
دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

سیل کیت کامل 
گیربکس 

(یوکلیدترکس)

فیلتر گازوئیل بیل 
850

بلبرینگ تیم کن 
MJ716610

چک ولو دیسکی 1-
1/2 اینچ 40بار

الستیک ترکس 
کمرشکن25*29/5

چکش 
RUBBEهمروك

R PLUG 

 DI550seal دریل
kit

المپ   شاول لیبهر 
994

فشنگی روغن لودر 
888 لیوگانگ

توربو شارژ تراك 
465 -5کوماتسو

زنجیر چرخ کامل 
DM45 دریل

کیت موتور پایین 
C18

سیل کیت دریل 
 pit حفاري

 viper

هیدرو موتور فن 
دریل اینگر سرلند

پروانه موتور دریل 
جان جین

اورینگ دور سوزن 
لیوگانگ 936

کاپ بیرینگ شاول 
P&H

تایمر رله دریل 
سندویک

کاسه نمدموتور 
کمنز (یوکلید 

ترکس)

انواع دامپ تراك واشر قفلی ترکس
هاي کاترپالر

هارنس گیربکس 
ترکس

فیلتر هیدرو لیک 
بیل 850

بلبرینگ تیم کن 
MJ716649

پمپ تغذیه مدل 
  CDL 8-16

اموالیت 2

الستیک تراك 60 
تن 24*35

چکش 
RUBBEهمروك

R PLUG 

DI550-COIL چرخ کامل شاول
لیبهر 994

بوش شاتون لودر 
888 لیوگانگ

توربو شارژ تراك 
465 -5کوماتسو

شیر فید دریل 
DM45

کیت موتور باال 
C18

ولو دریل حفاري 
 pit viper 

CENTAFLEصافی فیلتر هوا
X

کنتاکتور دریل شیم  شاول P&Hواتر پمپ بیل 936
سندویک

بوش سایشی موتور 
کمنز (یوکلید 

ترکس)

مهره 8 یوکلید 
ترکس

انواع دامپ تراك 
هاي کوماتسو

صفحه(ویلتون)گیرب
کس ترکس 100تن

فیلتر هواي 
کمپرسور

رله MOD32-بلبرینگ 30313
 TMG740-3-32
 مشعل اموالیت 2

الستیک 
33*35لودر600

RUBBERPLU
Gچکش همروك

DI550 -
CARTRIDG
E, VALVE

ولو هیدرولیک 
شاول لیبهر 994

الستیک ساق 
سوپاپ لودر888 

لیوگانگ

Ring Buffer,  فن کولر لودر
کاترپیالر980

اکچیویتور دریل 
 pit حفاري

 viper

سیل کیت لوازم 
جک کاور دریل 
dmh حفاري

دوبل پمپ  فن 
رادیات آب جان 

جین 2000

اورینگ دور سوزن 
لیوگانگ 936

سوئینگ شافت 
P&H  شاول

بلوك سیلندر رله دریل سندویک
یوکلید ترکس

انواع دامپ تراك بیرینگ  سوزنی
هاي ترکس

کاور عقب گیربکس 
ترکس

فیلتر گازوئیل 
ASTRA کامیون

کنتاکت کمکی بلبرینگ 30306
اموالیت 2

الستیک 49*27 
میشلن

RUBBER 
PLUG چکش 

همروك

DI550 -
CYLINDER 
ASSEMBLY

دینام  شاول لیبهر 
994

 STD یاتاقان ثابت
لودر 888 لیوگانگ

واشر چرخ تراك 
کوماتسو

چرخ آیدلر دریل 
DMH

میل سوپاپ موتور 
C15

رولیک دریل 
 pit حفاري

 viper

پلیت پمپ 
DMHدریل

DOUBLE 
GEAR 
PUMP

کیت الینر موتور 
لیوگانگ 936

کان بیرینگ شاول  
P&H

رله 12 ولت 
سندویک

پولک بغل  
سرسیلندر تراك 

kt38کمنز

انواع دامپ تراك پیچ
هاي چینی

هوزینگ گیربکس 
ترکس

فیلتر ابگیر گازوئیل 
ASTRA کامیون

ترانسفورماتور بلبرینگ 30207
اموالیت 2

الستیک تري انگل 
27/49

SIDE 
BUFEER 
چکش همروك

بلبرینگ تسمه 
سفت کن دریل 

DI550

یاتاقان متحرك بوش شاول لیبهر
STD لودر 888 

لیوگانگ

رینگ چرخ تراك 
7-465 کوماتسو

صندلی دریل 
DMH حفاري

کیت کامل موتور 
C15

رلیف ولو دریل 
 pit حفاري

 viper

سیلندر 
DMHدریل

PISTON 
PUMP

بوش میل سوپاپ 
لیوگانگ 936

ریتینر شاول  
P&H

رله 24 ولت دریل 
سندویک

بوش میل سوپاپ 
ترکس

پیچ  نیم رزوه  
2*35

ماشین آالت  بارگیر

فیلتر روغن کامیون سیل رینگ ترکس
ASTRA

بلبرینگ پی تی او 
ترکس 6213

الستیک کنتاکتوراموالیت 2
بردیجستون 27/49

UPPER 
BUSING چکش 

همروك

جک دریچه آنلودر 
DI550 دریل

پین ناخن  شاول 
لیبهر 994

مجموعه پیستون 
موتور لودر 888 

لیوگانگ

اورینگ الستیک 
325

بلبرینگ چرخ 
دستگاه حفاري 

DMH

کیت واشر کاتر 
c15 پیالر

سیل کیت دریل 
pit viper حفاري

AIRاورینگ SOL  
VALVE

سوپاپ دود 
لیوگانگ 936

اویل سیل شاول  
P&H

رله 16 آمپر دریل 
سندویک

 NUTپیچ کمنزي یوکلید
,CARBON 

STEEL, 
BLACK , 
SIZE:M12

انواع بیل هاي 
مکانیکی کاترپالر

سلکتور دنده 
CEC2ترکس سبز

فیلتر پیش 
فیلتراسیون تصفیه 

سوخت

بلبرینگ سوزنی 
262020

کلید حرارتی 
اموالیت 2

الستیک گودیر 
27R49

TOOL 
BUSING چکش 

همروك

جنت آب رادیاتور 
DI550 باالدریل

سوپاپ دود لودر بوش شاول لیبهر
888 لیوگانگ

پرشور سوئیچ تراك 
7-785

بلبرینگ چرخ 
دستگاه حفاري 

DMH

اورینگ دور بوش 
موتور کاتر پیالر 

c15

پمپ هیدرولیک 
دریل دریل حفاري 

 pit viper 

 FILTERاورینگ
DUST

سوپاپ هوا 
لیوگانگ 936

پینیون حرکت  
P&H  شاول

کنترلر PLC دریل 
سندویک

پیچ استیل ترکس واشر موتور یوکلید
یوکلید

انواع بیل هاي 
مکانیکی کوماتسو

فیلتر هیدرولیک هارنس
بیل کاترپیالر

بلبرینگ یاتاقان 
209

الستیک مگنا کنتاکتور اموالیت 2
27/49

چکش 
 SIDEهمروك
ROD NUT 

جنت آب رادیاتور 
DI550 باالدریل

مجموع کامل 
گریس سیاه

سوپاپ هوا لودر 
888 لیوگانگ

مهره چرخ تراك 
کوماتسو

بلبرینگ چرخ 
دستگاه حفاري 

DMH

کیت کاتر پیالر 
c15

سیل کیت دریل 
 pit حفاري

 viper

کاسه نمد 
9×26×35 میلیمتر

IMPEELER کیت باال موتور
لیوگانگ 936

فن مگنوتورك 
P&H  شاول

سیل کیت دریل 
تایتون

سوپاپ خنک 
کننده پیستون 

یوکلید

انواع شاولهاي لیبهرپیچ

فیلتر هواي کابین کاورپلیت
کاترپیالر 385

بلبرینگ یاتاقان 
208

کنتاکتور 250 
امپراموالیت 2

چکش الستیک 25*26/5
 SIDEهمروك

ROD

جنت آب رادیاتور 
DI550 پاییندریل

بوش موتورلودر بوش شاول لیبهر
888 لیوگانگ

پیچ چرخ  کوماتسو 
(بیرونی)

بلبرینگ چرخ 
دستگاه حفاري 

DMH

c15ولودریل حفاري کیت کاتر پیالر
 pit viper 

پیستون دریل 
DMH

COVER 
IMPELLER

کیت پایین موتور 
لیوگانگ 936

رینگ سایشی 
P&H  شاول

کانتر باالنس ولو 
دریل سندویک

ساچمه گیربکس بغل یاطاقان کمنز
ترکس

انواع بیل هاي 
مکانیکی هیوندا

فیلتر بخارکش هارنس اسی
تانک دستگاه 
تصفیه سوخت

بلبرینگ یاتاقان 
206

پرشو سوئیچ 
اطمینان  

  HAS100
اموالیت 2

23/5x25 بوش لبه دار الستیک
دستگاه حفاري

جنت آب رادیاتور 
DI550 پاییندریل

لوازم جک باالبر بوش شاول لیبهر
لودر

پیچ چرخ تراك 
کوماتسو (داخلی)

بلبرینگ چرخ 
دستگاه حفاري 

DMH

کیت کاتر پیالر 
c15

ولودریل حفاري 
 pit viper 

شافت دریل 
اینگرسولرند 

DMH

موتور فن دریل 
جان جین 2000

کاسه نمد ته 
میلنگ لیوگانگ 

936

نگهدارنده بیرینگ 
P&H شاول

بلوك ولو دریل 
DI600

روبند بغل یاتاقان 
ترکس

BOLTماشین آالت حفاري

فیلتر بخارکش هارنس
دیفرانسیل

سنسور دما بلبرینگ 2256
 HAS100
اموالیت 2

الستیک تري انگل 
تراك 35 تن 

18/33

سرمته 1/2*8  
اینچ چکشی  
حفاري

جنت افترکولردریل 
DI55

لوازم جک خالی بوش شاول لیبهر
کن لودر

بلبرینگ گیربکس 
تراك

بلبرینگ چرخ 
دستگاه حفاري 

DMH

رینگ پیستون کاتر 
c15 پیالر

ولودریل حفاري 
 pit viper 

خار،اندازه:6×6×35 
میلیمتر

SUCTION 
RUBBER

یاتاقان ثابت 
استاندارد لیوگانگ 

936

شیم فلزي شاول 
P&H

چک ولو دریل 
سندویک

SNAPواشر کمنز یوکلید RING  انواع دریل واگنهاي
حفاري اطلس

 فیلترBBURGولو
 کابین دستگاه
حفاري

بلبرینگ دینام 
مختلف

سنسور فشار 
  HAS100

اموالیت 2

الستیک گودیر 
33*18

سرمته دریل جان 
T 45 جین

جنت افترکولردریل 
DI550

سوزن انژکتور لودر بوش شاول لیبهر
888 لیوگانگ

درب رادیاتور تراك 
7-785

بلبرینگ چرخ 
دستگاه حفاري 

DMH

STUD-
TAPERLOC

K

ولودریل حفاري 
 pit viper 

دنده پمپ 
DMHدریل

RING - SUP - 
ط114

یاتاقان متحرك 
استاندارد لیوگانگ 

936

P&H  هیدرو موتور دریل شافت کالچ
سندویک

کیت بوش سیلندر 
ترکس

خار گیربکس 
ترکس 100 تن

انواع دریل واگنهاي 
حفاري اینگرسورلند

بلبرینگ گیربکس 
ترکس 6224

المنت فیلتر ترمز 
تراك کوماتسو

بلبرینگ  62203 
باالبر لیفتراك 15 

تنی

کنترل سیستم 
  HAS100

اموالیت 2

الستیک میشلن 
18/33

رادT45 یکسر 
کوپلینگ

جنت افترکولردریل 
DI550

رینگ پیستون بوش شاول لیبهر
موتور  لودر 888 

لیوگانگ

بلبرینگ چرخ شبکه ایرکولر 375
دستگاه حفاري 

DMH

مانیفولد دریل 
CAT C15 حفاري

ولودریل حفاري 
 pit viper 

 MAINبیرینگ 31306 ,
SHAFT 

SPACER

رینگ استاندارد 
موتور لیوگانگ 936

کاسه نمد مربوط به 
P&H  شاول 

گیج دماي 
کمپرسور دریل 
سندویک

اورینگ مشکی دور 
بوش موتور حفاري 

DM45

رینگ  ارتجاعی 
آلیسون ترکس

انواع دریل هاي 
حفاري سندویک

فیلتر جارویی هاب اسپلیتر
دستگاه حفاري 
BBURG

رولبرینگ 
NK304630

سوپاپ اطمینان 
HAS100اموالیت 

2

سرمته حفاري 
دریل 7-1/2

جنت افترکولردریل 
DI550

سر سیلندر  بوش شاول لیبهر
لیوگانگ

شیر یکطرفه تراك 
785-7

بلبرینگ چرخ 
دستگاه حفاري 

DMH

واشر مانیفولد 
کاترپیالر

کیت ولو دریل 
 pit حفاري

 viper

بیرینگ 30206-
,J2

MOTOR 
SHAFT 

SPACER

بوش شاتون موتور 
لیوگانگ 936

واشر، اندازه: 
  153×142×25
P&H  شاول

گیج دماي 
کمپرسور دریل 
سندویک

اورینگ دوربوش 
ترکس

رینگ  ارتجاعی 
آلیسون ترکس

انواع دریل هاي 
حفاري ببرگ

بلبرینگ گیربکس 
ترکس

BBURGفیلتر 
روغن دریل حفاري

بلبرینگ شاول 
P&H  6210ZZ

HAS 100 
MPV  2 اموالیت

تسمه دینام سرمته نگینی 81/2
DI550 وکولردریل

سیل کیت لوازم 
جک باکت شاول 

لیبهر

پمپچه و کله برقی واتر پمپ لودر 888
کامل ترا 7-785

بیرینگ کمپرسور 
DMH دریل

ترموستات کاتر 
پیالر

کیت ولو دریل 
 pit حفاري

 viper

MAINاورینگ GEAR  گاید سوپاپ
لیوگانگ 936

بلبرینگ شاول  
P&H

شیر عطسه 
داسکالکتور دریل 

سندویک

تقسیم دور بوش 
موتور ترکس

خار گیربکس 
ترکس 100تن

ماشین آالت دپو 
کننده

واشر فشاري 
گیربکس

BBURGفیلتر 
ابگیر دریل حفاري

دریچه مکش هوا بلبرینگ  6205
HAS100اموالیت 

2

سرمته دریل 
DMH 9-7/8

فیلترداست 
کالکتوردریل 

DI550

بوشینگ لیبهر 
9350

ترموستات موتور 
لودر888لیوگانگ

پمپ برقی سوخت 
بلدوزر برقی375

بیرینگ کمپرسور 
DMH دریل

رینگ پیستون 
موتور کاتر پیالر 

C15

ولو باي پاس دریل 
 pit حفاري

 viper

بغل بند چرخ دریل 
اینگرسورلند

PINION واشر زیر فنر هوا
لیوگانگ 936

فاصله بند، اندازه: 
 140×115×32
میلیمتر شاول 

P&H

شیم زیر بوش سرمته 1/2*6
موتور ترکس

رینگ  ارتجاعی 
آلیسون ترکس

انواع بولدوزر هاي 
کاترپیالر و کوماتسو

فیلتر کمپرسور پوسته کامل ترکس
دستگاه حفاري 
BBURG

واحد هوا ساز بلبرینگ 218
HAS100اموالیت 

2

 BH60J سر مته
-DMH 9دریل

7/8

سرویس کیت ولو 
رگالتور هوا دریل 

DI550

بوشینگ شاول 
لیبهر 9350

کیت پائین موتور 
لودر 888 لیوگانگ

سوزن انژکتور  
کوماتسو

بیرینگ کمپرسور 
DMH دریل

رینگ پیستون 
C15 موتور

سیل کیت  دریل 
 pit حفاري

 viper

 POWERموتور پروپل
LOCK

واشر زیر فنر دود 
لیوگانگ 936

کاسه نمد، اندازه: 
  265×320×19
P&H  شاول

یاتاقان ثابت موتور راد6متري
ترکس

رینگ خار گیربکس 
ترکس

انواع گریدر



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

دنده گیربکس 
ترکس

فیلتر هوا ژنراتور 
ولوو

بلبرینگ دور باال 
6204

سرویس کیت ولو چکش 61/2گیج دمااموالیت 2
رگوالتور هواي 
DI550 دریل

پین ناخن لیبهر 
9350

کیت باال موتور 
لودر 888 لیوگانگ

سنسور کامان ریل 
تراك 7-785

بیرینگ کمپرسور 
DMH دریل

C15 بیرینگ  دریل پیستون موتور
 pit حفاري

 viper

Tسوپاپ ایمنی ROLLER/  
BEARING

سوپرشارژبیل 936 
لیوگانگ

کاسه نمد، اندازه: 
  265×305×19
P&H  شاول

سیل کیت دریل 
تایتون

رینگ  ارتجاعی یاتاقان ثابت کمنز
آلیسون ترکس

ماشین آالت 
آتشباري

کارتل گیربکس 
ترکس

فیلتر هیدرولیک 
کاتر پیالر

کنترل ولو فشار بلبرینگ 6322
فلنچی2 اینچ 

اموالیت 2

سرویس کیت ولو  
رگوالتور هوا دریل 

DI550

سرناخن شاول 
هیدرولیک لیبهر 

9350

کاسه نمد واتر پمپ 
لودر 888 لیوگانگ

سنسور دماي آب 
بلدوزر 375

بیرینگ کمپرسور 
DMH دریل

رینگ پیستون 
C15 موتور

بیرینگ دریل 
 pit حفاري

 viper

واشرمسی 
19×16×1.5میلیمتر

O RING- پکینگ زنجیر
سفت کن بیل 
لیوگانگ 936

اورینگ قطر 7 
میلیمتر شاول  

P&H

سرویس 
کیت(الستیک 

دیافراگم)

امولشن تراكاسپرینگبغل یاتاقان ترکس

فیلتر اولیه هواکش هاب
بیل 750

کنترل ولو فشار بلبرینگ 6309
فلنچی 21.2 اینچ 

اموالیت 2

سرویس کیت ولو 
رگالتور هوا دریل 

DI550

پین باکت لیبهر 
9350

بوش میل سوپاپ 
لودر 888 لیوگانگ

گژن پین بلدوزر 
375

اویل پمپ دریل 
DMH

سوپاپ ساعتی 
تراك کاتر پیالر777

بیرینگ دریل 
 pit حفاري

 viper

Dاورینگ SEAL/ قلم چکش سوسان
بیل 936 لیوگانگ  

(سر تخت )

مخروطی 
بیرینگ8570 
P&H  شاول

یاتاقان ثابت موتور سوئیچ دریل تایتون
کمنز ترکس نمره 

10

VALVEآنفوتراك

کریر کامل اسپلیتر 
گیربکس (یوکلید 

ترکس)

فیلتر هواکش 
بیرونی موتور جوش

6307RS کنترل ولو فشار بلبرینگ
فلنچی 11.2 اینچ 

اموالیت 2

سرویس کیت ولو 
DI550 رگالتور هوا

پین باکت شاول 
لیبهر

پیستون کامل 
بیل970لیوگانگ

GASKET 
KIT CYLIND,
ER HEAD 

واشر اگزوز موتور سفال
C15 کاتر پیالر

بیرینگ  دریل 
 pit حفاري

 viper

 ROTARYاورینگ
MOTOR

دیافراگم چکش 
سوسان بیل 936 

لیوگانگ

بیرینگ شاول  
P&H

پایه رله 8 آمپري 
دریل سندویک

یاتاقان ثابت موتور 
کمنز

نیترات تراكفاصله بند

هاب گیربکس 
ترکس

پوسته فیلتر 
هواکش کمپرسور 

باد

 PRESSUREبلبرینگ6301
SENSORاموالیت

 2

سرویس کیت ولو 
رگالتور هوا دریل 

DI550

اسپیبسر رینگ 
لیبهر 9350

رینگ زنجیر سفت 
کن لیوگانگ 945

پرشور سوئیچ تراك 
7-785

پیچ سر سیلندر المپ هالوژن
موتور کاترپیالر 

3408

بیرینگ دریل 
 pit حفاري

 viper

کیت شارژ نیتروژن 
DMHدریل

FUEL 
FILTER 

ELEMENT - 
CUMMINS 

QSX15, 
FS01041

کیت چکش 
سوسان بیل 
لیوگانگ 936

نگهدارنده کاسه 
P&H  نمد شاول

رله 24 ولت 16 
آمپر دریل سندویک

بوش دنده سینی 
جلو کمنزي ترکس

دنده بزرگ اسپلیتر 
گیربکس(یوکلید 

ترکس)

ژل تراك

رگالتور هوااموالیت بلبرینگ 6403فیلتر هواکش 777کیت اورینگ ترکس
2

ترنسمیتر روغن 
کمپرسور دریل

فنر زنجیر سفت بوش لیبهر 9350
کن لیوگانگ 945

بوش موتور تراك 
7-785

استیشن راد دریل 
DMH حفاري

میلنگ موتور 
C15 کاترپیالر

سیلینگ  دریل 
 pit حفاري

 viper

زنجیر  با کفشک 
DMHدریل

COOLANT 
FILTER 

ELEMENT - 
WF0212600, 

QSX15

خار پین خشتی 
چکش سوسان بیل 

لیوگانگ

کوپلینگ کامل 
P&H  شاول

رله 12 ولت 8 آمپر 
دریل سندویک

دنده میل سوپاپ 
آیدلر ترکس

ریتینر

بلبرینگ گیربکس 
ترکس

BBURGفیلتر 
 هواکش دستگاه

حفاري

6015C3 رگالتور هوا اموالیت بلبرینگ
2

ترنسمیتر روغن 
کمپرسور دریل 

DI550

پروکسی سوئیچ 
شاول لیبهر 9350

لوازم زنجیر سفت 
کن لیوگانگ 945

کیت تعمیرات بلبرینگ تراك 785
استابلیزر دریل 

DMH

سیل گروپ بزرگ 
چرخ

بیرینگ  دریل 
 pit حفاري

 viper

DMH تامبلر دریلFUEL 
FILTER 

ELEMENT - 
2020PM, 
QSX15

خشتی چکش 
سوسان بیل 
لیوگانگ

فیلد اسی شاول  
P&H

پایه رله 16 آمپري 
دریل سندویک

واشر کف گرد  
کمنز (ترکس 

یوکلید)

دنده کوچک اویل 
پمپ 

گیربکس(ترکس 
یوکلید)

فیلتر ثانویه هواکش پوسته کنورتور
بیل 750

گیج فشار فلنچی 2 بلبرینگ 6006
اینچ اموالیت 2

جوي استیک 
حفاري دریل 

DI550

کلید شاول لیبهر 
9350

کیت جک استیک 
لیوگانگ 945

پلیت آهنی بزرگ 
گیربکس تراك 5-

785

سیل گروپ کوچک زنجیر
چرخ

سیل روغن دریل 
 pit حفاري

 viper

FRGواحد غلطک AIR-  
CLEANER 
ELEMENT-

INNER

چرخ آیدلر بیل 
لیوگاگ 936

روتور اسی شاول  
P&H

دیود مدول رله 
کامل دریل 
سندویک

پایه تایپیت کمنز 
یوکلید

ANCHOR

بلبرینگ گیربکس 
ترکس

فیلتر هواکش ثانویه 
کمپرسور تبریز

بلبرینگ دور باال 
608

TEMPERATU
RE SENSOR  

اموالیت 2

پتانسیو متر روي 
پنل فید روتیشن

رله شاول لیبهر 
9350

کیت جک بوم 
لیوگانگ 945

استاتور توربین 
تراك 785-5

کیت لوله هاي اب شیلنگ
کاتر پیالر 777

GUIDE 
BLOCK 

ترمز فید دریل 
DMH

FRG AIR-  
CLEANER 
ELEMENT-

OUTER

کیت جک استیک 
لیوگانگ 936

بیرینگ شاول  
P&H

لوله غبار گیر دریل 
سندویک

غلطک تایپیت هوا 
KT38 موتور

لوله جامپر 
گیربکس ترکس 

100 تن

بلبرینگ گیربکس 
ترکس

فیلتر هواکش اولیه 
کمپرسور تبریز

بلبرینگ کمپرسور 
باد دریل حفاري

PRESSURE 
SENSOR 

اموالیت 2

جوي استیک 
رادچنجردریل 

DI550

پیچ دنده اسپراکت سنسور لیبهر 9350
بیل 945 لیوگانگ

اورینگ تراك 785-
7 کوماتسو

المپ 120 ولت 
500 وات

صفحه گیربکس 
تراك 777

رله دریل حفاري 
 pit viper 

BEARINGCOMPRESS
OR OIL  
FILTER 

ELEMENT

کیت جک بوم 
لیوگانگ936

مخروطی بیرینگ 
P&H شاول

لوله غبار گیر دریل 
سندویک

سوکت تایپیت 
کمنز یوکلید

سوپاپ کمنز یوکلید

بلبرینگ گیربکس 
ترکس

فیلتر هوا ثانویه 
جان جین

بلبرینگ کمپرسور 
باد دریل حفاري

FLOW 
SENSOR  

اموالیت 2

لوازم جک 
اوسیلیشن دریل 

DI550

واشر رولیک بیل پلیت شاول لیبهر
945 لیوگانگ

اورینگ تراك 785-
7 کوماتسو

کیت واشر اویل المپ
کولرکاترپیالر 777

سوئیچ دریل 
 pit حفاري

 viper

-AIRبیرینگ
CONDITION 

FILTER  
ELEMENT

تسمه پروانه 
کمپرسور دریل 

واگن

بیرینگ شاول 
P&H

پروکسی سنسور 
دریل تایتون

اهرم تایپیت موتور 
کمنز (یوکلید 

ترکس)

SPRING

بلبرینگ گیربکس 
ترکس

فیلتر هوا اولیه جان 
جین

بلبرینگ کمپرسور 
باد دریل حفاري

شیر سه طرفه 
اسکچویتردار 3 
اینچ اموالیت 2

سنسور دماي 
کمپرسور استیج 

DI550

پمپ شاول لیبهر 
9350

پیچ رولیک 
لیوگانگ  945

اورینگ تراك  
7-785 کوماتسو

کیت واشر واشر
کاترپیالر 777

سوئیچ دریل 
 pit حفاري

 viper

LEDآب بند دریل Red( پیچ کفشک بیل (
945 لیوگانگ

بیرینگ شاول 
P&H

ولو رکسروت آلمان 
24 ولت دریل 
سندویک

پین قرقره تایپیت 
دود یوکلید

WASHER , 
SIZE:35×45×2.5

MM . , COP.

بلبرینگ گیربکس 
ترکس

فیلتر هواثانویه 
لیفتراك کاترپیالر

بلبرینگ باالبر 
لیفتراك 15 تن

شیر پروانهاي 3 
اینچ اموالیت 2

لوازم جک بوم 
سویینگ دریل 

DI550

انژکتور گریس 
شاول لیبهر9350

واشر قالپاق بیل 
لیوگانگ 945

پیچ چرخ جلو 
تراك کوماتسو

اسالید 150×405 
میلیمتر

توربو شارژ 
کاترپیالر 777

سوئیچ دریل 
 pit حفاري

 viper

باکت کامل بیل BUZZERآب بند
945 لیوگانگ

کاسه نمد شاول 
P&H

چراغ چهارگوش 
دریل تایتون

غلطک تایپیت دود 
موتورکمنز(ترکس 

یوکلید)

KEY

بلبرینگ گیربکس 
ترکس

فیلتر هوا اولیه 
لیفتراك کاترپیالر

بلبرینگ 
6209ZZC3

شیر پروانهاي 2 
اینچ اموالیت 2

لوازم بوم جک 
DI550 دریل

سیلندر گریس 
سیاه شاول لیبهر

پولی واتر پمپ 
موتور لیوگانگ

کیت جک فرمان 
تراك 785-7

کاسه 
Dنمدپاورهددریل

MH

سیل کیت 
کاترپیالر 777

ریموت کنترل 
 pit دریل حفاري

 viper

رولیک پائین بیل BUZZERپینیون خورشیدي
945لیوگانگ

کابل  هویست 
P&H  شاول

SNAPشافت کمنز یوکلیدجنت دریل تایتون RING 



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

بلبرینگ گیربکس 
ترکس

فیلتر هواکش 
ASTRA کامیون

بلبرینگ 
6208ZZC3

شیر پروانه اي 
11.2اموالیت 2

لوازم جک دکل 
فید سویینگ دریل 

DI55

پمپ گریس سیاه 
شاول لیبهر

چرخ آیدلر بیل 
945 لیوگانگ

بوش جک فرمان 
تراك 785-7

استابالیزر غلطکی 
DMHدریل

انژکتور کاترپیالر 
777

ریموت کنترل 
 pit دریل حفاري

 viper

ریم  چرخ  دنده 
DMHدریل

LED Green( رولیک باالي بیل (
945لیوگانگ

کاسه نمد شاول 
P&H

میل تایپیت کمنز توربو شارژ دریل
KT38 موتور

RING  الستیکی

بلبرینگ گیربکس 
ترکس

فیلتر هوا ثانویه 
ترکس

بلبرینگ 
6206RSC3

شیر سه طرفه 
اکچویتردار استیل 
1.2 اینچ اموالیت 2

لوازم جک فک هاي 
رادگیر پایین دریل 

DI550

واشر کونیک دار 
لیبهر9350

زنجیربیل 
945لیوگانگ

• RIM BASE کیت افتر بوش سایشی
کولرکاترپیالر 777

کنترولر دریل 
 pit حفاري

 viper

GEARدرب تانک شیلنگ دریل
هیدرولیک بیل 
945لیوگانگ

ترمز چرخ شاول 
P&H

SENSOR-
COOL 

WATER 
LEVEL

میله  تایپیت کمنز 
KT38 موتور

دنده اویل پمپ 
گیربکس

کاسه نمد ته 
گیربکس ترکس

فیلتر هوا اولیه 
ترکس

بلبرینگ 
6205ZZC3

شیر سه طرفه 
اکچویتردار استیل 

11.2 اینچ  
اموالیت 2

لوازم فید جک 
کشویی دریل 

DI550

مهره رولیک شاول 
لیبهر 9350

کاسه نمد سر 
میلنگ بیل 

لیوگانگ 945

رینگ تراك 
کوماتسو 7-785 

کوماتسو

راد دریل حفاري 
DMH

کیت کاترپیالر  
777

کنترولر دریل 
 pit حفاري

 viper

SPUR 
WHEEL

UNLOADER 
REGULATO

R

کیت جک باکت 
بیل 945لیوگانگ

 ،SB2 کاسه نمد
اندازه: 

 215.9×254×15
P&H  شاول

DI550 رله دریلKT38 چرخ  دندهپیچ موتور

توربین گیربکس 
ترکس

بلبرینگ فیلتر هواکش
6204ZZC3

MASS 
FLOWTUBE-
DN 25  اموالیت 

2

لوازم جک 
DI55 آچاردریل

پیچ رولیک شاول 
لیبهر 9350

کاسه نمد ته 
میلنگ بیل 

لیوگانگ 945

شیرکنترل دریل بوش  تراك 7-785
DMH

کیت واشر 
کاترپیالر 777

کنترولر دریل 
 pit حفاري

 viper

BEARINGVACUUM 
RELIEF

کیت باال موتور بیل 
لیوگانگ 945

ریگالتور شاول  
P&H

DI550 بست انژکتور موتور رله دریل
KT38

SPRING

فیلتر هواکش دنده کیلومتر شمار
تراکتور فرگوسن

بلبرینگ 
6203RSC3

MASS 
FLOWTUBE-
DN 15   اموالیت 

2

سوییچ سیم ایمنی 
DI550 دریل

واشر رولیک شاول 
لیبهر 9350

بوش سیلندر بیل 
لیوگانگ 945

رینگ تراك 785-
7 کوماتسو

کیت واشر مانیفولد شیر
کاترپیالر 777

گیج دریل حفاري 
 pit viper 

 PRESSUREبیرینگ
REGULATO

R

کیت پایین موتور 
بیل لیوگانگ 945

آداپتور شاول 
P&H

رله تایمر دریل 
DI550

میل تایپیت کوتاه 
سوزن موتور 

KT38

درپوش بخارکش 
ترکس

پلیت گرافیت 
کوچک گیربکس 

ترکس

BBURGفیلتر 
 هواکش دستگاه

حفاري

 MVبلبرینگ  6202
TRANSMITT
ER  2 اموالیت

سنسور وضعیت 
فک رادچنجر دریل 

DI550

پیچ 16کوتاه 
لیبهر9350

بوش میل سوپاپ 
بیل لیوگانگ 945

درپوش پمپ اصلی سیبل تراك 7-785
DMH دریل

کیت واشر 
کاترپیالر 777

گیج دریل حفاري 
 pit viper 

-AUTOپین
RELIEF

سوپاپ هوا بیل 
لیوگانگ 945

گردگیر شاول  
P&H

DI550 واشرکالهک انژکتور رله دریل
KT38 موتور

ولو اسپول

پلیت استیل بزرگ 
گیربکس ترکس

فیلتر هواکش 
گریدر کوماتسو

بلبرینگ 
6201ZZC3

فیوز 6 امپر دو پل 
اموالیت 2

کوپلینگ انکور در 
طول فید دریل 

DI550

زنجیر کامل شاول 
(شنی)

بوش شاتون بیل 
لیوگانگ 945

پکینگ تراك 785-
7

کمپرسور 
DMHدریل

گیج دریل حفاري بیرینگ
 pit viper 

سوپاپ دود بیل شیلنگ دریلآب بند
لیوگانگ 945

لیمیت سوییچ 
نردبان شاول  

P&H

DI55 پیچ انژکتور موتور رله دریل
KT38

HOUSING

بلبرینگ گیربکس 
ترکس

فیلتر هواکش 
گریدر R2 کوماتسو

بلبرینگ 
6200ZZC3

فیوز 4 امپر 
اموالیت 2

انکور در فید دریل 
DI550

فاینال درایو شاول 
لیبهر 9350

 STD یاتاقان ثابت
بیل لیوگانگ 945

گیج دریل حفاري اي سی امکارتریج سوپاپبوش تراك 7-785
 pit viper 

شیلنگ دریل جان رینگ
جین

گاید سوپاپ بیل 
لیوگانگ 945

اسپراکت شاول 
P&H

لوله گازوئیل موتور کابل 3 متر دریل
KT38

سیل رینگ 
گیربکس(یوکلید 

ترکس)

واشر فشاري 
گیربکس ترکس

فیلتر هیدرولیک 
لیفتراك کوماتسو

6317C3 فیوز 20امپر دو پل بلبرینگ
اموالیت 2

لوازم جک آرم و 
رادگیردریل 

DI550

رولیک پائین شاول 
لیبهر 9350

یاتاقان متحرك 
STD بیل 

لیوگانگ 945

 
HOUSING T,

URBINE

زنجیر  با کفشک 
DMHدریل

سنسور کاترپیالر 
777

لیمیت سوئیچ 
 pit دریل حفاري

 viper

شیلنگ دریل جان رینگ
جین

الستیک ساق 
سوپاپ بیل 

لیوگانگ 945

زنجیر شاول  
P&H

کابل 1 متر دریل 
DI550

فشار شکن اویل 
پمپ ترکس

SEAL

سلونوئید گیربکس 
ترکس

فیلترروغن 
کاترپیالر 777

بلبرینگ 
6310RSC3

 CIMON مانیتور
اموالیت 2

can bus تی برنچ 
DI550 دریل

رولیک باال شاول 
لیبهر 9350

رینگ پیستون 
موتور بیل لیوگانگ 

945

فیلتر المنت روغ 
سردکن 5-785

کاسه نمد ته 
میلنگ کاترپیالر

کیت 1000 دریل 
 pit حفاري

 viper

شیلنگ دریل جان آب بند
جین

پیستون موتور بیل 
لیوگانگ 945

فلوسوئیچ شاول  
P&H

کابل 5متر دریل 
DI550

اویل پمپ موتور 
ترکس

دنده پینیون 
اسپلیتر گیربکس( 
ترکس  یوکلید)

بلبرینگ فیلتر  سپراتورپیستون
6309ZZC6

SIMATIC S 7-
300,DIGITAL 

MODUL 
اموالیت 2

کابل 5متر دریل 
DI550

رولیک باال شاول 
لیبهر9350

پیستون موتور بیل 
لیوگانگ 945

لوله راست پمپ 
گازوئیل تراك 7-

785

سنسورکاترپیالر 
777

کیت پمپ  500 
 pit دریل حفاري

 viper

شیلنگ دریل جان آب بند
جین

رینگ پیستون 
موتور بیل لیوگانگ 

945

ادابتور شاول  
P&H

can bus تی برنچ 
DI550 دریل

بوش اویل پمپ 
کمنز (ترکس 

یوکلید)

KEY

شافت گیربکس 
ترکس

بلبرینگ6307ZZفیلتر گازوئیل
C3

SIMATIC S 7-
300,DIGITAL 

INPUT S   
اموالیت 2

کابل 1 متر دریل 
DI550

زنجیر شاول لیبهر 
9350

الستیک ساق 
سوپاپ بیل 

لیوگانگ 945

لوله چپ پمپ 
گازوئیل تراك 7-

785

کیت تراك کاتر 
پیالر 777

کیت پمپ  250 
 pit دریل حفاري

 viper

شیلنگ دریل جان آب بند
جین

یاتاقان متحرك 
STD بیل 

لیوگانگ 945

سوپاپ آب پخش 
P&H کن شاول

لوازم جک آرم و 
رادگیردریل 

DI550

کاور پمپ روغن 
موتورکمنز (یوکلید 

ترکس)

دنده داخل اسپلیتر 
گیربکس ترکس

اسلیو گیربکس 
ترکس

BBURGفیلتر 
 سپراتور دستگاه

حفاري

بیرینگ پاور تیک 
اف گیربکس ترکس 

TR100

CP343-1  
اموالیت 2

بوش رولیک شاول کابل 3 متر دریل
لیبهر 9350

گاید سوپاپ بیل 
لیوگانگ 945

لوله فارسونگاه 
1سمت راست 
تراك 7-785

کیت2000  پدریل استارت کامل
 pit حفاري

 viper

صفحه بیرونی دریل 
DMH

شیلنگ دریل جان 
جین

 STD یاتاقان ثابت
بیل لیوگانگ 945

ادابتور شاول  
P&H

انکور در فید دریل 
DI550

دنده جلو موتور 
KT38

مهره فلنج ریتینر 
ترکس

CARRIER فیلترکابین دستگاه
BBURG حفاري

بلبرینگ 
6305ZZC3

PS 307  اموالیت 
2

DI55 کفشک شاول لیبهر رله دریل
9350

سوپاپ دود بیل 
لیوگانگ 945

سوئیچ استارت 
کوماتسو

سیل اورینگ 
کاترپیالر 777

سیل کیت دریل 
 pit حفاري

 viper

صفحه داخلی دریل 
DMH

شیلنگ دریل جان 
جین

بوش شاتون بیل 
لیوگانگ 945

شیر قطع کن  
P&H  سریع شاول

کوپلینگ انکور در 
طول فید دریل 

DI550

کوپلینک واتر پمپ 
KT38

کاسه نمد عقب 
TR60 گیربکس

CARRIER 
ASSY

فیلترکابین دستگاه 
BBURG حفاري

بلبرینگ 
6304ZZC3

ANALOG 
OUTPUT 
MODULE 

AQ 8XU/HIS 
اموالیت 2

DI550 مهره کفشک شاول رله دریل
لیبهر 9350

سوپاپ هوا بیل 
لیوگانگ 945

سنسور دور چرخ سوزن انژکتور 785
تراك 777

ولو دریل حفاري 
 pit viper 

شیلنگ دریل جان دیسک فشاري
جین

بوش میل سوپاپ 
بیل لیوگانگ 945

شیر قطع کن  
P&H  سریع شاول

سنسور وضعیت 
فک رادچنجر دریل 

DI550

کاسه نمد واتر پمپ 
کمنز(ترکس 

یوکلید)

رینگ  ارتجاعی 
آلیسون ترکس



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

فیلتر هوا کابین کریر ترکس
داخل دریل حفاري 

سندویک

بلبرینگ 
6303ZZC3

SIMATIC S 7-
300,ANALOG 
INPUT SM  
اموالیت 2  331

رله تایمر دریل 
DI550

پیچ کفشک شاول 
لیبهر 9350

کیت پایین موتور 
بیل لیوگانگ 945

رادیاتور بخاري لوله انژکتور راست
تراك 777

ولو دریل حفاري 
 pit viper 

شیلنگ دریل جان شافت
جین

بوش سیلندر بیل 
لیوگانگ 945

ادابتور شاول  
P&H

سوییچ سیم ایمنی 
DI550 دریل

فیبرفنر واتر پمپ 
ترکس

تیوپ  پیلوت

فیلتر هواکش اولیه  کاریر
ترکس کمرشکن

PLCبلبرینگ 6017 S 7- 300   
اموالیت 2

DI550 مستر پین شاول رله دریل
لیبهر9350

کیت باال موتور بیل 
لیوگانگ 945

یاتاقان متحرك 
تراك

سیل اورینگ کاتر 
پیالر

ولو دریل حفاري 
 pit viper 

سیل دریل 
اینگرسورلند

شیلنگ دریل جان 
جین

کاسه نمد ته 
میلنگ بیل 

لیوگانگ 945

بوق  دو لول  بلند 
P&H شاول

لوازم جک 
DI55 آچاردریل

پروانه واتر پمپ 
موتور 

(یوکلیدترکس)

بخارکش گیربکس 
TR100

واشر فشاري 
گیربکس ترکس 

یوکلید

فیلتر هوا موتور 
وکمپرسور دریل 

سندویک

 FLOWبلبرینگ 6028
CONVERTOR

اموالیت 2   

DI550 مستر بوش بوش رله دریل
زنجیر شاول 
لیبهر9350

کیت جک باکت 
بیل 945لیوگانگ

سیل اورینگ کاتر کیت جک جلوي
پیالر

ولو  پیت دریل 
 pit حفاري

 viper

اب  بنددریل 
DMH

PRES S W. /  
AIR CLNR 

کاسه نمد سر 
میلنگ بیل 

لیوگانگ 945

کمپرسور شاول 
P&H

لوازم فید جک 
کشویی دریل 

DI550

انگشتی موتور 
KT38

ROLLER

واشر فشاري 
گیربکس ترکس

فیلتر هواکش ثانویه 
ترکس کمرشکن

نمایشگر لودسل بیرینگ
TD1000 اموالیت 

2

رولبیرینگ دریل 
اینگرسولند

سیل کیت چرخ 
آیدلر لیبهر 9350

رولیک باالي بیل 
945لیوگانگ

کیت گیربکس 
تراك 785

 کاسه(105-1632)
نمد کاترپیالر 777

کیت ولو دریل 
 pit حفاري

 viper

اورینگ 
DMHدریل

درب رادیاتور دریل 
جان جین

توربوشارژبیل 
945لیوگانگ

رله  زمانی شاول  
P&H

لوازم جک فک هاي 
رادگیر پایین دریل 

DI550

بوش کمنز(ترکس 
یوکلید)

PLATE

پایه فیلتر(تک کاریر
فیلتر)

منبع تغذیه 24 بیرینگ ضد 69062
ولت DC اموالیت 2

رولبیرینگ دریل 
اینگرسورلند

لینک کامل زنجیر 
شاول لیبهر 9350

رولیک پائین بیل 
945لیوگانگ

استوپر کمک جلو 
تراك 785

اورینگ تراك 
777D کاترپیالر

کیت ولو دریل 
 pit حفاري

 viper

بوش اسپراکت 
DMHدریل

LED LIGHT  ترموستات بیل
لیوگانگ 945

شیربرقی هوا شاول 
P&H 

لوازم جک دکل 
فید سویینگ دریل 

DI55

انگشتی موتور 
KT38

BEARING 
CUP

فیلتر آبگیر سیل رینگ ترکس
گازوییل دستگاه 

تصفیه

کیلد فشار تابلوي بیرینگ 51318
اموالیت 2

رولبیرینگ دریل 
اینگرسورلند

مستر پین لیبهر 
9350

کیت جک بوم 
لیوگانگ936

سیل کیت کمک 
جلو تراك 785

روتور(بلوك 
پیستون) تراك کاتر 

پیالر 777

کیت ولو دریل 
 pit حفاري

 viper

آیدلر دریل 
اینگرسولرند 

DMH

FUEL 
SENDER

زنجیربیل 
945لیوگانگ

فشارسنج، رنج: 
350 تا 0 پوند 
P&H  شاول

لوازم بوم جک 
DI550 دریل

بوش کمنز (ترکس 
یوکلید)

CAM-
STATOR 
 انگشتی داخل)
کنورتور) ترکس

GEAR فیلتر فشار روغن
دریل سندویک

رله 14 پایه 24 بلبرینگ غلطکی
ولت DC  اموالیت 

2

رولبیرینگ دریل 
اینگرسورلند

واشر لینک 
لیبهر9350

کیت جک استیک 
لیوگانگ 936

بلوور(دمنده)سوپر 
تراك 785

بلبرینگ تراك 
777D کاترپیالر

ولو دریل حفاري 
 pit viper 

ابزارسیلندرنیتروژن 
DMH دریل

FUEL 
GAUGE

سنسوردورموتور 
بیل لیوگانگ945

P&H لوازم جک بوم شیر شاول
سویینگ دریل 

DI550

کاسه بیرینگ  پیچ 21پرترکس
ساچمه  رو

فیلتر ذرات گیر اتصال
گازوییل دستگاه 

تصفیه

درایو ABB بیرینگ
اموالیت 2

چرخ آیدلر شاول سیل گسکت
لیبهر

چرخ آیدلر بیل 
لیوگاگ 936

بوشینگ کمک جلو 
تراك 785

اورینگ 
کاترپیالر777

ولو دریل حفاري 
 pit viper 

ابزار سیلندر 
نیتروژن دریل 

DMH

LED LAMP  سیل کروپ چرخ
لیوگانگ 945

P&H سنسور دماي ادابتورشاول
کمپرسور استیج 

DI550

KT38 خار فننري(رینگ مهره موتور
اسنپ) گیربکس

PIN , 
SIZE:4×32 

MM.

