורית ימנית

S27159186677.04מעבה מזגן

S2716116E37 A.B.S 12922.65מחשב

S2717017.30418.1בוכנת היגוי אחורית משלמת

S2717362.1868.82מתג הפעלת מקסי ברקס חשמלי

S2717827980.88תושבת לחיישן קירבה

S2717829800.88תושבת למחשב מרחק

S2718255E-70 14071.49מחשב קירבה קידמי

S271877474.29פין לציר פנס ראשי

S27200266705.29צינור אגזוז שלישי מטורבו

S27209758384.89מוט מייצב קדמי לקבינה

S27209796987.42מוט מייצב קדמי

S27226469237.1מחשב מרכב

S27227016 8304.75מזרק אוריאה יורו

S2722702215.05מסנן למזרק אוריאה

S2723120( 3568.91עם דרמים)מוט דחיף להגה 

S2723122( 2769.4עם צלחות בלם)מוט דחיף להגה 

S27231384606.46מוט דחיף קדמי מושלם

S2725284557.54תושבת מחזיר שמן

S2726083304.62מסנן רשת למצוף מיכל אוריאה

S2729053.784.03טרמוסטט חום מנוע

S2729070805.12טרמוסטט

S273022.779.84שייבה אבטחה לגלגל אחורי

S273024.469.94אום לציר סרן אחורי

S27305562225.03לטורב' צינור גמיש בין סעפת פלט

S27318283731.64פינת פגוש ימין

S27318323650.51פינת פגוש צד ימין

S2731875531.73קיט למסנן שמן צנטרפוגלי

S273187612258.59מסנן צנטרפוגלי מושלם

S27332425237.04מגן חום

S27333922921.41צינור לחץ שמן

S2733439.10474.43נשם שמן מנוע

S2734215910.04מסנן אויר פנימי לאוטובוס

S2734965342.53מכסה לנבה גלגל קדמי

S273501815433.33בית גלגל תנופה למנוע

S27387701230כלי עבודה
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S2740660134.81גומיה לצינור קשיח אינטרקולר

S27408391800.64מסגרת לפנס ימני אור גבוה

S2740841RH 1753.89מסגרת חיצונית לפנס גג

S274142( 145.41באריזה'  יח4)מיסב מחטים לבקקס

S2742011R-49 3457.96מפסק זרם ראשי למצברים

S27423831226.06צינור לחץ למשאבת שמן מניפה

S27423841381.7צינור לחץ שמן למנוע מניפה

S274261992.85ו'מחבר בנג

S27429957221.9מיסב כפול לגלגל אחורי

S2743863.678.76תושבת למחשב קירבה קדמי

S2745080638.15כיסוי מגן למשאבת שמן הגה אחורי

S2745081174.97צינור מרווח לבורג משאבת שמן

S27450835151.43מוט דחיף ארוך שני

S2745886 47877.5ס' כ520גל ארכובה למנוע

S2748852412.65תושבת אחורית לספויילר גג

S2748853 למנגנון חשמליLH652.18 תושבת

S2749470124.56שרוול מרווח

S2749515117.07גלגלת רצועת מזגן' בורג לתוש

S2750228.840.82גומיה לארובת מסנן אויר

S27503382206.28מוט דחיף שלישי

S27503405492.3מוט דחיף אחורי

S2753171NGS 160.47מגב לשמשה

S2755103HI-LOW   294.85אטם לבית שסתום

S27561401535.92שסתום לכרית אויר קדמית

S2759738( 10691.4קישור)מחשב קורדינטור 

S27603421683.72פנס ערפל קדמי שמאלי בפגוש

S27603431683.72פנס ערפל קדמי ימני בפגוש

S2760344.1683.72פנס ערפל שמאלי קדמי

S27604251683.72פנס ערפל ימני קדמי

S2760914HI-LOW 1368.9בית לצילינדר

S2761924389.87צינור גומי זויתי לטורבו

S2765105S8 DC16/101 18395.51מחשב מנוע

S2765106S8 DC16/102 17869.92מחשב מנוע

S276587129.28גומיה

S2768399V-175 4707.52שסתום חשמלי לחץ נמוך לגז

S27707801118.98בולם זעזועים לסרן קדמי

S27707811205.06בולם זעזועים סרן קדמי

S27708242589.88צינור מים למדחס אויר

S2771893E44 DC16-123AA V-8 41171.97מחשב מנוע

S277328041.38צינור גומי למערכת אוויר

S2773896.1066.43מתלה שמאלי אחורי קבינה

S277389852.89בוקסה לזרוע מתלה אחורי

S2774507853.03למקרר שמן ריטרדר' פלנש מים תח

S27760103375.29היגוי+מתרומם' כרית אויר סרן אח

S2779154.11365.27בית מסנני דלק מושלם

S2779172( 9749.25מושלם)בית מסנני דלק 

S27822711734.35צינור ספירלי משולב לקירור אויר

S2782272NGS 2348.22צינור קרור למייבש אויר

S27822792970.22צינור ספירלי לקירור אויר ממדחס
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S2782281NGS 7392.15צינור קרור למייבש אויר

S2782282NGS 8020.35צינור קרור למייבש אויר

S2782795DC-09/134 17869.94מחשב מנוע

S2782798E44  DC9/108 19596.49מחשב מנוע

S2782799.S-8 DC9-111 21103.91מחשב מנוע

S2782801S8 DC9/112 17956.27מחשב מנוע

S2782803S8 DC9/113 19596.49מחשב מנוע

S2782835S-8 C9-133 21103.91מחשב מנוע

S2782836KB 500 S8 DC13/115 21103.91מחשב מנוע

S2782840S-8 DC13/124 19596.49מחשב מנוע

S2782842S8 DC13/147 19596.49מחשב מנוע

S27833413.32אטם למערכת מים

S278476356.65אטם לצינור מתאם מצערת חשמלית

S2785662E-32 11435.13מחשב תאורה

S2786869NGS 1233.79תושבת למייבש אויר

S2786926T-140 2461.63חיישן לחץ גזים למנוע

S2789422EBS E-37/43 22618מחשב בלמים

S27894682147.59עמוד אחורי ימני תומך חצאיות

S2789588599.07בוקסה החלקה למוט מייצב

S27897681950.21תפוחים למוט הילוכים+מוט מייצב

S27898741328.18מיסב לסרן אחורי

S27904732600.76תושבת לפנל מדרגות שמאל

S27904742600.76תושבת לפנל מדרגות ימין

S2793523E-67 16229.71מחשב אוריאה

S27935748530.06מקרר שמן מנוע

S27941114.57גומי אטימה לפקק

S2794801.1063.27צמת חשמל לפנסי רוחב חצאיות

S27951265139.79ריפוד דלת צד ימין

S27967123146.75חיישן מיקום הגה

S279756532.6בורג לאגן שמן מנוע

S27982634579.35ימין' לגלגל קד' ימ' כנף אח

S28004014047.09מחזיק שמאלי לכנף גלגל אחורי

S2800402'4047.09מחזיק ימני לכנף גלגל אח

S28016164773.06מנוע לספויילר גג מרכזי+תושבת

S2802469(2X 249.53חיוב-באריזה' יח2)מיסב טלטל 

S28027423086.51חיישן מייצב לגלגל הגה

S2805067OC9-104 18829.54מחשב מנוע גז

S2806384S8 XPI DC16 117A 19596.49מחשב מנוע

S28065245.96פין למזלג

S2807387 בחזיתSCAN1424.38 סמל

S2807388 בחזיתIA649.82 סמל

S2807499E-106 8175.78מחשב פיקוד דלת נהג

S28084122009.2כרית אויר לשלדה

S28096712446.57כרית אויר קדמית לאוטובוס

S28123867625.85מוט לגלגל הגה תיבת הגה

S2813273 ניקל בגרילSUPER1069.21 סמל

S28134264737.21קיט תיקון למייבש אוויר

S28172681259.17קירור מנוע' צינור מים למער

S2817940944.56קיט לבוכנת מצבר ריטארדר
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S2818399320 ס'כ  DC9-126 18301.6מחשב מנוע

