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 گروه صنعتی ساج

  و دینام استارت                                                                                                                                                                                و دینام استارت
  6   عدد  بدون ذغال065استارت خاور  ک بالشت  8    عدد  آمپر 45 /ولت 24ولوو  169آرمیچر دینام 

  6   عدد  بدون ذغال 060استارت خاور  بالشتک  8    عدد  آمپر 45/ولت 12مینی بوس  155آرمیچر دینام 

  6   عدد  بدون ذغالولت  24  هپکواستارت بالشتک  8    عدد  آمپر 35/ولت 24تن 10 -مایلر 175آرمیچر دینام 

  6   عدد  بدون ذغالولت  12  هپکواستارت بالشتک  8    عدد  مپرآ 35/ولت 24خاور   029آرمیچر دینام 

 12    عدد  آمپر 45 /ولت 12  012بالشتک دینام  8    عدد  آمپر 65 /ولت 24    258آرمیچر دینام 

 12    عدد  آمپر 45 /ولت  24  045بالشتک دینام  8    عدد  آمپر 90/ولت 24  405پژو آرمیچر دینام 

  6    عدد  آمپر  140 - 120 /ولت  24بالشتک دینام اتوبوس 8    عدد  يیوگسالو پیکان دینام آرمیچر

 12    عدد  آمپر 80 بنز  بالشتک دینام 8    عدد  آمپر  55 شفت کوتاه وشفت بلند آرمیچر دینام

 12    عدد  آمپر  55  بالشتک دینام 8    عدد  آمپر  80 آرمیچر دینام

  6    عدد  سنگ استارت خاور با چدنی ستهپو 2    عدد  24V-4KW/ 302ولت24اتوبوس -استارت بنز،خاور

  6    عدد  بدون سنگاستارت خاور  چدنی پوسته 2    عدد  12V-3KW/  مینی بوس -ولت12استارت بنزخاور
با دنده 12V-3KW/   285 ن مدلگوساستارت فر

  فرمتال
  6    عدد  سنگ باپوسته استارت آهنی خاور  2    عدد

  6    عدد  پوسته استارت آهنی خاور بدون سنگ 2    ددع  با دنده فرمتال - 12V-3KW/  استارت پرکینز

  6    عدد  پوسته استارت آهنی اویکو بدون سنگ 2    عدد  12V-3KW/   استارت  هپکو

  6    عدد  سنگ باپوسته استارت آهنی اویکو  2    عدد  با دنده فرمتال 12V-3KW -/  استارت جاندیر

  200    عدد  با وارنیش حرارتی چ بلند استارت خاور طرح فورجپی 2    عدد  با دنده فرمتال 24V-4KW - /  استارت بادسان

  200    عدد  با وارنیش حرارتی طرح فورج ایویکوپیچ بلند استارت  2    عدد  با دنده فرمتال 24V-4KW  -/  استارت فوتون
-12V/   938مدل استارت مینی تراکتور (ارومیه) 

3KW  
  50   دست  تن 10پیچ بلند استارت بنز  2    عدد

-12V/   230مدل  رت مینی تراکتور (ارومیه)استا
3KW  

  50   دست 1928پیچ بلند استارت بنز  مایلر  2    عدد

  50   دست  پیچ بلند استارت ولوو 2    عدد  12V-3KW/   238مدل  استارت مینی تراکتور

  100   عدد  پیچ پوسته استارت خاور 2    عدد  با دنده فرمتال  - 24V-4KW/  استارت کاویان

  100   عدد  مایلر - ولوو  –تن  10پیچ پوسته استارت بنز  2    عدد 24V-4KW/  ویتساستارت د

  50    عدد  پیچ مخصوص دوشاخه استارت خاور کونیک دار 2    عدد  12V-3KW/  استارت دویتس

  300    دست  مایلر -ولوو  –تن  10پیچ شش ضلعی اتوماتیک بنز  2    عدد  12V-3KW/      استارت لیفت تراك سهند

  200    عدد  پیچ بلند دینام بنز  2    عدد  24V-3KW/  ت اویکواستار

  40    عدد  094ته استارت آلومینیومی خاور  2    عدد  24V-4KW/    تن M6  6استارت آمیکو 

  40    عدد  لیفت تراك –ته استارت گیربکسی خاور  2    عدد  24V-3.2 KW/    سیترااستارت 

  40    عدد  ولت    ذغال تک سیم 24   031جاي ذغالی استارت خاور،اتوبوس   1    عدد  24V-6.5KW/   آکیا/  استارت دانگ فنگ
-24V/   تایی  11 تایی و 10 استارت هوو  با دنده

6.5KW  
  40    عدد  ولت    ذغال تک سیم 12   028جاي ذغالی استارت مینی بوس     1   عدد

  40    عدد  ولت   مدل بوش 12  027جاي ذغالی استارت هپکو ، اویکو   1   عدد  24V-6.5KW/  استارت ولوو

  20    عدد  ولت    ذغال دو سیم 24   000جاي ذغالی استارت مینی بوس     1   عدد  C457   /24V-5.5KWاستارت بنز 

  20    عدد  دو سیم ولت ذغال  12  053جاي ذغالی استارت خاور،اتوبوس   1   عدد  24V-6.5KW/  سیلندر 10استارت بنز 