فیلتر فیلتراسیون 
روغن

درایو ABB بیرینگ
اموالیت 2

اورینگ دریل 
اینگرسورلند

زنجیرسفتکن 
لیبهر9350

خشتی چکش 
سوسان بیل 
لیوگانگ

فلنج کمک عقب 
تراك 785

کنس تراك 
کاترپیالر 777

ریلیف ولودریل 
 pit حفاري

 viper

بغل یاتاقان بیل CAMERAآب بند
945 لیوگانگ

شیر با درجه شاول 
P&H

لوازم جک 
اوسیلیشن دریل 

DI550

صفحه کالچ الك قالپاق موتور ترکس
اپ یوکلید

CARRIER-
REV

فیلتر هیدرولیک 
حفاري

درایو ABB  بیرینگ
اموالیت 2

PR 
GREASE 

NIPPL

گریس خور لیبهر 
9350

خار پین خشتی 
چکش سوسان بیل 

لیوگانگ

فنر موجی تراك 
785

ولو دریل حفاري سیل کاترپیالر 777
 pit viper 

گریس خور دریل 
DMH

مانیتور دریل جان 
جین

بغل یاتاقان بیل 
945 لیوگانگ

P&H جوي استیک سوئیچ شاول
رادچنجردریل 

DI550

مهره قفلی قالپاق موتور یوکلید
کنورتورگیربکس(یو

کلیدترکس)
SHAFT فیلتر هیدرولیک

دریل
بیرینگ بوم 
جرثقیل نیسان

کنتاکتور25 امپر 
اموالیت 2

GREASE 
NIPPLE

جک زنجیرسفتکن 
لیبهر 9350

کیت چکش 
سوسان بیل 
لیوگانگ 936

پره بزرگ توربین 
گیربکس تراك 785

SEAL O- -
RING

ولو دریل حفاري 
 pit viper 

میله سه تایی 
کفشکی شیار

ROTARY 
HEAD 

BEARING 
KIT

پیستون بیل 945 
لیوگانگ

P&Hپتانسیو متر روي سوئیچ شاول
پنل فید روتیشن

واشر قالپاق 
موتورکمنز (ترکس 

یوکلید)

STRIP , 
SIZE:70×22×1 

MM.

پیچ 1/2*60 
یوکلید

فیلتر هیدرولیک 
مغناطیسی ترکس 

کمرشکن

کنتاکتور25 بیرینگ
امپراموالیت2

سیل دریل 
اینگرسورلند

رینگ جک 
زنجیرسفتکن لیبهر 

9350

قلم چکش سوسان 
بیل 936 لیوگانگ  

(سر تخت )

کیت کامل توربین 
تراك 785-5

SEAL ولو دریل حفاري
 pit viper 

پیچ کفشک 
DMHدریل

فیلتر سپراتور دریل 
جان جین

الستیک ساق 
سوپاپ بیل945 

لیوگانگ

کاسه نمد شاول  
P&H

جوي استیک 
حفاري دریل 

DI550

المنت روغن سرد 
کن موتور ترکس

RETAINER

کنتاکتور32 بلبرینگ غلطکیفیلتر روغن ژنراتورپمپ اسی
امپراموالیت2

ولو دریل 
اینگرسورلند

پگینک جک 
زنجیرسفتکن لیبهر 

9350

واشر زیر فنر دود 
لیوگانگ 936

کیت چرخ عقب 
تراك کوماتسو

SEAL O - - 
RING

کنترل ولودریل 
 pit حفاري

 viper

فیلتر روغن دریل مهره
جان جین

فشنگی روغن بیل 
945 لیوگانگ

بلبرینگ شاول  
P&H

ترنسمیتر روغن 
کمپرسور دریل 

DI550

O RING- رینگ  ارتجاعی
آلیسون ترکس

فیلترروغن بیل و کریر اسی
تراك 35 تن

کلید حرارتی1.6-بیرینگ
2.5 امپراموالیت2

کاور دریل 
اینگرسورلند

اسپیسرجک 
زنجیرسفتکن لیبهر 

9350

واشر زیر فنر هوا 
لیوگانگ 936

کیت  توربین تراك 
785

ولو دریل حفاري ولو کاترپیالر 777
 pit viper 

لینک دریل 
اینگرسورلند

آدابتور دریل جان 
جین

کیت واشر باال بیل 
945 لیوگانگ

کاسه نمد شاول 
P&H

ترنسمیتر روغن 
کمپرسور دریل

میل لنگ کامل 
یوکلید

شافت اسلیو داخل 
کنورتور 

گیربکس(یوکلیدتر
کس)

HUB فیلتر روغن دریل
جان جین 
(زومیالن)

کلید حرارتی4-2.5 بیرینگ
امپراموالیت2

SPARE 
PARTS SET 

واشر تخت14 
لیبهر9350

گاید سوپاپ 
لیوگانگ 936

کیت پیستون بوش جک کوماتسو
کاترپیالر777

فیلتر سپراتور دریل 
 pit حفاري

 viper

لینک زنجیر دریل 
DMH

فیلتر دریل جان 
جین

کیت واشر پایین 
بیل 945 لیوگانگ

کاسه نمد 
 89-12*114/3
P&H  شاول

سرویس کیت ولو 
رگالتور هوا دریل 

DI550

دنده ته میلنگ 
ترکس

دنده پمپ روغن 
ترکس

فیلتر روغن شاول کاریر
لیبهر

کلید حرارتی6.3-4 بیرینگ
امپراموالیت2

SPACER 
RING

مهره 12 لیبهر 
9350

بوش شاتون موتور 
لیوگانگ 936

بوش کمک عقب 
785

بوستر ترمز تراك 
کاترپیالر 777

ولودریل حفاري 
 pit viper 

DMHسولونوئید ولو دریل پین دریل
جان جین

لینک سمت چپ 
زنجیر بیل 945 

لیوگانگ

بلبرینگ شاول  
P&H

سرویس کیت ولو 
DI550 رگالتور هوا

خار سر میلنگ 
ترکس

SPINDLE

کلید قفل کن 
کوچک ترکس

فیلتر گازوئیل 
گریدر تیتان

کلید حرارتی 14-9 بلبرینگ غلطکی
امپر اموالیت2

DRIVE UNIT VALVE رینگ استاندارد
موتور لیوگانگ 936

سیل کمک عقب 
785

کیت سیلندر جک 
کاترپیالر 777

ولودریل حفاري 
 pit viper 

لینک زنجیر دریل 
DMH

بوش دریل جان 
جین

چرخ آیدلر بیل 
945 لیوگانگ

اورینگ شاول  
P&H

سرویس کیت ولو 
رگالتور هوا دریل 

DI550

WASHERPLATE
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VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

پیستون گیربکس 
ترکس

فیلتر هیدرولیک 
بلدوزر155

بلبرینگ مخروطی 
کاسه اي

کلید حرارتی 18-
13امپر اموالیت2

REPAIR KIT PRESSURE 
FEEDER 
VALVE

یاتاقان متحرك 
استاندارد لیوگانگ 

936

پکینگ کمک عقب 
تراك 785

سیل اورینگ 
CAT 777

ولو  پیت وایپردریل 
 pit حفاري

 viper

MASTER 
PIN

کیت اورینگ دریل 
جان جین

پولی واتر پمپ 
موتور لیوگانگ

محفظه روتور شاول 
P&H 

سرویس کیت ولو  
رگوالتور هوا دریل 

DI550

SLEEVEفاصله  بند

رولبیرینگ 
گیربکس ترکس

فیلتر هیدرولیک 
کاترپیالر

کلید حرارتی 10-6 بیرینگ
امپر اموالیت2

REPAIR KIT  واسطه ادابتور شاول
لیبهر 9350

یاتاقان ثابت 
استاندارد لیوگانگ 

936

رینگ راهنماي 
کمک عقب تراك 

785

سیل اورینگ 
CAT 777

سیل کیت دریل 
 pit حفاري

 viper

مستربوشینگ 
DMH زنجیر دریل

سیل رینگ دریل 
جان جین

واشر قالپاق بیل 
لیوگانگ 945

P&H  سرویس کیت ولو فنر شاول
رگوالتور هواي 
DI550 دریل

HUBRING

شافت گیربکس 
ترکس

فیلترهواکش داخلی 
بیل کوماتسو750

منبع تغذیه 24 بیرینگ
اموالیت 2

SEAL RING  10پیچ آلنی
لیبهر9350

کاسه نمد ته 
میلنگ لیوگانگ 

936

سیل سفید جک 
عقب تراك 785

سیل اورینگ 
CAT 777

سیل کیت دریل 
 pit دریل حفاري

 viper

بوش  مربوط به  
DMH دریل

دیافراگم دریل جان 
جین

پیچ رولیک 
لیوگانگ  945

کفشک ترمز شاول 
P&H

سرویس کیت ولو 
رگالتور هوا دریل 

DI550

پولی سر میل لنگ 
ترکس

رینگ اویل

فیلترهواکش اسپیدسنسور ترکس
بیرونی بیل 
کوماتسو750

فیوز 2 امپر دو پل بیرینگ
اموالیت 2

LOCK RING  واشر قفلی شاول
لیبهر 9350

کیت باال موتور 
لیوگانگ 936

قرقري کمک جلو 
چپ تراك 785

سیل اورینگ 
CAT 777

سیلندردریل 
 pit حفاري

 viper

واشر دریل جان آب بند
جین

واشر رولیک بیل 
945 لیوگانگ

P&H  فیلترداست لنت شاول
کالکتوردریل 

DI550

پیچ دمپر موتور 
کمنر ترکس

GEAR

چرخ دنده 
اسپیدسنسور 

(ترکس یوکلید)

فیوز 6 امپر بلبرینگ سوزنیفیلتر روغن نیسان
اموالیت2

SEAL فید روتاري شاول
لیبهر 9350

سوپاپ هوا 
لیوگانگ 936

سیل جک جلو 
تراك 785

سیل اورینگ 
CAT 777

ولو دریل حفاري 
 pit viper 

فنر دریل جان پاپت
جین 2000

پیچ دنده اسپراکت 
بیل 945 لیوگانگ

محفظه روتور شاول 
P&H 

تسمه دینام 
DI550 وکولردریل

KEYپولی دینام ترکس

فیلتر روغن حفاري هاب
336

فیوز 16 امپر بیرینگ
اموالیت2

RING واسطه ادابتور شاول
لیبهر 9350

سوپاپ دود 
لیوگانگ 936

بوش کمک جلو 
تراك 785

سیل اورینگ 
CAT 777

GUIDE 
BLOCK 

شیلنگ دریل جان اورینگ
جین 2000

کیت جک بوم 
لیوگانگ 945

کیت تعمیرات 
چمبرروتور شاول 

P&H

جنت افترکولردریل 
DI550

کاسه نمد میل 
لنگ موتور کامینز

هررزگرد

دنده جلو پمپ 
روغن ترکس

فیلتر روغن گریدر 
تیتان

KITبیرینگ VALVE. -
FLAT 

VALVE

سیل کیت روتاري شیر
شاول لیبهر

بوش میل سوپاپ 
لیوگانگ 936

بوشینگ کمک جلو 
تراك 785

سیل اورینگ 
CAT 777

سیل کیت  دریل 
 pit حفاري

 viper

شیلنگ دریل جان اورینگ
جین 2000

کیت جک استیک 
لیوگانگ 945

گردگیر شاول  
P&H

جنت افترکولردریل 
DI550

رینگ  ارتجاعی تسمه موتور یوکلید
آلیسون ترکس

GEAR-1ST 
RING

فیلتر روغن موتور 
دریل سندویک

KITبلبرینگ سوزنی VALVE. -
QUIET 
VALVE

هیدرو موتور شاول شیر
لیبهر 9350

کیت الینر موتور 
لیوگانگ 936

گردگیر راد کمک 
جلو

سیل اورینگ 
CAT 777

گاید دریل حفاري 
 pit viper 

کاسه نمد سر اورینگ
QSX15 میلنگ

لوازم زنجیر سفت 
کن لیوگانگ 945

کیت تعمیرات 
چمبرروتور شاول 

P&H

جنت افترکولردریل 
DI550

واشر رو فنري سر 
سیلندر

GASKET

فیلترگازوئیل بیل چرخ دنده
600 (شاول لیبهر)

KITبیرینگ BLUE. -
DOT SEAL 

دنده اسپراکت سیل کیت
شاول لیبهر 9350

اورینگ دور سوزن 
لیوگانگ 936

ریتاینر کمک جلو 
تراك 785

سیل اورینگ 
CAT 777

موتور هیدرولیک 
 pit دریل حفاري

 viper

 BOOMسر سیلندر
SWING 

CYLINDER

فنر زنجیر سفت 
کن لیوگانگ 945

کوموتاتور شاول 
P&H

جنت افترکولردریل 
DI55

پیچ  تنظیم  تسمه 
 سفت  کن

GASKET

فیلتر آبگیرگازوئیل انکر
بیل 600-800

KITبیرینگ PRRRR.
RM A LUBE- -  

SEAL

دنده شاول لیبهر سیل کیت
9350

اورینگ دور سوزن 
لیوگانگ 936

فلنج کمک جلو 
785

سیل اورینگ 
CAT 777

کابل نگه دارنده 
 pit دریل حفاري

 viper

  FEEDپیچ جک
SWING 

CYLINDER

رینگ زنجیر سفت 
کن لیوگانگ 945

جنت آب رادیاتور گریس خور
DI550 پاییندریل

پولی جلوموتور 
ترکس

واشر مسی فشاري

فیلتر روغن دستگاه پوسته
حفاري

KITبیرینگ SLEEVE.  
& BLUE  -

DOT SEAL 

درایو شافت سیل کیت
لیبهر9350

سیل کروپ چرخ 
بیل 936 لیوگانگ

بوش مثلثی تراك 
785

سیل اورینگ 
CAT 777

ولو دریل حفاري 
 pit viper 

میکروسوئیچ دریل 
DMH

FEED  
SWING  

CYLINDER

تسمه موتور ولو 
FM

کابل  دیپرتریپ 
P&H  شاول

جنت آب رادیاتور 
DI550 پاییندریل

بلبرینگ هرزگرد 
ترکس 60 تن

صفحه استیل 
کوچک گیربکس 

ترکس
KITبیرینگفیلتر روغن فوتونپکینگ  صفحه SLEEVE.  

 
&PRRRRRM

A LUBE- -  
SEAL

Oسیل کیت RING- پین خشتی چکش
بیل 936 لیوگانگ

بلبرینگ کوچک 
چرخ تراك 785

سیل اورینگ 
CAT 777

رولیک دریل 
 pit حفاري

 viper

کان بیرینگ پاور کارتریج سوپاپ
HM926749هد

cx66 عایق کننده شاول  تسمه پروانه
P&H

جنت آب رادیاتور 
DI550 باالدریل

پلیت گیربکس کاسه نمد
ترکس

هاب 
گیربکس(یوکلیدتر

کس)

فیلتر گازوئیل دانگ 
فنگ و کمپرسور

KITبیرینگ HOT.  
CUP

واشر قفلی لیبهر سیل کیت
9350

لوازم جک باکت 
بیل 936

بلبرینگ بزرگ 
چرخ جلو 785

سیل اورینگ 
CAT 777

رولیک دریل 
 pit حفاري

 viper

REPAIR KIT کوپلینگ دریل CX  تسمه پروانه
69

کفشک کلکتور 
P&H شاول

جنت آب رادیاتور 
DI550 باالدریل

شافت تسمه سفت 
کن ترکس

رینگ

SNAP RING بیرینگفیلتر روغنKIT PISTON.سیل کیتBRAKE 
PACKING 

SET

دنده اسپراکت بیل 
936لیوگانگ

کاسه نمد چرخ 
جلو 785

لینک زنجیردریل ولو کاترپیالر 777
 pit حفاري

 viper

ولو جک 
DMHدریل

CENTAFLEX 
چکش 

انگشتی سوزن بیل 
970لیوگانگ

P&H  جک دریچه آنلودر فنر شاول
DI550 دریل

بوش(اسلیو) تسمه 
سفتکن ترکس

درام  گیربکس 
ترکس

هاب 
گیربکس(یوکلیدتر

کس)

فیلتر گازوئیل 
ترکس

KITبیرینگ CUP.پیچ آلنی کورکن سیل کیت
لیبهر9350

رولیک باالبیل 936 
لیوگانگ

اورینگ(49 اینچ) 
چرخ تراك 785

کان بیرینگ 
کاترپیالر 777

پین دریل حفاري 
 pit viper 

DMH ولو دریلchuck سوزن انژکتور بیل
970لیوگانگ

فنر پین شاول  
P&H

بلبرینگ تسمه 
سفت کن دریل 

DI550

فنر تسمه سفت 
کن موتور (یوکلید 

ترکس)

FLANGE 
GEAR

پلیت گیربکس 
ترکس

KITبیرینگفیلتر آب OIL.  
DRAIN

PRESS RED. .
VALVE

SEAL KIT  رولیک پائین بیل
936 لیوگانگ

 ( spacer ) طوق
رینگ چرخ تراك 

785

کاپ بیرینگ 
کاترپیالر 777

کیت شیر برقی 
DMH دریل

DRIVER 
GEAR

رولیک پائین بیل 
970لیوگانگ

لوله با پوشش 
اپوکسی شاول 

P&H

DI550 -
CYLINDER 
ASSEMBLY

کاور یوکلیدپیچ



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

پیستون گیربکس 
ترکس

ASSYبلبرینگ سوزنیفیلتر آب ترکس PULL.
EY

شیر کنترل شاول سیل کیت
لیبهر 9350

اورینگ چرخ 
ویلدوزر 

)35/65-33)600

بچه رینگی چرخ 
تراك 785

کاپ بیرینگ 
کاترپیالر 777

کالچ کامل دریل 
DMH

CENTAFLEX
چکش

بوش شاتون بیل 
970 لیوگانگ

عایق کننده شاول  
P&H

DI550 -
CARTRIDG
E, VALVE

بلبرینگ  پولی  
تراك

GASKET

پیستون گیربکس 
ترکس

ASSYبیرینگفیلتر آبگیر گازوئیل MOU.
NT

SEALسیل کیت KIT  
LIMIT 
VALVE

پوسته پمپ 
هیدرولیک

والو الستیک (والف) 
تراك

کان بیرینگ 
کاترپیالر 777

سوئیچ شصتی 
TYPE :13 فشاري

CHUCK 
DRIVER

بوش میل سوپاپ 
راست بیل 970 

لیوگانگ

گیربکس کامل 
p&H پروپل شاول

DI550-COILپولی موتور تراكGASKET

رولبیرینگ 
گیربکس ترکس

ASSYبلبرینگ غلطکیفیلتر آبگیر گازوئیل RAIL.  
MOUNT

سیل کیت شاول سیل کیت
لیبهر 9350

الك رینگ چرخ اورینگ کوماتسو
تراك 785

مهره چرخ جلو 
کاترپیالر 777

موتور ، 430 ولت، 
DMH 3 فاز دریل

DRIFTER بوش میل سوپاپ
بیل 970 لیوگانگ

شافت پروپل شاول 
P&H

 DI550seal دریل
kit

سینی 
جلوموتورونگهدارنده

 کمنز

سیل کیت

فنر، اندازه: 60×5  
یوکلید

PUMPبلبرینگ غلطکیفیلتر آبگیر ژنراتور CAT  
PISTON

SOLENOID جنت شاول لیبهر
9350

کیت واشر پایین 
موتور ویلدوزر 600

رینگ کامل چرخ 
تراك 785-
27R49

پیچ مهره چرخ جلو 
کاترپیالر 777

المنت هیتر 225 
ولت

دیافراگم دریل جان 
جین

بوش اسبک سوزن 
بیل 970 لیوگانگ

P&H  بوش دسته دنده شاول
موتورسر جلو

هاب-شافت 
پاورتیک اف

صفحه داخل 
کنورتور گیربکس 
(یوکلیدترکس)

فیلتر روغن 
کاترپیالر 385

سنسور امولشن بیرینگ
تراك

GAS 
SPRING

فلنج شاول لیبهر 
9350

کیت واشر باالي 
موتور ویلدوزر 600

سنسور پدال تراك 
کماتسو 785

سیل اورینگ کاتر 
پیالر

بوش اسبک سوپاپ دیافراگم دم دارشافت
دود و هوا بیل 970 

لیوگانگ

بیرینگ شاول 
P&H

GASKETبوش

 STRAINERبیرینگفیلتر روغن ترکسرینگ اویل
LINE REG 

GAS 
SPRING

جنت شاول لیبهر 
9350

رینگ و پیستون 
ویلدوزر 600

سنسورپدال تراك 
کماتسو 785

دیسک سایشی 
کاترپیالر 777

دیسک 
DMHدریل

کاسه نمد دریل 
جان جین کوچک

بوش بادامک بیل 
970لیوگانگ

مخروطی بیرینگ 
127095

GASKETوسطه واتر پمپ

هاب گیربکس 
ترکس 100تن

 GASKETبیرینگفیلتر گازوئیل
BURST 

DISC

GAS 
SPRING

جنت شاول لیبهر 
9350

گوشه ناخن لودر 
260

پیستون لوك آپ پدال گاز تراك 785
کالچ کاترپیالر 777

کاسه نمد دریل ترمز
جان جین بزرگ

خار سوپاپ بیل 
لیوگانگ 970

مادگی کالچ شاول  
P&H

ELBOW اسلیو بوش کریر
گیربکس

فیلترابگیرگازوییل استاتورکامل
دریل جان جین 

وبیل

VALVEبیرینگ AIR  
ROSS

GAS 
SPRING

HOSE260 پین مثلثی تراك ناخن لودر
785

پلیت توربین تراك 
کاترپیالر 777

بلبرینگ 32016 پوسته کالچ
دریل جان جین

میل سوپاپ بیل 
لیوکانگ 970

مخروطی بیرینگ 
P&H شاول

PISTONپوسته فالیویل

ریتاینر - جا کاسه 
نمدي ته گیربکس 

ترکس

فیلتر گازوییل 
دریل تایتون

 CHAIN 80بلبرینگ غلطکی
ROLLER 
RIVETED

SPARE 
PARTS SET  
RESERVDE
LSSATS 31 1

بلوك شاول لیبهر 
9350

پمپ فرمان لودر 3-
470

بوش بشقابی فرمان 
تراك 785

چهارشاخ گاردون 
کاترپیالر 777

پلیت گرافیتی کالچ 
DMHدریل

بلبرینگ 32018 
دریل جان جین

خارپیستون موتور 
بیل970لیوگانگ

اورینگ متري نمره 
P&H  7شاول

واشر کوپلینک و 
پمپ گازئیل

رینگ ، اندازه: 
 285×265×5
میلیمتر

پیستون اسپلیتر 
گیربکس(یوکلید 

ترکس)

فیلتر هیدرولیک 
دریل 16 تایی

 CHAIN 100-1بیرینگ
ROLLER 
RIVETED

جنت هواکش لودر HOSEفیوز
470

پین جک فرمان 
785

الستیک گردگیر کوالر سوکتولو کاترپیالر 777
سرجارو دریل 

(hood)

فشارشکن بیل 
970لیوگانگ

چرخ دنده شاول  
P&H

کوپلینگ پمپ 
گازوئیل(سه 
نظام)ترکس

دنده بزرگ دنده 
عقب 

گیربکس(یوکلید 
ترکس)

DRUM فیلترهیدرولیک
کوماتسو

 COUPLINGبیرینگ
L095

فلنج شاول لیبهر فیوز
9350

جنت باال رادیاتور 
لودر 470

پین جک فرمان 
تراك 785

سرمته دریل جان ترمزولو کاترپیالر 777
T 45 جین

سوپرشارژبیل 
970لیوگانگ

الینر لنت شاول  
P&H

دنده هاي جلوموتور 
تراك یوکلید

پیستون گیربکس 
ترکس

رینگ ، اندازه: 
 350×330×5
میلیمتر

فیلتر گیربکس 
بلدوزر 155

 GAUGEبیرینگ
SIGHT 
TEMP

گوشه ناخن لودر HOSEفیوز
470

بوش جک فرمان 
785

رینگ چرخ تراك 
کاترپیالر 777

رادT45 یکسر موتور برق
کوپلینگ

سنسور فشار هوا 
بیل 970 لیوگانگ

بوش برنجی رولیک 
P&H  شاول

بیرینگ  تراك 
یوکلید

RING 
SIZE460*442

*4/5
دنده بزرگ دنده 

عقب 
گیربکس(یوکلید 

ترکس)

فیلترگیربکس 
بلدوزر375 , تراك

 CYLINDERبیرینگ
HOSE 
REEL 
BOOM

کیت شیر کنترل HOSEفیوز
گیربکس لودر 470 

کوماتسو

اسپیسر کمک جلو 
تراك 785 کوماتسو

دنده تراك کاتر 
پیالر 777

فشار سنج  50-0 
پوند

دنده دوقلو دریل 
جان جین

روغن پاش بیل 
970 لیوگانگ

واشر برنجی رولیک 
P&H  شاول

BUSHINGصفحه

اسلیو بوش کریر 
گیربکس

فیلتر کابین کولر 
درستا

 PRESSUREبلبرینگ سوزنی
REGULATO

R CAT 

بوش لودر HOSE 470فیوز
کوماتسو

پین سر کمک جلو 
تراك 785

BEARINGCURCUIT 
BREAKER

رولربیرینگ دریل 
جان جین

بغل یاتاقانی 
STDبیل 970 

لیوگانگ

پین رولیک شاول  
P&H

ساپورت 
کمپرسورهوا

صفحه گرافیت 
بزرگ گیربکس 
(یوکلید ترکس)

هاب-شافت 
پاورتیک اف

فیلتر هیدرولیک 
جرثقیل خاور 3تن

 GASKETبیرینگ
TTMA 4 IN 

COMPRESS
OR

واسطه ادابتور شاول 
لیبهر 9350

پمپ هیدرولیک 
لودر 470

پین سیستم تراك 
785

PLATE-
CLUTCH

دستگیره درب 
دریل اینگرسورلند

پیچ اسپراکت 
باواشر دریل جان 

جین

کاسه نمد ته 
میلنگ بیل 970 

لیوگانگ

P&H  بوش شاولHUB :رینگ ، اندازه
 350×330×5
میلیمتر

فیلترابگیرگازوئیل کاور یوکلید
لیفتراك

 FITTINGبیرینگ
TUBE JACO  

0.375

HYDRAULIC 
PUMP  

HYDRAULP
UM

واسطه ادابتور شاول 
لیبهر 9350

اورینگ پمپ 
هیدرولیک مادر 

بیل 800

گردگیر جک فرمان 
785

دیسک فراکشن 
کاترپیالر 777

گاید سوپاپ بیل میل بادامی دریلمخزن
970 لیوگانگ

P&H  شافتبوش شاولDRUM

درام  گیربکس 
ترکس

فیلتر ابگیر گازوئیل 
ترکس 50 تن سفید

 FITTINGبیرینگ
TUBE 90 

JACO

GEAR 
PUMP

واسطه شاول لیبهر 
9350

پمپ حرکت لودر 
470

بوش مندل تراك 
785

سیل رینگ 
کاترپیالر 777

سوئیچ سري 800 -
TH17 دریل 

DMH

الستیک ساق شانگ 6 خار دریل
سوپاپ بیل 

لیوگانگ 970

P&H  پلیت استاتور پمپ گازوئیل ترکسبوش شاول
گیربکس ترکس

پلیت گیربکس 
ترکس

 GASKETبیرینگفیلتر هیدرولیک
SHAFT 
SEAL

GEAR 
MOTOR

شیلنگ شاول 
لیبهر 9350

جنت پایین 
رادیاتور لودر 470

سیل رینگ بوش تراك 785
کاترپیالر 777

SWITCH مهره شانگ شش
خار دریل

میلنگ بیل 
970لیوگانگ

P&H  کوپلینگ انژکتور بوش شاول
کمنز

RING 
RUBBER



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

صفحه استیل 
کوچک گیربکس 

ترکس

BBURGفیلتر 
 هیدرولیک دستگاه

حفاري

 SCREWبیرینگ سوزنی
MACHINE 
SL ROUND 

GEAR 
PUMP

شیر شاول لیبهر 
9350

بست بزرگ سوپر پنکه لودر 120
شارژ

دنده رینگی 
گیربکس 

کاترپیالر777

المپ پیلوت، 110 
تا120 ولت

سیل کیت چکش 
دریل جان جین

یاتاقان متحرك 
STD بیل 970 

لیوگانگ

گیرویل شاول  
P&H

PLUNGER, 
FUEL 

PUMP, FOR 
TRUCKTYP

E:KT38

پیستون اسپلیتر 
گیربکس(یوکلید 

ترکس)

فیلترباي  پاس واشر مسی فشاري
ترکس

 GEARالکترود PH  متربلبرینگ سوزنی
MOTOR 

KUGGHJUL
SMOTOR

واسطه زانو شاول 
لیبهر 9350

پولی سر میلنگ 
لودر 120

پایه چراغ جلو 
دستگاه تراك 785

BALLBEARI
NG

در پوش قرمز 
قطر25 میلیمتر

تسمه پروانه شیاري 
دریل جان جین

 STD یاتاقان ثابت
بیل 970 لیوگانگ

شافت تامبلر شاول 
P&H

 FOR ,واشر
 ,TRUCK

TYPE:KT38

واشر کنترل ولو 
TR100 ترکس

SPINDLE فیلترروغن شاول
لیبهر

محلول بلبرینگ سوزنی
کالیبراسیون 4/01

WATER 
COOLER 

VATTENKY
LARE

سرویس کیت 
فیلترلیبهر 9350

پمپ گردان گریدر 
705

بوش اتاق عقب 
تراك 785

سیل اورینگ 
کاترپیالر 777

درپوش سبز 
قطر25 میلیمتر

کیت کامل پایین فنر دریل جان جین
موتوربیل 970

واشر، اندازه: 
 273×176×19
P&H  شاول

کیت  اب  بندواشر

دنده پمپ روغن 
ترکس

فیلتر ابگیر گازوئیل 
ترکس کمرشکن

محلول بلبرینگ غلطکی
کالیبراسیون 7/00

INTERCOO
LER 

LADDLUFT
KYLARE

سرویس کیت 
فیلترلیبهر 9350

جنت هواکش 
G705 گریدر

بوش پین اکسل 
عقب 785

هوزینگ گیربکس 
کاترپیالر777

کیت  دماسنج 
DMH دریل

بوشینگ چکش 
دریل جان جین

میل سوپاپ راست 
بیل 970 لیوگانگ

چرخ آیدلر شاول  
P&H

PLUNGER 
AFC

سیل کیت رینگ 
یوکلید

شافت اسلیو داخل 
کنورتور 

گیربکس(یوکلیدتر
کس)

محلول بلبرینگ غلطکیفیلترگازوئیل ابگیر
کالیبراسیون 10/01

DAMPER سرویس کیت
فیلترلیبهر 9350

پیچ کوپلینگ پمپ 
گازوئیل گریدر 
705 کوماتسو

پایه نگهدارنده 
گیربکس 785

دیسک فراکشن 
کاترپیالر 777

Dسنسوردمادریل
MH

دنده چکش دریل 
جان جین

کیت کامل باال 
موتور بیل 970 

لیوگانگ

بوش چرخ آیدلر 
P&H  شاول

AFC 
SPRING

SEAL KIT 

خار فننري(رینگ 
اسنپ) گیربکس

فیلتر گازوئیل بیل 
کاترپیالر

محلول الکترولیت بلبرینگ غلطکی
اکسیزن متر

فن دریل واگن 
DI65 اطلس

پیچ کوپلینگ پمپ سرویس کیت شاول
گازوئیل گریدر 
705 کوماتسو

دیسک ترمز عقب 
تراك 785

سیل رینگ 
کاترپیالر 777

فشار سنج سوپر 
DMH شارژ دریل

دنده چکش دریل 
جان جین

رینگ کامل 
پیستون بیل 970 

لیوگانگ

واشر فنري شاول 
P&H

دیافراگم 
موتورکمنز(ترکس 

یوکلید)

سیل رینگ

CAM-
STATOR 
 انگشتی داخل)
کنورتور) ترکس

فیلتر هیدرولیک 
کاترپیالر 385

استاتور پمپ بلبرینگ غلطکی
اکسیدایزر کارخانه

OIL 
COOLER 

OLJEKYLAR
E

سرویس کیت 
فیلترلیبهر 9350

پایه پمپ گازوئیل 
گریدر 705 
کوماتسو

کاسه نمد چرخ 
تراك

سیل رینگ 
کاترپیالر 777

فشارسنج 
DMHدریل

چنگ دریل جان 
جین

سرسیلندربیل970ل
یوگانگ

چرخ تامبلر شاول  
P&H

واشر فنري پشت 
فیلتر گازوئیل 
سلونوئید

سیل رینگ کیت

BEARING 
CUP

فیلتر گازوییل 
دستگاه حفاري

-STATORرولر بیرینگ
MTM 

NITRILE 
RUBBER

COMPRCO
OLER 

KOMPRKYL
ARE

اورینگ تانک 
هیدرولیک شاول

سوپاپ تلسکوپی 
فرمان گریدر 705 

کوماتسو

سیل کروپ بزرگ 
چرخ تراك 785

سیل رینگ 
کاترپیالر 777

فشار سنج صفر تا 
400 پوند

پیچ اصلی دریل 
جان جین

اورینگ دور بوش 
موتور بیل 970 

لیوگانگ

P&H سیل اورینگ شافت شاول
موتورکمنز(ترکس 

stc(یوکلید

SEAL

رینگ  ارتجاعی 
آلیسون ترکس

فیلترگازوییل دریل 
جان جین

B15-86 بلبرینگM/SEAL 
45MM 

DIN24960-
SIC/SIC

RUBBER 
SOCKET

FILTER 
INSERT

پمپ فرمان گریدر 
705

سیل کروپ کوچک 
چرخ تراك 5-785 

کوماتسو

سیل اورینگ 
کاترپیالر 777

فشار سنج 0 تا 
5000 پوند

رولر چکش دریل 
جان جین

پیستون کامل 
بیل970لیوگانگ

دوشاخ کالچ شاول  
P&H

PLUNGERSPRING

مهره فلنج ریتینر 
ترکس

فیلتر روغن 
لیفتراك کوماتسو

 ROTORبیرینگ
MK3 HCP 

SOCKET اورینگ فیلتر سرو
شاول

واشر کوپلینگ 
پمپ گازوئیل 
گریدر 705

بلبرینگ چرخ عقب 
تراك 785

PLATE-
CLUTCH

ADAPTOR سیل کروپ دریل
جان جین

گژن پین پیستون 
موتور 

بیل970لیوگانگ

یوك کالچ شاول 
P&H  شاول

COMPRESS
ION 

SPRING

WASHER 
FLAT, 

SIZE:12×21×2 
MM.

KEY فیلتر هیدرولیک
فرمان ترکس

بلبرینگ کالچ کولر 
ترکس

GASKET-
GLAND

FUEL 
FILTER

CARTRIDG
E 

AEROFINE
R

کیت پمپ 
هیدرولیک گریدر 

705

بلبرینگ چرخ عقب 
تراك  785

دیسک فراکشن 
کاترپیالر 777

دستگاه کنترل 
تاریک کردن

پولی سر میل لنگ 
جان جین

 B94 تسمه پروانه
B95

لیمیت سوئیچ 
P&H  شاول

COMPRESS
ION 

SPRING

ریتاینر - جا کاسه 
نمدي ته گیربکس 

ترکس

دنده پینیون 
اسپلیتر گیربکس( 
ترکس  یوکلید)

 STOTORبلبرینگ 7306فیلتر روغن
MTM-

FLOURINAT
ED 

ELASTMR

OIL FILTER SOLENOID کیت پمپ حرکت
گریدر 705

بیرینگ چرخ عقب 
تراك 785

رینگ متال 
کاترپیالر777

المپ 40 وات ، 
110 ولت

اسبک انگشتی لودر کوپلینگ دریل
888 لیوگانگ

P&H  انکرشیلنگولو شاول

سیل رینگ 
گیربکس(یوکلید 

ترکس)

فیلتر گازوئیل  
لیفتراك  5تن

 ROTORرولر بیرینگ
C021

PROTECTI
ON COIL 

واسطه ادابتور شاول 
لیبهر 9350

کیت جک کشویی 
گریدر 705

پیچ چرخ تراك 
STUD-کماتسو

سیل رینگ 
کاترپیالر 777

ترازدریل 
DMHدریل

سرمته دریل جان 
T 45 جین

بوش میل سوپاپ 
لودر 888 لیوگانگ

گیج روغن شاول 
P&H

استاتورکاملپیچ سوکت ترکس

لوله جامپر 
گیربکس ترکس 

100 تن

فیلتر گازوئیل 
کاترپیالر 385

 COUPLINGرولر بیرینگ
ROD C 021

Oواشر RING- کیت لیور کنترل
گریدر 705

بیرینگ چرخ عقب 
تراك 785

BALLBEARI
NG

پوسته هواکش سوئیچ
دریل جان جین

لنت ترمز دستی 
لودر 888

SHAVE قرقره 
P&H شاول

پیستونواشر

فیلترهیدرولیک فاصله بند
امولشن تراك

-GASKETبیرینگ
GLAND

VALVE WASHER 
KIT FOR  

D=220

سیم دنده 
گریدر705

اورینگ دیفرانسیل 
تراك 785

سیل رینگ 
کاترپیالر 777

GE-26 المپRECOIL 
SPRING ai . 

i`nal 1

کاسه نمد واتر پمپ 
لودر 888 لیوگانگ

پین قرقره بوم 
P&H شاول

هاب گیربکس سیل ترکس
ترکس 100تن

فیلتر روغن اسپرینگ
کمپرسور باد 
ثابت(خاك)

C/RODبیرینگ KIT  
(C12B…)

ولو دریل واگن 
DI65 اطلس

PRESSURE 
GAUGE

کیت جک باالبر 
گریدر 705

کوپلینگ 
(یوك)گیربکس 

تراك 325

سیل رینگ 
کاترپیالر 777

فیوز 250 ولت، 5 
آمپر

FRONT 
IDLER 

CYLINDER 
ASS ' Yii  

کیت باال موتور 
لودر 888 لیوگانگ

بیرینگ شاول  
P&H

QSK45 رینگ اویلفنر لیبهر
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VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

رینگ  ارتجاعی 
آلیسون ترکس

فیلتر هیدرولیک 
روغن ترکس 
کمرشکن

-STATORبیرینگ
MTM 

NITRILE 
RUBBER

PILOT 
VALVE

پرشور سوئیچ شاول 
لیبهر 9350

لوازم جک فرمان 
گریدر 705

پوسته کوپلینگ 
تراك 785

پیستون هوزینگ 
گیربکس کاترپیالر 

777

جافیوزي دریل 
DMH

EQUALIZER 
CYLINDER  

ASS

کیت پائین موتور 
لودر 888 لیوگانگ

اسپیسر شاول 
P&H

حفاظ لیبهر 
QSK45

هرزگرد 
کریر6838651 
گیربکس(یوکلیدتر

کس)
رینگ خار گیربکس 

ترکس
فیلترروغن 

 SF00100
لیفتراك

ROTORبیرینگ FLE/
XISHAFT 

ASSY

CONTROL 
VALVE

آالرم شاول لیبهر 
9350

کیت کمک فرمان 
گریدر 705

رینگ گرافیت 
گیربکس 785

سیل رینگ 
کاترپیالر 777

منبع تغذیه دریل 
DMH

ACCEL 
CABLE 

c4Aa 3(101E- 
1

کاسه نمد سر 
میلنگ لودر 888 

لیوگانگ

کوپلینگ شاول  
P&H

سیل اورینگ لیبهر 
QSK45

ریتینر گیربکس 
(ترکس یوکلید)

رینگ  ارتجاعی 
آلیسون ترکس

فیلتر هیدرولیک 
کمپرسور

DIAPHRAGبیرینگ
M PTFE,

واسطه شاول لیبهر گیج فشار
9350

دنده رابط گریدر 
705

سیل رینگ 
گیربکس تراك785

PLATE-
CLUTCH

PUSH 
BUTTON 
SWITCH

سنولوئید پمپ 
برقی(خفه 

کن)دریل جان جین

کاسه نمد ته 
میلنگ لودر 888 

لیوگانگ

بوش پینیون شاول 
P&H 

صفحه ولو لیبهر 
QSK45

واشر باالي کنترل 
ولو 

گیربکس(یوکلیدتر
کس)

رینگ  ارتجاعی 
آلیسون ترکس

فیلترگیربکس 
کوماتسو 785

بیرینگ (کاسه+ 
مخروطی)

BACK UP-  
DIAPHRAG

M

واسطه ادابتور شاول سرویس کیت
لیبهر 9350

شافت گردون 
گریدر 705

بلبرینگ گیربکس  
تراك 785

دیسک سایشی 
کاترپیالر 777

رله  600ولت  
10آمپر دریل 

DMH

شیشه آبگیر فیلتر 
دریل جان جین

کوپلینگ موتور 
لودر 888

ترمز چرخ شاول 
P@H

پیچ ته میل لنگ 
موتورکمنز (ترکس 

یوکلید)

ولو داخل کنترل 
ولو ترکس

دنده ptoگیربکس 
ترکس

فیلتر بخارکش با 
پایه

 VALVEبیرینگ
BALL

SPARE 
PARTS SET  
RESERVDE
LSSATS 221

واسطه ادابتور شاول 
لیبهر 9350

کشویی بزرگ تیغ 
گریدر705

سیل برنجی درام 
گیربکس  تراك 

785

رینگ متال 
کاترپیالر777

جافیوزي دریل 
DMH

لوازم زنجیر سفت 
کن دریل  جان 

جین

میلنگ لودر 
لیوگانگ 888

گاید کابل 
P&Hروبرشاول

ولوکوچک داخل دنده فالیویل ترکس
کنترل ولو ترکس

KT19 فیلتر هواکش ثانویه رینگ موتور
کاترپیالر 390

 VALVEبیرینگ
SEAT

SPARE 
PARTS SET 

O RING- کشویی کوچک تیغ
گریدر 705

فنر موجی 
تراك785

رینگ متال 
کاترپیالر 777

لیور(جوي استیک) 
DMH دریل

میل سوپاپ لودر 
لیوگانگ 888

بادامک شاول  
P&H

صفحه داخل فلنج
کنورتور گیربکس 
(یوکلیدترکس)

کاسه نمدمیل لنگ 
KT19 موتور

فیلتر هواکش اولیه 
کاترپیالر 390

AIRبیرینگ VALVE رگالتور شاول لیبهر شیر
9350

دم تیغ گریدر 
کوماتسو 705

پلیت فلزي تراك 
785

 CONTACTدنده کاتر پیالر
BLOCK

سیل رینگ 
گیربکس لودر888 

لیوگانگ

لیمیت سوئیچ 
P&H  شاول

واشر درپوش افتر 
کولر ترکس

VALVE

سوپاپ هوا موتور 
KT19

GLYDبیرینگفیلتر کابین ویلدوزر RING OIL FILTER  رینگ قفلی شاول
لیبهر 9350

پیچ ومهره گوشه 
تیغ گریدر 705

پیستون گیربکس 
785

سیل رینگ 
کاترپیالر 777

توربین گیربکس کنترل کننده
لودر لیوگانگ888

کفشک ترمز 
هویست شاول 

P&H

ولو شیر کنترل کلمپ
گیربکس ترکس 

100تن
گاید سوپاپ موتور 

KT19
فیلترهواکش ثانویه 
تراك 35تن

 PILOTبیرینگ
SLEEVE 

ASSY

واشر پولکی رگالتور 
تنظیم باد دریل 

D65

شیر قطع کن شاول 
لیبهر 9350

پیچ ومهره دم تیغ 
گریدر 705

درام گیربکس 
کوماتسو

سیل رینگ 
کاترپیالر 777

دست سه حالته  
DMHلیوردریل

ترموستات موتور 
لودر888لیوگانگ

اورینگ شاول  
P&H

لوله رابط بین افتر 
کولر و توربو شارژ

SPRING

کیت باالي موتور 
kt19

فیلتر هواکش اولیه 
تراك 325

DIAPHRAGبیرینگ
M WILFLEX 

واسطه ادابتور شاول شیر
لیبهر 9350

گوشه تیغ گریدر 
705

پلیت شاخدار تراك 
785

کاسه نمد، اندازه: واتر پمپ لودر 888کنترل کنندهدنده کاتر پیالر
 125×160×14
میلیمتر شاول  

P&H

لوله رابط بین افتر 
کولر و توربو شارژ

فنر، اندازه: 60×5  
یوکلید

بوش میل سوپاپ 
KT19 موتور

فیلتر مغناطیسی 
گیربکس ترکس

 VALVEبیرینگ
BALL

کمپرسور هوا شاول فنر
لیبهر

زانویی جک گریدر 
705کوماتسو

صفحه دیسک 
گرافیتی تراك785

BALLBEARI
NG

رله600 ولت، 10 
آمپر

سر سیلندر  
لیوگانگ

 NU 5221بیرینگ
P&H  شاول C3

CONNECTI
ON, AIR 
CROSS 
OVER , 

OLD PART : 
3053200

پیچ  تمام 
رزوه50×1/2

KT19 فیلتر تانک سپراتور بوش موتور
دریل سندویک

 VALVEبیرینگ
SEAT

موتورکامل واشر
شاول9350 لیبهر 

QSK45

زانویی جک گریدر 
705 کوماتسو

پلیت شاخدار تراك 
785

سیل اورینگ کاتر 
پیالر

سوئیچ داس 
DMHکالکتوردریل

اورینگ دور سوزن 
لودر 888 لیوگانگ

کاسه نمد، اندازه: 
 175×215×19
P&H  شاول

جنت افتر کولر 2 
ترکس

اسپیسر داخل کریر 
گیربکس(یوکلیدتر

کس)