S2818491DC-13-155AA/500 18301.6מחשב מנוע

S2819003ZF 337.24צינור גומי למקרר שמן גיר

S2819189343.46צינור למניפה

S28199841371.07פנס מדרגה עם סמל גריפין

S28203534633.13חיישן נוקס

S2820463923.94פלטת כיסוי

S28204783342.29לטורב' צינור גמיש בין סעפת פלט

S2821595.E-113 11999.6מחשב שילדה

S2821721645.35קיט תושבת

S2823540EBS E-37/43 18464.65מחשב בלמים

S28240941990.65ידית הפעלת מגבים ואיתות

S2824727K432 30 1908.78מיסב לחץ

S2825405ECA 1043.26מיכל שמן למשאבת מצמד

S2827104221.09 ליטר12מנוע , מוביל שס

S2827773109.5בית לבקרת הילוכים בגיר

S28295259984.18בית מסנן אויר מושלם

S2829529.984.3מסנן אויר למנוע

S2829531867.85מסנן אויר

S2829742.E-5 GMS 15125.57מחשב גיר

S2831672GRS 905R 7041.9ציר לריטארדר

S2831673.604.68חיישן לחץ וטמפרטורה אויר

S28331512575.82עמוד קדמי ימני למסגרת חצאיות

S28331523201.79עמוד אחורי ימני למסגרת חצאיות

S28346157675.81צלינדר קיט למנוע

S2836255706.4בלם ציר קונטרה' צלינדר ליח

S28366734165.44רינג פאן לכונס אויר

S28386984670.25פנל עליון לגריל עליון

S28386994289.35פנל עליון לגריל עליון

S28387516 יורו DC16 247.71מיסב טלטל

S2838752.DC-16 347.1מיסב ראשי למנוע

S2839179E-103 13121.9מחשב בקרה ראשי להנעת גז

S28400132422.74מיסב למנגנון מותח רצועות

S28404766 8832.93אגן שמן מנוע יורו

S2841649NGS 5283.25מחשב למייבש אויר

S2841984255.87מסילה תחתונה מקרר קבינה שמאל

S2843065V-107 7314.47שסתום בלוק לבלם מנוע

S2843066V-107 6597.46שסתום לבלוק מנוע

S2843864E131 12690.26מחשב ניהול מערכת גז

S28442641258.25זרוע ציר שמאלי לגריל עליון

S28443061258.25זרוע לציר ימני לגריל עליון

S2844809E-67 16488.68מחשב אוריאה

S2845272230.54פקק למכסה מקרן שמן

S2846250 7549.91אוטובוס (מאורר)מצנן שמן מניפה

S2846749' 12421.66לבלם חניה אח' שסתום בקרה אלקט

S28470483222.06סעפת עודפי דלק והחזרה למיכל

S2847524521.26שטיח גומי צד שמאל

S2847536795.26שטיח מרכזי בין כסאות

S2847584ZF 128.01אטם למסנן גיר
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S28480193015.71סעפת דלק למנוע

S2848235155.28מגב שמשות

S2849051261.84קיט פקק מילוי שמן

S2849653436.53ציר לדלת תא כלי עבודה

S2850847 1977.65  לאוטובוס5מיכל עיבוי יורו

S2850848 1679.57עירוני,  אוטו5מיכל עיבוי יורו

S2851012E44  DC16-116 18560.54מחשב מנוע

S28518395.85דיסקית לבולם זעזועים

S2851943682.87מייבש אויר למזגן

S2853047DC09-140AA E-44 19596.49מחשב מנוע

S2853195' 5538.1אוטו/'מוט קישור סרן היגוי מש

S2853196AM 740 5478.19מוט קישור סרן קדמי

S2854639.DC13-164 XPI 32191.59משאבת דלק

S2855347110.48צינור מים למקרר שמן ריטרדר

S2855397V- 2828.44לחץ דלק' ברז חשמלי למש220/1

S28557092512.99צינור מים

S2855855 בחזיתSCAN337.91 סמל

S2855856 בחזיתIA285.94 סמל

S2855857 בחזיתSCAN332.47 סמל

S2855858 בחזיתIA285.94 סמל

S2856964713.75מגן תחתון לאינטרקולר

S2857054886.47מגן חום

S28589548278.89מזרק אוראה

S286063816833.99שסתום מקסי חשמלי

S2860697V-183 10003.68משאבת אוראה

S28615733813.54משאבת שמן להרמת קבינה

S2861618.32בורג לפלטת ברגים לחצאיות

S2862743501.18דחיף/תפוח ימני למוט שפור

S2862760601.42תפוח שמאלי למט שפור

S2862866.( 2228.57קיט)צינור גז 

S28632191090.03מותח רצועות מנוע

S2863803T-20 1796.35חיישן מד מהירות

S2865310432.53צינור מים תחתון לבית טרמוסטט

S2865330522.72צינור דלק

S28654058.74מדבקה

S2867159250.76מגן אבק תחתון לאינטרקולר

S2870417(01) 11943.43מחשב לוח שעונים

S287041932780.17לוח שעונים

S2870718586.9מיסב טלטל

S287172764.93קיט לריטרדר

S2875150E30 10273.03מחשב קורדינטור

S28756092094.68צינור אויר

S2877623348.56לדלת תא כלים/כבל פתיחה

S2877624.268.12כבל לפתיחת דלת תא כלי עבודה

S2878654331.01צינור לבית מסנני דלק

S28799634657.22מפסק זרם ראשי

S28799644657.22מפסק זרם ראשי

S2880041258.88ציר לספויילר גג מרכזי

S28803161484.12צינור מים עליון לטורבו
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S2881263245.63קיט למשאבת אוראה