  40    عدد  فرکوسنجاي ذغالی استارت   1   عدد OM 355    /24V-6.5KW تن 10استارت بنز

  40    عدد  زغال دار فرکوسنجاي ذغالی استارت   1   عدد  24V-5.5KW OM 355/   استارت مایلر
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  6    عدد  با پیچ مخصوص دوشاخه 302 اتوبوس -خاور کله استارت  1   عدد  جاي ذغالی استارت پیکان ژاپنی

  6    عدد با پیچ مخصوص دوشاخه   مدل بوش MF فرکسون کله استارت  100   عدد  خار دنده استارت ده تن 

  6    عدد  با پیچ مخصوص دوشاخه مدل بوش فوتون –پرکینز  کله استارت  100    عدد دوشاخه استارت خاور

  6    عدد  دسان  با پیچ مخصوص دوشاخهاکله استارت ب  2   عدد  ولت  با فولی 24آمپر  45دینام بنز  آفتامات سرخود 

  6    عدد  با پیچ مخصوص دوشاخه  مدل بوش   کله استارت اویکو  2   عدد  ولت  با فولی 12آمپر  45نام بنز  آفتامات سرخود دی

  6    عدد  با پیچ مخصوص دوشاخه  کله استارت جاندیر  2    عدد  ولت 24آمپر  45ولت  24دینام ولوو 

  6    عدد  ص دوشاخهبا پیچ مخصو   کله استارت آمیکو  2   عدد  دینام پرکینز و پیکان 

  6    عدد  با پیچ مخصوص دوشاخه  938-230 کله استارت گلدونی  2   عدد  مدل آلمانی –نیسان دینام 

  6    عدد  کله استارت خاور مدل یوگسالوي  1    عدد  ولت 24آمپر  120    302دینام اتوبوس 

 12    عدد  با کاسه نمد    مایلر –تن 10کله استارت   2   عدد  آمپر 55ولت  24 بنز دینام 

 12    عدد  بوش و بلبرینگ با  مایلر –تن 10کله استارت   2   عدد  آمپر 55ولت  24 اویکو  –ولوو دینام 

 12    عدد  با کاسه نمد  C457بنز  - سیلندر 10کله  استارت   2   عدد  آمپر 80ولت  24 بنز دینام 

 12    عدد  گ بابوش وبلبرین C457بنز - سیلندر10استارت  کله  132   دست  دیزلی  سر باطري

 12    عدد  با کاسه نمد واورینگ کله استارت ولوو   50    دست تن10فنر جاذغالی استارت 

 12    عدد  بوش و بلبرینگ با   کله استارت ولوو  50   دست  ولت 24- 12ذغال دوسیم   فنر جاذغالی استارت سه صفر

 12    عدد  سه نمد کله استارت هوو با کا 50   دست  مدل لوکاس  فنر جاذغالی استارت فرکسون

 12    عدد  بوش و بلبرینگ کله استارت هوو با   1000    عدد ولت 24ذغال تک سیم   031فنر فشاري جاذغالی 

  50    دست  مینی بوس -کیت دینام بنزخاور  1000   عدد ولت 12ذغال تک سیم   028 فنر فشاري جاذغالی

  162    دست  302اتوبوس -کاسه خار استارت خاورکیت   1000   عدد ولت 12ذغال تک سیم    027فنر فشاري جاذغالی

  162    دست  آمپر 55 مینی بوس -کیت دینام بنزخاور  30    دست  فولی دینام ولوو دو تسمه با خنک کن( چدنی ) 

  50    دست  (بلبرینگ وبوش) فابریکمایلر  –ولوو  –تن 10کیت استارت بنز 40  عدد  فولی دینام ولوو دو تسمه بدون خنک کن( چدنی ) 

  50    دست  بلبرینگ وبوش)بدون (مایلر  –ولوو  –تن 10کیت استارت بنز 55  عدد  فولی تک تسمه ولوو ( چدنی )

  50    دست  کیت بوش استارت خاور   30   دست ( چدنی)بنز سواري  -مینی بوس -بنزخاورفولی دینام 

  50    دست  ستارت ده تن  کیت بوش ا  30   دست با پره پالستیکی ( طرح ایتالیا )  –فولی دینام بنزخاور 

  50    دست  کیت بوش سه تکه استارت پژوئی    150    عدد  خنک کن آهنی دینام بنز 

 55   عدد کلکتور آرمیچر دینام مایلر و ولوو ساج      دست  فولی دینام اتوبوس دو تسمه با خنک کن( چدنی ) 

  120    عدد  نلبکی استارت خاور 100    عدد  ولت 24آفتامات زغالدار

  120    عدد  استارت خاورآلومینیومی نلبکی   100    عدد  ولت 12مات زغالدارآفتا

  60    عدد مایلر -ولوو  – OM 355 -تن  10نلبکی استارت بنز  30   عدد  تایی خارلب خاور ساج 9دنده 

  120    عدد  اویکو ایتالیایی  استارتآلومینیومی نلبکی  30   عدد  تایی خاروسط خاور ساج 9دنده 

  15  عدد میل استارت ده تن 30   عدد  یی فرکوسن  ساج تا 10دنده  

  15  عدد میل استارت ولوو 30   عدد  تایی لیفتراك  ساج  11دنده 

  15  عدد میل استارت مایلر 30   عدد  تایی کوتاه  ساج 9تایی و  11دنده 

          150    عدد  پولک ( قالپاق ) استارت خاور  

  