پمپ گازوئیل موتور 
KT19

فیلتر هیدرولیک 
بیل 800

AIRبیرینگ VALVE SEAL رگالتور شاول لیبهر
9350

سیم دنده گریدر 
705

دیسک هوزینگ 
دنده عقب تراك 5-

785

شیر برقی ، 115 مهره
ولت

اورینگ دور سوزن 
لودر 888 لیوگانگ

P&H پوسته افتر کولرچرخ شاولSPRING

رینگ پیستون 
موتور کمنز250

فیلتر کامیون 
ASTRA

 PILOTبیرینگ
SLEEVE

پمپ شاول لیبهر سیل کیت
9350

سیم دنده گریدر 
705

صفحه گرافیتی 
گیربکس

قرقري کمرشکن 
تراك کاتر پیالر 

777

اورینگ قالپاق ساعت دریل
موتور لودر 888

مخروطی بیرینگ 
P&H  شاول

واشر کارتل موتور 
ترکس 100 تن

SPRING

پیستون موتور 
کمنز250

فیلتر بخارکش 
گیربکس کاترپیالر 

777

پیچ شاول لیبهر SHAFTCOILبیرینگ
9350

سیم گاز گریدر 
705

فنر هوزینگ باال 
گیربکس تراك 5-

785

کمپرسور سیل کاترپیالر777
DMHدریل

اورینگ درب قالپاق 
لودر 888

بیرینگ شاول  
P&H

فنر موتورکمنز 
(یوکلید ترکس)

SPRING

بوش شاتون موتور 
کمپرسور کمنز

فیلتر ترمز 
کاترپیالر 777

GLYDبیرینگ RING SAFETY 
VALVE

بیرینگ شاول 
لیبهر 9350

قرقري فرمان 
گریدر 705

کمپرسور باد دنده CAT 777پلیت شاخدار 785
دستگاه حفاري 

DM45

صلیبی ساق 
سوپاپ لودر 888 

لیوگانگ

شیپر شافت شاول  
P&H

واشر هوزینگ 
گیربکس 

TR100ترکس

رولبیرینگ 
گیربکس ترکس

واتر پمپ موتور 
KT19

فیلتر مغناطیسی 
گیربکس تراك  
777 کاترپیالر

DIAPHRAGبیرینگ
M PTFE,

براکت شاول لیبهر شیر
9350

هوزینگ گیربکس یاتاقان فرمان گریدر
تراك  785

CAT 777 شیر فوالدي، اندازه: دنده
8 اینچ  دریل 

DMH

رینگ پیستون 
موتور  لودر 888 

لیوگانگ

پینیون اسی شاول  
P&H

PAN ASSY  پیستون گیربکس
ترکس



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

میل لنگ موتور 
KT19

فیلتر روغن کاسه 
اي کاترپیالر 385

BACKبیرینگ UP-  
ORHNG

بیرینگ شاول سیل کیت
لیبهر 9350

پیستون گیربکس سرپلوس گریدر705
785

سیل اورینگ 
کاترپیالر 777

واشر آب 
بند1×218×310 م 

م

سوزن انژکتور لودر 
888 لیوگانگ

واشر،اندازه: 
 450×306×19.2

P&H  شاول

پیستون گیربکس پیچ
ترکس

رادیاتور روغن سرد 
KT19 کن موتور

فیلتربخارکش 
موتور تراك 777

 VALVEبیرینگ
BALL

بست شاول لیبهر سیل کیت
9350

سیبک اکسل 
گریدر 705

هوزینگ گیربکس 
785

رگالتور  واسطه
Dاینگرسولرنددریل

MH

سیل رینگ 
گیربکس لودر888 

لیوگانگ

بوش سعدل بلوك 
P&H  شاول

کیت  پینیون پیچ فوالدي یوکلید
ترکس

شافت واتر پمپ 
KT19

فیلتر گیربکس لودر 
کاترپیالر

 VALVEبیرینگ
SEAT

بست فلزي شاول سیل کیت
لیبهر 9350

پین اکسل گریدر 
705

پلیت شاخدارصفحه 
استیل تراك 785

CAT سیل رینگ شفت سیبک، فوالديبلبرینگ
توربین لودر 888 

لیوگانگ

بوش، اندازه: 
 165×125×75
میلیمتر شاول  

P&H

دنده داخل کریر بوش شاتون ترکس
گیربکس(یوکلید 

ترکس)

فیبروفنر واتر پمپ 
KT19

شیشه فیلتر 
گازوئیل کاترپیالر 

390

AIRبیرینگ VALVE SLIDING 
PIECE

بست شاول لیبهر 
9350

بوش اکسل 
گریدر705

پیستون گیربکس 
تراك 785

دنده تراك کاتر 
777D پیالر

لوازم جک خالی فیلتر کمپرسور
کن لودر

شیم به ضخامت 
1.8 میلیمتر شاول  

P&H

یاتاقان متحرك 
موتور ترکس

کیت سیل

المنت روغن 
KT19سردکن

فیلتر هیدرولیک 
ترکس کمرشکن

کلید دریل واگن SHAFTبیرینگ
DI65 اطلس

AIR HOSE  بلبرینگ چرخ
گریدر 705

واشر لوکاپ 
گیربکس 785

صفحه تراك 
777D کاترپیالر

سیل رینگ شفت اریفس برنجی
گیربکس 

لودر888لیوگانگ

پیچ و واشر فنري 
P&H شاول

یاتاقان متحرك 10 
ترکس 100 تن

هرزگرد داخل 
کریرگیربکس(یوکلی

دترکس)
کیت واشر قسمت 
KT19 پایین موتور

فیلترکابین دستگاه 
BBURG حفاري

 PILOTبیرینگ
SPOOL 
ASSY

PROTECTI
ON COIL 

دنده پمپ شاول 
لیبهر 9350

فول چرخ گریدر 
705

بلبرینگ گیربکس 
تراك 785

کوپلینگ بغل 
گیربکس تراك 
کاترپیالر 777

DMریگالتوردریل
H

لوازم جک باالبر 
لودر

اتصال گردان شاول 
P&H

یاتاقان متحرك 20 
ترکس

پلیت گیربکس 
ترکس

کیت واشر قسمت 
KT19 باال موتور

BBURGفیلتر 
 تانک هیدرولیک
دستگاه حفاري

DIAOHRAGبیرینگ
M WILFLEX  

HYDR. 
CYLINDER

دنده پمپ شاول 
لیبهر 9350

هوزینگ تراك واشر گریدر 705
785کوماتسو

ولو سلونوئید 
تراك777

کیت تعمیرات 
DMHدریل

بوش موتورلودر 
888 لیوگانگ

آداپتور ، نرگی و 
مادگی شاول  

P&H

یاتاقان متحرك 20 
ترکس

GEAR

درب روغن موتور 
KT19 کمنز

فیلتر گازوئیل آبگیر 
کاترپیالر 385

 VALVEبیرینگ
BALL

PULSE 
SENSOR

دنده پمپ شاول 
لیبهر 9350

بیرینگ سگدست 
زیرکاوراکسل 
گریدر705

سیل رینگ تراك 
785

سیل اورینگ کاتر 
پیالر

شیریکطرفه دریل 
DMH

سوپاپ هوا لودر 
888 لیوگانگ

اتصال گردان شاول 
P&H

پیستون موتور 
ترکس

هاب 
گیربکس(یوکلیدتر

کس)

یاتاقان متحرك 
موتور کامینز

  VALVEبیرینگفیلتر کارترپیالر
SEAT

PULL ROPE  دنده پمپ شاول
لیبهر 9350

کاور بلبرینگ 
سگدست گریدر 

705

سیل اورینگ کاتر سیل رینگ
پیالر

واشر 140×140×2 
میلیمتر

سوپاپ دود لودر 
888 لیوگانگ

اتصال گردان شاول 
P&H

گژنپین(پین 
پیستون) موتور 

ترکس

SPRING

ترموستات روغن 
QSX15 موتور

AIRبیرینگفیلتر گازوئیل VALVE ROPE دنده شاول لیبهر
9350

پیستون لوکاپ بوش گریدر 705
تراك785 کوماتسو

سیل اورینگ کاتر 
پیالر

DMHگاید سوپاپ سوئیچ دریل
لودر888 لیوگانگ

دنده راك شاول 
P&H

خارگژن پین 
پیستون ترکس

PINION KIT 

یاتاقان ثابت موتور 
stdکامینز

صافی تانک 
هیدرولیک بیل 
349 کاتر پیالر

BEARING 
6312

PILOT 
SLEEVE 

ASSY

RETURN 
ROPE

هیدرو موتور شاول 
لیبهر 9350

سگدست راست 
گریدر 705

گردگیر تراك 5-
785 کوماتسو

مجموعه پیستون HOUSINGرله کاترپیالر 777
موتور لودر 888 

لیوگانگ

P&H رینگ پیستون سیل شاول
موتور 

کمنزلودرمیشیگان

PLATE

سوزن انژکتور 
اسکانیا ترکس 

TA400

فیلتر هیدرولیک 
کاترپیالر 385

SHAFTSLIDEبیرینگ BAR  رلیف ولو شاول
لیبهر 

9350{سولونوئید}

سگدست چپ 
گریدر 705

سوئیچ فشار ترمز رینگ برنجی
ثانویه

یاتاقان متحرك صافی فیلتر
STD لودر 888 

لیوگانگ

رولربیرینگ شاول  
P&H

میل سوپاپ راست 
کمنز ترکس

سیل رینگ

پولی هرزگرد تسمه 
پروانه ترکس اسکانیا

فیلتر هواکش اولیه 
کابین شاول لیبهر

GLYDبیرینگ RING سیل رینگ شاول شیم تاور دریل
لیبهر 9350

شافت اکسل گریدر 
705

سطح نما، سنسور باسکولشافت توربین
M60:تایپ

 STD یاتاقان ثابت
لودر 888 لیوگانگ

-RNAبیرینگ
NA 6914 شاول  

P&H

دنده میل سوپاپ 
کمنز ترکس

سیل رینگ

واتر پمپ ترکس 
 t400 کمرشکن

اسکانیا

فیلترهواکش 
بیرونی تراك 
کوماتسو

DIAPHRAGبیرینگ
M BUNA N, -

 FLOATINGرول بیرینگ
SWITCH

بوش اکسل گریدر 
705

بلبرینگ کنورتور 
گیربکس تراك 
785 کوماتسو

واشر 4×61×77 سوئیچ اضطراري
میلیمتر

رادیاتور لودر 888 
لیوگانگ

درپوش شاول  
P&H

صفحه نگهدارنده 
میل سوپاپ(ترکس 

یوکلید)

سیل رینگ

واشر سوپرشارژ 
موتور اسکانیا 

TA400 ترکس

 VALVEبیرینگفیلترکابین  دریل
BALL

HOLDER 
SET

پرشور ولو شاول 
لیبهر 9350

قرقريGE30 جک 
فرمان گریدر 705

شفت توربین تراك 
785

اتوماتیک استارت 
تراك کاتر پیالر 

777

میل سوپاپ چپ فنر شاول  P&Hبوش لودر لیوگانگخفه کن
کمنز ترکس

SEAL RING 

واشر مانیفولد اگزوز 
اسکانیا ترکس 

TA400

فیلتر هواکش 
کمپرسور

AIRبیرینگ VALVE PULLEY 
WHEEL

BRAKE 
REPAIR KIT 

جک فرمان گریدر 
705

بلبرینگ 
حصیري785

سنسور 
کاترپیالر777

کاسه نمد ، اندازه: بوش لودر لیوگانگفشار سنج
82.5×101.6×12.7
P&H شاول SA 

سیل رینگدنده موتور کمنز

واتر پمپ افتر 
کولرموتور 

QSKV45شاول

فیلترهواي اولیه 
دریل تایتون

 PILOTبیرینگ
SLEEVE 

ASSY

SPACER 
RING 

DISTANSRI
NG

SEAL KIT 705 چهارشاخ بزرگ رینگ گریدر
عقب گاردون تراك 

785

سنسوردما افترکولر 
کاترپالر777

DMHواشر، اندازه: واشر لودر لیوگانگشیردریل
 160×128×0.4
میلیمتر شاول 

P&H

NUT HEX, .O RING-

میل تایپیت سوزن 
شاول لیبهر

فیلتر هوا اولیه 
ویلدوزر

 MANIFOLDبیرینگ
O RING-

پیچ 16 کوتاه سیل کیت
لیبهر9350

چهار شاخه جلو بوش گریدر
تراك 785

سنسور کاترپیالر 
777

شیر خاموش کننده 
آتش

الستیک ساق 
سوپاپ لودر888 

لیوگانگ

P&H قرقره شاولSCREW , 
ADJUSTING

SNAP RING 

میل تایپیت شاول 
لیبهر

فیلترهواي اولیه 
DMH دریل

 VALVEکاسه بیرینگ
SEAT O -

RING

دیسک روبر دریل 
DI65 واگن اطلس

REPAIR KIT  جک کامل فرمان
گریدر 705

سنسوردورگیربکس شیلنگ باال رادیاتور
تراك777

بوش شاتون لودر فشار سنج 11-0 بار
888 لیوگانگ

P&H پیچ سرسیلندر بوش شاول
موتورکمنز (یوکلید 

ترکس)

هاب 
گیربکس(یوکلیدتر

کس)



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

پیچ هولدر سوزن 
شاول لیبهر

فیلترهواکش اولیه  
یوکلید

کاسه و مخروطی 
بیرینگ

SHAFTSUCTION 
HOOD

SEAL KIT  (تلسکوپی)شیر
فرمان گریدر

درب رادیاتور تراك 
785

سنسور کاترپیالر 
777

AIR HOSE  فشنگی روغن لودر
888 لیوگانگ

بیرینگ 6210 
P&H شاول

واشر سرسیلندر 
(ترکس و یوکلید)

چرخ  دنده 
گیربکس ترکس

هولدر سوزن شاول 
لیبهر

فیلترهواکش اولیه 
دریل جان جین

GLYDبیرینگ RING SENSOR 
BRACKET

واشر قفلی 
لیبهر9350

پیچ و مهره چرخ 
گریدر 705

یوك 
توربین(کوپلینگ)ترا

ك785

سنسورکاترپیالر77
7

شیر برقی ،120 
ولت،12 وات

بوش، اندازه: 
 170×130×100
میلیمتر شاول 

P&H

HOUSING 
ROCKER 
LEVER, 

FOR 
TRUCKENG.

MOTOR: 
KT38

پکینگ  صفحه

پیچ اسبک شاول 
لیبهر

فیلتر هیدرولیک 
دریل

AIRکنس بیرینگ FILTER  سنسور دریل واگن
DI65 اطلس

شیر شاول لیبهر 
9350

بلبرینگ گریدر 
705

بلبرینگ 6211 
دمپر تراك 785

سنسور کاترپیالر 
777

شیر برقی 120 
ولت،60 وات، 

اندازه:3 اینچ دریل 
DMH

P&H زنجیر شاولHOUSING 
ROCKER 
LEVER , 

FOR 
TRUCKENG.

MODEL: 
KT38

پوسته

جنت آب ترکس 
60 تن

BBURGفیلتر 
 روغن موتور
دستگاه حفاري

کاسه و مخروطی 
بیرینگ

OIL FILTER پیچ 12 کوتاه سیل کیت
لیبهر 9350

پمپ فرمان گریدر 
705

شافت صلیبی تراك 
785

سنسورکاترپیالر77
7

AIR HOSE P&H لچ بار شاولO RING-انکر

مانیفولداگزوزوسط 
ترکس 60 تن 

QSK19

فیلتر برگشت روغن 
دریل سندویک

 PANNELبلبرینگ
FILTER

فک دریل اطلس 
کپکو

درپوش شاول لیبهر 
9350

پمپ ترانسمیشن 
گریدر 705

الستیک کوچک 
دمپرموتور 7-785 

کوماتسو

رگالتور دینام 
کاترپیالر 777

شیلنگ الستیکی 8 
اینچ

زبانه باکت(اهرم 
P&H زبانه) شاول

اورینگ سوزن 
انژکتور ترکس

هوزینگ کامل 
ترکس

مانیفولداگزوزبغل 
ترکس 60 تن 

QSK19

فیلترفرمان ترکس 
NHL

SEPERATOبیرینگ
R FILTER 

SPACER مهره 8 لیبهر
9350

دنده کوچک پمپ 
هیدرولیک

الستیک بزرگ 
دمپرموتور7-785 

کوماتسو

بوش باکت شاول فشار سنج 62/3 بارسیل کاترپیالر 777
P&H

کیت تعمیرات 
سوپر شارژ ترکس

چرخ دنده

انژکتورترکس60تن
QSK19

فیلتر هیدرولیک 
دستگاه حفاري

oilرولر بیرینگ kg( )PULLEY 
WHEEL

BREATHIN
G FILTER 

رابط دنده گریدر 
705

کیت پمپ باد 
تراك785

اورینگ سوزن 
انژکتور کاترپیالر 

777

بست 
-T40Cشیلنگ
S-75-550

بوش باکت شاول 
P&H

 FOR ,واشر
 ,TRUCK

TYPE:R85B

GEAR-1ST 
RING

سوزن انژکتور کامل 
QSK19 موتور

فیلتر هیدرو لیک 
دستگاه 

BBURGحفاري

 MOTORبیرینگ
PULLEY

SPACER 
RING

COUPLING 
SLEEVE

کاسه نمد گریدر 
705 کوماتسو

کیت واتر پمپ 
تراك 785

گیربکس دریل واشر کاترپیالر777
اینگر سولرند 

DMH

بوش، اندازه: 
 153×116×75
میلیمتر شاول 

P&H

O-RING, 
FOR 

TRUCK 
TYPE:R85B

دنده جلو پمپ 
روغن ترکس

سوپاپ دود موتور 
KT19

فیلتر گیربکس 
دریل تایتون

 AIRENDبیرینگ
PULLEY

شیم قرقره روي 
D65 تاور دریل

واسطه ادابتور شاول 
لیبهر 9350

سیل رینگ گریدر 
705 کوماتسو

کیت پائین موتور 
تراك 785

پمپ فید دریل واشر کاترپیالر 777
dmh

بوشینگ شاول 
P&H

سوپر شارژ هواي 
کمنز(ترکس)

SPRING 
DIA IN  11*65

سوپاپ دود موتور 
QSK19

فیلتر هیدرو لیک 
شاول لیبهر

BELTDRبیرینگ ST SUPP. .
HALF.

HOSEواشر باالي موتور سیل رینگ
تراك 785

سیل اورینگ تراك 
کاتر پیالر 777

دبل پمپ 
DMHدریل

بوشینگ شاول 
P&H

پره کمپرسور 
توربوشارژ

SPRING

سوپاپ هوا موتور 
QSK19

فیلتر اینسرت 
گریس شاول لیبهر 

9350

 INTAKEبیرینگ
VALVE 

CONTROL

JAW KLO HOSE سیل رینگ گریدر
705 کوماتسو

واشر مانیفولد تراك سر سیلندر پمپ باد
777

دوبل پمپ دریل 
DMH

الستیک ضربه گیر 
P&H شاول

DIFFUSER 12×55 :فنر، اندازه
میلیمتر یوکلید

کیت رینگ 
QSK 19 پیستون

 MPVبیرینگفیلتر سرو
REPAIR KIT  

set( )

PLATE 
pLAT

PRESSURE 
GAUGE

پیستون گریدر 
705 کوماتنسو

شاتون پمپ باد 
تراك کوماتسو

پمپ ماین پیچ کاترپیالر 777
DMHدریل

P&H ناخن شاولRECTANGU
LAR SEAL   

RING

هاب

گژن پین موتور 
QSK19

SELENOIDDRبیرینگفیلترسروکاترپیالر ST SUPP. .
HALF.

SENSOR پیستون گریدر
705 کوماتسو

کمپرسور باد(پمپ 
باد ) عقب تراك 

785

المنت افترکولر 
تراك کاترپیالر777

سی کلمپ ناخن واشر آب بند
P&H شاول

SLINGEL 
OIL

چرخ دنده 
اسپیدسنسور 

(ترکس یوکلید)
پیستون موتور 
QSK 19

فیلترهیدرولیک 
(ترانسمیشن) ترکس

 .FANVIBRبیرینگ
DAMPER

QUICK 
COUPLING

سیل رینگ  گریدر 
705 کوماتسو

کمپرسور باد (پمپ 
باد) جلو تراك 785

سیل  تراك  
کاترپیالر  777

کنترلر(فیما 
کنترل) دریل 

DMH

گوه ناخن شاول 
P&H

OIL 
DISTERIBU

TER

اسپیدسنسور ترکس

یاتاقان متحرك 
KT19 موتور

 HYDROLICبیرینگفیلتر هیدرولیک
HOSE KIT  

SET( )

VIBR. 
DAMPER

لوله شاول لیبهر 
9350

کمک سوئیچ سیل رینگ
استارت 785

سیل تراك کاتر 
777D

بوش، اندازه: سوئی ول
 180×140×150

P&H شاول

SHIMSPRING

اویل پمپ موتور 
QSK19

THERMOSTبیرینگفیلتر ترمز ترکس
AT

 FILTERفن
ELEMENT

استارت کامل موتور سیل
785-5  کوماتسو

بست جنت افتر 
کولر تراك 777 

کاترپیالر

 THRUSTاسنابر شاول P&Hهاي پرشن دریل
COLLAR

سوپاپ فشاري 
ترکس

المنت روغن سرد 
QSK19 کن موتور

فیلترهیدرولیک 
تانک فرمان ترکس

 SAFETYبیرینگ
VALVE

لوله گازوییل تراك سیلSENSORفن
785

سوپاپ رادیاتور 
تراك کاترپیالر777

 RETAININGولو شاول P&Hواشر
RING

VALVE

لوله انتقال سوخت 
ترکس 60 تن

فیلتر روغن 
کمپرسور

  AIRبیرینگ
DAMPER 

ASSEMBLY

شیر برقی سیستم فیلتر
گریس شاول 
لیبهر9350

ساعت کار تراك و 
بیل کوماتسو

واترپمپ کوماتسو 
785

کاسه نمد واتر پمپ 
کاترپیالر 777

BEARINGPLATEولو شاول P&Hاورینگ



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

بوش کوپلینگ 
پمپ گازوئیل 
QSK19

فیلتر هیدرولیک 
دریل تایتون

 AIRبیرینگ
DAMPER 

PROTECTI
ON

واسطه زانو شاول فن
لیبهر 9350

جنت رادیاتور 
Bگریدر

لوله برگشتی 
گازوئیل  785

کیت واتر پمپ کاتر 
پیالر 777

شیر برگشت شاول سروو فیلتر
P&H

TURBOCHA
RGE 

SHIELD

واشر کنترل ولو 
گیربکس(یوکلیدتر

کس)

بوش موتور 
QSK19

TERMINALBبیرینگفیلتر سپراتور
LOCK

  FILTERفیلتر
MAT

باد گیر پنکه گریدر 
705 کوماتسو

نازل سوزن انژکتور 
تراك 785-5

فیبرفنرواترپمپ 
کاترپیالر 777

عمل کننده(اکچیو 
DMH یتور) دریل

سوپاپ هوا شاول 
P&H

VALVEپیچ

بغل یاتاقانی موتور 
KT19 کامینز

فیلتر ژنراتور 
دستگاه حفاري

 CONTROLبیرینگ
BOX RMO 

ELECTRONI
C CARD 

THREAD FIT.
TING

محافظ پنکه گریدر 
کوماتسو 705

انژکتور کامل تراك 
785

سیل اورینگ تراك 
777 کاتر پیالر

گریس پمپ شاول بازو
P&H

شافت پره 
سوپرشارژ یوکلید 

ترکس

VALVE

یاتاقان ثابت موتور 
QSK19

فیلترهواي ثانویه 
دریل تایتون

 BASEبیرینگ
PLATE

DRYERCOUPLING کیت واتر پمپ
گریدر 705

سیل اورینگ تراك لوله انژکتور راست 6
کاتر پیالر 777

ولو کامل شاول شافت
P&H

CYLINDER 
HEAD

فنر

میلنگ موتور 
QSK19

فیلترداخلی هواکش 
تراك کوماتسو

AIRبیرینگ INTAKE WIPER 
MOTOR

پرشورسوئیچ شاول 
9350

کیت پایین موتور 
گریدر 705

واشر تراك کاتر لوله انژکتور راست 5
پیالر777

اب  
DMHبنددریل

ولو کامل شاول 
P&H

مهار(انکر)خارسوپاپ ترکس

بوش میل سوپاپ 
QSK19

فیلترهواکش ثانویه 
دریل جان جین

 SOUNDبیرینگ
DAMPING

WIPER 
MOTOR

ولو سه راهی لیبهر 
9350

کیت باال موتور 
گریدر705

سیل اورینگ ترك لوله انژکتور راست 4
777 کاتر پیالر

هوزینگ گیربکس  فنرولو شاول P&Hبیرینگ
ترکس

فیلتر هوا ثانویه باند دور بوش موتور
DMH دریل

INSPECTIOبیرینگ فلنج دار
N WIN 

DRYER فاستینگ المنت
لیبهر9350

تسمه موتور گریدر 
705

واشر تراك کاتر لوله انژکتور راست 3
پیالر 777

OUTPUT 
SHAFT

P&H شافت گیربکس سوپاپ دود ترکسشیر شاول
ترکس

کیت باال موتور 
QSK 19

فیلترهواکش ثانویه 
یوکلید

بلبرینگ 
6005ZRSC3

DRIVE 
COUPLING

WIPER 
BLADE

قطع کن شاول 
لیبهر 9350

لوله انژکتور شماره 
6 گریدر

اورینگ کاتر پیالر لوله انژکتور راست 2
777

SHAFT ولو کامل شاول
P&H

رولبیرینگ سوپاپ هوا ترکس
گیربکس ترکس

کیت پایین موتور 
QSK19

بلبرینگ فیلتر کاترپیالر 777
6006ZRSC3

FANGAS 
SPRING

SOLENOID 
VALVE

لوله انژکتور شماره 
5 گریدر

سیل اورینگ تراك لوله انژکتور راست 1
777 کاتر پیالر

دنده 
DMHدریلpto

بلوك گریس شاول 
P&H

پین سر سیلندر 
KT19 کامینز

MAGNETIC 
PICKUP

ترموستات موتور 
KT19

فیلتر هیدرولیک 
کاترپیالر

بلبرینگ 
6007ZZC3

TRANSFOR
MER

SEALSOLENOID 
VALVE

لوله انژکتور شماره 
4 گریدر

بست لوله گازوئیل 
تراك 785-5

سیل اورینگ کاتر 
پیالر777

بلوك گریس شاول شافت
P&H

گاید سوپاپ 
موتورکمنز (ترکس 

یوکلید)

پیستون گیربکس 
ترکس

کاسه نمد واتر پمپ 
ترکس

فیلتر گازوییل 
ایسوزو

Uبلبرینگ 6008 BOLT ACTUATOR 
STALLOON 

pas. 
15,16,18,19

موتور هیدرولیک 
شاول لیبهر 9350

لوله انژکتور شماره 
3 گریدر

لوله انژکتور چپ 6  
تراك 785

واشر تراك کاتر 
پیالر 777

بلوك گریس شاول گروه دوار
P&H

سیت سوپاپ کمنز 
یوکلید

استاتور

واتر پمپ ترکس 
kt38

فیلتر هوا دستگاه 
حفاري

 BARبلبرینگ 6009
EXTENSION

JOYSTICK 
JOYSTICK 

pas. 1,14

واسطه ادابتور شاول 
لیبهر 9350

لوله انژکتور شماره 
2 گریدر

لوله انژکتور چپ 5 
تراك 785

سیل کیت لوله اب
DMHدریل

بلوك گریس شاول 
P&H

SEAT 
VALVE

VALVE

بخار کش تانک فنر واتر پمپ ترکس
گازوئیل و روغن

LEDبلبرینگ 20713 PANEL سیل کیتSEAL KIT  لوله انژکتور شماره
1 گریدر

لوله انژکتور چپ 4 
تراك 785

کیت متعادل کننده لوله اب
(کمپنساتور)دریل 

DMH

آب پخش کن 
P&H شاول

پایه فیلتر آب 
موتورکمنز (ترکس 

یوکلید)

کلید قفل کن 
کوچک ترکس

شافت کوپلینگ 
واتر پمپ

STARTERPRESSبلبرینگ 7215فیلتر هواکش 777 RED. .
VALVE

گریس پمپ شاول 
لیبهر9350

واشر المنت روغن 
سرد کن گریدر 

705

لوله انژکتور چپ 3 
تراك 785

روغن سرد کن 
موتور

کیت بیرینگ 
پیستون

ولو چک شاول 
P&H

اورینگ لوله 
برگشتی اب

کاریر

بوش کوپلینگ 
شافت واترپمپ 

KTA38

صافی فیلتر 
هیدرولیک ترکس

 SWITCHRELIEFبلبرینگ 3016
CARTR.

فرمان دهنده شاول 
لیبهر 9350

ترموستات  روغن 
سرد کن گریدر 

705

لوله انژکتور چپ 2 
تراك 785

واشر تراك کاتر 
پیالر 777

مخروطی بیرینگ 
,L-44649

CONNECTIبیرینگ
ON

HUB

ترموستات موتور 
ترکس

فیلتر کابین دریل 
سندویک

 WASHERRELIEFبلبرینگ 7217
CARTR.

واشر تخت6 
لیبهر9350

المنت روغن 
سردکن گریدر

لوله انژکتور چپ 1 
تراك 785

واشر تراك کاتر 
پیالر 777

کاسه نمد شاول بیرینگ
P&H

کریر اسیلوله

توربو شارژ ترکس 
kt38

فیلتر هیدرولیک 
بیل 800

NU212 بلبرینگFIITING UNI/
ON

HANDLE سیل کیت پمپ
هیدرولیک لیبهر 

9350

پوسته کولر روغن 
گریدر 705

سلونوئید پمپ 
گازوئیل راست 

تراك 785

سیل اورینگ تراك 
کاتر پیالر 777

DدریلP1کارتریج
MH

 SB کاسه نمد
 125×158.8×14.3

P&H شاول

واشر ولو گیربکس جاي ترموستات
ترکس

حلزونی دود 
توربوشارژ ترکس 

100تن

فیلتر سوخت گیري 
مخزن سوخت 
دریل سندویک

بلبرینگ 
6301ZZC3

MOTORSPRING 
SET

پلیت شاول لیبهر 
9350

سلونوئید پمپ سوپاپ فشارشکن
گازوئیل چپ تراك 

785

کارتریجP2دریلDپمپ کاترپیالر 777
MH

P&H ترموستات درپوش
گیربکس کمنز 
(ترکس یوکلید)

PLATE

تسمه پروانه کارتل کوچک
8PK2540

بلبرینگ 
6302ZZRC3

SCREWSPRING 
SET

شیر شاول لیبهر 
9350

اویل پمپ گریدر 
705

سوپاپ پمپ 
گازوئیل

اورینگ تراك 
کاترپیالر 777

کیت آب بند دریل 
DMH

بیرینگ شاول 
P&H

BODYواشر اگزوز ترکس

جنت افتر کولر 1 
ترکس

فیلتر هیدرولیک 
گریدر 705

بلبرینگ 
6308ZZRC3

EXTENSIONIGNITION 
LOCK

شیر کنترل شاول 
لیبهر 9350

میل سوپاپ گریدر 
705

سنسور پمپ 
گازوییل تراك 785

باتون تراك 
کاترپیالر 777

بیرینگ شاول شافت
P&H

پیچ بلند اگزوز 
تراك و ترکس

واشر ولو دوقلو 
داخلی گیربکس 
ترکس صد تنی

فیلتر بخارکش انژکتور کامل ترکس
موتور ترکس

 NOZZLEبلبرینگ 6311
HOLDER

ولو قطع جریان کانکتور دریل
شاول لیبهر

یاتاقان متحرك 
استاندارد گریدر 

705

پمپ گازوئیل 
راست تراك785

هارنس سوزن 
انژکتور

 P1  کارتریج
DMHدریل

عایق جا زغالی 
P&H شاول

نشانگرشیشه اي پیچ
روغن گیربکس 

ترکس



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

کیت واشر پائین 
موتور ترکس

شیشه فیلتر آبگیر 
تراك 35تن

Hبیرینگ 6306 T LEAD. .TOGGLE 
SWITCH

شیر شاول لیبهر 
9350

بوش شاتون گریدر 
705

پمپ گازوئیل چپ 
تراك 785

واشر سوپرشارژ فاصله  بند P&Hکارتریج  P2رینگ کاترپیالر777
تراك

SPRING

کیت واشر باال 
موتور ترکس

صافی 
فیلترهیدرولیک 

ترکس

ELECTRODبلبرینگ 6319
E

TOGGLE 
SWITCH

شیر شاول لیبهر 
9350

رینگ پیستون 
گریدر 705

پیستون کاترپیالر شیلنگ
777

واشرسوزن انژکتور ذغال شاول P&Hواشر
ترکس

هرزگردکریر 
اسپلیترگیربکس(یو

کلیدترکس)
واشر هوزینگ 
موتور ترکس

بلبرینگ NU-فیلتر آبگیر گازوئیل
311N شاول 

P&H

U BOLT I O MODUL/ -FILLER 
NECK

پمپ روغن تراك گژن پین گریدر
785و325-5

خار گژنپین تراك 
کاترپیالر 777

واشر جلو کنترل پیچ درشت 5*3/8ذغال شاول P&Hآب بند شافت
TR100 ولو ترکس

شات اف ولو پمپ 
گازوئیل 

موتورکمنز(ترکس 
یوکلید)

فیلتر آبگیر گازوئیل 
بلدوزر درستا

بلبرینگ 
6000zzc3

FRONT 
PIECE

TOGGLE 
SWITCH 

VIPPSTRBR
YTARE ON -

ON

واسطه ادابتور شاول 
لیبهر 9350

میل سوپاپ راست پیستون گریدر
تراك 785

خار گژن پین تراك 
کاتر 777

واشر آب 
بند1×50×96میلیم

تر

عایق کننده جا 
ذغالی

LOCK 
WASHER 

,SIZE: 
10×17×2.5 MM

واشر جلوي کنترل 
ولو ترکس

بوش کوپلینگ 
پمپ گازوییل کمنز

فیلتر ابگیر گازوئیل 
تراك 60تن و 
بلدوزر درستا

بلبرینگ 
6207ZZC3

SHUTTERTOGGLE 
SWITCH

شیلنگ    شاول 
لیبهر 9350

بغل یاتاقان 
استاندارد گریدر 

705

میل سوپاپ چپ 
تراك 785

رینگ پیستون 
کاترپیالر 777

جا زغالی شاول شافت درایو کمکی
P&H

واشر پشت بیرینگ 
کنورتور ترکس 

TR100

پمپ اسی

بوش شافت 
کوپلینگ پمپ 

KTA38 گازوئیل

ENDبلبرینگ 6214فیلتر تصفیه سوخت CONE PAWL SET  واسطه ادابتور شاول
لیبهر 9350

یاتاقان ثابت 
استاندارد گریدر 

705

یاتاقان متحرك 
0/25 تراك 785

رینگ پیستون 
کاترپیالر 777

استوانه فلزي 
DMHدریل

P&H واشر کنترل ولو پولی ترکسموتور شاول
گیربکس(یوکلیدتر

کس)

مانیفولد اگزوز 
ترکس

فیلتر گازوئیل لودر 
لیوگان

بلبرینگ 
6217ZZC4

FLANGE 
GASKET

JOYSTICK واسطه زانو شاول
لیبهر 9350

سنسور سطح روغن 
تراك 325

یاتاقان متحرك 
استاندارد تراك 

785

موتورسوئینگ بیرینگجنت روغن پاش
P&H شاول

صفحهپولی موتور ترکس

مانیفولد وسط 
اگزوز ترکس

فیلتر روغن بلدوزر  
درستا

بلبرینگ دمپر 
کوماتسو 

6219ZZC3

FITING UNI/
ON

ALARM 
CONTACT

O RING- گیج روغن
موتور705 کوماتسو

پیستون موتور 
تراك کماتسو

رینگ پیستون 
کاترپیالر 777

جاذغالی واشر آب بند
P&Hشاول

پیچ 1/2*60 گرد گیر پولی
یوکلید

مانیفولد اگزوز 
ترکس

فیلتر روغن بلدوزر 
درستا

6222C3 بلبرینگDIFFUSER 
DISC

Oفیلتر هوا RING-  سیل دوربوش
گریدر 705

بغل یاتاقان 50 
تراك 325

یاتاقان متحرك 
کاترپیالر 777

آمپر فشار روغن 
DMH موتور

جاذغالی 
P&Hشاول

PULLEY 
ACCESSOR

Y

واشر لوکاپ بیرونی 
گیربکس ترکس 

صد تنی
مانیفولد اگزوز 

ترکس
FULEبلبرینگفیلتر روغن PIPE فیلترO RING- اورینگ دوربوش

گریدر 705
بغل یاتاقانی 0/25 

تراك 785
بیرینگ کاترپیالر 

777
درپوش پمپ اصلی 

DMH دریل
ذغال دینام شاول 

P&H
OIL SEAL کوپلینگ

FULEبلبرینگ 22319فیلترفرمان ترکسکلمپ اگزوز ترکس PIPE CABLE 
COMPLETE

ONE WAY-  
RESTRICTO

R

اورینگ دوربوش 
گریدر 705

بوشینگ کاترپیالر یاتاقان ثابت 785
777

اورینگ دریل 
DMH

P&H رادیاتور افتر کولرذغال شاولVALVE

سیت سوپاپ هواي 
ترکس 100تن

فیلترهواکش 
لیفتراك

609ZRS بلبرینگGAS 
VALVE 

SOLENOID

FLUSHING 
PUMP

رله شاول لیبهر 
9350

بوش سیلندر گریدر 
705

بغل ثابت استاندارد 
تراك 785

سیل تراك کاتر 
پیالر 777

SHAFTجنت  سوپر ترکسذغال شاول P&Hاورینگ

سیت سوپاپ دود 
ترکس 100 تن

فیلترهیدرولیک 
لیفتراك

PLUGVبلبرینگ 6001 BELT- پمپ هیدرولیک
شاول لیبهر 9350

بوش میل سوپاپ 
گریدر

یاتاقان ثابت 
استاندارد 785

سیل اورینگ تراك 
کاتر پیالر777

SPRINGپایه دینام ترکسذغال شاول P&Hپورت پلیت

باند دور بوش موتور 
ترکس

فیلتر گازوییل 
بلدوزر 355

Pبلبرینگ 6003 E CELL. .FAN W . 
MOTOR

DIRECTION
AL VALVE 

ترموستات گریدر 
705

 STD یاتاقان ثابت
تراك 785

سیل اورینگ تراك 
کاتر پیالر 777

ذغال962 شاول سوپاپ
P&H

رولبیرینگ شیلنگ
گیربکس ترکس

فیلتر هواي کابین میل لنگ ترکس
خارجی دیل 
سندویک

6010ZZ بلبرینگVALVE 
ASSEMBLY

CONDENSE
R

کنترلر شاول لیبهر 
9350

رینگ اگزوز گریدر 
ولودر470

رینگ کلکتور شاول بیرینگصافی اویل پمپمیلنگ تراك 785
P&H

دنده گیربکس شیلنگ
ترکس 100 تن

دنده جلو میل لنگ 
ترکس

فیلتر دیفرانسیل 
اسکانیا

CONNECTOبلبرینگ دریل
R

THREADتسمه FIT.
TING

جنت سوپر گریدر 
G705

لوله آب توربوشارژ  
تراك 785

واشر تراك کاتر 
پیالر 777

جا زغالی شاول روتور کامل
P&H

غلطک بادامک 
ترکس

رولبیرینگ 
گیربکس ترکس

شاتون  موتور 
ترکس

 GASبلبرینگ 6012فیلتر هواکش آکسور
VALVE 

SOLENOID

PLATE 
PLATTA

واسطه زانو شاول 
لیبهر 9350

سوپاپ دود گریدر 
705

لوله آب توربوشارژ  
تراك 785

واشر سینی جلو 
تراك کاترپیالر 777

ریتینرقالپاق میل سوپاپذغال شاول P&Hخار چهار وجهی

رینگ پیستون 
موتور ترکس

فیلترهواکش کامل 
گریدر 705

بلبرینگ گیربکس 
تراك(6014)

PUMP واشر
PACKNING

آدابتور شاول لیبهر 
9350

سوپاپ هوا گریدر 
705

لوله آب سوپر تراك 
کوماتسو 785

بوش تراك 
کاترپیالر 777

روتور و رینگ 
الکترونیک

بست جاي زغال 
P&H شاول

 LOCKINGپین تایپیت
RING

میل سوپاپ کمنز 
kt38

فیلترهواکش 
لودر470

 .WASHERHYDRلربرینگ 6904
CYLINDER 
HYDRAULC

YLINDER

PRESSURE 
CONTROLL

ER

گاید سوپاپ دود 
گریدر 705

لوله آب سوپر تراك 
کوماتسو 785

بوش  تراك 
کاترپیالر 777

-CARRIERپین تایپیتبوش شاول P&Hبیرینگ
REV

میل سوپاپ کمنز 
kt38

فیلتر هواکش 
لیفتراك 13 تن

رول بیرینگ تراك 
325

WASHERRUBBER 
BAG

REPAIR 
SET 

F CONTROL.  
VALVE    

گاید سوپاپ هوا 
گریدر

لوله سوپر چپ 
تراك 785

میل سوپاپ کمنز ذغال شاول P&Hاورینگسیل کاترپیالر
kt38

SNAP RING 



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

فیلترهواکش اولیه جنت  سوپر ترکس
و ثانویه بلدوزر

بلبرینگ استارت 
تویوتا(6004)

FIITING UNI/
ON

RUBBER 
PACKING

مهره  شاول لیبهر 
9350

لوله سوپر راست سیت دود گریدر
تراك 785

بردلیور شاول اورینگسیل کاترپیالر777
P&H

میل سوپاپ کمنز 
kt38

PIN , 
SIZE:4×32 

MM.
فیلتر هواکش رادیاتور افتر کولر

کمپرسور
 VALVEبلبرینگ 6300

GROUP
MEMBRANE

VALVE  
MEMBRANV

ENTIL 649

پمپ هیدرولیک 
شاول لیبهر 9350

کارتریج سیت هوا گریدر
سوپرموتورتراك 
785 کوماتسو

گردگیر الستیکی صافی فیلترسیل کاترپیالر 777
P&H شاول

پیچ کنورتورترکس دنده میل سوپاپ
کمرشکن

فیلتر کمپرسور پیچ درشت 5*3/8
دریل سندویک

واسطه ادابتور شاول RINGBANDبلبرینگ 6304
لیبهر 9350

کیت جک فرمان 
گریدر   

 GD40HT 2
کوماتسو

بست سوپر تراك 
کماتسو

فنر کوچک تراك 
کاترپیالر 777

نشانگر 115 ولت 
DMH دریل

بردلیور شاول 
P&H

پیستون موتور 
ترکس یوکلید

سیل ترکس

اورینگ لوله 
برگشتی اب

فبلتر هواکش موتور 
375

فن داسکالکتور RINGبلبرینگ 63009
دریل اطلس کپکو 

D65

واسطه شاول لیبهر 
9350

سوپاپ چهارگوش 
 GD40 گریدر

HT 2

توربو شارژ چپ 
تراك 785

فنر بزرگ تراك 
کاترپیالر 777

کلید گردان پروپل اورینگ
P&H شاول

رینگ پیستون 
موتور ترکس

اتصال

گاید سوپاپ 
موتورکمنز (ترکس 

یوکلید)

 PIPEFILTERبلبرینگ 6313فیلترگازوئیل ولو
ELEMENT

پمپ شاول لیبهر 
9350

جنت هواکش 
 GD40HT گریدر

2

توربو شارژ راست 
تراك 785

سوپاپ هوا تراك 
کاترپیالر 777

شاتون  موتور دیود شاول P&Hاورینگ
ترکس

کانکتور

پین سر سیلندر 
KT19 کامینز

فیلتر گازوئیل تراك 
60 تن

بلبرینگ 62/32 
2RS

PIPEREPAIR 
SET

پمپ سوئینگ 
لیبهر 9350

جنت هواکش 
گریدر  

GD40HT2

مانیفولد اگزوز عقب 
785

فنر کوچک سوپاپ گاید کاترپالر 777
DMHدریل

کلید12 پل 
P&Hشاول

الكکیت رینگ پیستون

هواکش بردر دریل سوپاپ هوا ترکس
اینگرسولرند 

DMH

واسطه زانو شاول سیل کیتHOLDERبلبرینگ 6302
لیبهر 9350

جنت هواکش 
گریدر  

GD40HT 2

مانیفولد اگزوز جلو 
785

سوپاپ دود تراك 
کاترپیالر777

شیلنگ  کامل 
DMHدریل

رزیستور شاول 
P&H

دنده جلو میل لنگ 
ترکس

ترمینال

FILTERبلبرینگ 6303ZZفیلتر هواکش نیسانسوپاپ دود ترکس SEA+
L

DIAPHRAG
M

دبل پمپ شاول 
لیبهر 9350

سیل رینگ 
گیربکس بلدوزر 

درستا

مانیفولد اگزوز 
وسط چپ 785

شیلنگ 13 متري گاید کاترپیالر 777
2/5 اینچ دریل 

DMH

گیج فشار روغن 
p&h10 بار

ترمینالمیل لنگ ترکس

شافت پره 
سوپرشارژ یوکلید 

ترکس

فیلتر هیدرولیک 
کاسه اي بیل 800

بیرینگ دینام تراك 
6305

FITING UNI/
ON

SUCTION 
HOSE

دبل پمپ شاول 
لیبهر9350

رینگ گیربکس 
بلدوزر درستا

منیفولداگزوز وسط 
راست 785

سیل اورینگ 
کاترپیالر777

شیر یک طرفه 
پیستونی

ساعت کار زمان 
P&H سنج شاول

باند دور بوش موتور 
ترکس

اتصال

کیت تعمیرات 
سوپر شارژ ترکس

فیلتر سپرایتور 
کمپرسور اطلس 

D65کپکو

بلبرینگ دمپر 
کوماتسو کوچک 

6311

PIPEWEAR 
RUBBER

دنده پمپ شاول 
لیبهر 9350

سیل رینگ 
گیربکس بلدوزر 

درستا

لوله آب موتور 
تراك 785

بیرینگ کاترپیالر 
777

مدار قطع کن برق بوش
P&H شاول

پیچ کپ ثابت 
سیلندر

ترمینال ترکس

خارگژن پین 
پیستون ترکس

اندیکاتور هواکش 
کوماتسو

بلبرینگ 6314 
DMH دریل

PIPEدنده پمپ شاول واشر
لیبهر 9350

رینگ گیربکس 
بلدوزر درستا

گاید سوپاپ تراك 
325

سیل اورینگ تراك 
کاتر پیالر777

مدار قطع کن برق مانیفولد شیر
P&H شاول

ROTATOR , 
VALVE , 

OLD PART  : 
3065936

سنسور الك اپ 
ترکس

پیستون موتور 
ترکس

فیلتر سپراتور 
کمپرسور

پمپ شاول سیل کیتDIALبلبرینگ 623/22
لیبهر9350

سیل رینگ 
گیربکس بلدوزر 

درستا

سر سیلندر تراك 
5-785

بوش 
موتورکاترپیالر 777

مدار قطع کن برق رادیاتور کامل اب
P&H شاول

سیت سوپاپ دود 
ترکس 100 تن

شیلنگ

یاتاقان متحرك 10 
ترکس 100 تن

فیلتر گازوئیل 
کمپرسور

بلبرینگ 
63*20/3982

HYDRAULIC 
JACK 

REPAIRسیل کیت KIT  
LOCK RING 

سیل رینگ 
گیربکس بلدوزر 

درستا

واسطه ترمز موتور 
به توربو شارژ

سیل اورینگ تراك 
کاتر پیالر 777

BLADE مدار قطع کن برق
P&H شاول

سیت سوپاپ هواي 
ترکس 100تن

GEAR

یاتاقان متحرك 
موتور ترکس

فیلتر هواکش 
کمپرسور

N212 بیرینگFLEXIBLE 
OIL LINE 

لوله خرطومی دریل 
D65

REPAIR KIT  
CONTROL 

VALVE

شافت گیربکس 
بلدوزر درستا

جنت زانوئی سوپر 
تراك

بیرینگ 
کاترپیالر777

کنتاکتور تابلو بوش
P&H شاول

سیل رینگ ترکسولو

FILTERHOSEبیرینگBL1313فیلتر روغن تویوتابوش شاتون ترکس CLIP  
SLANGKLA
MMA B  210 - 