S288126481.91קיט למשאבת אוראה

S2881607155.41מכסה לצינור מילוי שמן מנוע

S2882337382.46אקדח אויר ניקל

S2882338338.84אקדח אויר כחול

S2882339271.26אקדח אויר אדום

S2882656E44 DC-13/164AA 18992.22מחשב מנוע

S2882660E44  DC-13/166AA 18733.22מחשב מנוע

S2884278837.09דלק למסילה משותפ' צינור בין מש

S2886320EG-2 PTO 67.79עדשה למתג הפעלת

S288649391.47מתג אור בלם

S2887007299.35שסתום פנימי לריטארדר

S2888907תפס מסנן אויר

S2890336E-44 DC-9 127/360 18992.22מחשב מנוע

S2890400E44 DC13/163 AA 18992.22מחשב מנוע

S2890404E44 DC 13/165AA 18733.22מחשב מנוע

S2890666262.87פנל עליון שמאלי לגריל עליון

S2890667262.87פנל עליון ימין לגריל עליון

S2890672315.05פנל מרכזי שמאל לגריל עליון

S2890673252.04פנל מרכזי ימין לגריל עליון

S2890674303.05פנל תחתון שמאל לגריל עליון

S2890675303.05פנל תחתון ימין לגריל עליון

S2890677179.07פנל ימני תחתון לגריל עליון

S2890678227.6פנל שמאל לרשת גריל מרכזי

S2890679182.07פנל ימני לרשת גריל מרכזי

S2890680.151.64פנל שמאל לגריל תחתון

S2890682.151.64פנל ימני לגריל תחתון

S2890683330.87פנל תחתון לגריל תחתון

S2890684262.87פנל שמאלי לגריל תחתון

S2890696262.87פנל ימני לגריל תחתון

S2890697'101.27פנל שמאל לרשת תחתונה גריל תח

S2890698'101.27פנל ימני לרשת תחתונה בגריל תח

S2892725946.51לוח פיקוד למקרר

S289336.(S) 303.19בוקסה לפרפר

S289450. 12.76כבל דוושת גז' בוקסה למע

S28947509966.4מבנה לגריל עליון קדמי

S28947529946.4מבנה לגריל עליון

S28947549169.31מסגרת לגריל קדמי

S28947669060.4מסגרת לגריל עליון לקבינה

S2894789( 1018.49מושלם)מתלה ימני אחורי לקבינה 

S28970629336.9מייבש אויר מושלם

S2897175E5 14416.78מחשב גיר

S289782315117.89אגן שמן מנוע מושלם

S2900092320.62תושבת לפגוש

S2900816E30 10273.03מחשב קורדינטור

S2902725E-107 9215.53מחשב פיקוד דלת נוסע

S29054031945.46חיישן לחץ דלק  עודפים

S2906948E-130 19131.57מולטימדיה

S290745210100.4מחשב שלדה



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S2908360648.25בולם  גז לגריל צד שמאל

S2908361648.25בולם גז לגריל צד ימין

S290896011145.91מצלמת בטיחות קדמית

S29098172817.83ציר לספויילר אחורי שמאלי

S29098182895ציר ספויילר אחורי שמאלי

S291190208.68תפס לנעל בלם

S291587. 182הגבהה (סליב)בוקסה 

S2916903500KB DC13/155AA 18128.91מחשב מנוע

S291826., 12.14מים' אטם לפלנש

S2919673 8452.51 ליטר80מיכל אוריאה

S292037715007.22בית גלגל תנופה

S29242831166.69בית שסתום ונטורי לדלק

S292428410095.9בית מסנן סולר

S29265514323.04מוט שפור מושלם

S29275912.95מים.אטם מש

S2929583. 6367.75ס' כ770מאייד גזים למנוע 

S2930308141AA DC13 19596.49מחשב ניהול מנוע

S2930322DC13 / 148AA E44 19596.49מחשב מנוע

S2930799E-44 DC16-118AA 19596.49מחשב מנוע

S2930803E44 DC16-116A 19596.49מחשב מנוע

S2936982K-432 1925.43מיסב לחץ למצמד

S29392323083.51כרית אויר לסרן קדמי ראשון

S29438617.32פטמת סיכה

S2944116. 14029.79מחזיר שמן+בית גלגל תנופה

S29454824.96אטם גומיה

S2951275870.32טרמוסטט נוזל קרור מנוע גז

S29524971127.15משתיק רעשים למדחס אוויר

S29526134438.53קוד+מפתחות+סט צלינדר

S2954605250KB S6 DC12/14 20287.1מחשב מנוע

S29550661388.75כרית אויר מושלמת קדמית לקבינה

S2955067.1388.75כרית אויר אחורית לקבינה

S29550681060.36כרית אויר ערומה קדמית

S29550691033.86כרית אויר ערומה אחורית

S2955397E-17 7505.99מחשב פיקוד מיזוג אויר

S295751( 382.32מ' מ65)תושבת סטביליזר אחורי

S29616001954.19מיכל שמן הגה אוטובוס

S2963665 לדופן שמאל תא נהגV-8327.88 סמל

S2963680NGS 390.82סמל גריפין לגריל קדמי

S29647661097.63טרמוסטט שמן מנוע גז

S29658035.21נועל פלסטי מנעול דלת

S2969246E-30 10947.4מחשב קורדינטור

S2974617424.69קיט בורג מוט הגה

S2998082983.08שמן לתיבת הגה'צינור משולב ממשא

S2998087925.3הגה' צינור שמן הידראולי למשא

S30012814.49פין נעילה

S30020749772.39מייבש אויר מושלם

S30029279.96בוקסה לבורג אלטרנטור

S30219914.96פקק גומי

S302619' ממ12  X ' 109.76ממ22/ מע90ניפל זוית 



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S302624149.35ניפל

S303425'12 ממX16 T 153.97ניפל

S303501225.75ברז נקוז

S303649317.22פקק לפלנג מים ריטארדר

S30371337.09פליטה.בורג מע

S303883531.31שסתום נעילה בלם חניה

S304431.65.56גומיה למדיד שמן מנוע

S3050842.75דיסקית נעילה לסמלים בגריל

S305656.V 225.55מכסה למעבר מים בבלוק מנוע

S30594132.25מנהרת חוטי חשמל

S306902827.25גומי תומך מתלה אחורי

S3071104.34תפס לכבל מרים קבינה

S307113204.76גומיה לבולם זעזועים

S307250194.71ניפל זוית

S30725524.54בלם.ניפל ישר שס

S311488125.87מדיד שמן מיכל הגה

S31193282בוקסה לפולי

S313659246.56ש.בקליט לפנס איתות ק

S31370015.74גומיה לשסתום

S313768' 207.78ממ12נקבה /ניפל זוית זכר

S315465.2255.58מיסב לפניון סרן אחורי

S315512151.81דיאפרגמה לבקקס

S31552723.94טבעת גומי

S316379.244.28מתג תאורת קבינה במשקוף הדלת

S3163852.94בורג לידית דלת

S316918.235.25זכוכית למראה קטנה עליונה

S316920361מראת מדרכה בדלת ימין

S318158( 155אדום)לפקה אויר לצינור טריילר 

S318159( 145.88צהוב)לפקה אויר לצינור טריילר 

S318996232.44מחזיר שמן לתיבת הגה

S3202273.6דיסקית נעילה סמלים בגריל

S32076255.04תפס לצנרת הג

S321991. 87.87ומקרן שמן,גומיה למסנן דלק

S322286 192.79זכר'  ממ8 מעלות 90ניפל זוית

S32354885.72ניפל לבוסטר מצמד

S323790197.69מים' מש/גומיה אטימה למדחס אויר

S32561062.57תפס לצינור מנוע לקירור מניפה

S326976T 125.19ניפל חיבור

S32760957.35טבעת למיסב

S32761057.67ספייסר למיסב

S3277415 לפנס בתוך הקבינהW 11.07נורה

S32821414.37אום אבטחה

S3291464.15הגה' בורג במע

S32934750.43שימס לציר קידמי

S329348( 54.63מ' מ0.25)שימס לקינג פין 

S329349( 43.25מ' מ0.1)שימס לקינג פין 

S32964733.85גז.קפיץ מע

S33042458.37שימס לגיר

S330696778.5גומיה מסנן אויר



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S332119( 115.49ספליטר)גומיה לבוכנה חצאים 