223

کیت تعمیرات 
شاول لیبهر 9350

بلبرینگ گیربکس 
بلدوزر درستا

الستیک ضربه گیر 
تراك 325 - 6 

سریال 7000 به باال

بغل یاتاقانی تراك 
کاترپیالر 777

کلید 100 آمپر موتور
P&H ژاپنی شاول

صافی گیربکس فنر سر سیلندر
ترکس

جنت افتر کولر 2 
ترکس

فیلترهواکش اولیه 
n10وثانویه ولوو

بلبرینگ تسمه 
سفت کن12710

DRIVE DISC BATTERY 
SWITCH 

BATTERIFR.
SKILJ

SHAFT 
SEAL

کیت گیربکس 
بلدوزر درستا

پمپ فرمان تراك 
6-325

میلنگ 
کاترپیالر777

سوپاپ دماي 
برگشتی

رزیستور شاول 
P&H

VALVE 
INTAKE   , 

OLD PART : 
207241

ریترداسی

 PLUGLEVELبلبرینگ  6203فیلتر روغن ایسوزوکلمپ
GLASS

SEAL KIT  
HYDRAULIC 

PUMP 

صفحه اهنی 
گیربکس بلدوزر 

درستا

پمپ حرکت تراك 
6-325

واشر تراك کاتر 
پیالر 777

آمپلی فایر فیلتر روغن
مغناطیسی  شاول 

P&H

سوپاپ  دود کمنز 
یوکلید

صفحه کنترل ولو 
یوکلید

واشر درپوش افتر 
کولر ترکس

فیلتر آبگیر گازوئیل 
دانگ فنگ

 HOLDERSOLENOIDبلبرینگ 30204
VALVE

کنترل ولو شاول 
لیبهر 9350

صفحه گرافیتی 
بزرگ گیربکس 
بلدوزر درستا

فشار شکن پمپ 
گازوئیل تراك 325

سیل اورینگ 
کاترپیالر 777

تریستور  شاول سوپاپ برگشتی
P&H

کاریرکلمپ اگزوز ترکس



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

واشر کوپلینک و 
پمپ گازئیل

فیلتر روغن 
لیفتراك سپاهان 
کارخانه اموالیت

کویل دریل واگن PLUGبیرینگ 6308
DI65 اطلس

صفحه آهنی پیچ 12لیبهر 9350
گیربکس بلدوزر 

درستا

سیل  اورینگ تراك توربو شارژ
کاترپیالر 777

فیلترروغن  
کمپرسور دریل 

DMH

دیود زنر 
P&Hشاول

TUBEواسطه اگزوز ترکس

بلبرینگ هرزگرد 
ترکس 60 تن

فیلتر گازوئیل بیل 
220

6208ZZ بلبرینگHOLDERپین پالونی شیر
لیبهر9350

صفحه گرافیتی 
کوچک گیربکس 
بلدوزر درستا

سیل اورینگ تراك لوله تراك 325
کاتر پیالر 777

OIL FILTER  دیود زنر  شاول
P&H

چرخ  دندهبست سوپر ترکس

کاسه نمد میل 
لنگ موتور کامینز

فیلتر روغن بیل 
220

بلبرینگ  دیپرتریپ 
P&H شاول

OBSERVATI
ON GLASS 

PRESS RED. .
VALVE

پیچ درپوش لیبهر 
9350

گوشه تیغ بلدوزر 
40E درستا

جنت بخارکش 
موتور تراك

واشر تراك کاتر 
پیالر 777

مانیفولد اگزوز فیوزشاولP&Hهواکش
ترکس

واشر فشاري 
گیربکس ترکس

خار سر میلنگ 
ترکس

فیلتر آبگیر گازوئیل 
گریدر

NUTبلبرینگ 6215 FOR  
OBSERVATI
ON GLASS 

SOLENOID 
VALVE 

MAGNETVE
NTIL

دم تیغ بلدوزر ولو شاول لیبهر
درستا 40

رینگ لوله اگزوز 
تراك 325

واشر تراك کاتر 
پیالر 777

رزیستور شاول دیفیوزر
P&H

مانیفولد اگزوز 
ترکس

واشر فشاري 
گیربکس ترکس 

یوکلید

دنده ته میلنگ 
ترکس

SEALبلبرینگ 6216Zفیلتر آب تصفیه کن FOR  
MENHOLE-

12,5"

پرشور ولو شاول سیل کیت
لیبهر 9350

اورینگ جک تیغ 
بلدوزر درستا 

TD40

کیت جک فرمان 
تراك 325

سیل کاتر پیالر 
777

مغزي دنده اي 1/2 
2 اینچ

رزیستور شاول 
P&H

مانیفولد وسط 
اگزوز ترکس

سیل کنترل ولو 
TR100ترکس

O RING- فیلتر روغن
لیفتراك هلی

SEALبلبرینگ 30220 FOR  
MENHOLE-

7"

اورینگ جک تیغ VALVEسیل کیت
بلدوزر درستا 

TD40

کیت جک باالبر 
تراك 325

سیل کاتر پیالر 
777

دماسنج50-400 
DEG.F

رزیستور شاول 
P&H

مانیفولد اگزوز 
ترکس

کاریر

المنت روغن سرد 
کن موتور ترکس

فیلتر هیدرولیک و 
گیربکس لیفتراك 

هلی

 BRUSH 50بلبرینگ 33220
MM

کنترل ولو شاول سیل کیت
لیبهر 9350

قرقري جک تیغ 
بلدوزر درستا 

TD40

کیت بوستر جلو 
تراك 325

واشر تراك کاتر 
پیالر777

سوئیچ مقاومت 
100 وات 

DMHدریل

رزیستور شاول 
P&H

اسپیندلشیلنگ

واشر قالپاق 
موتورکمنز (ترکس 

یوکلید)

فیلتر روغن ترکس 
کمرشکن

SEALبلبرینگ 32026 FOR  
FRONT 
DOOR 

35X35 (kg)

SEAL SET  سیل کاتریج بوبین
شاول لیبهر9350

چرخ ایدلر بلدوزر 
درستا

کیت شیلنگ 5/8 و 
اتصاالت

میل سوپاپ چپ 
کاترپیالر 777

رزیستور شاول کیت صفحه
P&H

واسته بین مانیفولد 
دود

فنر داخل انکر 
گیربکس (ترکس 

یوکلید)

پروانه واتر پمپ 
موتور 

(یوکلیدترکس)

SEALبلبرینگ ولو FMفیلتر هواکش  ریچ FOR  
SMOKE 

BOX 16 MM  
(KG)

DOUBLE 
CH VALVE.

PRESSURE 
FEEDER 
VALVE

ناخن ریپر بلدوزر 
40Eدرستا

کیت شیلنگ 
1/2واتصاالت باد 

325

فیتر هیدرولیک بلبرینگ
روغن

رزیستور شاول 
P&H

تسمه موتور تراك 
85

پین فنري گیربکس 
ترکس

فیبرفنر واتر پمپ 
ترکس

فیلتر هواکش 
دستگاه حفاري

بلبرینگ پاورهد 
دریل 21311

WATER 
LEVEL 

ELECTROD 
EA 20

شیر شاول لیبهر سیل کیت
9350

پیچ مهره دم تیغ 
40Eبلدوزر درستا

کیت شیلنگ3/8 
واتصاالت باد 325

کیت واشر 
کاترپیالر 777

فنر-اسپرینگ دریل 
DMH

رزیستور شاول 
P&H

کریر ترکسشافت آیدلر یوکلید

کاسه نمد واتر پمپ 
کمنز(ترکس 

یوکلید)

فیلتر روغن ولو 
N10

بلبرینگ 
NJ318کمپرسور 

دریل

WATER 
LEVEL 
RELAY 
AO3M

CARTRIDG
E VALVE   
INSERT

شیر فشار شاول 
لیبهر 9350

پیچ مهره گوشه 
تیغ بلدوزر 
40Eدرستا

کیت شیلنگ 
1/4واتصاالت باد  

325

 CAT  پمپ انتقال
777

رزیستور شاول کانکتور
P&H

تسمه سفت کن با 
پولی آیدلر

ریتینر

اویل پمپ موتور 
ترکس

فیلتر سپراتور 
DMH الکتریکی

TURBULATبلبرینگ7308
ORS FOR  
BOILER 

SET( )

سنسور سطح روغن 
هیدرولیک دریل 

اطلس

کیت شیر فشار 
شاول لیبهر 9350

پیچ دنده اسپراکت 
-TDبلدوزر درستا

40E

کیت جک ولو سه 
راهه

موتور کامل تراك 
کاترپیالر 777

رزیستور شاول اورینگ
P&H

 SENSORپولی ایدلر ترکس
TEMPERAT

URE

واشرکالهک انژکتور 
KT38 موتور

فیلتر بخار کش 
گازوئیل دریل 
سندویک

 PUMPبلبرینگ7309
GRUNDFOS

S CR 3-15

سنسور دماي روغن 
هیدرولیک دریل 

اطلس

DIRECTION
AL VALVE 

فنر موج گیر 
گیربکس درستا

کیت ترمز 
اضطراري تراك 

325

کیت سر سیلندر 
بیل کاترپیالر 390

 CARRIERاسپیسر (بوش)گرمگن شاولP&Hاورینگ
ASSY

میل تایپیت کوتاه 
سوزن موتور 

KT38

فیلتر ترمز ترکس 
NHL

 GATEبلبرینگ 7315
VALVE DN  

50 PN  10 
(DUYAR)

BREATHER 
FILTER

SEAL KIT BACK UP-  
RING

کیت سوپاپ رله 
چهارگوش ترمز 

چرخ سریال6000 
به پایین

رله 120 ولت، 50 لوله
هرتز، 

 B255×B×F:تایپ
DMHدریل

رزیستور شاول 
P&H

پیچ اهرم تسمه 
سفت کن

CARRIER

میله  تایپیت کمنز 
KT38 موتور

فیلتر گازوئیل 
ترکس کمرشکن

 VALVEبلبرینگ 7318
PIST .DN 20 
PN 16 KLG 

BY PASS  
VALVE

SEAL KIT BACK UP-  
RING

کیت سوپاپ رله 
چهارگوش ترمز 

چرخ سریال6000 
به باال

پین 130استیک 
کاترپیالر 390

RELAY 
SOCKET

رزیستور شاول 
P&H

اهرم تسمه سفت 
کن

اسلیو گیربکس 
ترکس

میل تایپیت کمنز 
KT38 موتور

فیلتر سپراتور 
کمپرسور

 VALVEرول برینگ 1616
PIST .DN 25 
PN 16 KLG 

FILTER 
INSERT

SEAL KIT  
BRAKE 
VALVE

SEAL KIT  کیت سوپاپ رله
چهار گوش ترمز 

پارك

رولبرینگ بیل 
390 کاترپیالر

رزیستور شاول اینهیبیتور
P&H

OIL SEAL PLATE 
SOCKET

یاتاقان ثابت موتور 
کمنز ترکس نمره 

10

فیلتر  لیفتراك 
سپاهان کارخانه 
اموالیت ( فیلتر 

ساختنی)

NJ304 بلبرینگVALVE 
PIST .DN 32 
PN 16 KLG 

بلبرینگ بیل 390 کیت دسته ریتاردRELAYآدابتور لیبهر 9350واشر
کاترپیالر

رزیستور شاول سوئیچ
P&H

هاب اسپلیتر ترکسشیلنگ 3



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

یاتاقان ثابت موتور 
ترکس

فیلتر کابین لودر 
لیوگان

بلبرینگ 
48548/48510

VALVE 
PIST .DN 
100 PN  16 

KLG

FILTER 
ELEMENT

مهره شیلنگ شاول 
لیبهر 9350

کیت ولو ریتارد سرویس کیت
سریال  5485 به 

پایین

سنسور فشار پمپ 
کاترپیالر 390

رله 120 ولت 10 
آمپر

رزیستور شاول 
P&H

دندهپایه فیلترگازوئیل

اورینگ دوربوش 
ترکس

فیلتر گازوئیل 
بلدوزر درستا

 SOLENOIDرولبیرینگ 48548
VALVE 1"

واسطه شاول لیبهر سیل کیت
9350

FRONT 
WHEEL

کیت ولو ریتارد 
سریال 5485 به باال

سیل کیت 
کاترپیالر390

سوئیچ انتخاب 
کننده

رزیستور شاول 
P&H

واسطه گازوئیل 
ترکس

شافت گیربکس 
ترکس

اورینگ مشکی دور 
بوش موتور حفاري 

DM45

فیلتر هیدرولیک 
بلدوزر درستا 

TD40

MANOMETEبلبرینگ 1021
R VALVE  
ABL 12-13 
WAY 1/2

DIRECTION 
VALVE

تنظیم کننده شاول 
لیبهر 9350

PLC کیت بوستر ترمز
عقب سریال 5485 

به باال

رزیستور شاول رزیستور 25 واتپیچ کاترپیالر 390
P&H

پیستونلوله گازوئیل ترکس

کیت بوش سیلندر 
ترکس

فیلتر کولر لودر 
لیوگان

 VALVE 1/2"DOUBLEلربرینگ 1212
CH VALVE.

REPAIR KIT  
LOCK RING 

PLC کیت سوپاپ ترمز
باد تراك 325

بازویی چرخ بیل 
390 کاتر پیالر

شیراصلی لوله 
دریل اینگرسورلند

P&H مانیفولد فیوز شاول
گازوئیل(خشتی 

گازوئیل)

سوئیچ گیربکس

روبند بغل یاتاقان 
ترکس

خشک کن هواي 
فشرده کمپرسو باد

بلبرینگ 6906-
6905

CHECKVAL
VE DISKO  
DN 32 PN  16

ولو دریل واگن 
DI65 اطلس

SEAL KIT  
HYDRAULIC 

MOTOR 

کیت چرخ پرشور سوئیچ دریل
جلوتراك 325

شیریکطرفه دریل فنر کاترپیالر 390
DMH

دیودزنر 
P&Hشاول

مانیفولد 
گازوئیل(خشتی 

گازوئیل)

اورینگ فیلتر 
گیربکس ترکس

میکرو فیلتر اولیه بغل یاطاقان کمنز
هواي فشرده 
کمپرسور باد

1305C4 بلبرینگCHECKVAL
VE DISKO  
DN 32 PN  40

موتورهیدرولیک سیل کیت
شاول 9350

سرویس کیت سنسور دریل
فاینال درایو چرخ 

عقب

رولیک باالي 
کاترپیالر390

دیود زنر شاول مانیفولد 1/2 1 اینچ
P&H

رینگ کیت ترکسشیلنگ

سوپاپ خنک 
کننده پیستون 

یوکلید

میکرو فیلتر اصلی 
هواي فشرده 
کمپرسور باد

S1916 بلبرینگFLAP 
CHECKVAL

VE 1"

هاب شاول لیبهر سیل کیت
9350

GAS 
SPRING

سرویس کیت ترمز 
چرخ  عقب تراك 

325

چرخ آیدلر چپ 
بیل کاتر پیالر390

ولو جک دریل 
DMH

P&H سیل رینگشیلنگرله شاول

بوش میل سوپاپ 
ترکس

تله آبگیر کمپرسور 
باد

 VALVEرول برینگ 2020
GLOBE 1"

واشر شاول لیبهر سیل کیت
9350

کیت شیرهاي دنده پمپ دریل
ECMV روي 
گیربکس

چرخ آیدلر راست 
بیل 390کاتر پیالر

ولو دریل 
اینگرسولرند 

DMH

P&Hسلونوئید گیربکس شیلنگرله شاول
ترکس

ضربه گیر شاسی 
ترکس

مخزن هواي فشرده 
کمپرسور باد

 VALVEبلبرینگ 2212
GLOBE DN  

32 PN  16

فن شاول لیبهر سیل کیت
9350

CABLE 
COMPLETE

کیت کنترول ولو 
تراك 325

واشر استارت 
کاترپیالر 390

ولو فید 
DMHدریل

کنتاکتور شاول 
P&H

کیت سیل رینگشیلنگ

کیت ترمز دستی 
TA400 ترکس

فیلتر خاك کش 
دریل 

سندویک500  -
داسکالکتور

 STRAINERلربیرینگ 2220
1*

STEEL 
CABLE

سیل کیت شاول 
لیبهر 9350

کیت گیربکس رله دریل
تراك 325 سریال 
5450 به باال

سنسور کاترپیالر 
390

ولو برك دریل 
DMH

کنتاکتور شاول 
P&H

بوش شافت 
کوپلینگ پمپ 

KTA38 گازوئیل

واشر فشاري 
گیربکس ترکس

لنت ترمز ترکس 
ta400 کمرشکن

پوسته فیلتر گریس 
شاول

 STRAINERبلبرینگ 25590
DN 20 PN  16

PULLEY 
WHEEL

تانک شاول 
لیبهر9350

TRACK 
CHAI

کیت توربین 
گیربکس 325

سنسور کاترپیالر 
390

DMH ولو دریل ، CVB رله
 TYPE

:14H1128 شاول 
P&H

بوش کوپلینگ 
پمپ گازوییل کمنز

بلبرینگ گیربکس 
ترکس

چهار شاخ عقب 
TA400 ترکس

فیلتر فیلتراسیون 
روغن

 STRAINERبلبرینگ 3206
DN 40 PN  16

گیج آب لیبهر سیل کیت
9350

DRIVE 
WHEEL

ضربه گیر زیر 
شاسی اتاق (بادي)

هارنس 
کاترپیالر390

شیر چهار راه دریل 
DMH

P&H واسطه لوله بوبین شاول
گازوئیل، تراك- 
R85B یوکلید

پلیت استیل بزرگ 
گیربکس ترکس

چهار شاخ عقب 
TA400 ترکس

فیلتر گیربکس 
لیفتراك لیوگانگ

بلبرینگ 
3209ZRSC3

SAFETY 
VALVE TK  
DN 50 PN  16

VACUUM 
SWITCH

شیلنگ آب لیبهر 
9350

شلگیر تراك 325 سلوئید ولو دریل
کوماتسو

سیل رینگ 
کاترپیالر

یل  ولو اصلی درِ
DMH

P&H پلیت گرافیت شیلنگرله شاول
کوچک گیربکس 

ترکس

سیل ترکس 
TA400

فیلترگازوئیل 
تراکتور رومانی

 NOZZLE 60بلبرینگ 3021
c -10 GALON 

PRESSURE 
SWITCH

شیلنگ آب لیبهر 
9350

HEX HEAD  
SCREW

ضربه گیرنگهدارنده 
اتاق(بادي)

مهره قفلی 
کاترپیالر390

رله 612 ایکس پی، عمل کننده
24 ولت شاول 

P&H

مغزي لوله پمپ 
گازوئیل ترکس 
100 تن

COVER

شیم ترکس 
TA400

 NOZZLE 60بلبرینگ 3308فیلتر روغن تراکتور
c -16 GALON 

PRESSURE 
SWITCH

LEVEL 
INDICATOR

اسبک بیل کاتر رلیف ولو باالبر باديمانومتر
پیالر 390

شیر اطمینان چهار 
راهه

کنتاکتور شاول 
P&H

لوله U شکل پمپ 
گازوئیل ترکس 
100 تن

COVER

شیم ترکس 
TA400

فیلتر آب بلدوزر 
درستا

 LEVELبلبرینگ 3309
GAUGE 

PBR 400 MM 

CHECK 
VALVE

سیل اورینگ تراك سنسور دریلمهره16 لیبهر9350
325

پیستون موتور 
کاترپیالر 390

کیت اب 
DMHبنددریل

کنتکتور فوجی 
P&H 110 شاول

لوله رابط پمپ 
گازوئیل ترکس 
100 تن

هارنس

شیم ترکس 
TA400

فیلتر سپراتور 
کمپرسور دریل  

DM

 FLOATبلبرینگ 3310
SWITCH C 4

PRESS REG.
ULATOR

تانک شاول لیبهر 
9350

LASER 
RECEIVER 
LASERMOT

TAGARE

فیلتر بخارکش 
تانک هیدرولیک 

تراك 6-325

گژن پین بیل 
کاترپیالر 390

رله  p 612 شاول کانکتور
P&H

مغزي لوله رابط 
پمپ گازوئیل 
ترکس 100 تن

COVER



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

شیم ترکس 
TA400

فیلتر گازوئیل 
کمپرسور کاج172

PRESSUREبلبرینگ 5205
STAT 

DANFOSS 
1-10 RT  116

SAFETY 
VALVE

 A خرطومی اگزوز
شاول لیبهر

ضربه گیر اتاق ( سیل کیت دریل
کابین )تراك 325

بوش موتور 
کاترپیالر 390

ولو پروپل کابین 
DMH دریل

تایمر رله شاول 
P&H

COVERشیلنگ

شیم ترکس 
TA400

هواکش کمپرسور 
باد

TERMOMETبلبرینگ 5209
ER Q  100-
120c 10 CM 

SPARE 
PARTS SET 

B خرطومی اگزوزSCREW موتور برف پاك کن
تراك 325

یاتاقان ثابت 
کاترپیالر 390

سلونوئید موتور رله شاول P&Hشیر
ترکس 100 تن

هارنس کنترل ولو 
گیربکس 

(یوکلیدترکس)
شیم ترکس 
TA400

فیلتر هیدرولیک 
بیل 936

بلبرینگ  دیپرتریپ 
P&H شاول

TERMOMET
ER Q  100-
120c 15 CM 

روکش اگزوز شاول سیل کیت
لیبهر

 COIL سنسور
دریل

تیغه برف پاکن 
تراك کوماتسو

میل سوپاپ 
کاترپیالر385

شیرکنترل دریل 
DMH

سوئیچ تست ران 
P&H شاول

سلونوئید(بوبین 
42ولت پمپ 

گازوئیل)

هارنس

شیم کامل ترکس 
TA400

فیلتر روغن 
هیدرولیک 

لیفتراکهاي کوماتسو

بلبرینگ کمپرسور 
کولر تراك

MANOMETE
R Q  100-16 

BAR

VALVE SET  لیور شاول لیبهر
9350

TRACK 
POLLER

بازوي برف پاك 
کن تراك 325

توربو شارژ بیل 
کاترپیالر 390

DMسلونوئیددریل
H

المنت اورلود شاول 
P&H

فیلتر پمپ گازوئیل 
ترکس (کوچک)

واشر لوکاپ داخلی 
گیربکس ترکس 

صد تنی

نگهدارنده یوك 
TR400 ترکس

فیلتر سرو لودر 
888

MANOMETEبلبرینگ 30302
R Q  160-16 

BAR

لیور خارجی شاول سیل کیت
لیبهر 9350

VALVE موتور برف پاکن
تراك 325

اویل پمپ روغن 
موتورکاترپیالر 390

ولو پیلوت 
DMHدریل

P&H فیلترالمنت شاولCOVER 
ASSY

یوك ترکس 
TA400

 VACUUMبلبرینگ 5305فیلتر هیدرولیک
BREAKER 

1/2 " 

REPAIR 
SET

HOSESEAL KIT 325 مانیفولد اگزوز آینه بغل تراك
کاترپیالر 385

رله ولتاژ باال شاول شیر کنترل
P&H

شات اف ولو پمپ 
گازوئیل 

موتورکمنز(ترکس 
یوکلید)

کابل هارنس 
گیربکس ترکس

یوك ترکس 
TA400

فیلتر سپراتور 
DMH

 LEVELبلبرینگ 5309
CONTROLL

ER

GREASE 
PUMP

شیلنگ شاول 
لیبهر 9350

HYDRAULIC 
MOTOR 

فنر صندلی تراك 
325

موتور کامل بیل 
کاترپیالر 385

اسپراکت  هرزگرد 
DMH دریل

رکتیفایر شاول 
P&H

اندیکاتور ترکسواشر ترموستات

نگهدارنده یوك 
TR400 ترکس

رول بیرینگ 910-فیلتر سپراتور
5608

WATER 
SOFTENIN

G UNIT  
SET( )

SOLENOID 
VALVE

شیلنگ    شاول 
لیبهر 9350

BEARING 
BUSHING

کمک صندلی تراك 
325و785

مهره پیچ شاتون 
کاترپیالر

BUSHINGP&Hواشر هوزینگ دیودزنرشاول
موتور ترکس

ریتینر ترکس

سیل ترکس 
TA400

فیلتر بخارکش بیل 
کوماتسو 400 و 

لودر 470

 PACOبلبرینگ 51210
SWITCH 11 

KW

AIR KIT  شیلنگ هیدرولیک
لیبهر 9350

SEALING 
SET

صندلی کامل تراك 
6-325 کوماتسو

 FEEDپیچ شاتون کاترپیالر
CHAIN , 

P&H کیت واشر باال سوئیچ شاول
موتور ترکس

بوش  دسته  
لیورتراك

شافت مرکزي 
TA400 ترکس

فیلتر موتورخانه 
DMH دریل

بلبرینگ سوزنی 
20*22

PACO 
SWITCH 

EXTENSION 
SHAFT 

PISTON 
SET

اورینگ شاول لیبهر 
9350

SEAL KIT  بوش اکسل عقب
روي دیفرانسیل 

تراك 325

کیت عقب موتور 
کاترپیالر 3508

CHAIN KIT  فیوز فشار قوي
P&Hشاول شاول

کیت واشر پائین 
موتور ترکس

دنده کیلومتر شمار

گردگیر شفت 
مرکزي آرتی 

TA400  کولیت

فیلتر هیدرولیک 
لودرلیوگانگ 
استیجاري

6300z بلبرینگPACO 
SWITCH 
DOOR 

LOCKING

شیلنگ هیدرولیک سیل کیت
لیبهر 9350

CHECK 
VALVE

بوش بشقابی سمت 
اکسل تراك325

کیت سرسیلندر 
کاترپیالر 3508

DMHکنتاکتوراسی بوش دریل
P&Hشاول

BOLT,FOR 
TRUCK, 

TYPE:R85B

توربین گیربکس 
ترکس

بلبرینگ شافت 
TA400 ترکس

 فیلتربخارکش 
تانک هیدرولیک  
لودر لیوگانگ

1211k بلبرینگC60N  
AUTOMAT 
FUSE 6KA 

3X16A

REPAIR KIT  شیلنگ هیدرولیک
لیبهر 9350

SEALING 
SET

سیل بیل 385 کاتر سیل پین بادي
پیالر

پمپ سه گوش 
گازوییل دریل 

DMH

فنرکوچک 
موتوردیپرتریپ 
P&H شاول

FUEL 
PUMP 

GOVERNER
HOUSING  
CAP, FOR 
TRUCK, 

TYPE: KT38

کاسه نمد ته 
گیربکس ترکس

بلبرینگ شافت 
TA400 ترکس

فیلتر سپرایتور 
دریل 110

 Nبلبرینگ کارواش
AUTOMAT 

FUSE

شیلنگ هیدرولیک سیل کیت
لیبهر 9350

SEAL KIT  سنسور فشار باد
شیر کنترول تراك 

6-325

سیل بیل 385 کاتر 
پیالر

فنر دریل 
اینگرسورلند

فیوز 20  آمپر 
P&H 6کیلو ولت

رابط انتقال روغن 
موتور 

(یوکلیدترکس)

کانکتور گیربکس 
ترکس

بوش استخوانی 
آرتی کولیت  

TA400

فیلترتانک 
هیدرولیک لیوگانگ

 Nبلبرینگ 211
AUTOMAT 

FUSE

REPAIR KIT  شیلنگ هیدرولیک
لیبهر 9350

PRESSURE 
SWITCH

سنسورفشار باد 
تراك 325

جک لوله بیل 385 
کاتر پیالر

فنر دریل 
اینگرسورلند

JUNCTION 
BOX 

ASSEMBLY 
8KV

کانکتور ترکسکاسه انژکتور ترکس

درپوش فیلتر روغن 
ترکس 

کمرشکن(کیت 
تعمیر)

فیلتر هیدرولیک 
بیل 945 لیوگانگ

بلبرینگ کالچ کولر 
ترکس

RELAY 3 
POLES 

INVERTER 
10A

REPAIR KIT  شیلنگ هیدرولیک
لیبهر 9350

SEAL KIT  شیر  تخلیه باد
دامپتراك

 RODPLUGپیچ کاترپیالر
ASSEMBLY 

CABLE 
MOUNT

صافی انژکتور 
ترکس

کانکتور گیربکس 
ترکس

صندلی راننده 
TA400 ترکس

فیلتر هیدرولیک 
بیل 945لیوگانگ

NJ 310 بلبرینگRELAY 
SOCKET 3 

POLES

SOLENOID 
VALVE

CONTROL 
HOSE 

STEUERSC
HLAUCH

FLOW 
CONT VALV.

E

بوق بادي برقی 24 
ولت

کیت اورینگ 
کاترپیالر 385

بوش95×76×77×1
0 میلیمتر

 NUT, FORموتور
TRUCK, 

TYPE:R85B

CONNECTO
R

قطع کن باطري 
ترکس کمر شکن

فیلترگازوئیل بیل 
970

 LATCHبلبرینگ 30307
GREEN 

BUTTON , 
230 VAC 

PLC آدابتور شاول لیبهر
9350

SLIDE BAR  شیر اطمینان لوله
هوا تراك 325

سیل کیت جک 
بوم کاترپیالر 349

نازل چینکیس اسپراکت
P&H شاول

 پیستون(نازل )
 انژکتور انژکتور

ترکس

هارنس ولو باال 
TR100 ترکس



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

دسته راهنما 
TA400

فیلتر 
غبارگیر(داسکالکتور

dmh دریل (

 NJ2309 بلبرینگ
P&H شاول

SINGLE 
LAMP RED  

230 VAC  
LEDS

PLC رینگ شاول
لیبهر9350

SEAL KIT  سوپاپ باد یکطرفه
تراك کوماتسو 325

کیت واشر 
کاترپیالر 385

بوش 
 120×100×68

میلیمتر

کاورنگهدارنده 
P&H شاول

فالنجر سوزن 
انژکتور ترکس

سلکتور دنده ترکس

جک باالبر کابین 
TA400 ترکس

فیلترتانک گازوئیل 
لیوگانگ

پیلو پالك (یاتاقانی 
مربوط به دستگاه 

تراشکاري)

SINGLE 
LAMP 

YELLOW 
230 VAC  

LEDS

MIN CIRC  
BREAK

ولو شاول لیبهر 
9350

SEAL KIT  سرویس کیت
بوستر ترمز پارك

کیت واشر 
کاترپیالر385

شیر هواي پاك کننده
P&Hشاول

کانکتور ترکسانژکتور کامل ترکس

TA400 فیلتر روغن پایه کابین
لندکروزر و تراکتور

بلبرینگ یاتاقان 
207

MOTOR 
PROTECTI

ON 
SWITCH 1.5 

KW

CONTACTO
R 

KONTAKTO
R

فرمان دهنده شاول 
لیبهر 9350

SLIDE BAR رینگ گریس شافتبوش کاترپیالرولو ترمز اضطراري
مستري شاول 

P&H

جنت افتر کولر 1 
ترکس

پین ترکس

بوش کابین ترکس 
TA400

فیلتر گیربکس 
MAN HU 721

بلبرینگ یاتاقان 
210

MOTOR 
PROTECTI

ON 
SWITCH 
0,37 KW 

RELAY ولو شاول
لیبهر9350

VALVEکیت توربو شارژ ولو ترمز پارك
کاترپیالر385

لوله  گریس شاول چرخ دنده
P&H

پوسته ترکسمانیفولد هوا ترکس

پایه دسته اتاق 
TA400

فیلترتانک 
هیدرولیک لیوگانگ

بلبرینگ یاتاقان 
212

415-39 
SIGNAL 
ALARM

RELAY ولو شاول
لیبهر9350

GASKET325 پایه روي موتور نخودي ریتارد
برف پاکن کاترپیالر 

385

ROLLER 
BEARING

P&H پکینگ عقب مانیفولد هوا ترکسپین شاول
پالنتري ترکس 
کمرشکن

SEAL KIT -
VALVE 
SECT

CONTACTOبلبرینگفیلتر گازوئیل درستا
R 4 KW  9A

نشان دهنده شاول فیوز
لیبهر9350

BUSHING لوازم شیر ریتاردر
تراك 325

کنترولر 
کاترپیالر385

بوش قطر 145 
میلیمتر

فنر کوپلینگ شاول 
P&H

سیل رینگ ترکسپایه فیلترروغن

REPAIR.  
KIT PEDAL-

پوسته هواکش 
دریل جان جین

CONTACTOبیرینگ 511964
R 2.2 KW  9A

CABLE 
COMPLETE

اورینگ شاول لیبهر 
9350

SEAL KIT  دسته ریتاردر کامل
تراك 325

بوش سر استیک 
CAT 349 بیل

کاسه نمد دریل 
DMH

فنرکالچ باکت 
P&H شاول

بلبرینگ گیربکس ولوکنترل
ترکس

کیت آکوموالتور 
TA400 ترکس

فیلترسپراتور 825 
جان جین

SECONDARبیرینگ 641-632
Y 

COTACTOR
 3 NA +1 NK 

CABLE 
COMPLETE

رادیاتور کولر لیبهر 
9350

SEAL KIT  سوپاپ زیر پا
(پدال) تراك 35 تن

سیل اورینگ کاتر 
پیالر

هیدرولیک موتور 
دریل (موتور فید) 

DMH

کمپرسور کولر 
P&Hشاول

بلبرینگ گیربکس شیلنگ
ترکس

شیر مقسم 
هیدرولیک ترکس 

TA400

فیلتر هیدرولیک 
لیفتراك

MOTORبیرینگ91384881 GE/
ARBOX AN  
CONVEYOR

CABLE 
COMPLETE

روغن سردکن 
شاول لیبهر9350

BUSHING سوپاپ چهارگوش
تراك 5-325

سیل اورینگ کاتر 
پیالر

BEARING 
CONE

تفنگ تزریق شاول 
P&H

بلبرینگ گیربکس شیلنگ
ترکس

فیلتر تانک 
هیدرولیک 
TA400

فیلتر روغن موتور 
وانت ریچ

بلبریتگ 
7/5*22/5*9/5

MOTOR GE/
ARBOX 

OXIDISER 
TANK 
MIXER

VACUUM 
SWITCH

موتورهیدرولیک 
شاول لیبهر9350

GAS 
SPRING

سوپاپ رله چهار 
گوش ترمز چرخ ها

کاسه نمد مربوط به پینیونولو کاترپیالر 385
P&H شاول شاول 

کارتل (پوسته 
روغن) ترکس

بلبرینگ گیربکس 
ترکس

پمپ هیرولیک 
TA400

فیلتر سپراتور دریل 
dmm2

MOTORبلبرینگ GE/
ARBOX 
FUEL 

BLEND 
TANK 
MIXER

LEVEL 
SENSOR

SEAL KIT  
HYDRAULIC 

MOTOR 

GAS 
SPRING

سوپاپ ساعتی 
تراك 325

اورینگ 
کاترپیالر385

فنر ترمز دریل 
DMH

بلبرینگ  نردبان  
P&H شاول

بلبرینگ گیربکس کارتل کوچک
ترکس

کیت جک فرمان 
TA400 ترکس

N10 بلبرینگفیلترهواMOTOR 
EMULSION 

MIXER

LEVEL 
SENSOR

O RING-SEAL KIT  آرمیچر استارت
تراك کوماتسو 785

شیر برقی ترمز ولو کاترپیالر 385
چرخ دستگاه 

DMH

پره فن بخاري 
P&H شاول

بلبرینگ گیربکس شیلنگ
ترکس

قرقري کمک 
TA400 ترکس

فیلتر گازوئیل 
ژنراتور

 ANرولر بیرینگ
CONVEYOR 

END  
SHAFT 
PARTS

LEVEL 
SWITCH

FILTER 
ELEMENT

ناخن بلدوزر 375 
معمولی

موتور اضطراري 
فرمان تراك 785

هواکش10×15 ولو کاترپیالر 385
میلیمتر

شیرهواي شاول 
P&H

بلبرینگ گیربکس شیلنگ
ترکس

قرقري کمک 
TA400 ترکس

فیلترهوا کابین 
کوچکی دریل 

DI65

 FUELلربیرینگ 221616
BLEND 
TANK 

LOAD CELL 

LEVEL 
SENSOR

کنترل ولو شاول 
لیبهر9350

پیچ قفل زنجیر 
بلدوزر 155

 کیت پایین شیر 
(اوربیتال) فرمان

سیل اورینگ کاتر 
پیالر

اورینگ دریل 
DMH

قفل زنجیر شاول 
P&H

پرشور سوئیچ 
ترکس

بلبرینگ گیربکس 
ترکس
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VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

جک فرمان ترکس 
TA400

فیلترهواکابین 
DI65 بزرگی دریل

بلبرینگ کمپرسور 
باد

PRESSURE 
GAUGE 

DIAPHRAG
M-ST ST  -

DN25

SIREN کنترل ولو شاول
لیبهر9350

گوشواره پشت بیل 
بلدوزر 155

لوازم ولو فرمان 
تراك 

325(کوماتاتور)

رینگ کاترپیالر 
385

کیت اورینگ 
DMHدریل

کلمپ نگهدارنده 
P&H بوم شاول

بلبرینگ گیربکس استارت کامل ترکس
ترکس

ولو فرمان ترکس 
TA400

فیلتر هواي کابین 
D65 دریل اطلس

 PRESSUREبلبرینگ 22308
GAUGE 

DIAPHRAG
M-ST ST  -

DN32

 PRIMARYسنسور
VALVE

کیت باالي شیر ریپر گریدر
فرمان تراك 325

رینگ کاترپیالر 
385

کیت استاك دریل 
DMH

واشرسیستم  
P&H گریس شاول

واشر باال کنورتور سوئیچ
ترکس کمرشکن

درب مخزن آب 
ترکس کمر شکن

ANبلبرینگ 30311فیلتراسیون جایگاه INLET  
VALVE

DAMPER ولو شاول لیبهر
9350

گیج روغن ترك 6-بازوي گریدر 705
325

سیل اورینگ کاتر 
پیالر

کیت بیرینگ 
DMHدریل

ادابتور شیلنگ  باد 
P&H شاول

بلبرینگ گیربکس شیلنگ
ترکس

مخزن آب ترکس 
کمرشکن

فیلتر هواکش 
ایسوزو

 STATICبلبرینگ 225621
MIXER 

DOUBLE

LASER 
RECEIVER 
LASERMOT

TAGARE

MAIN 
RELIEF 
VALVE

شافت گردون 
گریدر تیتان

پمپ فرمان 
اضطراري  تراك 
325 کوماتسو

درپوش کاترپیالر 
385

کیت 
DMHواشردریل

کاسه  نمد 
دیپرتریپ شاول 

P&H

بلبرینگ گیربکس شیلنگ
ترکس

جنت زیر منبع آب 
TA400 ترکس

 STATICبلبرینگ 14276فیلتر روغن تویوتا
MIXER 
SINGLE

CABLE 
COMPLETE

پلیت شاول لیبهر 
9350

پمپ یک طبقه دم تیغ گریدر سفید
گیربکس 325

آدابتورکامل تخلیه 
کاترپیالر 385

غلطک تفلونی 
111×51×21×15

کاسه  نمد 
دیپرتریپ شاول 

P&H

واشرروي کنترل شیلنگ
ولو ترکس کمرشکن

جنت رادیاتور افتر 
TA400 ترکس

 MIXERلربرینگ 3026فیلتر هواکش تویوتا
SPRAY 
NOZZLE

CABLE 
COMPLETE

سوپاپ کنترل ولو 
لیبهر9350

دنده متوسط پمپ واشر کارتل
هیدرولیک 325

شافت پیچ تخلیه
غلطک8×19×670 

میلیمتر

واسطه دوسررزوه  
کوچک شاول 

P&H

بلبرینگ گیربکس شیلنگ
ترکس

جنت آب ترکس 
TA400

فیلترروغن بنز ده  
تن

 ST.ST.TANKرولبیرینگ 30205
OUTLET 
VALVE 

DN40

CABLE 
COMPLETE

سوپاپ کنترل ولو 
لیبهر9350

دنده برنجی گردون 
گریدر

پمپ گیربکس و 
خنک کننده تراك 

325

ادابتوربادبوسترترمزشیرسیل کاترپیالر 385
P&H شاول

بلبرینگ گیربکس شیلنگ
ترکس

جنت آب ترکس 
TA400

 ST.ST.TANKبلبرینگ 30205فیلتر روغن پژو
OUTLET 
VALVE 

DN50

CABLE 
COMPLETE

COIL ضربه گیر کابین
یوکلید

دنده پمپ 
هیدرولیک تراك

صافی فیلتر 
کاترپیالر 385

رکتی فایرشاول شیر
P&H

شانه گاز 
موتورکمنز(ترکس 

یوکلید)

پوسته کنورتور

شیلنگ آب ترکس 
ta400 کمرشکن

فیلتر غبارگیر و 
بخارکش گازوئیل 
دستگاه تصفیه 

سوخت

 ST.ST.TANKبلبرینگ 30208
OUTLET 
VALVE 

DN80

سیل کیت کنترل سیل کیت
ولو لیبهر9350

واشر قفلی چرخ 
گریدر هپکو

دنده پمپ 
هیدرولیک تراك 

325

ولو دریل واشر کاترپیالر 385
اینگرسولرند 

DMH

پین مربوط به 
گوشواره ایدلرجلو 

P&H

حلزونی دود 
توربوشارژ ترکس 

100تن

اورینگ ترکس 
کمرشکن

کلمپ جنت روغن 
سرد کن ترکس 60 

تن

فیلتر هیدرولیک 
تراکتور 6 سیلندر

-MIXER 3بلبرینگ 30209
WAY 

VALVE DN  
40

INDUCT. 
SENSOR

CHECK 
VALVE

بلبرینگ چرخ 
گریدر

سیلندر پمپ 
هیدرولیک

سیل اورینگ 
کاترپیالر 385

پین بزرگ شیمز شیر
P&H ایدلر جلو

توربو شارژ ترکس 
kt38

واشر کنورتور 
ترکس کمرشکن

جنت پایین 
رادیاتور ترکس 

TA400

فیلتر روغن 
کمپرسور

-MIXER 3بلبرینگ 30213
WAY 

VALVE DN  
15

LUBRICAT P.
UMP

سیل کیت کنترل 
ولو لیبهر9350

بلبرینگ چرخ 
گریدر 180هپکو

کاسه 
نمد11×52×32 

میلیمتر

سیل اورینگ کاتر 
پیالر 777

شیر کنترل برنجی 
پیستونی 

DMHدریل

شیم پشت درب 
باکت شاول

سلونوئیدپولی موتور ترکس

ضربه گیر دسته 
رادیاتور ارتیکولیت

فیلتر ابري کابین 
دریل

TEMPERATبلبرینگ 30217
URE 

CONTROL 
VALVE 

DN40

SAFETY 
VALVE

سیل کیت کنترل 
ولو لیبهر9350

بلبرینگ تاندم 
گریدر هپکو

دنده کوچک پمپ 
هیدرولیک 325

سیل اورینگ کاتر 
پیالر

سوپاپ 
DMHترمزدریل

سوئیچ  کنترل  
هواي  کمپرسور 

P&H شاول

ادابتور میل لنگ 
ترکس

بلبرینگ گیربکس 
ترکس

هیدرو موتور فن 
TA 400

فیلتر روغن موتور 
زانتیا

TEMPERATبلبرینگ 30221
URE 

CONTROL 
VALVE 

DN32

PUMP 
ELEMENT

سیل کیت چک ولو 
لیبهر9350

بوش چرخ جلو 
گریدر هپکو

دنده بزرگ پمپ 
هیدرولیک 325

سیل اورینگ کاتر 
پیالر

درپوش  مخزن  شیر کنترل
P&H گریس شاول

 THROTTLEپولی میلنگ ترکس
SEN

پروانه ترکس 
TA400

فیلتربیرونی 
هواکش لیفتراك

CONDENSTبلبرینگ 30305
OP 3/4"