S333654847.4מאורר לאלטרנטור

S33474954.93מחזיר אור

S336449227.97ציר מרכזי לאנטנה

S337809( 39.46בנד)מ ' מ28תפס לצינור 

S33831857.09בורג

S34190422.38פקק לגיר

S342988.419.07מסנן מים למנוע

S34371515.24שרוול מרווח

S343735(4.21 אחורי) RP-832 113750אקס-בק

S34414214.01תפס לכבל פתיחת גריל

S34718914 כללי)'ממ X100 95.63בורג ראש כוכב

S347577690.83צינור מים

S34767442.6רשת לפתח מיכל מתיז

S34899328.07מים.מש' גומיה במע

S349353.HI-LOW 157.69גומיה לבוכנה

S34941930.85גומיה לצנור שמן מנוע

S35004430.41בוקסה למוט כריות אוויר

S353158103.93גומיה מקרן שמן מנוע

S353623399.19מפסק לציר מתרומם כריות אויר

S353624141.07מפסק

S354385 לשימוש כללי)אטימה(ORING)65.56גומיה

S3564961690.93זכוכית שמשה אחורית

S356805(20  36.67קוטר)פקק לריפוד

S3575912# 326.5בוקסה לציר מזלג מצמד

S358202 1035.15מ מושלם' ס54צופר אויר ניקל

S358246.2.15כיסוי שחור לאום גלגל קידמי

S358666( 133.62זכר)' ממ6ניפל אויר 

S360570 1146.45 לציר מתרומם7'דרם אחורי

S360750CAG 2551.04זרוע לתפוח משכך

S362129235.81גומיה למשאבת מים

S363143143 660.22פחם משאבת מים

S363355K432 9 2012.91זרוע קלאץ

S364624111.64מסנן דלק

S36465189.66ש מדחס אויר'טבעת לגג

S365162.702.65כבל כיבוי מנוע

S365565246.05מכסה מיכל דלק עם מפתח ללא נשם

S36586359.38אטם לטורבו

S367266EDC 674.17מים.יוניט לטמפ

S367324 636.25איורור קבינה+ מתג הפעלת חימום

S36755254.29תותב לבורג מצמ

S368030.( 76.88כללי)גומיה אטימה לצנרת

S368032.120.56גומיה לשימוש כללי

S368034.122.4גומיה למכסה גלגל קדמי

S368035. 56.38לשימוש כללי  (אטם)טבעת גומי

S368929' ממ8 X22X1.5 128.04נקבה/ניפל זוית זכר

S36893520.74טבעת

S369187139.1ניפל לשסתום חניה

S369276( 49.75אגזוזט)אטם לסעפת פליטה 



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S369478.734.18מחזיר שמן אחרי למנוע

S369910GRS900 106.14ה.טובלן לסינכרון ת

S36991137.53ה.קפיץ לסינכרון ת

S370075.641.15מחזיר שמן לגלגל אחורי

S371211 5396.52 ליטר14אגזוז מניפולד מרכזי

S37122483.5מכסה פקק לידית אחיזה לגיר

S372621.84.5כפתור עגול למתג אורות ראשי

S372622. 124.31חימום/מיזוג' כפתור הפעלת מע

S372981258.97אום נעילה מסנן שמן

S37298349.38טבעת גומי

S374089CAG-5260.92צג הילוכים ל

S37433410.39ה.רולר לסינכרון ת

S375034.' 109.93ממ12ניפל זכר 

S3767091888.88תושבת לכסא נהג

S376982.12.94טבעת הידוק למגן חום מנוע

S37764714.46אום אבטחה עצמית

S378264123אטם לסעפת מניפולד

S378299221.51סתם מכסה שסתומים

S380109192.44טבעת מרווח לגיר

S381083 76.88 לי9גומיה לצינור מניפולד מים

S381235.148.26גומיה לצינור יניקת שמן מקרטר

S38181760.63טבעת לכרית קבינה

S382329. 2.36 אמפר20פיוז 

S3823312.47 אמפר30'  פיוז

S382591169.97גומי בולם לבוכנת הרמת קבינה

S382985481צינור מים

S38305533.65שקע ידית איתות

S38507619.94תפס לכבל

S385230201.83זרוע מחבר כריות קבינה

S387307PTO 34.18אטם לפלנג

S387328PTO 41.66אטם לפלנג

S38757230.44שימס לנועל דיפרנציאל אחורי

S38757345.76שימס נועל דיפרנציא

S388044. 50.68בוכנה הרמת קבינה' מיסב לתש

S388536281.53ידית לגריל קדמי

S389226120.62אום כתר לציר מוט דחיף

S3898708X4 4357.17מוט דחיף

S390225P500 2014.67צלב

S390546115.44אטם גומיה

S3909184 73.06אטם מניפולד סדרה

S39224034.24שימס גלגל

S39224138.85שימס גלגל

S392309 248.41 פתוח20 22.5גומיה לסטליטים

S39265128.07גומיה

S39265320.62גומיה

S392654115.49כחולה-אטם גומיה

S392702. 38.65מיזוג קבינה' גומיה ירוקה למע

S39317856.47גומי

S393187.15.59אטם גומי   לשימוש כללי



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S393213.60.65בורג לשלה יוק גל הנע