CHECK 
VALVE

فیلتر شاول لیبهر 
9350

بلبرینگ سگدست 
گریدر هپکو

پوسته میانی پمپ 
هیدرولیک 325

سیل بیل 385 
کاترپیالر

شافت آیدلر شاول نیم سوپاپ
P&H

دمپر 
TR100ترکس

سیل رینگ ترکس

رادیاتور افتر کولر 
TA400

بلبرینگ 30-52-فیلتربخارکش دریل
22

BUZZER - 
HINT POINT 

پیچ فیلترکولرلیبهر شیر
9350

شیم پین اصلی 
چرخ گریدر هپکو

سیل اورینگ پمپ هیدرولیک
هیدرولیک 

کاترپیالر 385

مقاومت  مربوط به  سوپاپ
P&H شاول

ترموستات موتور 
ترکس

هارنس ترکس

رادیاتور آب 
TA400

فیلتر جارویی دریل 
جان جین

 ,20Aبلبرینگ 30303
VOLTMETE

R 
CONTYOL,7 
POSITION

بوش باکت لیبهر سرویس کیت
9350

پین بازویی توپی 
چرخ گریدر هپکو

شیر فرمان 
(اوربیتال) تراك 

325

سیل اورینگ کاتر 
پیالر

غلطک12.5×19×5
1×205 م م

سیل مربوط به 
کوپلینگ شاول 

P&H

بوش کوپلینگ 
شافت واترپمپ 

KTA38

هارنس  ترکس 
100تن



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

TA400 فیلتر پیکر چکش اویل کولر
بیل 600

INSULATORبلبرینگ 30312
,SINGLE 

PHASE , 20A

قفل شاول لیبهر سرویس کیت
9350

درپوش چرخ 
گریدر هپکو

هارنس موتور تراك 
325

سلونوئید پمپ باد شافتپیچ کاترپیالر385
P&H شاول

شافت کوپلینگ 
واتر پمپ

پوسته فیلتر 
کیربکس یوکلید

سوئیچ فشار شیر 
هید رولیک 
TA400

فیلتر روغن دستگاه 
حفاري

بلبرینگ بزرگ 
چرخ جلو بنز

CONTROL, 
CONTACT 

SET

قفل شاول لیبهر سرویس کیت
9350

پین اکسل جلو 
گریدر

کنترول باکس 
گیربکس

رولبرینگ سوئینگ 
بیل 385

کیت اورینگ ترکسدنده آیدلر ترکسرولیک شاول P&Hشیر یک طرفه

فشنگی حرارت 
TA400 دراباکس

فیلتر  هیدرولیک 
کمپرسور دستگاه 

حفاري

ELECTRONIبلبرینگ  30318
C TIME  
RELAY

گریس خور شاول سرویس کیت
لیبهر 9350

پوسته فول گریدر 
هپکو

لیور دنده تراك 
785

کیت تعمیرات سیل کاترپیالر 385
DMH دریل

پولی شیاردار تسمه 
P&H شاول C

پوسته جلو اویل فنر واتر پمپ ترکس
پمپ ترکس 
کمرشکن

سوئیچ فشار 
TA400 دراباکس

فیلتر برگشتی فن 
دستگاه حفاري

3بلبرینگ  31318 PHASE  
CONTACTO

R , 3KW

واشر سرویس کیت
اسپیسر4گوش 

لیبهر9350

شیم پین چرخ 
گریدر هپکو

سیم کشی 
گیربکس 325

رول بیرینگ 
کاترپیالر 

(22328)385

واتر پمپ ترکس شیراکسیژن P&Hدکل پین زدن
kt38

اورینگ ترکس 
کمرشکن

سنسور سرد کن 
روغن ترکس

فیلتر هیدرولیک 
تامراك

3بلبرینگ 32007 PHASE  
CONTACTO

R , 4KW

پیچ 16بلند سرویس کیت
لیبهر9350

یاتاقان جک فرمان 
گریدر هپکو

سنسورپدال گاز 
325

رول بیرینگ 
کاترپیالر 

(22226)385

پین، 
فوالدي64×225 

میلیمتر

کنتاکت  کمکی  
P&H شاول

کاسه نمد واتر پمپ 
ترکس

هارنس

پرشور سوئیچ 
شیراصلی 

TA400هیدرولیک

فیلتر مغناطیسی 
هیدرولیک تامراك

3بلبرینگ 32008 PHASE  
CONTACTO

R , 5.5KW

RESTRICTI
ON

مهره کاسه نمدي 
16لیبهر9350

سیبک جک فرمان 
گریدرهپکو

کمک عقب کامل 
تراك 325 کوماتسو

سیل کیت جک 
کاترپیالر 385

CYLINDER11کنتاکتور18امپر
P&H 0ولت

لوله اب ترکس 
kt38

هاب گیربکس 
ترکس

سوئیچ فشار شیر 
هیدرولیک 
TA400

فیلتر مغناطیسی  
تراك

3بلبرینگ 32013 PHASE  
CONTACTO

R ,7.5KW

JOYSTICK نوار دور درب لیبهر
9350

گوشه تیغ گریدر 
هپکو

رینگ فیبري کمک 
گازي کمک تراك 

35 تنی

سیل اورینگ 
هیدرولیک 

کاترپیالر 385

مهره، فوالدي  
M20

رله پایه مربوط به  
P&H شاول

ترموستات موتور 
KT19

هارنس کنترل ولو 
ترکس

سوئیچ فشار 
هیدرولیک 
TA400

فیلتر هیدرولیک 
گریدر هپکو

 MOTORبلبرینگ ریلی
PROTECTI

ON, 
CURRENT 

1,4-2A

STARTER سیت شاول لیبهر
9350

دم تیغ 13 سوراخ 
گریدر هپکو

بوش کمک گازي 
تراك 325

مهره کفشک بیل 
کاترپیالر 385

LEVER کنتاکتورجرثقیل
P&H شاول

کیت پایین موتور 
QSK19

سیل کنورتور 
ترکس کمرشکن

سنسور سطح 
TA400 سوخت

فیلتر هواکش 
کمپرسور سیار 
اطلس کپکو

 MOTORبلبرینگ 32205
PROTECTI

ON, 
CURRENT4,

5-6,3A

DEPRESSIسیل کیت
ON SWITCH 

دم تیغ 15 سوراخ 
گریدر هپکو

کمک عقب تراك 
325

پیچ کفشک بیل 
کاترپیالر 385

لیمیت سوئیچ 
DMH دریل

شیربرقی شاول 
P&H

کاسه نمد عقب 
QSK19 میلنگ

سیل کیت اویل 
پمپ ترکس 
کمرشکن

سنسور فشار 
TA400

فیلتر هواکش کامل 
لیفتراك هلی

 MOTORبلبرینگ 32207
PROTECTI

ON, 
CURRENT7-

10A

EXPANSIOسیل کیت
N VALVE 

پیچ و مهره دم تیغ 
گریدر هپکو

کمک جلو کامل 
تراك 325 کوماتسو

زنجیر کاترپیالر 
385

شیرگازکولرشاولPکیت تعمیرات
H&

کاسه نمد سر 
QSK19 میلنگ

کریر کامل اسپلیتر 
گیربکس (یوکلید 

ترکس)

استارت ترکس 
TA400

فیلتر روغن بلند 
نیسان

 MOTORبلبرینگ 32210
PROTECTI

ON, 
CURRENT5,

5-8A

FAN WHEEL FILTER پیچ و مهره گوشه
تیغ گریدر هپکو

کاور کوچک کمک 
تراك 325

رولیک دولب پایین 
بیل 390کاترپیالر

شیربرقی  کانکتور
P&Hشاول

کاسه نمد سینی 
QSK19 جلو

کاریر

اورینگ سیستم 
ترمز ارتیکولیت

فیلتر گازوئیل 
سنسوردار لیفتراك 

هلی

 MOTORبلبرینگ 32211
PROTECTI

ON, 
CURRENT11

-16A

موتوربرف پاکن سیل کیت
شاول لیبهر9350

کشویی پشت تیغ 
گریدر هپکو

کاور بزرگ کمک 
تراك 325

بازویی چرخ بیل 
385 کاتر پیالر

شیر ولو کولردریل اورینگ
P&H و شاول

سیل موتور 
QSK45لیبهر

هاب

اورینگ سیستم 
ترمز ارتیکولیت

بخارکش تانک 
هیدرولیک لیفتراك 

هلی

32214A بلبرینگMOTOR 
PROTECTI

ON, 
CURRENT14

-20A

SEALING 
SET

بازوي برف پاکن 
شاول لیبهر9350

کاسه نمد اکسل 
گریدر هپکو

سوپاپ کمک گازي 
تراك 325

بوش چرخ ایدلر 
بیل 385 کاتر پیالر

موتورمربوط به شیر کامل
سیستم گریس 
P&H شاول

کاسه نمد تسمه 
سفتکن ترکس 60 

QSK19 تن

کارتل گیربکس 
ترکس

اورینگ سیستم 
ترمز ارتیکولیت

فیلتر گازوییل 
لیفتراك هلی

 MOTORبلبرینگ 32224
PROTECTI

ON, 
CURRENT28

-40A

پین دریل حفاري 
pit viper 

WIPPER 
BLADE   

بلبرینگ اکسل 
 G180 D2 گریدر

هپکو

بوبین 110شاول پراکسیمیتی سوئیچولو کاترپیالر 385پکینگ کمک گازي
P&H

کیت باال موتور 
QSK 19

BRAKE

نهدارنده سیل 
سیستم ترمز  
ارتیکولیت

فیلتر گازوئیل 
لیفتراك هلی

 MOTORبلبرینگ 32305
PROTECTI

ON 
CONTACT 

SET

لینک زنجیردریل 
pit viper حفاري

RELAY چرخ دنده پین
گردون گریدر هپکو

سوپاپ کمک گازي 
تراك 325

گریس خور زنجیر 
سفتکن کاترپیالر 

385

لوله مسی کیت تعمیرات
ادابتورگریس شاول 

P&H

واشر سوپر شارژ 
ترکس 60 تن 

QSK19

دنده گیربکس 
ترکس



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

اورینگ سیستم 
ترمز ارتیکولیت

فیلتر اولیه ثانویه 
گازوییل زامیاد

START/STOبلبرینگ 62305
P 

BUTTON,BL
ACK,10A

رولیک دریل 
pit viper حفاري

CIRCUIT 
BREAKER

پیچ چرخ گریدر 
هپکو

پکینگ  کمک 
گازي تراك 325

اسپراکت کاترپیالر 
385

سیلندر 
DMHدریل

بخاري شاول(هیتر 
P&H(برقی شاول

پوسته ولو الك آپ واشر توربو شارژ
گیربکس (یوکلید 

ترکس)

صفحه استیل 
سیستم ترمز 
ارتیکولیت

فیلترسطلی  بلدوزر 
D355

START/STOبلبرینگ 32307
P 

BUTTON,GR
EEN,10A,22M

M

رولیک دریل 
pit viper حفاري

CIRCUIT 
BREAKER

واشر حلقوي اکسل 
 G180 D2 گریدر

هپکو

پکینگ کمک تراك 
325

رینگ کاترپیالر 
385

درپوش سوکت برق کیت آب بند
P&H شاول

لوك اپ ولو ترکسباند دور بوش موتور

صفحه استیل 
سیستم ترمز 
ارتیکولیت

فیلتر روغن ولو 
FM

X 32919 بلبرینگLOCK 
BUTTON,0-

1,BLACK,10A

ولو دریل حفاري 
pit viper 

پین کوچک لیبهر 
9350

سیل غبار گیر واشر گریدر هپکو
کمک گازي تراك 

325

استارت کاترپیالر 
385

راد گردان 
(پاورهد)دریل 
اینگرسورلند 

DMH

جعبه رله خازن 
P&H کولر

بوش میل سوپاپ 
QSK19

پوسته کامل ترکس

صفحه استیل 
سیستم ترمز 
ارتیکولیت

فیلتر روغن باي 
FM پاس

START/STOبلبرینگ 32306
P 

BUTTON,RE
DI,10A

کابل نگه دارنده 
 pit دریل حفاري

viper

VALVE جا کاسه نمد گریدر
هپکو

بوش بزرگ کمک 
گازي تراك 325

ترموستات شاول ضربه گیرسیل کاترپیالر 385
P&H اصلی

میلنگ موتور 
QSK19

پوسته مین ولو 
گیربکس ترکس-
بادي اسی

صفحه استیل 
سیستم ترمز 
ارتیکولیت

فیلتر آبگیر ولوو 
FH

بلبرینگ 
32308CN

LOCK 
BUTTON,RE

D,10A

موتور هیدرولیک 
 pit دریل حفاري

viper

SEAL KIT  سیل رینگ گریدر
هپکو

راد کمک جلو 
تراك 325 کوماتسو

 دنده استارت 
کاترپیالر 385

ضربه گیر (شاك 
DMH ساب)دریل

کلیداتوماتیک 
شاول مختلف 

P&H

یاتاقان ثابت موتور 
QSK19

واشر فشاري 
گیربکس

صفحه استیل 
سیستم ترمز 
ارتیکولیت

فیلتر روغن اولیه 
FH

بلبرینگ کوچک 
چرخ جلو بنز

SIGNAL 
LAMP RED, 

گاید دریل حفاري 
pit viper 

سیلندر شاول لیبهر 
9350

کاسه نمد گریدر 
هپکو

پوسته کمک جلو 
تراك 325 کوماتسو

سنسور سرعت 
کاترپیالر 385

CROSS 
OVER -
SUB-38 

INCH

کلیداتوماتیک 15 
P&H امپر

بغل یاتاقانی موتور 
KT19 کامینز

KIT TUBE-

صفحه گرافیت 
سیستم ترمز 
ارتیکولیت

فیلتر روغن ثانویه 
FH

 SIGNALبلبرینگ 1216
LAMP, 

YELLOW

سیل کیت  دریل 
pit viper حفاري

کاسه نمد پمپ پیچ لیبهر 9350
گازوئیل گریدرهپکو

اورینگ کوچک 
سیل کروپ 3-325

سنسور فشار روغن 
کاترپیالر 385

راد دریل حفاري 
DMH

گوشه پایین ناخن 
شاول

بوش موتور 
QSK19

KIT CONV- .

رینگ راهنماي 
سیستم ترمز 
ارتیکولیت

فیلتر آبگیر 
ولوو4800

 SIGNALبلبرینگ 33098
LAMP, 
GREEN

GUIDE 
BLOCK  

BATTERY 
MAIN 

SWITCH

بوش پلوس تاندوم 
گریدر هپکو

سیل کروپ کوچک 
چرخ تراك 325

سنسور فشار روغن 
کاترپیالر 390

ساب راد دریل 
DMH

فیوز 200 
P&H آمپرشاول

بوش کوپلینگ 
پمپ گازوئیل 
QSK19

سنسور فیلتر 
گیربکس ترکس

رینگ نگهدارنده 
سیستم ترمز 
ارتیکولیت

FH بلبرینگ 33217فیلتر گازوئیلLIGHT 
BUTTON,YE
LLOW,10A

ولو دریل حفاري 
pit viper 

سوئیچ شاول لیبهر 
9350

جنت باال رادیاتور 
گریدر هپکو

نگهدارنده (ریتینر) 
چرخ جلو تراك 

325

سنسور اتمسفریک 
کاترپیالر 385

بلبرینگ تسمه زنجیر شاول P&Hبوش سایشی
سفت کن ترکس 
QSK19 60 تن

بلبرینگ گیربکس 
ترکس

سیل سیستم ترمز 
ارتیکولیت

بلبرینگ دور باال فیلتر روغن ایویکو
1438

LIGHT 
BUTTON,GR

EEN,10A

سیلندردریل 
pit viper حفاري

سوئیچ شاول لیبهر 
9350

توربو شارژ 
hg180d

دنده کریر چرخ 
عقب تراك 325

سوئیچ استارت 
کاترپیالر 385

استابالیزر غلطکی 
DMHدریل

P&H درپوش شاول لیبهر شیر شاول
QSK45

ریتینر گیربکس 
ترکس

رینگ راهنماي 
سیستم ترمز 
ارتیکولیت

فیلتر گیربکس ولوو 
fm

316EC بلبرینگBUTTON 
CONTACT 

SET

سیل کیت دریل 
 pit دریل حفاري

viper

کیت افزایش 
دهنده گیربکس 

لیبهر 9350

درپوش بلوك 
 HG سیلندر

180D

کاسه نمد چرخ 
عقب تراك 325

سوئیچ کاترپیالر 
385

اسپیندل دریل 
DMH

اورینگ شاول 
P&H

سیل اورینگ لیبهر 
QSK45

پایه 
فیلترترانسمیشن 

ترکس
رینگ نگهدارنده 

سیستم ترمز 
ارتیکولیت

فیلتر آبگیر گازوئیل 
bmc

2318EC بلبرینگSTART/STO
P 

BUTTON,GR
EEN,10A,1N

O

سیل کیت دریل 
pit viper حفاري

THERMOS
WITCH

HG 180D اورینگ سیل کروپ اگزوز
بزرگ تراك 325

سوئیچ کاترپیالر 
385

بیرینگ کیت شاول چرخ دنده
P&H

درپوش شاول لیبهر 
QSK45

هاب اسپلیتر

سیل سیتم ترمز 
ارتیکو لیت

bmc بلبرینگ 7324فیلتر روغنSTART/STO
P 

BUTTON,RE
D,10A,1NO

ولو  پیت وایپردریل 
pit viper حفاري

ولو شاول 
لیبهر9350

پمپ سه گوش 
 HG سوخت

180D

سیل رینگ چرخ 
تراك 325

دینام کاترپیالر 
385

بیرینگ 
DMHدریل

ولوکیت شاول 
P&H

سیل کمنزي لیبهر 
QSK45

اورینگ

اورینگ چرخ 
ارتیکو لیت

فیلترهیدرولیک 
لیفتراك

 LOCKبلبرینگ کف گرد
BUTTON,10

A,1NO

ولودریل حفاري 
pit viper 

سوئیچ شاول لیبهر 
9350

شفت گردون 
زنجیرگریدرهپکو

سیل کروپ بزرگ 
چرخ تراك 3-325

بیرینگ کیت 
کاترپیالر 385

قفل400×210×16
0 میلیمتر

عایق جاي ذغال 
P&H شاول

پمپ گازوئیل 
ترکس 60 تن

واشر هوزینگ 
ترکس کمرشکن

واشر موضعی کریر 
چرخ ارتیکو لیت

فیلتر آب تراك 
P552.75کوماتسو

بلبرینگ 
044A*7324

BUTTON 
CONTACT 

SET

ولودریل حفاري 
pit viper 

المپ راهنما 
لیبهر9350

صفحه آهنی ترمز 
چرخ 325

رگالتور دینام 
کاترپیالر 385

DMH بوش دریلP&H لوله انتقال سوخت ذغال شاول
ترکس 60 تن

بلبرینگ گیربکس 
ترکس 6224

رول بیرینگ کریر 
چرخ ترکس 
TA400

فیلترگازوئیل 
لیفتراك

 LOCKبلبرینگ 67049
BUTTON,10
A,0-1,1NO

فیلتر سپراتور دریل 
pit viper حفاري

صفحه گرافیتی سوکت لیبهر 9350
ترمز چرخ 325

بوبین بیل کاترپیالر 
385

کاسه 
Dنمدپاورهددریل

MH

بیرینگ شاول 
P&H

لوله افتر کولر 
ترکس 60 تن

ولو

رول بیرینگ کریر 
چرخ ترکس 
TA400

فیلترروغن موتور 
لیفتراك

بلبرینگ 
501349/501310

LOCK 
BUTTON,40
mm,10A,RED

,1NO

ولو دریل حفاري 
pit viper 

سوکت 
QSK45لیبهر

دمپر ترمز چرخ 
عقب تراك 325

بالشتک دینام 
کاترپیالر

کاسه نمد دریل 
DMH

P&H المنت روغن سرد زنجیر شاول
QSK19 کن موتور

هارنس



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

رینگ ترکس 
TA400

کیت فیلتر شاول 
P&H

کان بیرینگ پاورهد 
HM926749

SIGNAL 
LAMP ,24 V  
AC/DC LED  

,RED

کنترل ولودریل 
pit viper حفاري

ایزوالتور 
QSK45لیبهر

اورینگ چرخ تراك 
325

بک اپ رینگ 
کاترپیالر

DRIP 
SHIELD

چرخ دنده شاول 
P&H

اویل پمپ موتور 
QSK19

هارنس اسی

کاسه نمد شفت 
کریر ارتیکولیت

فیلتر هیدرولیک 
لیفتراك

کاپ بیرینگ 
HM92671پاورهد

0

SIGNAL 
LAMP ,230 V  

AC LED  
,RED

ولو دریل حفاري 
pit viper 

ایزوالتور 
QSK45لیبهر

سیل(اورینگ)چرخ 
تراك 325

پمپ جی پی 
کاترپیالر

PLATE آژیر آتش نشانی
P&H شاول

TR 60 کاورپلیتسنسور دما

SLOTTED 
NUT

کیت کامل تصفیه 
سوخت

بلبرینگ 
15123/15245

CONTROL 
BOX,RED 

BUTTON,1N
C

ولو دریل حفاري 
pit viper 

کابل سوئیچ لیبهر 
9350

سیلندر ترمز کامل 
تراك 325

پمپ گازوئیل 
کاترپیالر 385

اورینگ دریل 
DMH

کنتاکتور 
P&Hکولرشاول

 TR سنسور سرعت
60

ولو کامل گیربکس 
نقشه

پیچ گاردون ترکس 
TA400

 CONTROLبلبرینگ 2-629فیلتر آب لودر 120
BOX,1/0 

BUTTON,10
A

ولو دریل حفاري 
pit viper 

BOARD وسط رینگی تراك
325

انژکتور کامل 
کاترپیالر

DMHکیت تعمیرات اب بنددریل
P&H شاول

 TR سنسور سرعت
60

کاورپلیت

گاردون پایین 
دراباکس ترکس 

TA400

بلبرینگ فیلتر
29749/29711

EMERGENC
Y STOP , 

YELLOW BA,
SE PLATE 

ریلیف ولودریل 
pit viper حفاري

RELAY رینگ کمکی چرخ
عقب تراك 325

مانیفولدشاول اورینگپیچ کاترپیالر
P&H

 TR سنسور فشار
60

هارنس

چهارشاخ گاردون 
TA400

فیلتر گازوئیل 
بلدوزر

بلبرینگ 
33895/22

THERMIST
OR 

RELAY,VL16
0X,55KA,50-

63A,3K

ولو دریل حفاري 
pit viper 

RELAY درپوش والو تراك
کوماتسو

اورینگ 
انژکتورکاترپیالر 

385

رینگ  اب 
DMHبنددریل

سرسیلندر بادشاول 
P&H

 TR سنسور فشار
60

واشر چمبر ترکس

گاردون عقب 
TA400 ترکس

فیلتر هیدرولیک 
لیفتراك 15 تن 
میتسوبیشی

THERMIST
OR 

RELAY,VL25
0,55KA,200-

250A,3K

ولو دریل حفاري 
pit viper 

TIME 
RELAY

سوزن ولو(والف) 
چرخ تراك 

کوماتسو 325

سلکتور دنده سنسور دما TR 60ولو شاول BUSHINGP&Hسیل کاترپیالر 385
CEC2ترکس سبز

چهارشاخ باال 
TA400

فیلتر گیربکس 
گریدر تیتان

FUSE,1A,SI
NGLE 

PHASE,N,3K
A,C

کیت ولو دریل 
pit viper حفاري

رله شاول لیبهر 
9350

والف چرخ تراك 
325

اورینگ انژکتور 
کاترپیالر 385

اورینگ دریل 
DMH

سوئیچ فشارروغن 
P&H شاول

 TR سنسور فشار
60

سلکتور دنده 
ترکس 60 تن 

CEC2

گاردون دراباکس 
TA400 ترکس

فیلتر هیدرولیک 
گریدر تیتان

FUSE,2A,SI
NGLE 

PHASE,N,3K
A,C

کیت ولو دریل 
pit viper حفاري

RELAY قفل رینگ چرخ
تراك 325

سیل رینگ 
کاترپیالر

اورینگ دریل 
DMH

P&H ولو شاولTR 60 واشر کنوتورترکس سنسور دما
کمرشکن

پمپ دراباکس 
TA400

فیلتر هواکش لودر 
120

FUSE,3A,SI
NGLE 

PHASE,N,3K
A,C

کیت ولو دریل 
pit viper حفاري

CIRCUIT 
BREAKER

کشویی رینگ چرخ 
تراك 325

سیل اورینگ 
هیدرولیک 

کاترپیالر 385

شیم فلزي 
167×135 میلیمتر

تله تزریق شاول 
P&H

یاتاقان متحرك 
KT19 موتور

مهره بزرگ 
کنورتورترکس 
کمرشکن

پمپ فرمان 
TA400ترکس

فیلتر سرو لودر 
470

FUSE,4A,SI
NGLE 

PHASE,N,3K
A,C

ولو  پیت دریل 
pit viper حفاري

CIRCUIT 
BREAKER

رینگ اصلی چرخ 
ترك 325

بیرینگ واشر
DMHدریل

سرسیلندر 
کمپرسورباد شاول 

P&H

پیستون موتور 
QSK 19

سیل رینگ ترکس

سنسور دراباکس 
TA400

فیلتر روغن لودر 
470

FUSE,5A,SI
NGLE 

PHASE,N,3K
A,C

ولو دریل حفاري 
pit viper 

اورینگ تایر پیچ 6 لیبهر9350
33*18 تراك 325

مانیفولد وسط 
اگزوز کاترپیالر 385

صفحه نگهدارنده شافت پینیون
P&H ترمز شاول

گژن پین موتور 
QSK19

هوزینگ گیربکس 
ترکس

سیل کیت آرتی 
TA400  کولیت

فیلتر هواکش 
گریدر هپکو

FUSE,8A,SI
NGLE 

PHASE,N,3K
A,C

ولو دریل حفاري 
pit viper 

پایه چراغ گردان 
لیبهر 9350

پیچ چرخ عقب 
تراك 325

مانیفولد اگزوز 
کاترپیالر 385

مانیفولد شاول چرخ دنده
P&H

کیت رینگ 
QSK 19 پیستون

هوزینگ گیربکس 
ترکس

سیل کیت آرتی 
TA400  کولیت

فیلتر هیدرولیک 
بیل 800

FUSE,10A,SI
NGLE 

PHASE,N,3K
A,C

ولو دریل حفاري 
pit viper 

الستیک ضربه گیر 
لیبهر 9350

لقمه کوچک چرخ 
تراك325

پیچ اگزوز کاترپیالر 
385

صفحه سیت 42A بیرینگ
P&H شاول

سوپاپ هوا موتور 
QSK19

کاور عقب گیربکس 
ترکس

BOLT. -
FLANGED

فیلتر 32 کاموریل 
گازوئیل

FUSE,16A,SI
NGLE 

PHASE,N,3K
A,C

سیل کیت دریل 
pit viper حفاري

واشر ذوذنقه اي 
لیبهر9350

بلبرینگ دنده 
کریرتوپی عقب 

تراك 325

شیلنگ 
کاترپیالر385

بلبرینگ دریل 
اینگرسورلند

صفحه ولو ترمز 
P&H

سوپاپ دود موتور 
QSK19

صفحه(ویلتون)گیرب
کس ترکس 100تن
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VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

رینگ پیستون 
TA400 ترکس

فیلتر هیدرولیک 
بیل 800

FUSE,20A,SI
NGLE 

PHASE,N,3K
A,C

کیت2000  پدریل 
pit viper حفاري

دنده کریر توپی سوکت لیبهر9350
عقب تراك 325

شیلنگ 
کاترپیالر385

لوله کمپرسورشاول بیرینگ
P&H

سوپاپ دود موتور 
KT19

هارنس ترکس

سیل ترکس 
TA400

 FUSE,6A,3فیلترگازوئیل خاور
PHASE,N,3K

A,C

کیت پمپ  250 
 pit دریل حفاري

viper

پیچ آلن خزینه اي 
لیبهر9350

پوسته کریر تراك 
325

شیلنگ 
کاترپیالر385

DMH لوله کمپرسورشاول شافت دریل
P&H

سوزن انژکتور کامل 
QSK19 موتور

هارنس گیربکس 
ترکس

سیل ترکس 
TA400

فیلتر هیدرولیک 
بیل 400

FUSE,32A,3 
PHASE,N,3K

A,C

کیت پمپ  500 
 pit دریل حفاري

viper

قفل کنتاکت 
لیبهر9350

دنده رنگی چرخ 
عقب تراك 325

درب رادیاتور 
کاترپیالر 385

هیدروموتور دریل 
DMH

لوله 
&Pکمپرسورشاول

H

انژکتورترکس60تن
QSK19

اي سی یو ترکس

اورینگ ترکس 
TA400

فیلتر گازوئیل 
ژنراتور ولوو

SITOP 
SMART 10A  

120/230 
VAC/24 VDC 

کیت 1000 دریل 
pit viper حفاري

OIL LEVEL  
INDICATOR 

NROE

دنده سر پلوس 
تراك 325

روغن سردکن 
کاترپیالر 385

لوله کمپرسورشاول واشر در پوش
P&H

توربوشارژ موتور 
QSK19 کامینز

پروم اي سی یو 
ترکس

اورینگ ترکس 
TA400

فیلتر هیدرولیک 
بیل1100

CPU 224 
DC/DC/DC 
8/12 Kbyte  
14DI/10DO

لیمیت سوئیچ 
 pit دریل حفاري

viper

PROXIMITY 
SWITCH

دنده هاب توپی 
عقب تراك 325

رگالتور(ترموستات) 
کاترپیالر 385

اسالید 150×405 
میلیمتر

لوله کمپرسورشاول 
P&H

شافت توربو شارژ 
ترکس 60 تن

واشر زیر کنترل ولو 
ترکس

اورینگ ترکس 
TA400

فیلتر هواکش کامل 
بیل 220

EN 223 24 
VDC,/24VDC,

0.75A 
8DI/8DO

گیج دریل حفاري 
pit viper 

PRESSURE 
SWITCH

بلبرینگ بزرگ 
چرخ عقب تراك 

325

لوله کمپرسورشاول شیم فلزيسیل کاترپیالر 385
P&H

حلزونی دود ترکس 
60 تن

واشر هوزینگ 
ترکس

اورینگ ترکس 
TA400

فیلتر چکش بیل 
220

OPERATOR
PANEL  

(BOP), MM 
420/440

گیج دریل حفاري 
pit viper 

بلبرینگ کوچک نورافکن لیبهر9350
چرخ عقب تراك 

325

سیل اورینگ 
کاترپیالر 385

اورینگ دریل 
DMH

مانیفولداگزوزبغل پین کمپرسور شاول
ترکس 60 تن 

QSK19

بادي

GAMMA.  
OILSEAL

فیلتر گازوئیل بیل 
نیوهلند  485

MIKROMAS
TER420-3 
FHASE 

400V 5.5KW

گیج دریل حفاري 
pit viper 

المپ شاول لیبهر 
9350

بوش قرقري مندل 
باال تراك 325

درب قالپاق موتور 
کاترپیالر 385

مخروطی بیرینگ 
DMH دریل

مانیفولداگزوزوسط 
ترکس 60 تن 

QSK19

پوسته کامل 
گیربکس ترکس

TAPER.  
ROLLER

فیلتر روغن بیل نیو 
هلند 485

MIKROMAS
TER440-3 
FHASE, 

400V 3KW

گیج دریل حفاري 
pit viper 

SEARCHLIG
HT

بلبرینگ کوچک 
شفت کله گاوي 

تراك 325

مخروطی  بیرینگ فنر کاترپیالر
DMHدریل

جنت آب ترکس 
60 تن

پایه فیلتر گیربکس 
ترکس 100 تن

TAPER.  
ROLLER

فیلتر هیدرولیک  
بیل 485 نیوهلند

SINAMICS 
G110 

ANALOG -1 
FAZ 230V 

1.75KW

کنترولر دریل 
pit viper حفاري

لیور شاول لیبهر 
9350

بلبرینگ بزرگ 
شفت کله گاوي 

تراك 325

 HOSEمهره
ASSY.

کاسه نمد 
سرمیلنگ785

سوئیچ کامل ترکس

QUAD RING. فیلتر هواکش کامل  
بیل 200

SINAMICS 
G110 

ANALOG -1 
FAZ 230V 

3KW

کنترولر دریل 
pit viper حفاري

سیستم کنترل 
گریس شاول لیبهر 

9350

سیل مثلثی فرمان 
تراك 325

شافت اسبک بیل 
کاترپیالر 385

اورینگ ترکسبوش میل سوپاپسرعت سنج

QUAD RING.  SINAMICSفیلتر گازوییل بنز 
G110/G120 

(BOP) 
OPERATOR

PANEL 

کنترولر دریل 
pit viper حفاري

LUBRICATI
ON 

CONTROL

پیچ سوراخ دار 
جک فرمان تراك 

325

تسمه موتور 
کاترپیالر385

کابل، طول: 350 
فوت

ولو کامل ترکس بوش میل سوپاپ
یوکلید

پلیت ترکس 
TA400

فیلتر خشک کن 
پمپ باد دانگ فنگ

TRANSFOR
MER250/5

ریموت کنترل 
 pit دریل حفاري

viper

صفحه کلید کنترل 
شاول لیبهر 9350

واشر پلیت مندل 
325

خارگژن پین 
کاترپیالر 385

کانکتور فوالدي 
گالوانیزه

اي سی یو ترکس کیت بوش پیستون
CEC2 سبز

پلیت ترکس 
TA400

فیلتر گازوئیل دانگ 
فنگ

DIAL ریموت کنترل
 pit دریل حفاري

viper

MODULES قرقري جک فرمان
325

یاتاقان متحرك 
کاترپیالر 385

بوش سیلندر موتور آهن ربا
شاول لیبهر

هوزینگ کنورتور 
ترکس کمرشکن

NEEDLE.  
ROLLER

فیلترصافی 
بخارکش شاول 

P&H

AMPMETER سوئیچ دریل
pit viper حفاري

لیور شاول لیبهر 
9350

پین جک فرمان 
تراك 325

یاتاقان متحرك 
0.64 کاترپیالر 385

بوش102×112×13
5 میلیمتر

سیل اورینگ موتور 
QSK 45 لیبهر

هارنس ترکس

TAPER.  
ROLLER

 E-TRP 3590فیلتر گازوئیل
5K POT 

سوئیچ دریل 
pit viper حفاري

PREHEAT 
STARTER 
SWITCH

پین قرقري فرمان 
(کوچک) تراك 325

بوش شاتون 
کاترپیالر 385

واشر برنجی 
13×114×178 م م

لوله  روغن  پاش 
kt19

سولونوئید ترکس
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VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

TAPER.  
ROLLER

فیلتر هواکش  
دانگ فنگ

VOLTMETE
R

سوئیچ دریل 
pit viper حفاري

ولو پدال شاول 
لیبهر 9350

پیچ شاتون شیم تراك 325
کاترپیالر 385

یاتاقان ثابت موتور سیلندر هیدرولیک
QSK45لیبهر

سیل کیت کامل 
گیربکس 

(یوکلیدترکس)
اورینگ 

TA400ترکس
فیلتر گیربکس 
دانگ فنگ

14 PIN PT   
SOCKET

رله دریل حفاري 
pit viper 

سوئیچ شاول 
لیبهر9350

بوش قرقري تراك 
325

رینگ پیستون 
کاترپیالر 385

بوش 
برنجی101×114×1

34 م م

هوزینگ ترکس بغل یاتاقانی
کمرشکن

اورینگ ترکس 
TA400

24فیلتر روغن بنز خاور VDC  
DIOD LED  
MODULE

GUIDE 
BLOCK  

صفحه کنترل 
شاول لیبهر 9350

خار قرقري مندل 
تراك 325

مقسم روغن(لوله) 
کاترپیالر 385

غلطک70×50×102
 میلیمتر

واشر ترکس یاتاقان ثابت
کمرشکن

کاسه نمد دراباکس 
آرتی کولیت

فیلتر روغن خاور 
قدیم

PT RELAY  
5/10 A , 4 
POLE 

ENV,14 PIN -
24V

سیل روغن دریل 
pit viper حفاري

رله شاول لیبهر 
9350

واشر بشقابی تراك 
325

رینگ پیستون 
کاترپیالر 385

سلونوئید برقی واشرسینی جلوپاك کننده
پمپ گازوئیل ترکس

سلکتور ترکس 
TA400

فیلتر گازویئل بنز 
خاور

PT RELAY  
5/10 A , 4 
POLE 

ENV,14 PIN -
220V

بیرینگ  دریل 
pit viper حفاري

BOARD پین دوشاخه فرمان
تراك 325

رینگ پیستون 
کاترپیالر 385

بوش سوزن موتور واشرکاور سینی جلوپاك کننده
NT

یوك گاردون پایین 
دراباکس 

TA400ترکس

فیلتر گازویئل ولوو 
n10

24 vdc  
RELAY

سیلینگ  دریل 
pit viper حفاري

BOARD بوش اکسل فرمان
تراك 325

گژن پین پیستون 
کاترپیالر 385

کاور میل سوپاپ سیلندر
QSK45 موتور

سوکت سر ماین 
ولو تراك(کوچک)

رینگ ترکس 
TA400

فیلتر هواکش ولو 
n12

TRACE 
HEATING 
SENSOR

بیرینگ دریل 
pit viper حفاري

TIME 
RELAY

پین مندل تراك 
325

سوئیچ کاترپیالر 
385

-DR:سیلندر مدل
9*4

سیل اورینگ موتور 
QSK45

سوکت سر ماین 
ولو تراك(متوسط)

سلکتور ترکس 
TA400

فیلتر هوا زامیاد 
نیسان

ALARM 
ANNAUNCI

ATOR

بیرینگ  دریل 
pit viper حفاري

MODULE اسپیسر جک تراك
325

بافل جلو موتور 
کاترپیالر385

کیت تعمیرات 
DMHدریل

سنسورموتور 
QSK45لیبهر

سوکت سر ماین 
ولو تراك(بزرگ)

پیستون ترکس 
TA400

فیلتر هیدرولیک 
ترکس کمرشکن

1-0-2 
SWITCH 
BUTTON

بیرینگ دریل 
pit viper حفاري

بردکولر شاول 
لیبهر 9350

REPAIRپیچ کاترپیالر 385پین تراك 325 KIT  سیل اورینگ لیبهر
QSK45

واشر وسط لوکاپ 
گیربکس ترکس

یوك ورودي ترکس 
T400

فیلتر هواکش 
ایسوزو

ST20 MPS  بیرینگ دریل
pit viper حفاري

جعبه تقسیم شاول 
لیبهر 9350

سنسورموتور کیت آب بنددنده کاترپیالر385اسپیسر تراك 325
QSK45لیبهر

اي سی یو ترکس 
60 تن

یوك ترکس ترکس 
TA400

فیلتر هواي 
کمپرسور باد ولوو

ST50MC 
INP.4,20m.A 
OUT.RELAY

بیرینگ  دریل 
pit viper حفاري

SPEED 
COUNTER

گردگیر سگدست 
تراك 325

دنده ایدلر کاترپیالر 
385

کانکتور موتور آب بند راد
QSK45

دراباکس ترکس 
آرتیکولیت

سیل کیت  دریل UIC-20فیلتر هواکش مزدا
pit viper حفاري

VOLTMETE
R

قرقري جک جلو 
تراك 325

بوش بیرینگ 
کاترپیالر 385

اب  بند 
DMHراددریل

سنسورموتور 
QSK45لیبهر

گیژ روغن دراباکس 
TA400 ترکس

ولو باي پاس دریل UIC-20فیلتر روغن 405
pit viper حفاري

LAMPHOLD
ER

خار قرقري جک 
تراك 35 تن

سنسورموتور واشردنده کاترپیالر 385
QSK45لیبهر

ضربه گیر دراباکس 
TA400 ترکس

فیلتر کابین پژو 
405

UIC-20 کیت ولو دریل
pit viper حفاري

برد کنترل سیستم 
شاول لیبهر9350

مهره چرخ تراك 
325

الستیک غبارگیر دنده کاترپیالر 385
DMH دریل

سنسورموتور 
QSK45لیبهر

فیلتر دوقلو کامل 
گیربکس ترکس 
کمرشکن

فیلتر هواکش پژو 
405

UIC-20P کیت ولو دریل
pit viper حفاري

صفحه شاول لیبهر 
9350

لقمه چرخ تراك 
325

بوش بیرینگ 
کاترپیالر 385

مخروط 
غبارگیردریل 

DMH

سنسورموتور 
QSK45لیبهر

کاسه نمد کنورتور 
ترکس کمرشکن

فیلتر روغن پراید 
(مزدا)

MASS 
FLOWTUBE

-DN15

ولودریل حفاري 
pit viper 

برد کنترل شاول 
لیبهر 9350

پیچ چرخ جلو 
تراك 6-325 
کوماتسو

بوش جلو موتور 
کاترپیالر

کیت آب 
DMHبنددریل

سنسورموتور 
QSK45لیبهر

یوك ته گیربکس 
TA400

فیلتر کابین تویوتا 
پرادو

MASS 
FLOWTUBE

-DN25

ولودریل حفاري 
pit viper 

پاور برد لیبهر 
9350

جا کاسه نمدي 
چرخ تراك 325

سنسورموتور پینپیچ کاتر پیالر
QSK45لیبهر

ضربه گیر گیربکس 
TA400 ترکس

 PRESSUREفیلتر هواکش تویوتا
TYPE 
LEVEL 

SENSOR

ولودریل حفاري 
pit viper 

کنترلر شاول لیبهر 
9350

کاسه نمد چرخ 
تراك 325

سنسورموتور پینپیچ کاترپیالر 385
QSK45لیبهر

سنسور هواي 
TA400

 LEVELفیلتر روغن نیسان
SENSOR 

DIAPHRAG
M

ولودریل حفاري 
pit viper 

کنترل شاول لیبهر 
9350

بلبرینگ بزرگ 
چرخ تراك 325

برد الکتریکی لیبهر فک زبانه دارسیل کاترپیالر 385
QSK45
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الیسون

ماشین آالت 
باربر

لوله سر پوسته 
هواکش ارتیکو لیت

 LEVELفیلتر هواکش مزدا
SENSOR 
PROBE

ولودریل حفاري 
pit viper 

detector 
 پروکسی سوییچ

9350

کاپ چرخ 
جلو(درپوش) تراك 

325

کاسه نمد ساق 
سوپاپ کاترپیالر 

385

دینام لیبهر فنر
QSK45

ژنت هواکش ترکس 
40تن

فیلتر روغن 
مزدا2000

TEMPERAT
URE 

SENSOR 
EX 

CONVERTE
R

سیل کیت دریل 
pit viper حفاري

جعبه برق شاول 
لیبهر 9350

بلبرینگ کوچک 
چرخ تراك 325

سوپاپ دود 
کاترپیالر

بوش2.5×16×21×8
7.5 میلیمتر

تسمه دینام لیبهر 
QSK45

درب جاي فیلتر 
هواکش ترکس 

ta400

 PUMPفیلتر روغن مایلر
TEMPERAT

URE 
SENSOR

پمپ هیدرولیک 
دریل دریل حفاري 

pit viper 

هاب (توپی ) چرخ رله لیبهر 9350
جلو تراك 325

اینسرت، تایپ:H-سوپاپ هوا کاترپیالر
105K-PETOL

برد الکتریکی لیبهر 
QSK45

ضربه گیر کاور 
TA400 موتور

فیلتر گازوییل 
نمدي کاغذي بنز

TANK 
TEMPRATU

RE 
SENSOR

سیل کیت دریل 
pit viper حفاري

پلیت باکس 
الکتریکی لیبهر 

9350

پیچ گاردون تراك 
325

واشر زیرفنر سوپاپ 
کاترپیالر385

اینسرت 90× 
22میلیمتر

واشر پوسته فراویل

سیل کیت کمک 
TA400

فیلتر هوا اولیه 
ژنراتور ولوو

CABLE 
TRACE 

HEATING

رلیف ولو دریل 
pit viper حفاري

چهارشاخ گاردون کمپرسور
سر عقب تراك 35 

تن

خار سوپاپ 
کاترپیالر385

پمپ گازوئیل موتور خار اینسرت
QSK45لیبهر

جک باالبر کاپوت 
TA400

فیلتر روغن موتور 
کمپرسور

TURBINE 
FLOWMETE

R

رولیک دریل 
pit viper حفاري

HIGH 
PRESSURE 

SWITCH

سوئیچ گیربکس 
تراك 325

سیت سوپاپ دود 
کاترپیالر 385

اینسرت 
DMHدریل

اکچیویتور لیبهر 
QSK45

فیلتر بخارکش بامپر پلیت
P&H شاول

CONTROL 
VALVE ST  

ST

اکچیویتور دریل 
pit viper حفاري

DRAIN 
VALVE

شیرکنترل تراك 
785

سیت سوپاپ هوا 
385

اینسرت 
DMHدریل

سنسورموتور 
QSK45لیبهر

فیلتر گازوئیل بولت
لیفتراك 15 تن 
میتسوبیشی

CABLE 
RPM 

SENSOR

ولو دریل حفاري 
pit viper 

FILLER 
SIEVE 

EINFUELLSI
EB

فیلتر مغناطیسی 
گیربکس تراك 325

بوش میل سوپاپ 
کاترپیالر

 هیدرولیک(جک )
DMHسیلندردریل

کاسه نمد سر 
 qsk میلنگ موتور

45

 RPMفیلتر روغنپین رول
SENSOR

سیل کیت دریل 
pit viper حفاري

نگهدار پیچ شاسی 
شاول لیبهر 9350

بلبرینگ  شفت 
گیربکس تراك 325

گاید سوپاپ 
کاترپیالر 385

DMHبوش موتور لیبهر ولودریل
QSK 45

فیلترروغن دریل ترست واشر
تایتون

FLOW 
SENSOR

پیچ بزرگ شاسی 
شاول لیبهر 9350

کوپلینگ گیربکس 
تراك 325

هیدرولیک موتور سیل کاترپیالر 385
DMH دریل

پیچ اسبک شاول 
لیبهر

جنت باالي رادیاتور 
آب ترکس 60 تن

 FLOWفیلتر کمپرسور باد
CONVERTO

R

PRESSURE 
CONTROL 

VALVE

کیت  اب  بوش کاترپیالر385سیل
DMHبنددریل

اویل پمپ

رادیاتور هوا ترکس 
60 تن

فیلتر روغن پژو 
405

PRESSURE 
SENSOR

سیل کیت بلوك 
ولو لیبهر9350

بلبرینگ گیربکس 
تراك 325

پین بیل 385 کاتر 
پیالر

کیت  اب  
DMHبنددریل

شیم موتور لیبهر 
QSK45

رادیاتور آب ترکس 
60 تن

 HOSEفیلتر روغن آکسور
VINALY 5 
INCH(FT)