S393305INTER LOCK  41.63כפתור שסתום

S3933291505.41ידית לכבל גז ידני

S39415617.38גומיה לשסתום טורק

S3945855.19בורג

S39458961.9בורג

S39459138.43ברגים

S39459538.43ש טיימינג''בורג לגג

S3946408.26אום לבורג כיוון שסתום מנוע

S3946474.26ון טורבו'אום לגוג

S39465612.25אום

S39485244.03קידמ/אום לבורג קורונה סרן אחור

S395541ISRI 1879.66משענת ראש אפורה לכסא

S395760138.09בורג לקרונה ופיניון

S3957733 '828.96מסנן אויר סד

S3972601554.71צנור משאבת הגה

S3977453917.62מכוון בלם אוטומט

S3977462018.16מכוון בלם אוטומט

S39792038.93אטם  לצינור מקרן שמן

S3979461833.88יש גם בסמיר.חיישן לחץ אויר

S41128822 ממ לפי מטר P.V.C 510.75צינור דלק

S411317204.76בורג לתושבת מוט רדיוס

S41181.55.29קונוס לגוזון אקס גלגל אחורי

S413398.165.06צינור מילוי מים למיכל עיבוי

S4161378.62פקק אטימה

S4199868.09שייבה

S42194113.53אום נעילה לציר בולם

S42753AS60 29.28שימס לגלגל מתרומם

S436604( 432.75אוטובוס)מתג כיבוי מנוע חרום 

S446011537.9ניפל זוית

S446353.67.15בורג לתפוח מוט רדיוס אחורי

S44805422.54בורג

S454097. 24.01לבורג מוט רדיוס'  ממ18אום 

S461758.ZDF 30.03בורג לפלקס פלייט גיר

S461759. ZDF 4500.49פלייט גיר-הב לפלקס

S4617983173.88בית לציקלון קלינר

S4690523860.78אוטובו-שסתום רגל כולל דושה

S46949098.63גומי לבולם זעזועים

S469495954.57תושבת למצנן מים אוטובוס

S473376.P.V.C  33.31לצינור'  ממ18שרוול

S473558163.65בית פיוזים

S47504916.6 מ'מ X32X14 54.63צינורית מרווח

S4751102375.85שסתום גובה כריות אויר אוטובוס

S4755391966.87צינור שמן משאבה קירור מנו

S4772611164.31תושבת עליונה למיכלי אויר

S478349132.65פנס רוחב לאוטובוס

S4785211648.62קירור' צינור שמן מע

S478554.' 90.79 ממ8נקבה /ניפל קוני זכר

S478555 63.66לכרית אוי'  ממ21ניפל קוני זכר



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S4788866.71אום

S4818222639.68צינור מים קשיח מיכל עיבוי אוטו

S481885.1372.6צינור מים עליון למצנן מים

S481886לבית טרמוסט(S) 1109.75צינור מים עליון

S483182343.63צינור מים תחתון לבית טרמוסטט

S485181.174.57צינור מילוי מים למיכל עיבוי

S485457825.32צינור גומי לבית מסנן אויר

S485824279.5זרוע לסנסור כריות אוויר אחורי

S485926644.97צינור גמיש רדיאטור

S485989' ממ16 X1.5 זכר נקבה F 116.47ניפל אויר

S486829. נקבה פליז/זכר  F 133.4ניפל

S486986645.96מיסב ציר תושבת מזגן

S488145594.76צינור הגה גמיש

S4882752486.26בולם זעזועים אחורי אוטובוס

S4883681740.37צינור גומי אדום לאינטרקולר

S489089311.84ניפל אוויר

S489789( 5629.26אוטובוס)מוט מיצב לסרן קידמי  

S489989.5280.4מוט רדיוס רוד לסרן אחורי

S4923771199.96צינור גמיש למיכל דלק

S492632795.03קירור' צינור למיכל מע

S550154490.4קיט מסנן ריטרדר

S55025514/12 739.07קיט טבעות מנוע

S5502896620.09סט קינג פין

S550296 בורU1103אומים+  קיט תיקון

S550350356.12קיט לשסתום

S550409351.45מיסב טלטל

S5504641361136 967.02קלאץ.קיט תיקון מ

S550467668.88קיט תיקון בוסטר קלאץ

S550469 512.67 ליטר16+12סט סתמים לראש

S5505501216.21בוכנה לאקומולטור ריטרד+קיט אטמ

S550814R660 4508.83אקס-סט מסבים לבק

S5513541875.71 ליטר16/12טבעות מנוע +קיט סליב

S551363 632.81 ליטר12קיט אטמים לראש

S551450 240.88 ליטר9קיט אטמים לקרטר

S561408144.78צינור ניקוז למיכל עיבוי

S570162EXCHANGE DC1201 5869.94טורבו מנוע

S570193EXCHANGE (+) D13 2870.77משאבת מים

S570194.2715.58משאבת מים אוטובוס

S570196EXC D13 5502.94טלטל מנוע

S570199EXCHANGE 31183.33טלטל מנוע

S570351XECH  6 יורו V8 26676.49גל ארכובה

S570648EXCH -  5275.17ס' כ520מרסס דלק למנוע

S570749EXCH - V8 5833.36מסנן חלקיקים

S570759.6088.4מסנן חלקיקים לדוד עמם

S5707616373.9מסנן חלקיקים לדוד עמם

S5707628016.49מסנן חלקיקים בדוד עמם

S570763EXCH V8 7863.79מסנן חלקיקים

S5707644168.49מסנן חלקיקים לדוד עמם

S570881EXCH R164 3823.68משאבת מים



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S570884EXCH - 100A 3597.75אלטרנטור

S570887EXCH -10PK 100 פוליA 4072.99אלטרנטור

S570888EXCH - 6 3916.33אלטרנטור יורו

S570889 4695.94 אמפר130אלטרנטור

S570962EXCH 2601.27משאבת מים

S57096512 ליטר (+) EXCHANGE 2572.67משאבת מים

S570993EXCHANGE- XPI 7222.37ראש מנוע מושלם

S571110EXCHANGE- 1372.5שסתום חניה

S571220EXCHANGE 2677.95פלטה לחץ למצמד

S571235. 6735.97יניקה' לסעפ/מצערת אויר חשמל

S571236 ברך-EXCH - EGR5290.94 שסתום

S571237EXCH - EGR 8288.78שסתום

S571238EXCH EGR 7708.43שסתום

S571240EXCH - EGR 6855.67שסתום

S571244EXCH - 3311.9משאבת מים מושלמת

S5712478124.69בלם מנוע מושלם

S571315EXCHANGE-K432-38 3237.02פלטה קלאץ

S571324.(EXCH)K-432 2892.19פלטה לחץ למצמד

S571324.(EXCH)K-432 2892.19פלטה לחץ למצמד

S571438(+)אוטובוס-EXCHANGE 2822.72אלטרנטור

S571440DC16 (+) EXCHANGE 90A 4032.13אלטרנטור

S571447.EXCHANGE( 3227.76 קפיצים6)דיסק למצמד 

S571472EXCHANGE- 8453.9 אמפר150אלטרנטור 

S571618EXCHANGE 7446.94טורבו למנוע

S57177520-24 EXCHANGE 2823.77בוסטר בלם

S572710(EXCH) XPI 19267.93דלק לחץ גבוה' מש

S572751EXCHANGE-DT12 12 7352.62טורבו מנוע

S572752EXCHANGE DC12 10 5439.02טורבו מנוע

S572870P440*400   EXCH DC13/113 14088.26טורבו

S572876EXCH 6  9437.68יורו'  לט9טורבו למנוע

S572946( 16681.7אקצנץ)מצמד ממוחשבת קומפלט' מש

S5729524202.21דיסק מצמד

S573012(EXCH)  8809.85 אמפר150אלטרנטור

S573022EXCH 3996.65קליפר בלם

S573023EXCH 3996.65קליפר בלם

S573045EXCH  3711.18קליפר לגלגל צד ימין

S573068.EST/17709.76משאבת שמן הגה אחור

S573069EXCH 35131.71בוכנת היגוי

S573073EXCH 3711.18קליפר לגלגל צד שמאל

S5730813247.28קליפר ימני

S5730823247.28קליפר שמאל

S5730873463.76אחורי/קליפר ימני לגלגל קדמי

S573111EXCH 3780.07קליפר שמאלי לגלגל קדמי

S573114EXCH 3711.18קליפר בלם ימין

S573115EXCH 3501.16קליפר בלם שמאל

S5731252010 EXCH- 3948.33מדחס מזגן

S573130EXCH 20132.92משאבת דלק לחץ גבוה

S573133EXCH 6502.98משאבת מים

S573139EXCH 7194.29מדחס אויר למנוע



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S573141EXCH-  8134.35ס' כ580מדחס אויר