هیدرولیک 
سیلندر(جک) 
لیبهر 9350

پوسته فلنج 
گیربکس تراك 325

پین بیل 385 کاتر 
پیالر

قرقره شیار دار1×6 
اینچ

شیم موتور لیبهر 
QSK 45

کاپ بیرینگ 
کوچک چرخ عقب 

TR60

فیلتر گازوییل 
آکسور

CONTROL 
UNIT-

WATER 
SOFTENER

جک هیدرولیک 
شاول لیبهر 9350

لقمه اي شفت 
کوپلینگ گیربکس 

6-325

اورینگ بوش 
کاترپیالر 385

G-041581 سنسورموتور پین
QSK45لیبهر

کنس بیرینگ 
کوچک چرخ عقب 

TR60

فیلتر آبگیر کامل 
آکسور

ACTUATOR
-3WAY 
VALVE 
STST

دنده گیربکس بوش لیبهر 9350
تراك 325

اورینگ بوش 
کاترپیالر 385

سنسورموتور موتور
QSK45لیبهر

رادیاتور افتر کولر 
TR60ترکس

بخارکش پمپ باد 
آمیکو

JUNCTION 
BOX- 

MIXER 
MOTOR

بوشینگ لیبهر 
9350

فنر گیربکس تراك 
325

اورینگ بوش 
کاترپیالر 385

سنسورموتور کیت آب بند
QSK45لیبهر

رادیات آب 
TR60ترکس

فیلتر گازوئیل 
موتور جوش

FAN 
COVER-
MIXER 
MOTOR

بوشینگ لیبهر 
9350

پین گیربکس تراك 
325

یاتاقان ثابت 
کاترپیالر385

گاسکت واشر لیبهر کیت آب بند
QSK45
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 PRESSUREفیلتر روغن پیکانژنت ترکس 60تن
GAUGE-

DIAPH.ST.S
TDN32

HOSE واشر برنجی
گیربکس تراك 325

میلنگ کاترپیالر 
385

STARTER 
REPLACEM

ENT KIT 

سنسورموتور 
QSK45لیبهر

رینگ جک فرمان 
ترکس 60 تن

 ST. STفیلتر هواي پیکان
NIPPLE DN  

25 - 
PRESSURE 

GAUGE

شیلنگ لیبهر 
9350

هوزینگ گیربکس 
تراك 325

رله، 240 تا800 کاسه نمد کاترپیالر
DMH ولت دریل

سنسورموتور 
QSK45لیبهر

واشر مانیفولد 60 
تن

فیلتر هیدرولیک 
FM ولو

TEMPERAT
URE 

GAUGE- 
OXIDISER 

TANK

لوله روغن جک 
شاول لیبهر 9350

فنر گیربکس تراك 
325

بغل یاتاقانی 
کاترپیالر 385

کنترل ولو لیبهر فیوز
QSK45

سیل کیت ترکس 
60 تن

فیلتر هواي بیرونی 
FMولو

SAMPLING 
VALVE-

OXIDISER 
TANK

لوله روغن جک 
شاول لیبهر 9350

پین گیربکس تراك 
325

واشرقالپاق موتور 
کاترپیالر 385

سولنوئید لیبهر سنسور
QSK45

ولو رلیف ترکس 
60 تن

فیلتر هواکش 
کمپرسور

ST. ST 
NIPPLE DN  

15 - 
SAMPLING 

VALVE

شیلنگ لیبهر 
9350

دیسک کالچ 
گیربکس تراك 325

پین استیک بیل 
CAT 349 D

بوبین اصلی دریل 
DMH

اکچیویتور لیبهر 
QSK45

SEAL KIT.  BUTTRFLYفیلتر روغن لیفتراك 
VALVE-
FULE 
BLEND

فتنگی گریس 
لیبهر 9350

پیستون گیربکس 
تراك 325

کیت تعمیرات واشر کاترپیالر
استارت دریل 

DMH

اکچیویتور لیبهر 
QSK45

فیلتر هوا ثانویه ولو ترکس 60 تن
ژنراتور ولوو

TREADED 
ROD ST ST   

M16

شیلنگ شاول 
لیبهر 9350

هوزینگ گیربکس 
تراك 325

هوزینگ روغن سرد 
کن بیل 349 کاتر

بوبین 110 تا120 
ولت

سیل لیبهر 
QSK45

کنترل ولو کامل 
بادي ترکس 60 تن

فیلتر گازویئل 
لیفتراك

BOLTS&NU
TS M 16

HOSE هوزینگ گیربکس
325

شیر روغن سرد کن 
بیل 349 کاتر پیالر

GROUND 
RELAY

فیلتر مغناطیسی 
QSK45لیبهر

پمپ هیدرولیک 
ترکس 60 تن

فیلتر روغن دانگ 
فنگ

BOLTS&NU
TS M 12

بوش شاول لیبهر 
9350

درام گیربکس 
تراك 325

لوازم باکت بیل 
349 کاتر پیالر

پوسته کنترل ولو سوئیچ
QSK45لیبهر

بیرینگ مندل 
ترکس

فیلتر آبگیر 
FM  گازوییل ولو

CAMLOCK 
DN80 ST ST  -

HOSE 
ADAPTOR

بوش گیربکس بوش شاول لیبهر
تراك 325

راد جک بیل 
کاترپیالر 349

کنتاکتور دریل 
اینگرسولرند

زانویی  
QSK45لیبهر

اسپیسر چرخ جلو 
TR60

فیلتر آب رادیاتور 
FH

ELBOW 
DN80 ST ST  

بوش استیل شاول 
لیبهر 9350

سیل رینگ 
گیربکس تراك 325

گریس خور زنجیر 
سفت کن بیل349 

کاتر پیالر

TRANSFOR
MER

زانویی موتور 
QSK45لیبهر

کیت جک فرمان 
ترکس 60 تن

فیلتر گازوییل ولو 
FM

BAG 
CUTTER-

AN 
HOPPER

ادابتوروسط ناخن 
لیبهر9350

فنر موجی کوچک 
گیربکس تراك 325

 HEATERجنت کاتر پیالر
OVERLOAD 

اکچیویتور کنترل 
سوخت لیبهر 
QSK45

KIT.. -
SERVICE

فیلتر بخارکش 
مخازن روغن

- f214 یاتاقان
چهار پیچ کارخانه 

اموالیت

ادابتورراست ناخن 
لیبهر9350

جنت باالي رادیاتور پلیت تراك 325
موتور بیل کاترپیالر 

349D

اکچیویتور کنترل فیوز
سوخت لیبهر 
QSK45

پایه فیلتر بخارکش سیل کیت ترکس
مخازن روغن

RELAY 
SPDT 24 

VDC

ادابتورچپ ناخن 
لیبهر 9350

بلبرینگ گیربکس 
تراك 325

فیبر وفنر واترپمپ 
بیل کاترپیالر349

فیوز 5.2 کیلو ولت 
، 5000 آمپر دریل 

DMH

سنسورموتور 
QSK45لیبهر

ولو فرمان ترکس 
60 تن

فیلتر رفت 
هیدرولیک لیفتراك 

لیوگانگ

TOTALIZER 
DURANT

قفل کن ریشه 
ناخن شاول 

لیبهر(استوپر) 
9350

پین ملخی به پاکت کاور تراك 325
بیل کاتر پیالر 349

DMH سنسورموتور فیوز دریل
QSK45لیبهر

کیت آکاموالتور 
فرمان ترکس 60 تن

فیلتر برگشت 
هیدرولیک لیفتراك 

لیوگانگ

CONVERTE
R DC DC /

جک هیدرولیک 
شاول لیبهر 9350

سیل رینگ تراك 
325

پین ملخی بیل 
CAT 349 D

سنسورموتور دسته سوئیچ
QSK45لیبهر

پیستون آکاموالتور 
فرمان ترکس 60تن

فیلتر آبگیر  
لیفتراك لیوگانگ

RELAY 
SPDT 24 

VDC 30 AMP 

HOSE پیستون لوکاپ
گیربکس تراك 325

پین استیک به 
پاکت بیل 349 
کاتر پیالر

SWITCH سنسورموتور
QSK45لیبهر
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VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

پمپ فرمان ترکس 
60 تن

فیلترصافی شاول 
P&H

PLC 
MEMORY 
BACK UP  
BATTERY

شیلنگ لیبهر 
9350

پیستون لوکاپ 
تراك 325

چراغ 500 وات رینگ کاتر پیالر
DMH دریل

صفحه اکچیویتور 
QSK45 لیبهر

HOSE -
SILICONE

فیلتر اب بلدوزر 
درستا

PLC CPU  
226

شیلنگ لیبهر 
9350

پوسته لیبهر المپبلبرینگ کاترپیالردنده کریر گیربکس
QSK45

CLAMP-
SPRING 
LOADED

فیلتر سپراتور 
کمپرسور باد اطلس

RELAY DIN  
RAIL 

MOUNTED

لوله روغن جک 
شاول لیبهر 9350

خار گیربکس تراك 
325 کوماتسو

چراغ، اورینگ کاتر پیالر
 SRS400:تایپ
DMH دریل

سیم کشی لیبهر 
QSK45

جنت هواي ترکس 
60تن

FXفیلتر پمپ بادRELAY DIN  
RAIL 

MOUNTED 
DPDT 

صفحه زیر لوله 
روغن جک شاول 

لیبهر 9350

بلبرینگ داخل 
خورشیدي 

گیربکس تراك 325

ترانس تغذیه ولتاژ کاسه نمد کاتر پیالر
DMH دریل

سیم کشی لیبهر 
QSK45

رادیاتور ایرکولر 
ترکس 60 تن

فیلتر هواکش 
نیسان سایپا

SIEMENS 
TOUCH 
PANEL

بلبرینگ شفت پین لیبهر 9350
گیربکس تراك 325

سواش پلیت کاتر 
پیالر

المپ 120 ولت 
500 وات

سیم کشی لیبهر 
QSK45

جنت پایین 
رادیاتور ترکس 60 

تن

 SWITCHفیلتر هواکش نیسان
PRESSURE 

SIGMA

وسط ناخن راست 
لیبهر 9350

پیستون گیربکس 
تراك 325

مهتابی کامل پلیت کاتر پیالر
DMHدریل

سیم کشی لیبهر 
QSK45

رادیاتور کامل آب 
ترکس60تن

FUSEفیلتر هواکش کاپرا MIDI  
80 AMP 

وسط ناخن لیبهر 
9350

صفحه آهنی 
شاخدار گیربکس 

تراك 325

سنسور سرعت المپپلیت کاترپیالر
موتور 

QSK45لیبهر
 MOELLERفیلتر هوا کابین ولوهارنس ترکس

DISPLAY
وسط ناخن چپ 

لیبهر 9350
صفحه گرافیتی 

گیربکس تراك 325
یاتاقان متحرك چراغاورینگ کاتر پیالر

موتور لیبهر 
QSK45

 MOELLERپوسته فیلترکیت سنسور ترکس
MFD 

MODULE

پالونی بغل باکت 
لیبهر 9350

بلبرینگ دنده کالچ 
گیربکس تراك 325

پیستون سرو 
کاترپیالر

یاتاقان متحركکابل قطر 3 میلیمتر

دینام 70 آمپر 
ترکس

پیش سانتی فیوژ 
ترکس

TURCK 
FLOW 

MONITOR

گوه شاول لیبهر 
9350

قالب گیربکس 
تراك 325

شاتون موتور شاول گیره کابل M6×30بلبرینگ کاترپیالر
QSk45 لیبهر

کیت جک عقب 
ترکس 60 تن

فیلتر هواکش 
ایسوزو

TURCK 
SIGNAL 

PROCESSO
R

قفل کن پین ناخن 
لیبهر

اسلیو کوتاه شیر 
کنترل 785

بوش شاتونسوئیچ نوع کششیسیل کاتر پیالر

کمک عقب ترکس 
60 تن

فیلتر هیدرولیک 
فرمان بنز

NOSHOK 
PRESSURE 

XMTR

HOSE سلنوئید شیر
کنترل 785

شافت بیل  کاتر 
پیالر 385

SWITCHکیت پیستون

کیت جک جلو 
ترکس 60 تن

فیلتر هیدرولیک 
فرمان دانگ فنگ

KOBOLT 
TEMP 
XMTR

HOSE سلنوئید گیربکس
تراك 325

یاتاقان بیل 385 
کاتر پیالر

سوپاپ هواسوپاپ

فیبري کمک عقب 
ترکس 60 تن

فیلتر هواکش 
بزرگ دریل جان 

جین

PB 22MM 
INDICATOR

HOSE ولو شیر کنترل
تراك 325-6

اسواچ پلیت 
کاترپیالر

سوپاپ دودریگالتور

لنت ترمز ترکس 
60 تن

فیلتر هیدرولیک 
دریل تایتون

SWITCH 
GUARDMAS

TER

سیل کیت شاول 
لیبهر 9350

ولو شیر گیربکس 
تراك 325

الستیک ساق فیلتر غبار گیرکاسه نمد کاترپیالر
سوپاپ موتور 
QSK45

بلبرینگ(کان)چرخ 
عقب ترکس 60 تن

 SWITCHفیلتر هواکش ون
KEY 

GUARDMAS
TER

بوش شاول لیبهر 
9350

رینگ لوکاپ 
توربین تراك 325

سوئینگ کاتر پیالر 
349

الستیک ساق شیر  اندازه: 2 اینچ
سوپاپ موتور 

qsk45

بلبرینگ(کاپ)چرخ 
عقب ترکس 60 تن

فیلتر هواکش 
داخلی گریدر هپکو

SWITCH 
TOGGLE 
SEALED

SEAL KIT  بلبرینگ پمپ
توربین گیربکس 

تراك 325

گاید سوپاپشیر برقیاورینگ کاترپیالر

بوش تفلونی 
گیربکس

فیلتر گازوئیل 
تراکتور رومانی

SWITCH 
TOGGLE 

SEALED 3-
POS

EXPANDIN
G BUSH 

پره استاتور توربین 
325

لوازم جک باکت 
349CAT بیل

زمان سنج برقی 
متناوب

سیت سوپاپ هوا

پلوس چرخ عقب 
ترکس 60تن

فیلتر مخزن 
هیدرولیک ترکس 

حفاري

SWITCH 
TOGGLE 

SEALED DP  

SEAL KIT F  . 
PISTON

بوش پره استاتور 
گیربکس تراك 325

جک پاکت بیل 
349 کاتر پیالر

بلووراسی 
DMHدریل

سیت سوپاپ دود

بوش اي فرم 
TR60

فیلتر مخزن 
هیدرولیک ترکس 

حفاري

LEVEL 
CONTROL 

PRINCO

سیل کیت پیستون 
لیبهر 9350

لربرینگ گیربکس 
تراك 325

زنجیر بیل کاتر 
پیالر 349

هیدرولیک موتور 
DMH دریل

واشر سر سیلندر
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VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

LUBRICATOفیلتر کابین آکسورکاپ بیرینگ ترکس
R W BOWL /

SEAL KIT F  . 
PISTON

سیلند زنجیر سفت توربین تراك 325
کن بیل 349 کاتر 

پیالر

سوزن انژکتور شیلنگ
ترکس

FILTERفیلتر کابین آتکوکان بیرینگ ترکس AIR  سیل کیت لیبهر
9350

کاسه سنگ ( 
CASE )توربین  

تراك 325

رینگ سیلندر 
زنجیر سفت کن 
بیل 349 کاتر پیالر

شیلنگ 
Dاینگرسولرنددریل

MH

هولدر سوزن شاول 
لیبهر

بلبرینگ کامل لبه 
دار دیفرانسیل 
ترکس 60تن

 STRAINERفیلترروغن جرثقیل
LINE MINI 

SEAL KIT F  . 
PISTON 

ROD 
BEARING

بلبرینگ لوکاپ 
گیربکس تراك 325

رینگ سیلندر 
زنجیر سفت کن 
بیل 349 کاتر پیالر

پیچ هولدر سوزن فیلتر
شاول لیبهر

کرانویل پینیون 
ترکس 60 تن

 STRAINERفیلتر کمپرسور
LINE REG 

سیلندر جک لیبهر 
9350

رینگ توربین تراك 
325

سیل اورینگ زنجیر 
سفت کن بیل 
349کاتر پیالر

AUTO DRIN  
KIT

توربو شارژ موتور 
QSK45

بلبرینگ کامل 
بزرگ دیفرانسیل 
ترکس 60تن

 PUMPفیلترهیدرولیک بیل
GENERAL 
WM 2315CE 

SS 
TRIPLEX 
PLUNG

HOSE پیستون توربین
تراك 325

دنده گردان بیل 
کاترپیالر 349

توربوشارژکیت خروجی

کاسه نمد 
دیفرانسیل ترکس 

60 تن

 BURSTفیلترچکش بیل
DISC 100 

PSI

شیلنگ لیبهر 
9350

رینگ فنري توربین 
گیربکس

کیت اب بلبرینگ کاترپیالر
DMHبنددریل

واشر توربو شارژ

یوك ورودي 
دیفرانسیل ترکس 

60 تن

فیلتر هیدرولیک 
لیوگانگ

BURST 
DISC 200 

PSI

شیلنگ شاول 
لیبهر 9350

هوزینگ توربین 
تراك 325

سیل کروپ چرخ 
بیل کاترپیالر 349

رینگ بادامک 
DMHدریل

میل تایپیت شاول 
لیبهر

کاسه نمد چرخ 
جلو ترکس 60 تن

فیلتر هوا 
52*75*100

GASKET 
BURST 

DISC

SECONDAR
Y VALVE 

واشر لوکاپ (شیر 
کنترل) تراك 325

هیدرو موتور چرخ 
بیل کاترپیالر 349

واشر کارتلشافت

کان بیرینگ 
کوچک چرخ جلو 
ترکس 60 تن

فیلتر گازوئیل 
کاترپیالر

HOSE 
RYLFLEX 

1.5 INCH 

شیلنگ شاول 
لیبهر 9350

بلبرینگ پوسته 
PTOگیربکس325

واشر توربو شارژ 
کاترپیالر

میل تایپیت سوزن غبار گیر
شاول لیبهر

کاپ بیرینگ 
کوچک چرخ جلو 
ترکس 60 تن

فیلتر هواي 
لیفتراك هلی

HOSE 
RYLFLEX 

2.5 INCH 

شیلنگ لیبهر 
9350

دنده توربین تراك 
325 کوماتسو

سیم بکسل قطر 3 پیچ کاترپیالر
میلیمتر

شیلنگ موتور 
QSK45

ویرینگ چرخ تراك 
24R35 60 تن

فیلترایرکاندیشن 
بلدوزر 

375(مشترك)

HOSE 
VINYL 6 

INCH

شیلنگ لیبهر 
9350

بلبرینگ گیربکس 
325

صلیبی سوپاپ گیره کابل M-8پیچ کاترپیالر
QSK4موتورلیبهر

5
اورینگ چرخ تراك 

24R35  60تن
فیلتر روغن 

PC220-7بیل
PUMP 
VIKING

HOSE(یوك)گاردون  
کوماتسو 325

مانیفولد اگزوز 
تراك کاترپیالر

قرقره شیاردار 
قطر3 اینچ

واسطه هوا موتور 
QSK45 شاول

کاپ بیرینگ بزرگ 
چرخ جلو ترکس 

60 تن

فیلتر روغن 
لیفتراك 10 تن

STATOR 
ALLWEILLE

R 380.2

HOSE چهار شاخ گاردون
سر جلو تراك 325

فاصله جنت کاترپیالر
بند8×10×52 
میلیمتر

لوله هوا موتور 
QSK45 لیبهر

کان بیرینگ بزرگ 
چرخ جلو ترکس 

60 تن

فیلتر بخارکش لودر 
470

PUMP 
JOINTREPA
IR KIT  380.2

HOSE بوش پایه گیربکس
تراك 325

واشر مانیفولد هواقرقره شیاردار7 اینچجنت کاترپیالر

واشر تایر چرخ جلو 
60 تن

فیلتر کابین تراك 
785

PUMP 
BOWIE 2 

INCH

HOSE نگهدارنده رام
گیربکس تراك 325

شافت واتر پمپ 
بیل 349 کاتر پیالر

واشر مانیفولد هوافنر

رینگ تایر ترکس 
60 تن

فیلتر هواکش 
حفاري

VALVE 
FABCO 
RETURN

پیچ شاول لیبهر 
9350

دسته رام گیربکس 
تراك 325

هوزینگ باالي واتر 
پمپ بیل کاتر پیالر 

349

کابل 3.16×50 
میلیمتر

پوسته افتر 
QSK45 کولرلیبهر

گاردون عقب 
ترکس 60 تن

فیلتر هواکش 
کوچک دریل جان 

جین

VALVE 
FABCO 

DETENTED

چراغ کامل جلو 
شاول لیبهر 9350

کاسه نمد واتر پمپ گرمکن
کاتر پیالر

پوسته افتر سیلندر
QSK45 کولرلیبهر

پیچ گاردان جلو 
ترکس 60 تن

فیلترهیدرولیک 
لیفتراك

VALVE AIR  
ROSS 

NON-
RETURN 

VALVE

چراغ کامل تراك و 
بیل کوماتسو

بوش سیلندر موتور 
C15

نگهدارنده سیل شیلد
QSK45 لیبهر
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VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

چهارشاخ سر جلو 
ترکس 60 تن

 VALVEفیلتر هیدرولیک
WILLIAMS 

AIR 
PROTECTI

ON

درپوش شاول لیبهر 
9350

کیت واشر کاتر ساعت کار 325
c15 پیالر

افترکولر موتور فنر کامل
QSK45 لیبهر

گاردون جلو ترکس 
60 تن

فیلتر هواکش کامل 
بیل 220

VENT 3.5 IN  
BOLTED

واسطه زانو شاول 
لیبهر 9350

بوق دنده عقب 
دامپتراك 325

مانی فولد وسط 
C15 اگزوز دریل

واسطه آب موتور قرقره شیاردار
QSK45 لیبهر

اي سی یو ترکس 
60 تن

فیلتر هیدرولیک 
بلدوزر درستا 

TD40

VALVE 
BETTS 4 IN 

ولو شاول لیبهر 
9350

سنسور فشار روغن 
تراك 785

روغن سرد کن 
موتور کاتر پیالر

کابل 
غلطکی22×15 
میلیمتر

واتر پمپ افتر 
کولرموتور 

QSKV45شاول
یوك ته گیربکس 

TR60 ترکس
فیلتر داس کالکتور 

D65 دریل
BEARING 

FLANGE 1.5 
IN

وصل کننده شاول 
لیبهر 9350

مانیتور تراك 6-
325

کاسه نمد ته 
میلنگ کاترپیالر

پمپ ریپرکیت 
DMHدریل

واشر مانیفولداگزوز

یوك خروجی 
گیربکس ترکس 

60 تن

فیلترهواکش 
کمپرسور باد

BEARING 
FLANGE .75 

IN

PRESSURE 
CONTROL 

VALVE

مانیفولد اگزوز پمپبیرینگ کاترپیالرولوکمک گازي 325
QSK45لیبهر

یوك ورودي 
گیربکس ترکس 

60 تن

-A فیلتر هواکش
S-6909

CHAIN 80 
ROLLER 
RIVETED

شیر شاول لیبهر 
9350

سنسور فیلتر 
هیدرولیک تراك 

325

درپوش کاترپیالر 
777

انژکتوردریل 
اینگرسولرند 

DMH

مانیفولد اگزوز 
QSK45 لیبهر

رینگ ضربه گیر 
گیربکی ترکس 

TR60

فیلتر هیدرولیک 
لیفتراك

CHAIN 
MASTER 
LINK 80-1

المپ پروژکتوري 
شاول لیبهر 9350

سنسورسطح آب 
رادیاتور تراك 325

سیت سوپاپ هوا 
کاترپیالر

مانیفولد اگزوز سوخت پاش
QSK45لیبهر

یوك پی تی یو 
ترکس 60 تن

 CHAIN 100-1تست کیت روغن
ROLLER 
RIVETED

ELECTRO 
VALVE

رله تراك325 تن 6 
فیش(قهوه اي)

سیت سوپاپ دود 
کاتر پیالر

انژکتور دریل 
اینگرسولرند 

DMH

ترموستات

 PTO شافت
ترکس 60 تن

تست کیت آب 
رادیاتور

CHAIN 
MASTER 
LINK 100-1

FUEL 
HOSE ASSY 

دسته راهنما تراك 
325

گاید  موتور کاتر 
پیالر 3406

-L-DEC سوئیچ
79

اورینگ سوزن 
فارسونگا اسکانیا 
TA400 ترکس

پی تی یو موتور 
ترکس 60 تن

 COUPLINGفیلتر آبگیر گازوئیل
L095

FUEL 
HOSE ASSY 

درب رادیاتور تراك 
325

موتور کاتر پیالر 
3406ROCKE
R ARM AS  

سوئیچ 250 ولت، 
8 آمپر

واشر زیر قالپاق 
ترکس اسکانیا

ضربه گیر دسته 
موتور ترکس 60 تن

فیلتر سپرایتور 
لیفتراك

COUPLING 
LO95 X  .75 

BORE

FUEL 
HOSE ASSY 

درب رادیاتور تراك 
325

یاتاقان 25ثابت 
dmh3508 حفاري

واشر قالپاق موتور عمل کننده
ترکس اسکانیا

ضربه گیر دسته 
موتور ترکس 60 تن

فیلتر هیدرولیک 
بیل

COUPLING 
L095 X  1 
BORE

FUEL 
HOSE ASSY 

رادیاتور کامل تراك 
325

مهره  کاترپیالر 
777

نازل برنجی، اندازه: 
M21

واشر اسکانیا ترکس 
TA400

فلنج روي کوپلینگ 
موتور ترکس 60 تن

فیلترهواکش داخلی 
لیفتراك

COUPLING 
L095 X  16,5 

MM

FUEL 
HOSE ASSY 

جنت لوله باي پاس 
رادیاتور تراك -6

سوئیچ  کاترپیالر 
777

سینی آب بغل بست فوالدي
TA400 ترکس

تسمه موتور ترکس 
60 تن

فیلتر هیدرولیک 
دریل حفاري

COUPLING 
L110

-CX تسمه پروانه
56

جنت اب ورودي 
رادیاتور تراك 325

واشر قالپاق موتور 
بیل 349

در پوش خفه کن 
الستیکی

واشر اسکانیا ترکس 
TA400

فیلتر روغن خاور یوك دیفرانسیل
(موتور جوش)

COUPLING 
L110 X  1.125

بست اگزوز تراك هارنس لیبهر 9350
325

واشر اگزوز کاتر 
پیالر

واشر کارتل ترکس نازل
اسکانیا

فیلترگازوئیل کیت
جرثقیل نیسان

COUPLING 
L110 X  1.5

پرشورسوئیچ 
سیستم گریس 

لیبهر9350

عمل کننده برنجی RRECبست اگزوز 325
M-26

کیت تعمیرات 
اسکانیا 

TA400ترکس
VALVE 

ADJUST 
KITتنظیم سوزن

فیلتر روغن  
لیفتراك  کوماتسو

COUPLING 
L110 X  42MM

ترمینال فونیکس 
2و3و4 خانه شاول 

لیبهر

لوله خرطومی اگزوز 
تراك 325

بلبرینگ چرخ بیل 
349

واشر اسکانیا ترکس کارتریج
TA400

ROCKER 
LEVER 

ACTUATOR

فیلتر روغن موتور 
دریل

GEAR 
REDUCER 

DURST

ترمینال فونیکس 
9و12 خانه شاول 

لیبهر

زانویی افترکولر 
تراك 325

کنس بلبرینگ 
چرخ بیل کاترپیالر 

349

فیلتر آسیابی روغن نوارآب بند سربی
اسکانیا ترکس 

TA400

MAIN BRG  
CAP 

PULLER

فیلتر هواکش کامل 
A-9218-S

GEAR 
REDUCER 
DURST A 26

سوکت مادگی 50 
پین IDC لیبهر

جنت افترکولر 
تراك 325

چرخ ایدلر بیل 
349 کاتر پیالر

عمل کننده، سري 
16186

واشر اسکانیا ترکس 
TA400

ابزار رینگ پیستون 
ترکس

استکانی فیلتر بیل 
970لیوگانگ

DRIVESHAF
T PAD  
MOUNT

سلکتور 3 حالته 9 
کنتاکت شاول لیبهر

جنت زانویی هوا 
سوپر تراك 325

دیسک 2×39 بلبرینگ کاترپیالر
میلیمتر

پوسته اویل کولر 
موتور ترکس 

TA400



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

WATER 
TUBE 

DRIVER

فیلتر گیربکس لودر 
470

SPROCKET 
80B10

سلکتور 2 حالته16 
کنتاکت شاول لیبهر

جنت خمره اي 
هواکش 325

سنسور  هیدرولیک 
CAT349

واشر اسکانیا ترکس زنجیر
TA400

( 
بوشکش)یونیوسیلند

ر

فیلتر گیربکس 
WD950/2

SPROCKET 
100B12

سلکتور 3 حالته 
15 کنتاکت شاول 

لیبهر

خار یوك تراك 
325

شافت بیل 349 
کاتر پیالر

رگالتور کمپرسور 
DMH باد دریل

مانیفولد وسط 
اگزوز اسکانیا 

TA400 ترکس
TOOLفیلتر آبگیر گازوئیلSPROCKET 

80B20
کلید 12 پایه 

2حالته شاول لیبهر
درپوش تفلونی 

تراك 325
فن داسکالکتور سوئیچ کاترپیالر

DMH دریل
مانیفولد عقب 
اسکانیا ترکس 

TA400
پایه فیلتر  کیت ابزار ترکس

فیلتراسیون تصفیه 
روغن

GAUGE 
SIGHT 
TEMP

سیل کروپ شاول 
لیبهر 9350

یوك دمپر تراك 
325

هارنس کاتر پیالر 
349

درب بغل پمپ 
دستگاه حفاري 

DMH

رینگ ترکس 
TA400

 FILTERفیلتر مغناطیسیکارتریج
RETURN

شافت دمپر تراك سیل لیبهر 9350
6-325

کورکن کاترپیالر 
349

درب پمپ 
هیدرولیک دریل 
DMH حفاري

مانیفولد جلو اگزوز 
اسکانیا ترکس 

TA400
کانکتور هارنس 

ترکس
فیلتر روغن 
کمپرسور

FILTER 
ELEMENT 
RETURN

TORQUE 
WRENCH

صلیبی دمپر تراك 
6-325

تیغه برف پاك کن 
بیل کاترپیالر 349

مغزي فشار قوي 
کمپرسورباد دریل 

DMH

واشر مانیفولد اگزوز 
اسکانیا ترکس 

TA400
فیلتر بخارکش شیلنگ ترکس

دریل اطلس کپکو
VALVE 
RELIEF 

SUN

HIGH 
PRESSURE 

HOSE

سیل(کاسه نمد) 
دمپر تراك 325

واتر پمپ بیل 
کاترپیالر 349

سراهی فشار قوي 
کمپرسور باد دریل 

DMH

پیچ اگزوز اسکانیا 
TA400 ترکس

فیلتر روغن افترکولر
لیفتراك 15 تن

GAUGE 
2.5IN

JACKING 
TOOL

در پوش بیرینگ 
دمپر 325

پین استیک بیل 
CAT 349 D

سیل رینگ مغزي 
کمپرسور باد دریل 

DMH

واشر سوپرشارژ 
موتور اسکانیا 

TA400 ترکس
اورینگ دبل پمپ 

ترکس
FLOWMETEفیلترخشک کن ولو

R 60 GPH 
SEALING 

KIT F . 
CYLINDER

پوسته دمپر تراك 
325

بلبرینگ تراك 
کاترپیالر 777

جاي کوپلینگ 
DMH دریل

پیچ فلنج اسکانیا 
TA400 ترکس

FLOWMETEفیلتر تصفیه سوختالك رینگ ترکس
R 180 GPH 

CONVERSI
ON COLLAR 

ضربه گیر دمپر 
تراك 325

سیل کانکتور 
کاترپیالر 385

سیل کیت جک 
گردان دریل

توربو شارژ اسکانیا 
TA400 ترکس

فیلتر هیدرولیک سري  انژکتور
گریدر

VALVE 
FLOW 

DIVIDER

بوبین 110 ولت 
لیبهر

فلنج دمپر تراك 
325

کاپ سرسیلندر 
کاترپیالر

کیت تعمیرات 
استابلیزر دریل 

DMH

واشر مانیفولد هوا 
اسکانیا

فیلتر گازوئیل خارعینکی نمره 11
لیفتراك

CYLINDER 
HOSE 
REEL 
BOOM 

RING هوزینگ صلیبی
دمپر تراك 325

سیل زیرقالپاق 
کاترپیالر 385

استیشن راد دریل 
DMH حفاري

واشر مسی سوزن 
انژکتور اسکانیا 
ta400 ترکس

فیلترسطلی تانک پیچ پنکه ترکس
هیدرولیک دریل 
جان جین

CYLINDER 
BOOM

RING دسته موتورعقب
دامپتراك -6

اورینگ  پاورهد سیل کاترپیالر 385
DMH دریل

واشر پوسته 
ترموستات ترکس 

اسکانیا
فیلتر هیدرولیک شیشه باالبر

ایسوزو
PUMP 

PERMCO 
3700

RING واشر زیر دسته
موتور تراك 325

در پوش بیل 
کاترپیالر 390

واشر اسکانیا ترکس آمپرروغن 280یار
TA400

نگهدارنده درب  
باپیچ  ومهره

 WICHفیلتر آبگیر گازوئیل
PRESSURE 

SIGMA 
CONN

سیل کیت شاول 
لیبهر9350

دسته موتور جلو 
تراك 6-325

بردلیور شش سیم واشر کاترپیالر 385
DMH دریل

واتر پمپ ترکس 
 t400 کمرشکن

اسکانیا

11x3 فیلتر آبگیر گازوئیل پیچ درشت
دیل جان جین 

2000

MOTOR 
CHAR 

LYNN 0.79

سوئیچ شاول 
لیبهر9350

دسته موتور تراك 
325-5

سیل اورینگ 
کاترپیالر 385

بردلیور 2سیم 
DMH دریل

سیل واتر پمپ 
ta400 ترکس

پیچ ریز قالپاق 
ترکس

شیشه آبگیر فیلتر 
دریل جان جین

MOTOR 
CHAR 

LYNN 1.93

زنجیر شاول 
لیبهر9350

دسته موتور جلو 
325-5

SEAL O- -
RING

برد لیور پنج سیم 
(E0456) دستگاه 

حفاري

تسمه ترکس اسکانیا

پیچ دنده درشت 
خشکه

فیلترهواي 
موتورلیفتراك

MOTOR 
CHAR 

LYNN 14.9

چرخ تامبلر شاول 
لیبهر9350

سیل اورینگ افترکولر تراك 325
کاترپیالر 385

برد لیور پنج سیم 
(E0452) دستگاه 

حفاري

تسمه سفت کن 
ترکس اسکانیا

فیلتر مغناطیسی پیچ ایرفرم ترکس
توري بلدوزر 375

MOTOR 
CHAR 

LYNN 2.2

اورینگ شاول شاول 
لیبهر9350

کیت پمپ باد 
تراك 325

سیل اورینگ 
کاترپیالر 385

برد لیور پنج سیم 
(E0456) با دسته 
لیور دستگاه حفاري

پولی شیار دار 
تسمه پروانه ترکس 

اسکانیا

فیلتر برگشتی تانک پیچ درشت 3*5/8
هیدرولیک

MOTOR 
CHAR 

LYNN 17.9

اورینگ شاول لیبهر 
9350

فنر پمپ باد تراك 
325

واشر فلزي 
کاترپیالر 777

پیچ گیربکس 
65×25

پولی هرزگرد تسمه 
پروانه ترکس اسکانیا



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

رولربیرینگ فرمان 
ترکس

فیلتر گازوئیل 
بلدوزردرستا

MOTOR 
CHAR 

LYNN 17.9-
130

اسپول شاول لیبهر 
9350

پیچ گیربکس سیل کاترپیالر 385سرسیلندر پمپ آب
پاورهد

پمپ سه گوش 
ta400 ترکس

ساچمه چهارشاخ 
گاردون ترکس

فیلتر گازوییل لودر 
لیوگان

MOTOR 
CHAR 

LYNN 11.9 
SS

سیل رینگ شاول 
لیبهر 9350

سر سیلندر  پمپ 
باد تراك 325

درب موتور 
کاترپیالر 385

کلمپ  پالستیکی 
DMH دریل

سوزن انژکتور 
اسکانیا ترکس 

TA400

روکش صندلی و 
کفپوش ترکس

فیلتر سپراتور 
کمپرسور دریل 

DM45

MOTOR 
CHAR 
LYNN 

SENSOR 
CIRC

اورینگ شاول لیبهر 
9350

رینگ پمپ باد 
تراك 325-5

اورینگ درب موتور 
کاترپیالر 385

سوپاپ سیلندر 
نیتروژن زنجیر 
سفتکن دریل 

DMH

پیچ فشار شکن 
ترکس اسکانیا

بالشتک دینام 
ترکس

 MOTORفیلترروغن پیکاپ
CHAR 

LYNN 14.9 
SS

اورینگ شاول لیبهر 
9350

لوله  پمپ باد تراك 
325

FASTENER 
AS

سوزن انژکتور 
کاترپیالر

کلمپ ترکس 
TA400

لوله خم زیر 
افترکولرترکس

 VALVEفیلتر روغن جایگاه
CHECK .25

رله موتور شاول 
لیبهر 9350

سوپاپ تخلیه فشار 
باد بغل پمپ باد 

تراك 325

سیل بوش 
کاترپیالر 385

نوار الستیکی دور 
درب دریل 
اینگرسولرند

حصیري اگزوز 
TA400

فیلترمغناطیسی  لوله آب ترکس
شاول لیبهر 994

VALVE 
CHECK .25 

AL

کیت تعمیرات 
شاول لیبهر 9350

لوله روغن پمپ باد 
تراك325

بوش سیلندر 
کاترپیالر 385

نعلبکی گاردون 
دستگاه حفاري 

DMH

سیل رینگ ترکس 
TA400

فشار شکن ولو 
بادي ترکس

فیلتربخارکش 
لیفتراك

VALVE 
CHECK .5 AL 

کیت تعمیرات  
شاول لیبهر9350

دنده واسطه پمپ 
باد تراك 325

بوبین 110 ولت واشر کاترپیالر 385
DMH دریل

کلمپ 
TA400ترکس

بوش برنجی ترکس 
100 تن

فیلتر روغن 
کمپرسور

VALVE 
CHECK .25 

MNPT

SHUTTLE 
VALVE

واشر فشاري واسطه 
پمپ باد 325

بوق برق و باد دریل واشر کاترپیالر 385
DMH

بست حلزونی 
توربوشارژ اسکانیا

واشر الستیکی  
چراغ  ترکس

فیلترروغن ماشین 
سرویس

VALVE 
COMPACT 

12 V 

PRESSURE 
FILTER

هوزینگ واسطه 
پمپ باد

سیل اورینگ 
کاترپیالر385

اورینگ سوزن 
کاترپیالر

یاتاقان ثابت موتور 
stdکامینز

مونیتور نشان دنده 
عقب ترکس

فیلتر نمدي بلدوزر 
درستا

VALVE 
COMPACT 

24 V 

PRESSURE  
SWITCH 

پوسته پمپ باد 
هوزینگ 325

درپوش 
کاترپیالر385

کیت لوازم پمپ  
DMH-P7 دریل

ترموستات روغن 
QSX15 موتور

اورینگ المنت 
روغن سردکن 

ترکس

فیلترکابین 
بلدوزر375(مشترك

(

VALVE 
HYD 

SWING 
LIMIT

SAFETY 
VALVE

پمپ باد کامل 
تراك 325

سیل اورینگ 
کاترپیالر 385

پلیت پایین پمپ  
P7-DMH

شاتون  بیل 970 
لیوگانگ

المنت روغن سرد 
کن موتور ترکس

فیلتر بخارکش 
HD325/6 تراك

VALVE 
SOLENOID 

COIL

AIR 
CLEANER

سیم کشی کامل 
پائین موتور 325

کالهک سوزن 
کاترپیالر385

-P7 پلیت باال پمپ
DMH

یاتاقان متحرك 
موتور کامینز

پیستون پمپ 
فرمان ترکس

فیلتر کابین بلدوزر 
375

VALVE V 20 
HANDLE 

KIT

THERMOST
AT

سیم کشی روي 
موتورتراك 325

فیبر و فنر پمپ سیل کاترپیالر 385
dmh مادر

یاتاقان متحرك 
STD بیل 970 

لیوگانگ

شیر کنترل پمپ 
فرمان ترکس

فیلتر صافی 
هیدرولیک

VALVE 
FLOW DIV  

ADJ

AIR 
CLEANER

لوله برگشت 
فیلترآب تراك325

 (مربوط به  دریل  )در پوش
DMH تریستور

الستیک ساق 
سوپاپ بیل 

لیوگانگ 970
المنت روغن سرد 
کن ترکس

 VALVEممبراین 100
FLOW 

CONTROL 
0-17.2

LOW-
PRESSURE 
INDICATION

پولی تسمه سفت 
کن تراك 325

لوازم جک زنجیر در پوش
سفت کن دریل 
اینگر سورلند

سوپاپ دود بیل 
970 لیوگانگ

فشار شکن اویل 
پمپ موتور ترکس

فیلتر صافی تانک 
هیدرولیک بیل  7-

400

PRESSURE 
REGULATO

R CAT 

O RING- تسمه سفت کن
تراك325

PLUG 
کاترپیالر385

سیل کیت جک 
DMH تراز دریل

تسمه سفت کن 
KT19 دریل

واسطه(تبدیل)سر 
پمپ فرمان ترکس

 VALVEجافیلترهواي  بلدوزر
RELIEF 
CIRCLE

SEAL KIT  
HYDRAULIC 

PUMP 

سیل اورینگ هوزینگ 325
کاترپیالر 385

FRONT 
BEARING 
HOUSING

قرقره شیاردار 
اسکانیا 

TA400ترکس
گردگیراستارت  

ترکس
فیلتر هیدرولیک 
D65 فرمان دریل

VALVE V 20 
MAIN 

RELIEF

MAIN 
ELEMENT

پولی هرزگرد پروانه 
تراك 325

سرسیلندر 
کاترپیالر 385

فشار سنج دریل 
اینگرسولرند

سنسور سرعت 
ترکس 60 تن
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VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

برد کلید صندلی 
ترکس

فیلتر هیدرولیک 
بیل 400

VALVE S 12 
SELECTOR

THERMOST
AT

پروانه موتور تراك 
325-6

پلیت پمپ 
کاترپیالر 385

آب بند راد دریل 
اینگرسوارند

پمپ ترکس 60 تن

کاسه نمد 
دیفرانسیل ترکس

فیلترهیدرولیک 
بیل 600

VALVE AIR  
AODV

LIMIT 
SENSOR

لوله برگشتی 
ترموستات به 
رادیاتور 325

فنر سوپاپ 
کاترپیالر 385

میل تایپیت 
کاترپیالر

بوش سینی جلو 
NT موتور

کلید سیستم  
گریس ترکس

جا فیلتر هواکش 
لیفتراك

CASTER 
REAR 

HOSE REEL 

POWER- 
SUPPLY 

UNIT

کنترولر (اي سی 
یو)تراك 325

فنرسوپاپ کاترپیالر 
385

کنتاکتور دریل 
اینگرسولرند

اویل پمپ موتور 
KT19

کله استارت 
ترکس(کلگی)

PLUMBQUIفیلتر بخارکش
CK RUBBER 

CONTACTO
R

کالهک اگزوز کوتاه لوله برگشت
کاترپیالر 385

 .SER. NOموتور
89K22-3413

درب روغن موتور 
KT19 کمنز

فنرجاذغالی استارت 
ترکس

فیلترترمز آرتی 
کولیت

GASKET 
TTMA 4 IN 

CONTACTO
R

لوله گازوئیل تراك 
325

واشر 
سرسیلندرکاترپیالر

385

اورینگ بزرگ  
سلونوئید ولو دریل 

DMH

پولی واتر پمپ 
KT19 موتور

فیلتر ترکس 100 
تن

 FITTINGفیلتر ترمز ترکس
TUBE JACO  

.375

CONTACTO
R

لوله گازوئیل تراك 
325

سوپاپ هوا 
کاترپیالر 385

اورینگ  کوچک  
سلونوئید ولو دریل 

DMH

پولی دینام موتور 
KT19

شیلنگ ترکس 
100 تن

فیلترخاکش دریل 
تایتون

FITTING 
TUBE 90 

JACO

CONTACTO
R

غلطک تایپیت 
پمپ گازوئیل تراك 

325

 REARشافت کاترپیالر385
BEARING 
HOUSING

زانوئی سوپاپ دار 
پمپ گازوئیل ترکس

لوله اب بغل موتور  
TR60

CLAMPفیلتر هوا اتاق I -
LINE SS 

CONTACTO
R

لوله فیلترروغن 
تراك325

 ROTORسیل کاترپیالر385
HOUSING

کیت واشر قسمت 
KT19 باال موتور

لوله توربو شارژ 
ترکس

پوسته هواکش 
کمپرسور

BEARING 
SHAFT 

AUGERS

RELAY لوله فیلتر به
سیلندر تراك 325

هوزینگ کاترپیالر 
385

اسبک انگشتی 
DMH دریل

کیت واشر قسمت 
KT19 پایین موتور

سوئیچ ترکس 100 
تن

فیلتر سوخت 
گازوئیل

SHAFT 
SEAL 

HOUSING

AUTOMATI
C CIRCUIT  
BREAKER

یاتاقان متحرك 
025-325

بیرینگ 
کاترپیالر385

تبدیلی هزار خاري 
پمپ کاتریجی  
DMH دریل

بوش سیلندر 
KT19

فیلتر گازوئیل ولو ترکس 100تن
پارچه اي

GASKET 
SHAFT 
SEAL

POWER 
SWITCH

گیج روغن 
تراك325

لوله اگزوز حصیري واشر کاترپیالر385
DMH دریل

باند دور بوش 
KT19 سیلندر

سوکت 16 فیش 
سیم کشی 

گیربکس ترکس

فیلتر سیمی لودر 
میشیگان

DRIVE 
COUPLING 

L110

SWITCH325 پیستون موتور کاسه نمد لیور دریلرینگ کاترپیالر385لوله جلو موتور
KT19

سر و ته دینام 
NHL ترکس سبز

 SCREWفیلتراولیه سوخت
MACHINE 
SL ROUND 

MOTOR 
PROTECTIV

E 
SWITCHES

رینگ موتور KT19پیچ اسپراکت دریلرینگ کاترپیالر385بخارکش

دیود سه سر دینام 
ترکس

DRIVESHAFفیلترثانویه سوخت
T 

ASSEMBLY

SAFETY 
CUT OUT-

واسطه اگزوز تراك 
325

قفل ولوال درب دنده کاترپیالر 385
دریل

KT19 یاتاقان ثابت

رولربیرینگ پوسته 
دینام ترکس

 FLANGEپیش فیلترذره گیر
BOLTING 

RING

PROTECTI
ON SWITCH 

حلزونی سوپر تراك 
325

BITپیچ کاترپیالر 385 BH 80J یاتاقان متحرك
KT19

پوسته استیل 3 ذغال  دینام  ترکس
میکرون به 

تجهیزات تصفیه 
گازوئیل

GASKET 
TEFLON 
UNIBORE

FAULT 
CURRENT 

RELAY

لوله برگشت روغن 
سوپر تراك

فیوز 5 امپر دریل واشر کاترپیالر 385
اینگرسولرند 

DMH

بوش میل سوپاپ 
KT19

دیود دینام ترکس 
NHL سبز

فیلتر گیربکس 
لیفتراك لیوگانگ

COUPLING 
L110*42MM

CONTACTO
R

لوله سوپر تراك 6-
325

دنده کاترپیالر 
3408

میکروسوئیچ دریل 
DMH

KT19 بوش شاتون

فیلتر آبگیر خازن  دینام  ترکس
لیفتراك لیوگانگ

STATIC 
MIXER 

DOUBEL

TEMPERAT
URE 

CONTROLL
ER

توربو شارژ تراك 
325

بوش میل سوپاپ 
c15 کاتر پیالر

ترانسفورمر 10 
کیلو ولت

KT19 سوپاپ دود

جا ذغالی دینام 
ترکس

فیلتر روغن 
لیفتراك لیوگانگ

STATIC 
MIXER 
SINGLE

SPARE 
PARTS KIT 

چدنی اگزوز وسط 
دامپتراك 325

سوپاپ هوا KT19بیرینگمهره کاترپیالر 385
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VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

پیچ  مربوط به  
استارت  ترکس

فیلتر گازوئیل 
لیفتراك لیوگانگ

PRESSURE 
SENSOR

REDUCING 
ADAPTOR

لوله زانوئی سوپر به 
اینتر 325

گاید سوپاپ KT19شافتواشر کاترپیالر 385

پیچ  مربوط به  
استارت  ترکس

فیلتر'گیربکس  
CAT

HOSE 
VINYL 5 

INCH

QUICK 
COUPLING

واشر دسته موتور 
بیل800

دنده هاي سینی 
جلو

بغل یاتاقانی KT19کیت آب بند

فیلتر روغن دیودشانه اي ترکس
کمپرسور

HYDROLIC 
MOTORE 

PRESSURE 
GAUGE

آدابتور کامل ترموستات
کاترپیالر 385

توربو شارژ KT19فنر

لوله رادیاتور اینتر 
TR60کولر موتور

فیلترروغن 
کاترپیالر 777

HYDROLIC 
MOTORE 

CHAIN 
DRIVEN

PRESSURE 
GAUGE

سرویس کیت باکت 
بیل 800

کاسه نمد ته رله زمانیپین کاترپیالر 385
KT19 میلنگ

فیلتر هیدرولیک آرمیچر دینام ترکس
تراك اصلی

Main 
hydraulic 

pump

PULLER کاسه نمد کوزه
گردان بیل 800

سیل اورینگ 
کاترپیالر 385

اورینگ فالیویل گرم کن
KT19

جاذغالی دینام 
NHL ترکس سبز

فیلتر آب دریل 
جان جین 2000

Hydraulic 
motor-

water gassin/
g fuel pumps/  

HOSE ASSY  پین (140) استیک
بیل 800

توربوشارژ موتور بوبینپیچ کاترپیالر 385
KTTA38

افتامات دینام 
NHL ترکس سبز

فیلتر هواکش 
بلدوزر درستا

Hydraulic 
motor hose-  

reel

EXPANDIN
G VALVE  

کیت پمپ 
هیدرولیک بیل 

PC800

آدابتورکامل 
کاترپیالر 385

SHAFT دنده سینی جلو
KT19 موتور

ارمیچر دینام 
NHL ترکس سبز

فیلتر هواکش 
لیفتراك لیوگانگ

planetary 
gear hose-  

reel

PRESSURE 
GAUGE

دنده ایدلر کاترپیالر رلیف ولو بیل 800
385

سوپاپ صافی دار 
برنجی

بوش میل سوپاپ 
NTموتور

شافت  و دنده پمپ 
باالبر ترکس

فیلتر هواکش 
بلدوزر درستا

Hydraulic 
motor seal-  

kit

PRESSURE 
GAUGE

پیچ سوراخ دار 
(orifice ) پمپ 
هیدرولیک مادر 

800

نگهدارنده دنده 
کاترپیالر 385

شیلنگ روغن باالي 
تاور

المنت روغن 
KT19سردکن

فیلتر کولر دریل بوبین ترمز ترکس
106

proportional 
directional 
spool valve -

set

PRESSURE 
GAUGE

ولورلیف شیرکنترل 
بیل

VALVEپیچ کاترپیالر385 BY  
PASS

KT19 اویل پمپ

المپ چراغ جلو 
ترکس 100 تن

درب پوسته 
هواکش کاترپیالر

Adjustable 
right angle  
valve 3/8"

PRESSURE 
GAUGE 

CONNECTI
ON

کیت باکت خالی 
PC800 کن

کارتل کوچک رله هیترواشرکاترپیالر 385
KT19

چراغ کامل جلو 
ترکس

فیلتر برگشت 
گازوئیل لیفتراك 

لیوگانگ

Cooler with  
hydraulic 

motor

HOSE ASSY  لوله جک باکت بیل
800

سیل اورینگ 
کاترپبالر 385

کاسه 
نمد90×63×12 

میلیمتر

دنده سینی جلو 
KT19 موتور

فیلترروغن بیل هارنس ترکس
کاترپیالر

Pressure 
filter

HOSE ASSY  لوله جک باکت بیل
8000

بیرینگ بوشینگ 
کاترپیالر 385

فک زیرین آچار 
فورك

بوش پیستون 
NT موتور

 Pressureفیلتر روغن ایسوزوهارنس ترکس
filter- 

cartridge

VACUUM  
CONTROL 

VALVE

کیت آرم استیک 
PC800

چسب واشر 
کاترپیالر

بوش شاتون موتور موتور
NT

فیلتر هواکش هارنس ترکس
بیرونی بیل 200

Drain filter - 
cartridge

FITTING کیت جک بوم بیل
800

دستگاه پاك کننده واشر سینی جلو بیل
مقدماتی

توربو شارژ موتور 
NT

بوش میل تعادل 
دیفرانسیل ترکس 

100 تن

فیلتر گیربکس 
کاترپیالر

Product 
pump - 
repair kit 

پوسته سیلندرپمپ سوئیچ لیبهر 9350
حرکت 325

شافت واشر کاترپیالر385
مشعل13×33×76 

میلیمتر

جاترموستاتی موتور 
NT

اورینگ سیل کروپ 
کوچک چرخ ترکس

فیلتر ثانویه هوا 
ویلدوزر

Product 
pump - 
stator

پرشور سوئیچ شاول 
لیبهر 9350

پوسته پمپ 
هیدرولیک

اسبک سرسیلندر 
موتور کاترپیالر

شاتون موتور NTشیر ترموایکس

NHLواشر پشت 
 توربین  گیربکس

ترکس

فیلتر هواك داخلی 
گریدر

Emulsion 
pump

پرشور سوئیچ شاول 
لیبهر9350

پیچ سروو ولو بیل 800
(BOLT)کاترپیالر

بغل یاتاقانی موتور کاست
NT

فیلتر هواکش ثانویه تسمه موتور ترکس
غلطک

Gassing 
pump - 
repair kit 

سوپاپ کنترل ولو 
لیبهر 9350

واشرکارتل روغن سروو ولو بیل 800
کاترپیالر 385

کیت بوش موتور ترمینال
NT

کیت تعمیرات 
کمک ترکس

فیلتر هواکش ثانویه 
کابین شاول لیبهر

Water pump  پیچ پایه رولیک
شاول لیبهر 994

سوکت نشانگر ولو بیل 800
مخزن گازوئیل 
کاترپیالر385

کیت پیستون کیت آب بند
NT موتور
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گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

سیل کیت جک 
جلو ترکس

شیشه آبگیر بلدوزر 
155

Fuel pump  جک زنجیر سفتکن
  شاول لیبهر 994

 CO+NC شیر
بیل 800

سیل اورینگ 
کاترپیالر385

کیت باال موتور NTشیر انتقال سه راهی

جنت خمره اي 
هواکش ترکس 
100تن

پوسته کامل فیلتر 
هوا افقی آرتیکولیت

Manholeسیلندرزنجیرسفتکن
  شاول لیبهر 994

سروو ولو عقب بیل 
800

آدابتور بیل 
کاترپیالر 390

کیت پایین موتور مدار چاپی الکترونی
NT

جنت خمره اي 
هواکش ترکس 
100تن

فیلتر هواکش لودر 
لیوگان

Hose 
royalflex 1.5 
inch x  120 ft 

کفشک زنجیر  
شاول لیبهر 994

 CO+NC شیر
بیل 800

درپوش کاترپیالر 
385

فیلتر خشک کن 
4EK-16:تایپ،

یاتاقان ثابت موتور 
NT

ISOLATION 
MOUNT

-Flowmeterفیلتر روغن لیفتراك
gassing

لینک زنجیر  شاول 
لیبهر 994

اورینگ پمپ 
هیدرولیک بیل 

800

آدابتور 
کاترپیالر385

یاتاقان متحرك کیت آب بند سوپاپ
NT موتور

سیل کیت کارتریج 
3.5 بار

فیلترهواکش داخلی 
لودر 120

Flowmeter-
water

مسترپین زنجیر  
شاول لیبهر 994

سیل اورینگ سروو ولو بیل 800
کاترپیالر 385

-S24 کارتریج
T6CC 10738-0

دنده سر میلنگ 
KT19

کیت شاتل ولو موتو 
بلوك ترکس

فیلتر هواکش لودر 
W90

Manometer-
gassing fuel/ /

emulsion

واشر لینک زنجیر  
شاول لیبهر 994

سروو ولو جلو بیل 
800

فیوزشیشه واشر کاترپیالر 385
اي32×6.5 میلیمتر

NT واترپمپ موتور

سیل کیت ولو 
اکوموالتور

فیلتر هواي اولیه و 
ثانویه

Manometer-
product

دنده اسپراکت 
شاول لیبهر 944

سیلندر انگشتی 
پمپ بیل 800

پوسته روغن 
کاترپیالر 385

واشر موتور NTفاصله بند

قفل درب سمت 
راست ترکس

فیلترهواکش 
بیرونی لودر120

Manometer-
water

ترمز پروپل شاول 
لیبهر

فاینال درایو بیل 
pc 800

پیچ مقسم روغن 
کاترپیالر 385

میل سوپاپ موتور بوبین اواپراتور
NT

قفل درب سمت 
چپ ترکس

فیلتر کابین کامیون 
ASTRA

Manometer-
hydraulic

درپوش  شاول 
لیبهر 994

سوئینگ بیل 800 
کوماتسو

یاتاقان متحرك 
کاترپیالر 385

خارسوپاپ موتور سوئیچ 220 ولت
NT

Burstفیلتر هواکش داخلیپینیون  ترکس disc -
100 psi  - 1.5

سیل رینگ  شاول 
لیبهر 994

بوش لبه دار باکت 
بیل 800

پولی دینام 
کاترپیالر 385

بیرینگ 
3.5×25×41.5 م م

واسطه برگردان 
NTگازوئیل موتور

شافت پی تی یو 
ترکس

فیلتر هواکش 
داخلی بلدوزر 355

Burst disc -
200 psi  - 1.5

اورینگ  شاول 
لیبهر 994

پین 130 استیک 
PC800 بیل

پولی جلو موتور 
زیردینام کاترپیالر 

385

سوئیچ انتخاب 
کننده

پیچ برگردان 
NT گازوئیل موتور

پی تی یو کامل 
ترکس

فیلترهواکش اولیه 
بلدوزر

pressure 
sensor-

water gassin/
g fuel hydrau/ /

lic oil 

کاسه نمد روتاري 
شاول لیبهر 994

پین 115 ملخی 
PC800 بیل

پولی جلو موتور 
کاترپیالر 385

واشر3×26×42 
میلیمتر

کیت روغن سردکن 
NT موتور

فیلتر بخارکش( محافط کابین ترکس
بردر) یوکلید

Temperature 
sensor -

product hydr/
aulic oil 

اورینگ  شاول 
لیبهر 994

پین (115) ملخی 
بیل 800

تسمه سفتکن 
کاترپیالر 385

ترانسفورمر 350 
KVA

اویل پمپ موتور 
NT

فیلتر هواي ثانویه هارنس ترکس
کمپرسور اطلس 

کپکو

Level 
sensor- 
product 

hopper water/  
tank 

اورینگ  شاول 
لیبهر 994

پین ملخی بیل 
800

پمپ گازوئیل موتور سوئیچسیل اورینگ
NT

فیلتر هواکش ولو هارنس ترکس
N10

Flow sensor  اورینگ  شاول
لیبهر 994

لینک بازویی ملخی 
سمت راست بیل 

800

سوزن انژکتور دستگاه کنترلباتون اسبک
NT موتور

 Speedپوسته فیلتر هواکشهارنس ترکس
sensor-

augers pump/
s

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

پیچ مانیفولد اگزوز کیت آب بندپیچ تنظیمبازوي بیل 800
KT19 موتور

فیلتر هواکش هارنس ترکس
داخلی بیل 200

Graphical 
terminal

رینگ فشاري شاول 
لیبهر9350

اسبک بیل کاتر بوش جک بیل 800
پیالر 390

فیبروفنر واتر پمپ ترموستات
KT19

موتور شیشه باالبر 
ترکس

7فیلترکابین pin male   
connector

سیل کیت  شاول 
لیبهر 994

ملخی کامل بیل 
800

ترموستات 35-15 پیچ تنظیم
درجه

بلبرینگ واتر پمپ 
KT19

بازوي شیشه باالبر 
ترکس

فیلتر سرو ترکس 
کمرشکن

12 pin  
connection 

kit

سرویس کیت 
شاول لیبهر

کاسه نمد واتر پمپ فیلتر هواباتونجک باکت بیل 800
KT19

ELECTRIC 
CONTOROL 

PUMP 

فیلتر هیدرولیک 
تراك 60 تنی

Flow sensor - 
converter 

فیلتر روغن شاول 
لیبهر

گردگیر (130) بیل 
800

اسبک بیل کاتر 
پیالر390

شافت واتر پمپ اورینگ
KT19
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VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

فیلتر روغن کنترل پنل ترکس
هیدرولیک

Level 
sensor- 

converter

اورینگ شاول 
لیبهر994

بوش سر 
دکل(استیک) بیل 

800

پراکسیمیتی سیل اورینگ
سوئیچ 220 ولت

آب پخش کن واتر 
KT19 پمپ

رادیاتور بخاري 
ترکس

فیلتر هیدرولیک 
لیفتراك

Electrical 
connection 

kit

کاور ولو شاول 
لیبهر 994

جک استیک بیل 
800 کوماتسو

شیر اطمینانL-پیچ کاترپیالر 385
F8-25SV-11

شافت واسطه هزار 
KT19 خواري

فن کامل بخاري 
ترکس

فیلتر سروشاول 
لیبهر

Matting 
connector

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

جک استیک 
بیل800

سیل اورینگ 
کاترپیالر 385

شاتون موتور واشر آب بند
KT19

فیلتر روعن چراغ کابین ترکس
کمپرسور

Joystick  واسطه شیلنگ
شاول لیبهر 994

پین استیک بیل 
800

اورینگ بیل 385 
کاتر پیالر

خاموش کن پمپ سیلندر
گازوئیل موتور 

KT19
فیلتر  گیربکس دریچه کولر ترکس

کاترپیالر
Flowmeter-

fuel
شیلنگ هوا  شاول 

لیبهر 994
پین استیک بیل 

1100
شیلنگ کاترپیالر 

385
رادیاتور روغن سرد پمپ،110 ولت

KT19 کن موتور

بازوي برف پاك 
کن ترکس

فیلتر هیدرولیک 
تراك کاترپیالر

TOTALIZER 
DURANT

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

پین صلیبی بیل 
800

پولک کاترپیالر 
385

میل لنگ موتور استارتر موتور 2 پل
KT19

موتور برف پاك کن 
ترکس

CONVERTEفیلترهیدرولیک
R DC DC /

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

بوش مابین دو دکل 
بیل 800

سیم بکسل قطر 7 لوله کاترپیالر385
میلیمتر

کاسه نمد سر 
میلنگ موتور 

KT19
CAN BUS  

INTERFASE
 RELAYفیلتر هیدرولیک

SPDT 24 
VDC 30AMP

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

دنده اسپراکت بیل 
800

سیل اورینگ 
کاترپیالر 385

کلید قطع کننده 
جریان

لوازم کامل واتر 
KT19 پمپ موتور

چراغ راهنما کامل 
ترکس

فیلتر هیدرولیک 
دریل

MOELLER 
MFD 

MODULE

رادیاتور شاول 994 
کد (209)

کلمپ کاترپیالر مهره چرخ بیل 800
385

کلید قطع کننده 
جریان

واتر پمپ موتور 
KT19

ترمینال گریس 
ترکس صد تنی

فیلتر هیدرولیک 
یوکلید

SWITCH 
KEY 

GURDMAST
ER

ولو آب  شاول 
لیبهر 994

LOCKبوش چرخ بیل 800 AS واسطه(شافت)واتر فیلتر هوا
KT19 پمپ

فیلتر هیدرولیک کنترلر گریس
دریل اطلس کپکو

SWITCH 
TOGGLE 
SEALED

پرشور ولو  شاول 
لیبهر 994

سیل اورینگ کریر چرخ بیل 800
کاترپیالر 385

گاید طول 1400 
میلیمتر

پمپ مکش 
KT19 گازوئیل

المنت گریس پمپ 
ترکس

فیلتر هیدرولیک 
کاترپیالر

SWITCH 
TOGGLE 

SEALED DP 

واسطه ادابتور  
شاول لیبهر 994

سیل کروپ بیل 
800

سیل اورینگ 
کاترپیالر 385

بیرینگ، 26×20 
میلیمتر

واشر مانیفولد اگزوز 
KT19 موتور

مخزن گریس 8 
لیتري ترکس

فیلتر هیدرولیک 
دریل جان جین 

2000

LUBRICATO
R W BOWL /

گیج پمپ سوئینگ 
 شاول لیبهر 994

شافت چرخ بیل 
800

سیل اورینگ 
کاترپیالر 385

BIT, BH80J اورینگ بوش سوزن
انژکتور موتور 

کمنز250
کیت تعمیر پمپ 

گریس
صافی فیلتر (سرو) 

دریل
FILTER AIR   کنترل مگنت

شاول لیبهر 994
هیدرو پمپ چرخ 

بیل 800
سیل اورینگ 
کاترپیالر 385

اورینگ دور بوش کیت آب بند
سیلندر موتور 

کمنز250
فیلتر هیدرولیک پمپ گریس

جرثقیل خاور
STRAINER 
LINE MINI 

سیم کشی  شاول 
لیبهر 994

سیل اورینگ رولیک باال بیل 800
هیدرولیک 

کاترپیالر 385

اویل پمپ موتور بیرینگ
کمنز250

فیلتر هیدرولیک ادابتور
تراك 60تن

PUMP 
GENERAL 
WM 2315CE 

SS 
TRIPLEX 
PLUNG

اورینگ  شاول 
لیبهر 994

پیچ شاسی زیر پا 
بیل 800

شیلنگ کاترپیالر 
385

سوئیچ شصتی 
فشاري

بغل یاتاقانی موتور 
کمنز250

فیلترهیدرولیک ولو اطمینان گریس
چکش

PUMP 
JOINTREPA

IR 380.2

اورینگ  شاول 
لیبهر 994

رولیک پایین بیل 
800

سیل اورینگ 
کاترپیالر 385

TRANSFOR
MER

بوش سیلندر موتور 
کمنز250

METERING 
BLOCK

فیلتر هیدرولیک 
جان جین 2000

VALVE 
BETTS 4 IN 

صافی   شاول لیبهر 
994

یوك زنجیر سفت 
کن بیل800

فنر پمپ روغن 
موتورکاترپیالر 

777-385-390

شیر اطمینان 
ضدزنگ

بوش سوزن انژکتور 
موتور کمنز250

فیلتر هیدرولیک بلوك مقسم گریس
گریدر

BEARING 
FLANGE 0 

.75 IN 

سیل کیت  شاول 
لیبهر 994

کیت زنجیر سفت 
کن بیل 800

پیستون موتور شافتدنده کاترپیالر 385
کمپرسور کمنز

فیلتر گیربکس لودر بلوك مقسم گریس
کاترپیالر

COUPLING 
L095 *0.75 

BORE

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

مهره فنر 
زنجیرسفت کن بیل 
800 کوماتسو

بوش موتور بیرینگدنده کاترپیالر 385
کمپرسور کمنز
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VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

سیستم افت فشار 
گریس

فیلتر هیدرولیک 
دریل

COUPLING 
L095 * 1 
BORE

پین  شاول لیبهر 
994

کوالر (نگهدارنده) 
زنجیر سفت کن 

بیل 800

شافت جلو پمپ 
روغن 

موتورکاترپیالر 385

شیر یک طرفه، 
فوالدي

روغن پاش موتور 
کمپرسور کمنز

واسطه بلوك 
گریس ترکس

فیلتر هیدرولیک 
دریل

COUPLING 
L110 * 1.5

اورینگ  شاول 
لیبهر 994

فنر زنجیر سفت 
کن بیل 800

شافت جلو پمپ 
روغن 

موتورکاترپیالر 385

بوش میل سوپاپ سنسور 24 ولت
موتور 

کمپرسورکمنز

فیلتر سرو شاول زانوي ترکس
لیبهر 9350

SPROCKET 
80B20

رینگ نگهدارنده  
شاول لیبهر 994

راد جک زنجیر 
سفت کن بیل 800

بیرینگ کاترپیالر 
385

بوش شاتون موتور شیر یکطرفه
کمپرسور کمنز

 VALVEپمپ نمونه روغنکانکتور
RELIEF 

SUN

بوش استیل  شاول 
لیبهر 994

سیل زنجیر سفت 
کن بیل 800

فیلتر روغن موتور فن
کمپرسور

یاتاقان متحرك 
استانداردکمپرسور 

کمنز
واسطه شیلنگ 

بلوك گریس ترکس
فیلتر هواکش 
کمپرسور

VALVE 
FLOW 

DIVIDER

کوپلینگ  شاول 
لیبهر 994

رینگ زنجیر سفت 
کن بیل 800

پیچ کاترپیالر 
(BOLT)

یاتاقان ثابت  اورینگ
استانداردموتور 
کمپرسور کمنز

زانویی گریس 
ترکس

فیلتر کابین ترکس 
حفاري

CYLINDER 
BOOM

مهره   شاول لیبهر 
994

رینگ زنجیر سفت 
کن بیل 800

رینگ پیستون کوالرلوله کاترپیالر 385
موتور کمپرسور 

کمنز
واسطه گریس خور 

ترکس
فیلتر هواکش 

بیرونی و داخلی 
دستگاه حفاري

MOTOR 
CHAR 

LYNN 1.93

سیل  شاول لیبهر 
994

رینگ زنجیر سفت 
کن بیل800

سیل اورینگ 
کاترپیالر 385

بغل یاتاقانی موتور شیر برنزي3/8 اینچ
کمپرسور کمنز

فیلتر هواکش کامل بلوك گریس ترکس
کمپرسور

VALVE 
CHECK 0.25 

AL

سیل شاول لیبهر 
994

پالنچر زنجیر سفت 
کن بیل 800

کیت موتور کامل کیت آب بندسیل کاترپیالر 385
کمپرسور کمنز

فیلتر هواکش اولیه فشنگی گریس
غلطک

VALVE 
CHECK 0.5 

AL

ولو  شاول لیبهر 
994

چرخ کامل بیل 
800

واشرجاترموستاتی 
کاترپیالر 385

سوپاپ دود موتور نگهدارنده
کمپرسور کمنز

فیلتر هوا بیرونی کیت ورینگ ترکس
کمپرسور

VALVE 
HYD 

SWING 
LIMIT

شیلنگ گازوئیل  
شاول لیبهر 994

سیل گردان بیل 
800

سوپاپ هوا موتور المپ هالوژنواشر کاترپیالر 385
کمپرسور کمنز

فیلتر هواکش کیت اورینگ
G16 بیرونی گریدر

VALVE 
RELIEF 
CIRCLE

شیلنگ گازوئیل  
شاول لیبهر 994

سیل گردون بیل 
800

شیلنگ کاترپیالر 
385

رله250 ولت،10 
آمپر

سیت سوپاپ موتور 
کمپرسور کمنز

فیلتر هواکش کیت ابزار ترکس
گریدر سفید

VALVE V 20 
MAIN 

RELIEF

شیلنگ گازوئیل  
شاول لیبهر 994

بوش پیچ شاسی 
بیل 800

پوسته ترموستات 
کاترپیالر385

واشر3.5×55×63 
میلیمتر

گاید سوپاپ موتور 
کمپرسور کمنز

پلیت کف بادي 
ترکس

فیلتر هواکش شاول 
لیبهر 9350

CASTER 
REAR 

HOSE REEL 

شیلنگ گازوئیل  
شاول لیبهر 994

سیل گردان بیل 
800

سیل اورینگ 
کاترپیالر 385

بوش 1×52×63 
میلیمتر

گژنپین موتور 
کمپرسور کمنز

پلیت کف بادي 
ترکس

فیلتر سپرایتور 
فشار قوي کمپرسور

PLUMBQUI
CK RUBBER 

مهره 18 لیبهر 
944

مستر پین زنجیر 
بیل 800

بیرینگ کاترپیالر 
385

المنت روغن سرد سفال
کن موتور کمپرسور 

کمنز
پلیت کف بادي 

ترکس
 BEARINGفیلترروغن  لیفتراك

SHAFT 
AUGERS

زانو  شاول لیبهر 
994

پیچ مهره کفشک 
بیل 800

کلید قطع کننده سیل کاترپیالر385
جریان

پیستون موتور 
کمنز250

پلیت کف بادي 
ترکس

فیلتر دامپر بلدوزر 
D275

SHAFT 
SEAL 

HOUSING

واسطه ادابتور  
شاول لیبهر 994

بوش لینک زنجیر 
-PC800 چرخ بیل

7

 SHAFTسیل کاترپیالر 385
ASSY.

C18 حلزونی دود

پلیت کف بادي 
ترکس

 DRIVEسوپاپ فیلتر یوکلید
COUPLING 

L110

سنسور درجه 
حرارت  شاول 

لیبهر 994

بوش لینک زنجیر 
بیل 800

کیت واتر پمپ بیل 
کاترپیالر 390

بوش سیلندر اورینگ
QSK19

پلیت کف بادي 
ترکس

پوسته هواکش 
دریل جان جین

DRIVE 
SHAFT 

ASSEMBLY

سنسور درجه 
حرارت  شاول 

لیبهر 994

لینک زنجیر چرخ 
PC800-7 بیل

سیل اورینگ 
کاترپیالر 385

یاتاقان متحرك موتور هیدرولیکی
QSK19

پلیت کف بادي 
ترکس

فیلتر هواي اولیه 
کمپرسور اطلس 

کپکو

FLANGE 
BOLTING 

RING

پیچ کوپلینگ  
شاول لیبهر 994

لینک زنجیر چرخ 
PC800-7 بیل

فیبروفنر کاترپیالر 
385

رینگ موتور کیت آب بند
QSK19

پلیت کف بادي 
ترکس

فیلتر هیدرولیک 
کاترپیالر

دنده زنجیرانفو 
تراك

سوئیچ حرارتی  
شاول لیبهر 994

زنجیر کامل بیل 
800

پروانه واترپمپ 
کاترپیالر 385

فیلتر روغن 
کمپرسور

رینگ پیستون 
موتور کمنز250
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VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

پین جک فرمان 
TA400 ترکس

فیلتر کابین کامیون 
ASTRA

شیلنگ تخلیه و 
بارگیري سایز 1/5 
اینچ امولشن تراك

دنده پمپ  شاول 
لیبهر 994

پمپ سوئینگ بیل 
800 کوماتسو

شافت واترپمپ 
کاترپیالر385

سوپاپ دود موتور فشنگی
کمنز250

اسپیسر 
TA400ترکس

درب پوسته فیلتر 
هواکش بیل 
کاترپیالر

پمپ هیدرو لیک 
آمفوتراك

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

بلبرینگ بزرگ 
سوئینگ بیل 800 

کوماتسو

کیت واتر پمپ 
کاترپیالر 385

کلید قطع کننده 
جریان

سوپاپ هوا موتور 
کمنز250

فیلتر گیربکس بست اگزوز
بلدوزر درستا

واشر قفلی لیبهر گاردون آمفوتراك
944

سیل دنده گردون 
PC800 بیل

سیل واترپمپ 
کاترپیالر 385

بوبین115 
ولت50/60 هرتز

کیت باال 
موتورکمنز250

لوله فنري اگزوز 
ترکس

فیلتر کولر بیل 
CAT 349 D

پمپ هیدرو لیک 
امولشن تراك

درپوش  شاول 
لیبهر 994

سیل گردان بیل 
800

بست بیل کاترپیالر 
390

کیت پایین تایمر
موتورکمنز250

استاتور امولشن فیلتر کاترپیالر 385اتصال اگزوز بادي
تراك

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

سیل گردان بیل 
800

گاید موتور رینگ نگهدارندهبست کاترپیالر 385
کمنز250

فنر اتصال اگزوز 
بادي

فیلتر گیربکس 
کاترپیالر 777

مقاومت برد 
امولشن تراك

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

دنده گردان بیل 
800

شیلنگ رادیاتور 
کاترپیالر385

گژنپین موتور کمنز موتور
250

فیلتر گیربکس لوله اگزوز ترکس
کاترپیالر 777

زنجیر انرژي 
100*50 آمفوتراك

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

پیچ گردودن بیل 
800

شیلنگ 
کاترپیالر385

یاتاقان ثابت صفحه فشار
(STD) موتور 

کمنز250
فیلتر تانک فرمان لوله اگزوز ترکس

D65 دریل
ولو  شاول لیبهر بوبین امولشن تراك

994
لیور قطع کن بیل 

800
منبع برگشت 

رادیاتورافترکولر 
385

یاتاقان متحرك کانکتور فیلتر
(STD)موتور 

کمنز250
فنر لپویی اگزوز 

ترکس
فیلتر سپراتور 
کمپرسور

فیوز 16 امپر دوپل 
اموالیت2

ولو خاموش کن  
شاول لیبهر 994

کلید بیل کوماتسو 
800

شیلنگ آب 
کاترپیالر385

کانکتور 21 پین سوپاپ سه راهی
QSK45 کمنز

صفحه روي لپویی 
(محل فنر)

فیلتر آبگیر سپراتور 
دریل اطلس

کلید دو حالته 
تابلوي اموالیت 2

توربو شارژ شاول 
لیبهر 994

 (ECU) کنترلر
موتور بیل 800

شیلنگ آب 
کاترپیالر 385

کانکتور 31 پین فشارسنج
QSK45کمنز

در پوش لپویی 
اگزوز

فیلتر هیدرولیک 
دریل اطلس

فیوز شیشه اي 6.3 
امپر اموالیت 2

توربو شارژ شاول 
لیبهر 994

رادیاتور افترکولر مانیتور بیل 800
کاترپیالر385

باطري  30 آمپر 
GF6U30

نازل لوله روغن 
موتور شاول لیبهر

لوله زانو اگزوز 
ترکس

فیلتر رطوبت گیر 
کمپرسور اطلس 

کوپکو

رگوالتور هوا 
اموالیت 2

سیل  شاول لیبهر 
994

پین انتها جک بوم 
PC800 بیل

LOCKسیل کاترپیالر 385 NUT  نازل روغن موتور
شاول لیبهر

پتاسیومتر اموالیت فیلتر کامل بخارکشزانوي اگزوز ترکس
2

ترموستات  شاول 
لیبهر 994

پین انتها بوم بیل 
PC800

پوسته هواکش 
کاترپیالر 385

واترپمپ موتور المپ
شاول لیبهر

فیلتر هوا  شاول تیوب فالکس
لیبهر 994

LOAD CELL   
اموالیت 2

سیل سر شافت 
پمپ شاول لیبهر 

9350

بوبین هیدرولیک 
بیل 800

بست بیل 390 
کاتر پیالر

روغن سردکن شیلنگ کامل
شاول لیبهر

فیلترمغناطیسی  لپویی اگزوز
شاول لیبهر 994

کیت کوپلینگ 
  HAS100

اموالیت 2

رینگ قفلی شاول 
لیبهر

بست بیل 390کاتر سلنوئید بیل 800
پیالر

کیت واشر پایین چرخ دنده
موتور لیبهر 
QSK45

موفلر( منبع اگزوز 
ترکس)

فیلتر هوا  شاول 
لیبهر 994

کنترل فاز اموالیت 
2

پیچ بلند پمپ 
شاول لیبهر994

لوله زیر پمپ بیل 
800  کوماتسو

درب پوسته 
هواکش بیل390

نوار الستیکی دور 
درب

کیت واشر باالي 
موتور لیبهر 
QSK45

صافی فیلتر پین بادي ترکس
هیدرولیک یوکلید

موتودمپر زیمنس 
مشعل اموالیت 2

سیل کیت  شاول 
لیبهر 994

اندیکاتور کاترپیالر لوله پمپ بیل 800
385

کیت واشر افتر سروو شافت
کولر لیبهر 
QSK45

شیم زیرپد ضربه 
گیر

تست کیت آب 
رادیاتور

پمپ گازوئیل 
سانتیک مشعل 

اموالیت 2

سیل کیت پمپ 
گازوئیل  شاول 

لیبهر 994

کیت واشر سیستم پیچسیل کاترپیالر 385پمپ مادر بیل 800
روغن لیبهر 
QSK45

فیلترتوربین پد ضربه گیر بادي
لیفتراك

 10GPH نازل
مشعالموالیت 2

پمپ   شاول لیبهر 
994

پمپ مادر  بیل 
800

جنت زانو سوپر 
کاترپیالر385

کیت واشر اینتر سوپاپ
QSK45کولر لیبهر

الستیک ضربه گیر 
بادي ترکس

فیلتر هواي کابین 
کاترپیالر

 15GPH نازل
مشعل اموالیت 2

باکس حرکت پمپ  
شاول لیبهر 994

پایه فیلتر 
هیدرولیک بیل 

800

جنت کوتاه هوا 
سوپر کاترپیالر385

کیت واشر پایین فیوز
موتور 

QSK45لیبهر
درب مخزن شیشه 

شور ترکس
فیلتر سپراتور 
کمپرسور اطلس

ترانس جرقه ایرانی 
ولتاژ باال مشعل 

اموالیت 2

سوئیچ حرارتی  
شاول لیبهر 994

شناور داخل باك 
بیل800

لوله هوا سوپر  
کاترپیالر 385

کیت واشرپایین آال رم
پمپ 

QSK45لیبهر
سیل پمپ شیشه 

شور
الکترود جرقه فیلتر فرمان یوکلید

کوچک مشعل 
اموالیت 2

ولو فیلتراندیکاتور  
شاول لیبهر 994

جنت افتر کولر بیل 
PC800

کیت واشر پایین بوبین اصلیگارد کاترپیالر385
QSK45فول لیبهر

موتور پمپ شیشه 
شور ترکس

فیلتر هواکش ثانویه 
FM

وایر جرقه نسوز با 
سروایر مشعل 

اموالیت 2

اورینگ  شاول 
لیبهر 994

جنت افتر کولر بیل 
800

تابلو برق، تایپ:  بست کاترپیالر385
PRL2

کیت واشر پایین 
سیستم 

QSK45لیبهر



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

الکترود جرقه فیلتر المنت تراكتسمه کولر ترکس
متوسط  مشعل 

اموالیت 2

آدابتور  شاول 
لیبهر 994

شیلنگ بیل 600-
800-تراك 35 تن

فاصله بست کاترپیالر385
بند38×38×10 

میلیمتر

شیلنگ پمپ موتور 
QSK45

HOSE BULK- فیلترهیدرولیک
دریل تایتون

شیر اصلی خروج 
بخار 6 اینچ 
اموالیت 2

واسطه   شاول 
لیبهر 994

جنت رادیاتور بیل 
800

جنت هوا 
کاترپیالر385

لوالي پیچ و مهره  
نمره 10

چدنی اگزوز سر 
KT19 جلو دریل

فیلترهیدرولیک ست
هایداك دریل 
تایتون

شیر اطمینان 2 
اینچ  موالیت 2

سیل رینگ  شاول 
لیبهر 994

رادیاتور  سردکن 
گازوئیل بیل 800

REGULATOمهره بیل کاتر 390
R

چدنی اگزوز سر 
KT19 عقب دریل

کمپرسور 
ایرکاندیشن ترکس

فیلترسپراتوردریل 
جان جین

شیر تغذیه 2 اینچ 
اموالیت 2

چدنی اگزوز وسط فیلتر ریگالتورواشر کاترپیالر 385گیج ptoسوئیچ لیبهر 994
KT19 دریل

فیلتر مغناطیسی سوئیچ مدار کولر
گیربکس تراك 325

کنترل کننده سطح 
اب 1 اینچ اموالیت 

2

پمپ کج   شاول 
لیبهر 994

واشر دسته موتور 
بیل 800

چدنی اگزوز سر شافت کمپرسوربست کاترپیالر 385
KTT19 جلو

نمایشگر سطح اب فیلتر روغن لیفتراكکندانسور
1 اینچ اموالیت 2

اورینگ  شاول 
لیبهر 994

پولی ضربه گیر ( 
 ( STOPPER

موتور بیل 800

چدنی اگزوز سر المپ جلو کاملپیچ کاترپیالر385
KTT19 عقب

O RING- فیلتر هیدرولیک
بیل کاترپیالر

کنترل کننده فشار 
  PCI 150
اموالیت 2

اورینگ  شاول 
لیبهر 994

 P ) ضربه گیر  زیر
T O ) موتور بیل 

800

انباري اگزوز بیل 
کاتر 390

چدنی اگزوز وسط چراغ اضطراري
KTT19

فیلتر سپرایتور ولو ترکس
D65 دریل

نمایشگر فشار 150 
MM  اموالیت 2

نازل هوا  شاول 
لیبهر 994

طوق زیر موتور بیل 
800

واشر اگزوز KT19پینلوله کاترپیالر 385

شیر تک ضرب فیلتر سپراتور دریلاورینگ اداپتور کولر
تخلیه 2 اینچ 

اموالیت 2

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

کیت واتر پمپ 
تراك 325 و بیل 

800

مهارکابل نگهدار 
موتور کاترپیالر 

385

KEY فیلتر گازوئیل
ترکس

O RING- فیلتر هوا داخلی
لودر470

شیر هوا گیري1.2 
اینچ اموالیت 2

پرشور ولو  شاول 
لیبهر 994

کیت کامل موتور 
پایین تراك325

فیلتر ابگیر 
کاترپیالر 385

SPACERSHAFT, 
FOR 

CUMMINS 
,TYPE:VT28

فیلتر یرو لودر اواپراتور ترکس
لیوگان

ترموستات اگزوز 
باالي 

350درجهاموالیت 
2

واسطه زانو  شاول 
لیبهر 994

کیت کامل موتور 
باال تراك325

فشار سنج صفر تا ولو کاترپیالر385
3000 پوند

SHAFT, 
FOR 

CUMMINS, 
TYPE:VT28

ترموستات بخاري 
ترکس

فیلتر هیدرولیک 
لودر لیوگان

شیر یک طرفه 1.2-
1 اینچ اموالیت 2

واسطه ادابتور  
شاول لیبهر 994

سیم کشی بغل 
موتور بیل 800

سوئیچ 
فیلترگازوئیل 
کاترپیالر385

LOCATING 
PIN

GEAR 
CRANK 
SHAFT

فیلتر آبگیر تراك کلید فن ترکس
35تن

لوازم پمپ ویلدن 
اموالیت 2

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

فلنجر اتوماتیک 
استارت تراك

سنسور بیل 
کاترپیالر

KEY دنده سر میل لنگ
KT19 موتور

کلید بخاري 
وکولرترکس

فیلتر هیدرولیک 
بلدوزر درستا

شیر تخلیه بویلر 
اموالیت

ولو7 بار  شاول 
لیبهر 994

اتوماتیک استارت 
تراك و بیل 
کوماتسو

پایه 
فیلترآبگیرگازوئیل 

کاترپیالر 385

SPACER دنده هرزگرد موتور
KT19

شیر آب بخاري 
ترکس

فیلتر هوااولیه بیل 
220

مولد حرارتی مخزن 
ابگرم بویلر کارخانه 

اموالیت 1

اورینگ  شاول 
لیبهر 994

سیل اورینگ لوله آب موتور بیل
کاترپیالر 385

 RING, FORبیرینگ
CUMMINS, 
TYPE:VT28

رادیاتور بخاري 
ترکس

تله بخاري فلوتري فیلتر کابین بیل
3/4 اینچ 16 بار

اورینگ  شاول 
لیبهر 994

لوله روغن پمپ 
گازوئیل بیل وتراك

واشرپمپ دستی 
گازوئیل کاترپیالر 

385

CAP واشر کاور موتور
QSK45 لیبهر

موتور فن بخاري 
ترکس

فیلتر سپراتور 
کمپرسور

تله بخاري 1/2-1 
اینچ  16 بار

آدابتور  شاول 
لیبهر 994

پمپ تغذیه پمپ 
گازوئیل تراك 325

GEARواشر کاترپیالر 385 CASE  کنترل فعال کننده
QSK  45 سوخت

کلید تنظیم 
صندلی ترکس

فیلتر 64عددي 
کمپرسور

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

درپوش کاترپیالر المنت پمپ گازوئیل
385

ROTOR 
HOUSING

پمپ گازوئیل موتور 
KT19

کیت ولو صندلی 
ترکس

واسطه ادابتور  فیلتر کابین بیل
شاول لیبهر 994

سوپاپ پالنجر پمپ 
انژکتور تراك 325

رلیف ولو کوچک 
کاترپیالر 385

FRONT 
BEARING 
HOUSING

اي سی یو موتور 
QSK19

کیت کمپرسور 
صندلی ترکس

فیلتر سپراتور دریل 
اطلس

واسطه مسیرفیلتر  
شاول لیبهر 994

فنر ولو پمپچه 
پمپ گازوئیل 6-

325

 REARکلید کاترپیالر385
BEARING 
HOUSING

BEARING B 

کمپرسور باد 
صندلی ترکس

پیش فیلتر هواکش 
ترکس

اورینگ  شاول 
لیبهر 994

پمپ انژکتور بیل 
800

درپوش سوخت 
کاترپیالر 777

O RING-OIL SEAL , 
FOR 

CUMMINS 
,TYPE:VT28



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

لوله باد صندلی 
ترکس 100تن

پیش فیلتر هواکش 
تراك325

اورینگ  شاول 
لیبهر 994

پمپ انژکتور تراك 
325 موتور 
140E2A

سیل اورینگ 
هیدرولیک 

کاترپیالر 385

O RING GASKET, 
FOR 

CUMMINS , 
TYPE:VT 28

کیت کمپروسور 
صندلی

پیش فیلتر هواکش 
تراك 785

اورینگ  شاول 
لیبهر 994

جی سنسور بیل 
800

سوپرموتور ویلدوزر کیت تعمیراتواشر کاترپیالر 385
NT855 کمنز

کیت کمک صندلی 
ترکس

فیلتر روغن  
تراکتوررومانی(موتور

 جوش)

اورینگ  شاول 
لیبهر 994

سنسورG فشار 
سوخت پمپ 

گازوئیل بیل 800

اورینگ کاترپیالر 
385

پیچ آلنی مربوط به 
دریل

OIL SEAL , 
FOR 

CUMMINS , 
TYPE:VT28

کلید صندلی 
ترکس 100تن

P550026 درپوش  شاول فیلتر
لیبهر 994

اورینگ پمپ 
گازوئیل بیل 800

کاسه نمد آالرم کاترپیالر 385
10×90×70

کمپرسور باد موتور 
kt38 ترکس

کمک صندلی 
ترکس

واسطه ادابتور  فیلتر روغن لیفتراك
شاول لیبهر 994

میلنگ پمپ 
گازوئیل 325-6

روتور اسی کاتر 
پیالر385

سیلندرکمپرسور کنتاکتور دریل
باد یوکلید

کمک صندلی 
ترکس

واسطه ادابتور  فیلتر روغن
شاول لیبهر 994

واشر چاکنت روي 
فنر پمپچه گازوییل 

35 تن

ترمینال کیت 
کاترپیالر 385

Oسنتربولت نمره 12 RING-

کیسه باد صندلی 
ترکس

فیلتر آبگیر گازوئیل 
دستگاه حفاري

کیت سیل  شاول 
لیبهر 994

پالنچر پمپ 
انژکتور بیل 800

ترمینال کیت 
کاترپیالر 385

سوپاپ دود و هوا آداپتور لوله روغن
ویلدوزر 

NT855کمنز
کیت ریل صندلی 

ترکس
ولو فشار  شاول فیلترهواکش ترکس

لیبهر 994
کیت پیچ پوسته پمپ گازوئیل

هیدرولیک 
کاترپیالر 385

OIL HOSE  
FOR 

VALVE 
TOWER

مانیفولد اگزوز 
ترکس

صندلی راننده 
ترکس 100 تنی

پرشور ولو  شاول فیلتر گازوئیل تراك
لیبهر 994

لوله گازوئیل 
سرلیمیتر بیل 

وتراك

سوئیچ بیل 
کاترپیالر 385

مانیفولد اگزوز شیلنگ آچار فورك
ترکس

المپ پشت آمپري 
ترکس

فیلتر هیدرولیک 
کمپرسور

سیل کیت  شاول 
لیبهر 994

لوله انژکتور(پمپچه 
) بیل و تراك 325

هارنس کاترپیالر 
385

 ,ADAPTORتبدیل برنجی
OIL PAN  - 
OLD PART  
NO. 3039251

سوئیچ امرجنسی 
ترکس

فیلتر هیدرولیک 
P550230

پرشور ولو  شاول 
لیبهر 994

دنده پمپ انژکتور 
کوماتسو

 MANIFOLDالمپ 6 ولتپیچ کاترپیالر 385
, EXHAUST 
, OLD PART : 