S573148EXCH - CR720 6561.2מדחס אוויר

S573149EXCH 720CC 7498.51מדחס אויר

S573150EXCH  8075.31ס' כ500מדחס אויר למנוע

S573171EXCH D-13636 למנועCC 8338.98מדחס אויר

S573174EXCH  5703.42למנוע (סטרטר)מתנע

S573175EXCH - D16 6588.21סטרטר

S573177EXCH    XPI 28370.57משאבת דלק

S573179EXCH  26449.94משאבת לחץ דלק

S573180EXCH- 9166.16תיבת הגה מושלמת

S573186EXCH - 16532.38תיבת הגה

S573188..537 8 משלדה-מתאים X4 12382.65תיבת הגה

S573203EXCH- 7040.39גלגל תנופה

S573206EXCH - D16 8917.82גלגל תנופה

S573211EXCH    8254.99גלגל תנופה

S573228EXHC + מצמד150 A 8426.17אלטרנטור

S573229EXCH + 150AA 8818.39אלטרנטור

S573232EXCH 5780.43משאבת מים למנוע

S573237EXCH  720 8341.98מדחס אויר

S573534EXCH - 31775.89טורבו למנוע

S573548EXCH-PR 5158.19סטרטר סדרה

S574370EXCHANGE DC16 01 13248.29טורבו מנוע

S574393EXCHANGE 3 3993.17יח הזרקה יורו

S574394EXCHANGE 3 3992.01הזרקה יורו' יח

S5744236 4181.3מרסס סולר יורו

S574426EXCH 5284.96מרסס סולר

S574428EXCH 5787.89מרסס סולר

S574429EXCH -5913.56מרסס סולר

S574434EXCH  5832.81 ליטר16מרסס דלק למנוע

S574530(3.07) EXCHANGE - RB662 49216.97אקס-בק

S574577EXHC(3.96) RBP835 67970.68סרן אחורי

S574578EXCH 4.27 יחס RBP835 61791.51בקאקס

S574596EXCH R660 73962.69ביצה לסרן אחורי

S574863.SCR 5563.79 ליטר16מזרק 

S574868EXCH 3916.6פלטה לחץ למצמד

S574869EXCH 4441.17פלטה לחץ למצמד

S574870EXCH - K432 20 '2514.45פלטה קלאצ

S574875EXCH R-3500 27934.43ריטרדר

S574893EXCH K-430-70 3769.5פלטת לחץ למצמד

S574898EXCH   3983.88דיסק מצמד

S574905EXCHANGE - K432 25 4061.02דיסק קלאץ

S574908.K432  (EXCH)  4873.55דיסק למצמד

S574918K432-26 EXCH 5380.74דיסק קלאץ

S574933EXCH K432-38-20 '3483.98דיסק קלאצ

S574938EXCH - 4129.6דיסק מצמד

S574939EXCH 5086.62דיסק למצמד

S574940EXCH - K432-38 '3716.64דיסק קלאצ

S574955EXCH K-432-68  3051.31פלטה לחץ למצמד

S574957EXCH 3755.47פלטה מצמד



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S574963EXCH- '3097.09דיסק  קלאצ

S574968EXCH K432-26 3051.31פלטה קלאץ

S574969EXCH-K432 40/41 '5404.43פלטה קלאצ

S574970EXCH 3487.22פלטה לחץ למצמד

S574995EXCH 16730.64משאבת מצמד חשמלית

S575014EXCHANGE - 11152.59תיבת הגה

S575019 אוטובוסZF8098 EXCH18481.43 תיבת הגה

S575026EXCH 9315.21תיבת הגה מושלמת

S575032EXCH     15440.9תיבת הגה

S575034EXCH - 8X4 11644.99תיבת הגה

S575038EXCH - NGS 7245.16תיבת הגה

S575052EXCH  2646.9משאבת מים

S575053EXCH (+) D13 2714.6משאבת מים

S575176'9 ל EXCHANGE 5155.03מרסס סולר

S575177DC13-10/XPI4574.47מרסס סולר

S575178EXCH -6271.96מרסס סולר למנוע

S575196EXCH - 6 5252.22מדחס מזגן יורו

S575301EXCH  K-432-68 4264.36דיסק למצמד

S575302EXCH K 430-70 4873.55דיסק למצמד

S575303EXCH 4264.36דיסק מצמד

S575304EXCH 4873.55דיסק מצמד

S575305EXCH 4264.36דיסק מצמד

S575306EXCH 4013.52דיסק מצמד

S575317EXCH D13 28537.28גל ארכובה

S575981EXCH 11818.99בוכנה להגה אחורי

S575982EXCH - 16029.26בוכנת הגה קדמית

S575983EXCH 11375.78בוכנה להגה קדמי

S575989EXCH 6820.8ראש מנוע

S575990EXCH 7772.52ראש מנוע

S575998EXCH - DC16 6181.85ראש מנוע מושלם

S575999EXCH - 6 7418.22ראש מנוע יורו

S576116EXCH - DC9 11/12 9788.6טורבו מנוע

S576127EXCH - DC13-124 450 32582.25טורבו

S576128EXCH 6  29478.02 ליטר יורו9טורבו

S576150EXCH 13124.29טורבו למנוע

S576157EXCH - 580 33406.49 ו520טורבו למנוע

S576158EXCH 6  36747.14 יורו730טורבו

S5761615יורו  CP  39584.77 קבינה360טורבו למנוע

S576162EXCH - D13 30607.57טורבו למנוע

S576169EXCH - 5  11419.85יורו-ס' כ560טורבו

S576170EXCH -SCR 5  13353.54ס יורו' כ500טורבו

S576200EXCH- 18089.29ס' כ280טורבו למנוע גז 

S576206NGS  20458.82ס' כ770טורבו למנוע

S576216EXCH - NGS  9946.82 ליטר13טורבו למנוע

S576230EXCH-NGS  7834.22 ליטר13טורבו למנוע

S576240EXCH   14537.83טורבו

S576241EXCH  11503.23טורבו

S576245EXCH 8364.37טורבו למנוע

S576251EXCH NGS  12561.83 לדגמי520טורבו



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S576252EXCH- 9992.35טורבו למנוע

S576477EXCH GRS905R 68527.88תיבת הילוכים

S579254EXCH 7102.72הזרקה למגרסה' יח

S579255DC16 5058.01הזרקה למנוע תעשייתי' יח

S579257.6223.49יחידת הזרקה למגרסה

S579262EXC ( 5691.8קטור'אינג)מרסס דלק 

S579321EXCH - 5728.02מדחס אויר

S5812014190.45מנוע למראה ראשית+'תוש+קיט מראה

S585069121.22רגל ניקל קדמית לצופר אויר

S588524349.5אום כתף-כלי עבודה

S588526 808.17אום מוחץ- כלי עבודה

S5889592000.92כלי שאיבה

S639289. 76.1למוט רדיוס'  ממ20אום כתר 

S648381133.65שיבה לתושבת ראדיאטור

S750226. 60.44שמן מנוע' אטם גומיה למש

S80004310.65גוזון

S800045.8 לשימוש כללי' ממ X35 13.75גוזון

S80006028.06בורג חף למנוע

S800592.8 לבית טרמוסטט' ממ X38 13.75גוזון

S80060325.34בורג חץ לריטארדר

S80061010X50 28.06בורג חף לגיר

S80061210X55 27.5בורג חף לגיר

S80061410X60 30.81בורג חף לבית מצמד

S800617.10 לשימוש כללי' ממ X70 30.81גוזון

S80061810 מ'מ X75 26.78ן לבית מצמד'גוזו

S800627(12 מתנע)' ממ X60 36.53גוזון לסטרטר

S80075411.47בורג עצירה לבית צילנדר מפעיל

S801992 1.85מ' מ6בורג

S802075.' ממ16 X45 5.65בורג

S802273.' ממ16 X80 14.44בורג ראש משושה

S80227610.6בורג

S80227916 לבולם זעזועים' ממ X140 16.21בורג

S80228117.68בורג לתומך מייצב קדמי

S80229715.35בורג

S802995 0.57מ'מ6דיסקית

S8029961.08דיסקיט לניט

S8029981.04מ'מ8- דיסקית

S803005.15X28 2.32שייבה מרווח

S803006' 2.22מ''מ-16דיסקית

S8030073.61מ'מ-18דיסקית

S8030104.47דיסקית למוח בלמנוע

S80344535.74שגם למקרן שמן מנוע

S80346638.47פין יתד

S80349035.74פין

S80357993.47פין לבית טיימינג

S80457614.9תפס

S80465518.13גומיה

S80466212.31גומיה

S804668. 16.21הידראולית מניפה' גומיה למש



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S804670.14.22גומיה אטימה לשימוש כללי

S80467224.35אטם גומיה

S80472532.38אטם גומי

S8047724.84טבעת קפיצית

S8047764.72שיבה קפיצית

S80478113.06טבעת קפיצית

S804782.12.25טבעת אבטחה לפין נעל בלם

S80478310.37טבעת קפיצית

S80478421.29טבעת אבטחה

S80478735.18טבעת קפיצית

S80480330.11טבעת קפיצית לפלנטרי

S80482918.59טבעת אבטחה למיסב טיימינג

S80483543.34טבעת מאורר ציר נעילה מנוע

S804837154.57טבעת אבטחה

S804840122.71טבעת אבטחה למעביר כח

S804842.P.T.O-76.84טבעת אבטחה ל

S80484684.84טבעת אבטחה לציר מעביר כח סרנים

S80486417.74אטם גומיה

S80487050.85אטם

S80487420.62אטם גומיה לדמפר גיר

S804884.14.84גומיה לשמוש כללי

S80488820.62גומיה

S8054563.75פין לבלמנו

S8054674.92פין אבטחה

S8056198מ'מ X20 3.43בורג לפלטה לפלנטרי גיר

S805623'8 ממX35 4.39בורג ראש משושה

S80563810 לגיר' ממ X25 9.71בורג ראש קוני

S805957'6 ממX16 1.9בורג

S805958' 4.17מ, מ5בורג  

S8059603.38בורג פנס איתות

S8059614.65בורג

S805998'10 ממX30 4.87בורג ראש עגול

S80631619.31פטמת סיכה

S8073104.76דיסקית

S8073110.97דיסקית למנוע

S80731320X36 3.39דיסקית

S807322 2.04מ, מ14דיסקית

S8073240.9דיסקית

S807326 4.42שנוי ריטרדר-דיסקית

S8073293.54דיסקית

S807351. 1.04אבטחה עצמית'  ממ6אום 

S807356.' 5.06 ממ16אום אבטחה עצמית 

S8073586.29אום

S807428.' 1.42 ממ8אום אבטחה עצמית 

S808196118.28בורג צילינדר

S808256198.46פין לכבל מתלה סרן אחורי

S808269.19.25פין אבטחה למזלג מגבר בלם

S8082932.47מ'מ-8בורג

S808294.'8 ממX20 2.72בורג



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S8082962.75מ'מ- 8בורג

S8084003.19בורג למנו

S8084033.29מ'מ- 8בורג

S808407. ממ8 X120 5.61בורג ראש משושה

S80894545.24בורג

S809640. 5X18 14.54בורג

S809642'8 ממX18 6.04בורג ראש משושה

S8097783.31בורג לשסתום בקרה

S8097943.78בורג

S8097956.47אקס-שמן בק' בורג למש

S8098092.88בורג הלן בית קרונה

S809820(8X80) 4.75דלק' בורג למש

S80983010X45 4.87בורג

S80983310X60 6.67בורג

S80985012 מ'מ X55 11.21בורג ראש טורקס

S81000365.41בורג מחזיק סטבילייזר

S810899 21.06ממ6תפס לאום

S8109587.66טבעת גומי

S81095912.31טבעת גומי

S810964.13.82טבעת אטימה לצינורית גובה מים

S810968PTO-12.31אטם ל

S81097012.31טבעת גומי

S81097829.75גומיה למצוף דלק

S8110208.75טבעת גומי

S81103411.01טבעת גומי לגיר

S81104524.35טבעת גומי לגיר

S811109.488.93מזלג לבוכנת בלם מנוע

S811702( 18.43פלומבה)חוט אטימה 

S81177813.81פין

S81181018.28פין למזלג צלינדר מפעיל

S81182418.74פין ספירלי

S812321.77.85פקק למכסה מקרן שמן מנוע

S812369110.97פקק מים לראש מנוע

S812371137.57פקק לגיר

S812372147.12מים.פקק למע

S812373113.29פקק  למסנן שמן

S81237418כללי' ממ X1.5X9 155.51פקק

S812388.' ממ10 X1 '114.21בורג בנזו

S812389.' ממ12 X1.5 91.1ו'בורג בנז

S812390124.91בורג צנור דלק

S812391.'16 ממX1.5 238.32ו'בורג בנג

S8124138.95אטם מסנן שמן

S81241410.02אטם מסנן שמן

S81241511.42אטם מסנן שמן

S81241619.2אטם מסנן שמן

S81241815.66אטם לבית מסנן שמן

S812429.78.09תפוח למוט כיוון שסתום כריות

S812500M6X12 3.31בורג

S8125012.89בורג נקוז מסנן דלק



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S812502.' ממ6 X16 1.86בורג ראש משושה

S8125152.96הגה,בורג למע

S8125162.64בורג

S8125173.74בורג למערכת הגה

S8125183.07בורג למכסה פילטר ריטארדר

S812519M8X30 4.61בורג

S812520M8X35  4.35בורג

S812521.'8 ממX40 4.83בורג ראש משושה

S812522.'8 ממX45 '5.46בורג ראש פלנש

S8125238X50 4.83בורג לפולי מנוע

S8125254.67בורג

S8125264.03בורג מחזיק שסתום מתאם ריטארדר

S812527M8X70 4.44בורג

S8125298 מ'מ X80 4.47בורג

S812530M8X90 13.5בורג

S812531.8 לשימוש כללי' ממ X100 4.14בורג

S812534P.T.O 3.99בורג למכסה

S8125365.38בורג

S81253710X30 4.51בורג

S812538.10 לשימוש כללי'  ממ X35 4.58בורג

S8125398 מ'מ X40 4.69בורג לגיר

S812541.10 כללי'   ממ X50 4.93בורג

S812542( 4.38כללי)בורג במכסה גיר עליון 

S812543.'10 ממX60 '4.24בורג ראש פלנש

S812545M10X70 4.38בורג לפלטה קלאץ

S812547' ממ10 X80 4.21בורג למותח רצועות

S8125494.74בורג למכסה פלנטר

S81257538.28בורג לפולי מאוורר

S812612192.01מחזיק צינורות דלק

S81286455.09שנוי ריטרדר-ניפל

S81287758.5מחבר ישיר

S81288452.53ניפל

S8129125.31שרוול לצנור אויר

S81292312 ממX53 147.5ניפל אויר זכר

S812926111.01ניפל לכריות אויר

S81292776.81ניפל חיבור זוית

S812929108.4ניפל חיבור זוית

S812941155.37ניפל

S812957302.19ניפל לריילי בלם טריילר

S812959239.85ניפל זוית

S81299714.74בורג

S81299825.34בורג

S81300410 מ'מ X16 10.41בורג ראש משושה

S813193128.9ניפל

S813196'8 ממX12 92.91ניפל ישר זכר

S813198. למסילה משותפת' ממ16 X18 105.57ניפל

S813200.' 164.41 ממ22ניפל זכר ישר 

S81320131.34פקק לשסתום פיקוד בגיר

S81320233.22פקק לגיר



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S81320442.28פקק ניקוז

S81320647.59פקק מתברג לצינור דוד עמם

S81322031.34עין

S81322222.35עין

S813223.' 24.93ממ12עין לצינור דלק 

S81322542.28מ''מ-22-עין לצנור

S813245. 13.53כבל דוושת גז' בוקסה למע

S8134608.33סופית לכבל

S81355111.63בית חיבורי חשמל

S813826.81.31ניפל זוית לצינור נעילת קבינה

S813869(12  לפי מטר)ממ X1.5 96.22צינור

S8139194.49סופית חשמלי

S8139338.49בנד מרוב

S813934.' 8.49 ממ8בנד מרובד 

S81393919.53בנד מרובד

S81394119.53תפס מרובד

S8140161.44סוף חוט חשמל עגול שטוח

S814245. 192.15לקירור מדחס(מים)צינור גומי

S81455232.44אום לצינור

S81455323.97שנוי ריטרדר-אום לצינור אויר

S81455436.68אום לצנור אויר

S814555. 31.88לצינור דלק' ממ12אום 

S814577. 10.38 ממ18*1.5אום דק 

S814680307.47תושבת לצינור שמן

S81481635.68בושינג מוט הילוכים

S8148204.26בורג

S81482210X30 4.14בורג

S814823 5.31מ'' מ10בורג

S8148244.89בורג

S8148405.42בורג

S8148425.42בורג

S81484917.15בורג

S8148574.63בורג תושבת מנוע

S814858.' ממ14 X35 4.63בורג ראש משושה

S81485914X40 4.6בורג תושבת קבינה

S814861( כללי)'ממ14 X50 11.67בורג ראש משושה

S81486314X60 4.65בורג למוט דוד עמם

S814880.'10 ממX70 4.5בורג ראש משושה

S814891M12X50 4.47בורג

S814896 4.24מ' מ12בורג

S8148985.04בורג בית גלגל תנופה

S814899M12X110 6.07בורג

S8149006.68בורג לבושינג קפיץ עלה

S8149019.49בורג למייצב אחורי

S81490597.6בורג  לטורבו

S814906.195.13בורג למחזיק בוקסה מיצב אחורי

S814911. '14 ממX70 5.53בורג

S81491214X80 5.58בורג לתושבת קבינה

S814914. כללי' ממ14 X100 7.21בורג ראש פלנש



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S814917' ממ14 X130 9.64גיר.בורג לת

S814919.'14 ממX150 9.96בורג

S8150505.42בורג

S815052M12X50 4.17בורג למדחס מזגן

S815057(12X80) 7.04בורג לציר מזלג לקלאץ

S8150599.22בורג לטורבו

S81507720.66ברגים

S81509614X51 23.46בורג

S8151073.71אום לבוכנת בלמנוע

S815108 5.15אויר תא נהג.שנוי כ-אום

S8151154.38אום בורג כיוון נדנד ראש מנוע

S8151221.29אום

S815123.' 1.54 ממ8אום 

S8151241.36אום

S8151252.47אום

S815127.' 4.13 ממ16אום אבטחה עצמית 

S815131M6 0.9אום

S815132. 1.29לשימוש כללי'  ממ8אום 

S815133. 3.36כללי'  ממ10אום 

S815134.' 3.78 ממ12אום ראש פלנש 

S815135.' 13.46 ממ14אום 

S815147.' 2.65 ממ10אום אבטחה עצמית 

S815148.' 3.43 ממ12אום אבטחה עצמית 

S815149.' 4.14 ממ14אום אבטחה עצמית 

S8151822.96בורג

S815360100X2.4 0.65בנד פלסטיק

S815361.185X4.6 1.24בנד פלסטיק

S8153632.71אזיקון

S815372(755 מ'מ X7.6) 7.14בנד פלסטיק

S815441. 479.57קידמי/צינור בלם לגלגלים אחורי

S815443761.91קידמי/צינור בלם לגלגלים אחורי

S815444.742.4צינור בלמים קדמי שמאלי

S815445. 991.12קידמי/צינור בלם לגלגלים אחורי

S8154728 מ'מ X20 4.24בורג

S815474' ממ8 X30 4.03בורג

S815475' ממ8 X40 12.08בורג

S81548720.06בורג

S815498.6.31בורג לריפוד פנימי דלתות

S8155227.63בורג

S815543. 3.88כללי'   ממ6אום 

S8155444.26אום

S815601 19.56מ' מ10בורג ראש משושה

S8156135.1אום נעילת חיבור מהיר

S815615. 10.29כללי'    ממ10אום אבטחה 

S815621M14X40 25.16בורג לתושבת כרית אויר

S81562229.03בורג

S81562333.01בורג למחזיק תושבת קבינה אחורי

S81562635.29בורג

S8156505.68סופית לבית פיוז



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S8156514.6סופית לשקע חשמלי

S8156583.75סוף חוט חשמל סליב

S815662MM 2.5-4.0 3.33סופית חוט לבית פיוז

S8156712.58סופית לכבל חשמלי

S8156992.51סוף חוט חשמל נקבה

S8157339.79בורג למחזיק מדחס מזגן

S8158194.1טבעת

S8158598.24בורג

S8158711.29בורג

S815873'6 ממX20 4בורג

S815875' ממ6 X30  4.53בורג

S815876.4.46בורג לזרוע מראת מדרכה

S815878M6X60 4.6בורג למחזיק מראה

S815888.'1.5 ממX2.5 3.49סוף חוט חשמל נקבה

S815891' ממ8 X25  4.93בורג

S81593152.81בורג

S81593786.66בורג

S815938. זרוע הגה' לתוש' ממ16 X50 90.94בורג

S81596514X60 23.87בורג

S81597416 מנוע קדמ' לתוש' ממ X60 38.51בורג

S816064.156.18סיליקון אטימה למנוע

S816067. 7כללי'   ממ16אום 

S81608917.38אום לציר זרוע הגה

S816108' 5.97 ממ8-16בנד לצינור גומי 

S8161098.26תפס צינור מים

S8161108.58תפס

S8161118.58תפס לצינור שמן ואווי

S8161128.93תפס לצינור שמן ואוי

S816115 12.28 ממ50-72בנד לצינור גומי

S816120.14.33בנד לצינור מסנן אויר

S81612217.19בנד לצינור אוויר לטורבו

S81612613.06בנד לצינור אויר

S81612714.92בנד לצינור אויר

S816131.23-35 90.97תפס לצינור גומי

S81613221.56תפס לצינור מים

S81613318.07בנד לצינור מים

S816134.' 26.98 ממ40-60בנד לצינור מים 

S816135153.19תפס צינור מים

S8161422.83פין לבית פיוזים

S816143( 2.38 יח20)פין פיוזים

S81615214 מ'מ X80 45.41בורג

S82331.693.91טבעת מדידה

S8709531.39כלי עבודה

S87170220.09כדור לפלנטרי

S98285593.13אום שרוול

S984801095.29כלי עבודה

S98560775.68אחורי/בוקסה לאום נבה סרן קדמי

S98765832  393.24בוקסה למחלק כח- כלי עבודה

S99301264.35מים' ריקון מע/ניפל נקבה למילוי



מחיר מכירהתאור פריט עבריקוד פריטקוד ספק
S99307435.96בוקסה לאום גלגל אחורי

S99309463.87כלי עבודה לסובב מנוע

S99377416.63כלי עבודה

S994311241.13כלי עבודה

S99527 3543.57אינדיקטור- כלי עבודה

S995451960.32כלי עבודה

S99564635.41כלי עבודה

S99573 333.74מוביל- כלי עבודה

S99585177.49כלי עבודה

S99592258.29כלי עבודה

S99597.דיאגנוסטיקה VCI 372.31כבל למחשב

S996341100.4כלי עבודה

S99639552מתאם לכלי מתאם הספק אוויר

S9974916מנוע  XPI 468.17דלק' פקק לבדיקת מער

S99750.דיאגנוסטיקה VCI 10244.14מחשב