3028238

کلید و سوئیچ 
ترکس

فیلترپمپ 
هیدرولیک بیل

اورینگ  شاول 
لیبهر 994

فول روغن موتور 
بیل 800

کنترولرکاترپیالر 
385

ROLLERBEARING, 
FOR 

CUMMINS 
,TYPE:VT28

سوئیچ  امرجنسی 
ترکس

اورینگ  شاول فیلتر هیدرولیک
لیبهر 994

اي سی یو بیل زانوئی بیل 800
کاترپیالر

SHIMواتر پمپ شاول

فیوز دوشاخ 25 
امپر ترکس

فیلتر کولر داخل 
کابین بیل 
CAT390

سیل کیت  شاول 
لیبهر 994

سوئیچ کاترپیالر منبع اگزوز
385

SPACERVALVE 
EXHAUST

اتوماتیک راهنما 
24 (فالشر) ترکس

فیلتر روغن 
کمپرسور

سیل  شاول لیبهر 
994

پره توربو شارژ 
کوماتسو

رله 24 ولت 
کاترپیالر385

LOCK NUT گاید شاول

سوکت 5 فیش 
پشت آمپري ترکس

اورینگ  شاول فیلتر گیربکس
لیبهر 994

کیت تعمیرات 
توربو شارژ کوماتسو

سوئیچ سرعت 
موتور کاترپیالر 

385

REGULATO
R

سوپر شارژ شاول

سوکت 5 فیش 
پشت آمپري ترکس

واسطه   شاول فیلتر هیدرولیک
لیبهر 994

شافت حلزونی 
سوپر 325

سنسور 
کاترپیالر385

WASHERBEARING 
MAIN STD 

پنل چراغ اخطار 
ترکس

فیلتر گازوییل 
لیفتراك کوماتسو

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

روتور سوپر تراك 
6-325

سنسور بیل 
کاترپیالر

STARTER 
MOTOR

SET HHP.  
OVHL ACC  

GASKET



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

پنل چراغ اخطار 
ترکس

شیلنگ  شاول فیلتر ابگیر گازوئیل
لیبهر 994

لوله برگشت روغن 
PC800 سوپر

سنسور بیل 
کاترپیالر

O RING-KT19 بوش موتور

پنل چراغ اخطار 
ترکس

فیلترگازوئیل 
لیفتراك

سیل کیت  شاول 
لیبهر 994

توربو شارژر بیل 
کماتسو 800

سنسور بیل 
کاترپیالر

GREASE 
PUMP

بوش میل سوپاپ 
KT19 موتور

المپ وسوکت آمپر 
ترکس

فیلتر روغن کاغذي 
بلدوزر 155

پرشور ولو  شاول 
لیبهر 994

درب فیلتر هواکش 
بیل 800 و تراك 

صد تنی

سنسور بیل 
کاترپیالر

DRIVE 
SHAFT

کیت باالي موتور 
kt19

پنل چراغ اخطار 
ترکس

فیلترکامل تانک 
هیدرولیک

اورینگ  شاول 
لیبهر 994

سنسور بیل شیلنگ بیل 600
کاترپیالر

ELEMENT کیت پایین موتور
KT19

فیلترسرودریل جان دسته راهنما ترکس
جین

اورینگ  شاول 
لیبهر 994

جا هواکشی بیل 
800

سنسور بیل 
کاترپیالر

O RING- گاید سوپاپ موتور
KT19

سوئیچ روشنایی 
پنل ترکس

سیل کیت  شاول فیلتر آبگیر گازوئیل
لیبهر 994

سنسور سطح کانکتور بیل 800
سوخت و اب 
کاترپیالر 385

سوپاپ هوا موتور دسته کالچ
KT19

سوئیچ چراغ جلو 
ترکس

p550633 ولو متناسب  شاول فیلتر
لیبهر 994

رینگ نگهدارنده7 سیل بیل کاترپیالرکیت لیور بیل 800
میلیمتري

کاسه نمدمیل لنگ 
KT19 موتور

سوئیچ جفت راهنما 
ترکس

فیلتر آبگیر گریدر 
ولوو

سیل کیت  شاول 
لیبهر 994

سنسور سرعت دیافراگم چکش
کاترپیالر 385

REPAIR KIT KT19 رینگ موتور

اورینگ  شاول فیلتر روغن تراکتورگیج گازوئیل ترکس
لیبهر 994

سلونوئید پمپ مادر 
PC800 بیل

سیل اورینگ 
کاترپیالر 385

فیوز 100 
آمپر400×75 میل

دنده ptoگیربکس 
ترکس

گیج فشار روغن 
گیربکس ترکس

فیلتر هیدرولیک 
ترکس

کیت تعمیرات 
رینگ قفلی  شاول 

لیبهر 994

سنسور سرعت پین ناخن بیل 800
کاترپیالر 385

شیر اطمینان

گیج روغن 
گیربکس ترکس

فیلترپایلوت بیل 
مکانیکی 

CLG970

سیل کیت  شاول 
لیبهر 994

سنسور کاترپیالر ناخن بیل 800
385

غبار گیر الستیکی

فیلتر بخارکش گیج آب ترکس
محفظه میلنگ بیل 

لیوگانگ970

سیل کیت پمپ  
شاول لیبهر 994

ریشه ناخن بیل 
PC800

بوشینگ کاترپیالر 
385

OIL PUMP 

گیج روغن موتور 
ترکس

فیلترهیدرولیک 
بیل 400

درپوش  شاول 
لیبهر 994

کوپلینگ نر مادگی پلیت کاترپیالر 385بوش دکل بیل 800
موتور

تاکومتر (دور 
موتور) ترکس

سیل کیت  شاول فلتر گازوئیل ایسوزو
لیبهر 994

پین جک باال باکت 
PC800 بیل

گردگیر اتوماتیک 
کاترپیالر 385

 BH60J سر مته
-DMH 9دریل

7/8
کیلومتر شمار 

ترکس
فیلترگازوئیل 
لیفتراك

الستیک ضربه گیر  
 شاول لیبهر 994

سیل کروپ کوچک 
چرخ عقب 
بلدوزر155

سیل اورینگ 
کاترپیالر 385

سرمته دریل 
DMH 9-7/8

دستگیره شیشه 
راست ترکس

درپوش  شاول فیلتر آبگیر گازوییل
لیبهر 994

اسپیسر (فاصله 
پرکن) ملخی بیل 

800

سیل اورینگ 
کاترپیالر 385

سرمته نگینی 81/2

دستگیره درب 
سمت چپ ترکس

شیشه آبگیر ترکس 
کمرشکن

سیل کیت  شاول 
لیبهر 994

درب باك گازوئیل 
کوماتسو

الستیک نگه دارنده 
روغن

عمل کننده

کاورقفل درب 
ترکس

پایه فیلتر شیشه 
اي بیل600

شافت روتاري  
شاول لیبهر 994

بیرینگ سیم پیچسیم کشی
DMHدریل

قفل درب سمت 
راست ترکس

فیلترگازوئیل شاول 
لیبهر

اورینگ  شاول 
لیبهر 994

بالشتک استارت 
باپوسته 785

بیرینگ ارمیچر
DM(7324)دریل

H
موتورشیشه باال بر 

ترکس
اورینگ  شاول فیلتر آبگیر گازوئیل

لیبهر 994
دینام 75 آمپر 
کوماتسویی

ذغال استارت 
کاترپیالر385

بیرینگ دریل 
NU2318)DMH

(
ریتاینر ضربه گیر 

روي درب
فیلتر کابین کولر 

درستا
واسطه سطل 

گریس پمپ  شاول 
لیبهر 994

واسطه پولی پروانه 
تراك 325و بیل

بوشینگ کاترپیالر 
385

بیرینگ 
DMHدریل

سوئیچ(کلید) 
شیشه باالبر ترکس

کلید  شاول لیبهر فیلتر روغن لودر90
994

شفت تسمه سفت 
کن تراك 325وبیل

بوشینگ کاترپیالر 
385

DMH شیم دریل

بازوي شیشه 
باالبرترکس

فیلتر روغن بیل 
کاترپیالر

اورینگ  شاول 
لیبهر 994

لوله زانوئی آب واتر 
پمپ به سرد کن

سولونوئید کاترپیالر 
385

DMHشیم دریل



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

دستگیره درب 
ترکس 100تن

فیلتر روغن 
لیفتراك 15 تن

المنت گریس پمپ 
 شاول لیبهر 994

شیم دریلDMHمهره کاترپیالر 385واتر پمپ بیل 800

قفل درب سمت 
چپ ترکس

فیلتر گیربکس 
تراك کوماتسو 785

سیل رینگ  شاول 
لیبهر 994

کنترولر (اي سی یو 
) بیل 600

سوئیچ بیل 
کاترپیالر

اویل پمپ دریل 
DMH

فیلتر گیربکس جا لیوانی ترکس
گریدر ولوو

ولو  شاول لیبهر 
994

سنسور حرارت آب 
فشار پایین تراك 

وبیل

سوئیچ برف پاك 
کن کاترپیالر 385

DMHولودریل

لوله خرطومی کولر 
ترکس

فیتر گازوئیل 
لیفتراك15تن

سیل رینگ  شاول 
لیبهر 994

اورینگ سوزن 
انژکتور تراك 325

بوق بیل 385 کاتر 
پیالر

DMHشیم دریل

فیلتر مغناطیسی دریچه کولر ترکس
بلدوزر 375

واسطه موتور  شاول 
لیبهر 994

هارنس سوزن 
انژکتور تراك

سوئیچ درپوش 
کاترپیالر 385

DMHشیم دریل

صفحه کنترل   فیلتر آبچراغ کابین ترکس
شاول لیبهر 994

سوکت سوزن 
انژکتور تراك وبیل

سیل دریل DMHبوق کاترپیالر 385

کاسه نمد روتاري فیلتر آب تراكبلندگو ترکس
شاول لیبهر 994

لوله برگشت 
گازوئیل تراك

کلید سوئیچ 
کاترپیالر 385

بیرینگ 
DMHدریل

سه راهی شیلنگ 
شیشه شور ترکس

فیلتر خشک کن 
کاترپیالر

اورینگ  شاول 
لیبهر 994

اورینگ انژکتور 
موتور بیل و تراك 

325

کلید سوئیچ 
کاترپیالر 385

بیرینگ کمپرسور 
DMH دریل

تیغه برف پاك کن 
ترکس

فیلتر آب گریدر 
ولوو

درپوش  شاول 
لیبهر 994

اورینگ انژکتور 
موتور بیل و تراك 

325

هارنس 
کاترپیالر385

بیرینگ 
DMHدریل

بازوي برف پاك 
کن ترکس

فیلتر آبگیر گریدر 
16G

تقسیم گریس  
شاول لیبهر 994

انژکتور کامل بیل 
وتراك 325

درپوش فاینال 
درایو کاترپیالر 385

گاسکت 
DMHدریل

موتور برف پاك کن 
ترکس

فیلتر گازوئیل 
لیفتراك هلی

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

پایه فیلترروغن 
تراك

سیل اورینگ 
کاترپیالر385

گاسکت 
DMHدریل

فیلتر روغن کامیون شیشه جلو ترکس
هیوندا

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

پایه فیلتر آبگیر 
گازوئیل بیل 800

سیل شیم کاترپیالر 385
DMHکاورددریل

فیلترفلزي هواکش فیلترترمز ترکس
هیوندا

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

بست لوله فارسونگا 
کوماتسو

ولو دریلDMHواشر کاترپیالر 385

اورینگ درپوش 
فیلتر خنک کن

واسطه ادابتور  فیلتر هواکش فوتون
شاول لیبهر 994

بست لوله فارسونگا 
تراك 325

گیر دنده دنده کاترپیالر 385
DMHدریل

چک ولو زیر 
سیستم خنک کن

فیلترهیدرولیک 
لودر888لیوگانگ

واسطه شیلنگ  
شاول لیبهر 994

لوله انژکتور 6 
تراك 325

هوزینگ کاترپیالر 
385

کوپلینگ 
DMHدریل

سیل درپوش فیلتر 
خنک کن ترکس

فیلتر گازوئیل 
گریدر ولوو

واسطه شیلنگ  
شاول لیبهر 994

زنجیر بدون کفشک سیل کاترپیالر 385لوله گازوئیل تراك
DMH دریل

جاي فیلتر 
ترمزخنک کن 

ترکس

فیلتر آب دانگ 
فنگ

واسطه ادابتور  
شاول لیبهر 994

لوله انژکتور 5 
تراك 325

فاصله پر کن 
هیدروموتور بیل 
کاتر پیالر

کوپلینگ پی تی او 
DMH دریل

ولو هوا گیرپوسته 
فیلتر خنک کن 

ترکس

فیلتر هیدرولیک 
حفاري

سیل رینگ  شاول 
لیبهر 994

لوله انژکتور 4 
تراك 35تن

یبرینگ کاترپیالر 
385

فورس موتور 
DMHدریل

رینگ زیر پوسته 
فیلترترمز خنک 
کن ترکس

فیلتر روغن 
لیفتراك کاترپیالر

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

درپوش کاترپیالر لوله گازوئیل تراك
385

ولو شاتل دریل 
DMH

سیل کیت ولو 
تخلیه سریع ترمز

فیلترکابین 
CAT988لودر

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

لوله انژکتور 3 
تراك 325

اب بند{سیل کریر کاترپیالر 385
DMHکروپ}دریل

بوبین ولو تخلیه 
سریع ترمز

شیلنگ  شاول فیلتر روغن شاول
لیبهر 994

لوله گازوئیل تراك 
35 تن

سیل اورینگ 
فاینال درایو 

کاترپیالر 385

DMسلونوئیددریل
H

ولو کارتریج ترمز 
ترکس

فیلتر گازوئیل 
گریدر هپکو

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

لوله انژکتور 2 
تراك 325

توربوشارژ واشر کاترپیالر 385
DMHحفاري

واسطه ادابتور  فیلتر روغن حفاريولو ترمز ترکس
شاول لیبهر 994

لوله انژکتور 1 
تراك 325

بادامک کامل دریل واشر کاترپیالر 385
DMH

سیل کیت ولو ترمز 
پارك ترکس

شیلنگ  شاول فیلتر آبگیر گازوئیل
لیبهر 994

لوله انژکتور 1 
تراك 325

کوپلینگ پیچ کاترپیالر 385
DMHدریل



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

ولو ترمز پارك 
ترکس

فیلتر گازوئیل کاتر 
پیالر

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

واشر کموریل 
کوماتسو بیل

واشر دنده اسپراکت 
بیل 390 کاتر پیالر

پمپ P6 دریل 
DMH

فیلتر گازوئیل سیل کیت ترکس
تراکتور

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

سنسور ریل سوخت 
بیل تراك

مقسم گریس دریل سیل کاترپیالر 385
DMH

فیلتر هیدرولیک اسپول ترکس
کمپرسور

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

ولو دریلDMHسیل کاترپیالر 385لیمیتر بیل کوماتسو

کیت فنر ولو ریتارد 
ترکس

فیلترهواکش اتاق 
بیل 800

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

سیل اورینگ لیمیتر بیل تراك
کاترپیالر385

DMH ولو دریل

فیلترروغن ولو ترکس
کمپرسوراطلس 

کپکو{زرد}

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

سوپاپ روي پمپ 
گازوئیل بیل 600

رینگ کاترپیالر 
385

ولواسی 
DMHدریل

فیلتر گازوئیل سیل کیت ترکس
1R0749 حفاري

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

تلمبه پمپ دستی 
گازوئیل کوماتسو

کورکن رینگ کاترپیالر385
DMHدریل

شیر برقی ولو 
کاهش فشار ترمز

فیلتر داخل کابین 
CAT 390 بیل

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

کاسه نمد پمپ 
گازوئیل تراك

بوش غیر همگن سیل کاترپیالر385
DMH دریل

ولو کاهش فشار 
ترمز جلو

فیلتر صافی 
هیدرولیک

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

کاسه نمد پمپ 
گازوئیل بیل تراك 

کوماتسو

رینگ بیل 385 
کاتر پیالر

بیرینگ کمپرسور 
DMH دریل

سیل کیت کارتریج 
82 بار

فیلتر هیدرولیک 
لیفتراك

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

اورینگ پمپ 
گازوئیل تراك 6-

325

بیرینگ کمپرسور ولو کاترپیالر385
DMH دریل

فیلتر هواکش رلیف ولو ترکس
لیفتراك 15تن

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

پلیت پمپ گازوئیل 
تراك 325-6

پیچ 
(BOLT)کاترپیالر

بیرینگ کمپرسور 
DMH دریل

شاتل ولو منو بلوك 
ترکس

فیلتر هواکش 
ژنراتوربرق

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

پلیت پمپ گازوئیل 
تراك 325-6

پیچ 
(BOLT)کاترپیالر

بیرینگ کمپرسور 
DMH دریل

کارتریج 82 بار 
ترکس

فیلتر هیدرولیک 
گریدر ولوو

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

دنده پمپ گازوئیل 
تراك 325-6

شنگیربیل 
کاترپیالر 390

بلبرینگ چرخ 
دستگاه حفاري 

DMH
فیلتر صاف منو 

بلوك
فیلتر هیدرولیک 
گریدر ولوو

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

حایل داخل پمپ 
گازوئیل325

سیل کروپ 
کاترپیالر 390

بلبرینگ چرخ 
دستگاه حفاري 

DMH
فیلتر مخروطی منو 

بلوك
فیلتر روغن گریدر 

ولوو
شیلنگ  شاول 

لیبهر 994
شیر کنترل بیل 

600
واشر لینک 

بیل385کاترپیالر
بلبرینگ چرخ 
دستگاه حفاري 

DMH
 منوبلوك ولو  
TR100 ترکس

شیلنگ  شاول فیلتر فرمان 785
لیبهر 994

استوپر زیر ولو 
پمپ گازوئیل بیل 

600

سیل اورینگ 
کاترپیالر 385

بلبرینگ چرخ 
دستگاه حفاري 

DMH
فیلتر بخار کش کنترل ولو ترکس

تراك کاتر پیالر
ولو9بار  شاول 

لیبهر 994
ولو سوپاپ پالنجر 
بیل وتراك

سیل رولیک 
کاترپیالر 385

بلبرینگ چرخ 
دستگاه حفاري 

DMH
سیل کیت کنترل 

ولو ترکس
فیلتر هواکش 
بیرونی 7039

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

سیل اورینگ شیم بیل 600
کاترپیالر 385

بلبرینگ چرخ 
دستگاه حفاري 

DMH
کیت بوت ولو 
ترمزپا ترکس

فیلتر باي پاس 
گریدر ولوو

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

کاسه نمد پمپ 
گازوئیل بیل و تراك

سیل اورینگ 
هیدرولیک 

کاترپیالر 385

بلبرینگ چرخ 
دستگاه حفاري 

DMH
کیت اسپول ولو 
ترمز پا ترکس

فیلتر گازوئیل 
شیردار دریل

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

تایپیت پمپ 
گازوئیل تراك 35 

تنی

سیل اورینگ 
کاترپیالر 385

بلبرینگ چرخ 
دستگاه حفاري 

DMH
کیت اسپرینگ ولو 
ترمز پا ترکس

فیلتر روغن 
کمپرسور

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

اورینگ پمپچه 
پمپ گازوئیل تراك 

6-325

سیل اورینگ 
کاترپیالر 385

بلبرینگ چرخ 
دستگاه حفاري 

DMH
کیت سیل ولو 
ترمزپا ترکس

فیلتر هیدرولیک 
جرثقیل 25 تن

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

سوپاپ پالنجر پمپ 
انژکتور 325

سیل اورینگ  بیل 
کاترپیالر

صندلی دریل 
DMH حفاري

 ولو ترمز پا(پدال)
ترکس

فیلتر مغناطیسی 
16G گریدر

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

واشرپمپچه 
گازوییل بیل

هیدرو موتور فن 
رادیاتور

پیچ، نیم رزوه 
M25×90

کیت اکوموالتور 
ترمز ترکس

فیلتر گیربکس 
G16 گریدر

جنت هواکش  
شاول لیبهر 994

بست لوله گازوئیل 
325

سیل زیر 
رادیاتورروغن 

سردکن کاترپیالر 
385

چرخ آیدلر دریل 
DMH



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

رینگ اکوموالتور 
NHL ترمز ترکس

جنت هواکش  فیلتر هیدرولیک
شاول لیبهر 994

بست لوله فارسونگا 
کوماتسو

سیل اورینگ 
کاترپیالر 385

GAUGE

واشر بک آپ رینگ 
اکوموالتور ترکس 

NHL

آمپر فیلتراسیون 
دستگاه تصفیه 

سوخت

جنت هواکش  
شاول لیبهر 994

JOYسیل کاترپیالر 385پیچ STICK 

سرویس کیت 
اکوموالتور ترکس 

TR100

فیلتر بخارکش 
حفاري

جنت هواکش  
شاول لیبهر 994

شبکه ایل کولر 
(المنت روغن 

سردکن)

اسپراکتفنر کاترپیالر 385

آکوموالتور ترمز 
NHL ترکس

فیلتر هیدرولیک 
کمپرسور باد

جنت شاول لیبهر 
994

پایه فیلتر روغن 
موتور بیل کوماتسو

CYLINDER
GP BOOM-

HYD. 
CYLINDER

پیچ دوسررزوه دبل 
پمپ ترکس 100تن

فیلتر هیدرولیک 
حفاري

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

سیل جک بوم اویل پمپ
کاترپیالر 385

بیرینگ پوسته بدنه 
برنجی

پوسته ته دبل پمپ 
ترکس

فیلترهیدرولیک 
حفاري

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

اویل پمپ تراك 
325

سیل جک بوم 
کاترپیالر 385

شیر 135×38

پایه تک فیلتر واسطه پمپ ترکس
دستگاه تصفیه 

سوخت

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

بوش شاتون تراك 
بیل کوماتسو

سیل بوش استیک 
کاترپیالر 385

دستگیره  وینچ

دنده دبل پمپ 
ترکس

پایه دو فیلتر 
دستگاه تصفیه 

سوخت

واسطه   شاول 
لیبهر 994

رینگ پیستون 
تراك 325

کیت آب بند  سیل کاترپیالر
BAW-61715

هوزینگ وسط دبل 
پمپ ترکس

شیلنگ  شاول فیلتر
لیبهر 994

پیستون موتور 
تراك و بیل

بوش گرافیتی بیل 
390

واشر آب بند

شافت کوچک دبل 
پمپ ترکس

شیرآبگیر 
M20 فیلتراسیون

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

میل لنگ بیل 800 
تراك 325

کیت جک باال بر 
بیل

-S24 کارتریج
10748-0

سیل گاسکت دبل 
پمپ ترکس

فیلتر هیدرولیک 
بیل کاترپیالر

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

جی سنسور 
کوماتسو

سیل بیل کاتر پیالر 
390

اورینگ

دنده دبل پمپ 
ترکس

پایه آمپر 
فیلتراسیون دستگاه 

تصفیه

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

بوش موتور تراك 
وبیل

سرجک بیل 
کاترپیالر 390

فشار سنج 0-50 بار

پلیت عینکی دبل 
پمپ ترکس

فیلتر باي پاس 
تانک گازوئیل تراك 

کاترپیالر777

شیلنگ برگشت  
شاول لیبهر 994

واشر توربو شارژ 
بیل  کوماتسو

بوشینگ کاترپیالر 
385

صافی فیلتر

پلیت عینکی دبل 
پمپ ترکس

فیلترهیدرولیک 
لیفتراك

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

واشر مانیفولد اگزوز 
تراك 325-6

سیل اورینگ بیل 
کاتر پیالر

آهن ربا کامل

سیل تخت دبل 
پمپ ترکس

فیلتر هوا ثانویه 
لودر کاترپیالر

اورینگ  شاول 
لیبهر 994

مانیفولد اگزوز بیل 
کوماتسو

کیت جک استیک 
کاترپیالر 385

اورینگ

رولبیرینگ دبل 
پمپ ترکس

فیلتر هواکش اولیه  
لودر کاترپیالر

ولو فیلتراندیکاتور  
شاول لیبهر 994

سنسور مانیفولد 
تراك 325

پیچ 
(BOLT)کاترپیالر

سوپاپ پیستون

سیل اورینگ دبل 
پمپ ترکس

صافی فیلتر روغن 
کاترپیالر 777

رینگ نگهدارنده  
شاول لیبهر 994

سیل پمپ اورینگ کوماتسو
کاترپیالر 385

دستگاه  تست 24 
ولت

هوزینگ سر پمپ 
دوقلو

اورینگ  شاول بخارکش لیفتراك
لیبهر 994

اورینگ درب قالپاق 
بیل و تراك 325

کاورهوزینگ 
سوئینگ کاترپیالر 

385

کیت آب بند

کاسه نمد دبل 
پمپ ترکس 100 

تن

فیلترهیدرولیک 
لیفتراك برقی

سیل  شاول لیبهر 
994

اسپیسر کاترپیالر درپوش موتور 325
385

رولبیرینگ دریل 
اینگرسولند

45x53xکاسه ر 
پمپ دوقلو نمد8

فیلتر اتاق(کولر) 
لودر کاترپیالر

واسطه  شاول لیبهر 
994

گاید سوپاپ بیل 
800

رولبیرینگ دریل پایپ کاترپیالر 385
اینگرسورلند

فیلترآبگیرگازوئیل اورینگ
لیفتراك

سیل  شاول لیبهر 
994

سر سیلندر بیل 
800

رینگ بیل 
کاترپیالر 390

رولبیرینگ دریل 
اینگرسورلند

ریتاینر پمپ دوقلو 
ترکس

پوسته فیلتر 
بخارکش شاول 

p&h

سوپاپ اطمینان  
شاول لیبهر 994

المنت شیر کنترل 
بیل 800

رینگ بیل 
کاترپیالر 390

رولبیرینگ دریل 
اینگرسورلند

اسپیسر پمپ دوقلو 
ترکس

فیلترسپراتورکمپر
سور دانگ فانگ

سوئیچ  شاول لیبهر 
994

رینگ بک آپ بیل 
800

رینگ بیل 
کاترپیالر 390

سیل گسکت



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

فیلتر صافی تانک رینگ اسنپ ترکس
هیدرولیک

واسطه زانو  شاول 
لیبهر 994

ولو اطمینان پمپ 
هیدرولیک مادر 

بیل 80

رینگ بیل 
کاترپیالر 390

درپوش فیلتر دریل 
اینگرسورلند

فیلتر بخارکش پمپ دو قلو
تانک هیدرولیک

واسطه ادابتور  
شاول لیبهر 994

فشار شکن بیل 
1100

شیر 
بیل390کاترپیالر

اورینگ دریل 
اینگرسورلند

فیلتر صافی تانک دبل پمپ ترکس
هیدرولیک

شیر تانک 
هیدرولیک  شاول 

لیبهر 994

ولو اطمینان پمپ 
هیدرولیک مادر 

بیل 800

شافت کاترپیالر 
385

سیل دریل 
اینگرسورلند

سیل کیت کارتریج 
مانیفولد ترمز

فیلتر هیدرولیک 
اسکانیا

ولو  شاول لیبهر 
994

ولو رلیف 
شیرکنترل بیل 
کوماتسو

پوسته سوئینگ 
کاترپیالر 385

ولو دریل 
اینگرسورلند

کیت جک ولو 
مانیفولد ترمز

کالهک پوسته 
هواکش بیل 800

ولو فشار  شاول 
لیبهر 994

سیل گردون بیل 
800

واشر کاتر پیالر 
385

کاور دریل 
اینگرسورلند

بوبین کارتریج 
مانیفولد ولو ترمز

فیلتر هواکش کامل 
D65 دریل

درپوش  شاول 
لیبهر 994

رینگ جک بیل 
800

سیل اورینگ 
کاترپیالر 385

GREASE 
NIPPLE

بوبین کارتریج 
مانیفولد ولو ترمز

فیلتر هیدرولیک 
O&k گریدر

اورینگ  شاول 
لیبهر 994

رینگ جک باکت 
بیل 800

راد دریل گیج کاترپیالر 385
اینگرسولرند(1/2-

DMM2 (8
کارتریج مانیفولد 
ولو ترمز ترکس

فیلتر کمپرسور 
ثابت آپاراتی

سوئیچ فشار سنج  
شاول لیبهر 994

قرقري جک خالی 
کن بیل 800

سرمته دریل فیلتر هیدرولیک
اینگرسولرند(1/2  
DMM2 (10

کارتریج مانیفولد 
ولو ترمز ترکس

فیلتر هواکش 
بیرونی کمپرسور

پمپ تصفیه شاول 
لیبهر 994

کاسه نمد پمپ 
هیدرولیک

ضربه گیر (شاك فیلتر هیدرولیک
ساب) دریل 
اینگرسولرند 
DMM2

مانیفولد ولوترمز بر 
ترکس

 PRESSUREفیلتر هواي کامل
GAUGE

غلطانک پمپ 
بیل800

سرویس کیت 
کاترپیالر 385

ساب راد دریل 
DMM2

مانیفولد ولوترمز بر 
ترکس

لوله فشار  شاول والو پوسته هواکش
لیبهر 994

سیت سروو ولو بیل 
800

اندیکاتور کامل 
کاترپیالر 385

استابلیزر دریل 
DMM2

فیلتر هوا داخلی کیت سیل
کمپرسور

REVERSIN
G GEAR 

پخش کن پمپ 
روغن هیدرولیک

سیل اورینگ بیل 
385 کاتر پیالر

کوپلینگ کمپرسور 
DMM2 دریل

ولو کاهش فشار 
ترمز ترکس

فیلتر هواکش 
داخلی کمپرسور

کوپلینگ  شاول 
لیبهر 994

کریدل عقب پمپ 
هیدرولیک بیل 

800

PLUG-کاترپیالر 
385

تبدیلی زیر پاور هد 
DMM2 دریل

لوله روغن ترمز 
چرخ عقب ترکس

فیلتر هواکش  
N10 داخلی ولو

سیل کیت ولو ترمز 
 شاول لیبهر 994

سیلندر انگشتی 
پمپ بیل

سیم لیور باد سیل کاترپیالر385
کمپرسور 

DMM2دریل
فیلتر هواکش موتور شیلنگ

کاترپیالر 336
شیلنگ  شاول 

لیبهر 994
کریدل جلو پمپ 
هیدرولیک بیل 

800

سیم لیور(روتیشن سیل کاترپیالر385
DMM2 (فید

فیلتر هواکش ثانویه شیلنگ
کاترپیالر 336

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

ریتاینر پمپ 
هیدرولیک مادر 

بیل 800

جنت هواکش سیل کاترپیالر 385
کمپرسور 

DMM2دریل
شیلنگ  شاول فیلتر کابین ترکسشیلنگ

لیبهر 994
گردگیر (115) بیل 

800
اورینگ 

کاترپیالر385
فیبر و فنر 

کمپرسور دریل 
DMM2

فیلتر هواکش شیلنگ
بیرونی اسکانیا

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

سیم بکسل فید سیل کاترپیالر385اسپیسر
DMM2

فیلتر اولیه هواکش  شیلنگ
لیفتراك 5تن

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

گردگیر (140) بیل 
800

سیل اورینگ 
کاترپیالر 385

اسپید سنسور 
DMM2 دریل

فیلتر هواکش ثانویه شیلنگ
لیفتراك 5تن

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

کاسه نمد گردون 
بیل 1100

اورینگ 
کاترپیالر385

فیبروفنر دریل

فیلترهواثانویه بیل شیلنگ
220

روغن سرد کن  
شاول لیبهر 994

بلبرینگ کوچک 
سوئینگ بیل 800

شاتل ولو فرمان 
کاترپیالر 385

ELECTRONI
C CARD 

HOSE ASSY  فیلتر هواکش اولیه
رنو تریلی

پرشورروي فیلتر  
شاول لیبهر 994

فیلترمغناطیسی 
تراك وبیل

ولو GP هیدرولیک 
کاترپیالر 385

شیم تاور دریل 
اطلس کپکو

کیت اورهال جک 
باالبر

اورینگ  شاول فیلتر هوا ثانویه رنو
لیبهر 994

رابط کاهنده اورینگ بیل 1100
هیدرولیک 

کاترپیالر 385

رادیاتور دریل واگن



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

PIN فیلتر کابین
کاترپیالر 385

کنترل بلوك شاول 
لیبهر

سیل اورینگ موتور اورینگ بیل 1100
سوئینگ کاترپیالر 

385

راد دریل حفاري 
 DM45-5
1/2inch

بوش جک باال بر 
ترکس

فیلتر هواکش 
داخلی اسکانیا

ولو  شاول لیبهر 
994

فیلتر داخل تانک 
هیدرولیک بیل 
کوماتسو

سیل هیدرولیک 
کاترپیالر 385

سرویس کیت دریل 
DI65 واگن اطلس

فیلتر خشک کن جک باالبر ترکس
AC-7901

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

شیلنگ کاترپیالر شاتون پمپ باد
385

سیل کیت

سیل کیت پایلوت 
NHL ولو ترکس

فیلتر هواکش کامل 
بیل

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

فنر سر سیلندر 
پمپ باد تراك 325

SUPPORT 
AS

دیسک روبر دریل 
DI65 واگن اطلس

پایلوت ولو باالبر 
TR100ترکس

فیلتر گیربکس 
لیفتراك هلی

ولو  شاول لیبهر 
994

ولو پلیت پمپ باد 
تراك 325

SUPPORT 
AS

راد حفاري دریل 
-D65* 46متري

1/2
پایلوت ولو باالبر 

NHLترکس
فیلتر هواکش کامل 
NH12 و FH12

ولو  شاول لیبهر 
994

ولو پلیت پمپ باد 
تراك 325

سیل اورینگ بیل 
کاترپیالر

چکش دریل واگن 
DI65 اطلس

کارتریج رلیف 
TR100ولوباال بر

فیلتر هواکش ولو 
FM

واسطه   شاول 
لیبهر 994

فنر سرسیلندر 
پمپ باد بیل 
کوماتسو

سیل  اورینگ بیل 
کاتر پیالر

واسطه باالي سر مته

VALVE 
RELIEF

کنترل ولو  شاول فیلتر داس کالکتور
لیبهر 994

کیت سر سیلندر 
پمپ باد 325

اورینگ  بیل کاتر 
پیالر

پیچ دنده اسپراکت 
DM45 دریل

کارتریج رلیف  ولو 
مانیفولد باال 
برترکس

فیلتر هیدرولیک 6 
عددي شاول لیبهر

شیلنگ شاول 
لیبهر 994

شیلنگ کاترپیالر رینگ پمپ باد
385

شفت اصلی چرخ 
دریل دریل 
DM45

کارتریج جک ولو 
مانیفولد باالبر 

ترکس

فیلتر روغن 
کمپرسور اموالیت

شیلنگ شاول 
لیبهر 994

پیستون پمپ باد 
کوماتسو مشترك

شیلنگ کاترپیالر 
385

لوازم چرخ دریل 
DMH45

مانیفولد ولو باال بر 
ترکس

فیلتر سرو بلدوزر 
375

اورینگ  شاول 
لیبهر 994

سیلندر پمپ باد 
تراك 325

لوازم جک فید بست کاترپیالر 385
DMH دریل

سیل کیت لیور باال 
بر ترکس

فیلتر هواکش 
لیفتراك 10 تن

پیچ شاول لیبهر 
994

درپوش پمپ باد 
تراك 785

سیل اورینگ 
هیدرولیک 

کاترپیالر 385

واسطه راد دریل 
DM45

بوش لیور باالبر 
ترکس

فیلتر مغناتیسی 
گیربکس ویلدوزر

سیل رینگ  شاول 
لیبهر 994

بلبرینگ پمپ باد 
تراك

لوله کامل کاترپیالر 
385

واسطه باالي سر 
DM45 مته دریل

فیلتراولیه هواي کنترل ولو
کابین شاول 
لیبهرولیفتراك

پرشور ولو  شاول 
لیبهر 994

بلبرینگ 207 پمپ 
باد تراك

شاتل ولو کاترپیالر 
385

اب پخش کن 
واترپمپ دریل 

DM45
کارتریج رلیف ولو 

NHL باالبر
فیلترثانویه هواي 

کابین شاول 
لیبهرولیفتراك

کیت سیل  شاول 
لیبهر 994

اورینگ کاترپیالر میلنگ پمپ باد
385

کاسه نمد واترپمپ 
DM45 دریل

رلیف ولو باال بر 
کامل

فیلتر سپرایتور 
دریل جان جین 

جدید

کیت سیل  شاول 
لیبهر 994

سیلندر پمپ 
باد(پوسته) تراك 

785

موتور GP بیل 
کاتر پیالر

درب رادیاتور 
دستگاه حفاري

VALVE 
RELIEF

کیت سیل  شاول فیلتر کابین دریل
لیبهر 994

دنده پمپ بادتراك 
وبیل

سیل اورینگ 
کاترپیالر 385

بلبرینگ واترپمپ 
DM45 دریل

سیل کیت کنترل 
ولو باالبر

پرشور شاول لیبهر فیلتر کولر دریل
994

شافت واسطه 
واترپمپ بیل 1100

بلوك پیستون هاي 
باد

پکینگ باد دریل 
DM45

شیر کنترل بادي 
ترکس

فیلترکابین دریل 
اطلس کپکو

سیل کیت  شاول 
لیبهر 994

اورینگ پمپ 
هیدرولیک کوماتسو

ساب راد دریل بلوك پیستون پمپ
3/1.2

CONTROL 
VALVE - 
HOIST

فیلتر بخارکش 
گیربکس شاول 

لیبهر

سیل کیت   شاول 
لیبهر 994

سیل اورینگ بیل 
1100

سیل اورینگ 
کاترپیالر 385

سرمته حفاري 
دریل 7-1/2

سیل کیت پمپ باال 
برترکس

واشر درب 
فیلتراسیون

آهن ربا مغناطیسی 
 شاول لیبهر 994

صفحه زاویه دهنده واشر تراك کوماتسو
پمپ

ساب راد دریل 
DM45  5-1/2

پلیت عینکی پمپ 
باالبر ترکس

دیود  شاول لیبهر فیلتر صافی
994

شافت P.T.O بیل 
1100 کوماتسو

بیرینگ کاترپیالر 
385

چرخ آیدلر دریل 
DM45



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

پلیت عینکی پمپ 
باالبر ترکس

پیش فیلتر هواکش 
تراك کوماتسو 35 

تن

سیل کیت  شاول 
لیبهر 994

سنسور روي پوسته 
فالیویل 785

کان بیرینگ 
کاترپیالر 385

سلنوئید فشار شیر 
حرکت دریل 

DM45
پیش فیلتر هواکش پمپ باالبر ترکس

تراك کوماتسو 
100 تن

درپوش  شاول 
لیبهر 994

فشنگی روغن تراك 
325

CUP سلنوئید برقی فید
حرکت دریل 

DM45
رلیف داخل تانک 
هیدرولیک

پیش فیلتر هواکش 
ترکس 100تن

سوئیچ فشار سنج  
شاول لیبهر 994

پیچ اگزوز  تراك 
7-785 کوماتسو

شیر فید دریل پلیت کاترپیالر 385
DM45

شیر تخلیه آب شیلنگ
فیلتراسیون

کیت سیل  شاول 
لیبهر 994

افتر کولر بیل 
pc800

فیبر و فنر واترپمپ پلیت کاترپیالر 385
DM45 دریل

فیلتر هیدرولیک ولو
تراك 785

اورینگ  شاول 
لیبهر 994

زنجیر کامل بیل 
pc400

رولیک پایین بارل
دستگاه حفاري 

DMM2
ضربه گیر کابین 

ترکس
فیلتر تانک 

هیدرولیک دریل 
اطلس

پرشور سوئیچ  
شاول لیبهر 994

کیت جک باکت 
بیل 400 کوماتسو

پلیت پمپ 
هیدرولیک 

کاترپیالر385

کیت پایه تراز 
DM45دریل

فیلترهیدرولیک 
ترکس

فیلتر روغن 
کمپرسور دریل 

اطلس

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

کیت جک استیک 
بیل 400 کوماتسو

پلیت سپراتور پمپ 
هیدرولیک 

کاترپیالر 385

تبدیلی زیر پاور هد 
DM45 دریل

فیلتر هیدرولیک درب تانک ترکس
لیفتراك

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

کیت جک بوم بیل 
400 کوماتسو

اورینگ کاترپیالر 
385

راد اول 9متري 
DML45 دریل

فیلتر هیدرولیک شیلنگ
لیفتراك

پمپ الکتریکی  
شاول لیبهر 994

راددوم 7/60متري سیل کاترپیالر 385پین ناخن بیل 400
DML45 دریل

فیلتر آبگیر دستگاه شیلنگ
فیلتراسیون

آدابتور  شاول 
لیبهر 994

ناخنی بیل 
400کوماتسو و بیل 
945 لیوگانگ

پیستون کاترپیالر 
385

فیبر و فنر پمپ 
پاور هد دریل 

DM45

شیلنگ  شاول فیلتر روغن ژنراتورشیلنگ
لیبهر 994

پین ملخی بیل 
400

رولبیرینگ پمپ 
هیدرولیک 

کاترپیالر 385

فیبر و فنر پمپ 
اصلی دریل 
DM45

فیلتر ترمز تراك 7-شیلنگ
785

واسطه ادابتور  
شاول لیبهر 994

بوش سراستیک 
بیل400

فیبر و فنر پلیت کاترپیالر 385
کمپرسور دریل 

DM45
فیلتر برگشتی شیلنگ

هیدرولیک تراك 7-
785

المپ   شاول لیبهر 
994

بوش پائین ملخی 
بیل 400

پمپ آب و سیل کاترپیالر 385
متعلقات (کامل)

فیلتر بخارکش شیلنگ
تانک هیدرولیک 

تراك 785-7

لوله  شاول لیبهر 
994

بوش استیک بوم 
بیل 400 کوماتسو

سیل شافت 
کاترپیالر 385

سیم بکسل فید 
DM45

فیلتر گیربکس شیلنگ
تراك 785-7

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

پین بوم به استیک 
بیل 400

لوازم جک تاور صفحه زاویه دهنده
دریل حفاري 

DM45
لوله زیر پمپ باال 
TR100 بر ترکس

فیلتر استرینیر 
هیدرولیک تراك 7-

785

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

بوش ته بوم بیل 
400

سیم گاز دریل بلوك پیستون
DM45

فیلتر روغن لوله ترکس
موتورکمپرسور

المپ   شاول لیبهر 
994

سیل گردون بیل 
400 کوماتسو

سیم لیور فید و سیل کاترپیالر 385
روتیشن دریل 

DM45
فیلتر هواکش شیلنگ

جرثقیل
قفل درب  شاول 

لیبهر 994
صندلی کامل بیل 
220 کوماتسو

رولیک باال دریل کیت شیم
DM45

اسپیسر سر جک 
فرمان

موتور برف پاکن  فیلتر روغن ژنراتور
شاول لیبهر 994

پیچ شاسی بیل 
800

سیل اورینگ 
کاترپیبالر 385

واسطه آچار خور 
DM45 دریل

پین جک فرمان 
ترکس

برف پاکن   شاول فیلتر گیربکس
لیبهر 994

شیم فلزي مربوط 
به باکت بیل

صفحه هیدرو موتور 
بیل کاتر پیالر

پمپ گازوئیل کش 
باي پس دریل 

DM45
NUT فیلتر هیدرولیک

جرثقیل خاور
ولو  شاول لیبهر 

994
مقاومت دور فن 
کولر بیل 800

صفحه هیدروموتور 
بیل کاتر پیالر

گوشواره اي پاور 
DM45 هد دریل

اتصال میان فرمان 
ترکس

فیلتر دریل اطلس 
کوپکو

واسطه  شاول لیبهر 
994

اورینگ پمپ 
هیدرولیک بیل

بلوك سیلندر 
هیدروموتور بیل 
کاتر پیالر

لوازم جک تنظیم 
DM45 ارتفاع



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

سیل زیر سیبک 
فرمان ترکس

فیلتردریل اطلس 
کوپکو

زانو  شاول لیبهر 
994

پیستون ترمز پیچ
هیدرو موتور بیل 

کاتر پیالر

شافت اصلی چرخ 
dm45

پین قفل کن میل 
فرمان

فیلتر کولر دریل 
اطلس کوپکو

ترموترونیک  شاول 
لیبهر 994

انگشتی پمپ بیل 
220

درپوش پمپ 
هیدرولیک 

کاترپیالر385

زنجیر چرخ کامل 
DM45 دریل

دیسک پین میل 
فرمان ترکس

فیلتر دریل اطلس  
کوپکو

رله  شاول لیبهر 
994

گاید ریتاینر پمپ 
بیل800

ولو هیدرموتور بیل 
کاتر پیالر

لوله یکسر رزوه

پین میل فرمان 
ترکس

المپ اخطار  شاول فیلتر دریل اطلس
لیبهر 994

لیور قطع کن بیل 
800

بلبرینگ 
هیدروموتور بیل 
کاتر پیالر

فیلتر دریل  اطلس بوش
کوپکو

دیود شاول لیبهر 
994

کلید چراغ بیل 
کوماتسو

پلیت کاترپیالر 385

کاسه نمد سر واشر میل فرمان
میلنگ موتور 

KT19

کلید  شاول لیبهر 
994

ولوم گاز داخل 
کابین بیل کوماتسو

صفحه آهنی 
هیدروموتور بیل 
کاتر پیالر

GAS STRUT سوئیچ  شاول لیبهر فیلتر دریل  اطلس
994

ولوم گاز بیل 
PC800

فنر هیدروموتور 
بیل کاتر پیالر

سوئیچ  شاول لیبهر فیلتر  دریل اطلسواتر پمپ ترکس
994

دسته لیور قفل کن 
PC800 بیل

کورکن پمپ 
هیدرولیک 

کاترپیالر 385
سوئیچ  شاول لیبهر فیلتر دریل  اطلسسیبک فرمان

994
قطع کن تراك 

وبیل(سنسور لیور)
پیستون کاترپیالر

بوش سیبک فرمان 
ترکس

فیلتر هوا دریل 
اطلس کوپکو

سوئیچ  شاول لیبهر 
994

دیود برقی بیل 
pc800

شافت هیدرو موتور 
بیل کاتر پیالر

ریتاینر بوش 
سیبک فرمان

فیلتر 
کابین(کولر)تراك 

7-785

پتانسیومتر(تنظیم 
درجه) کابین  

شاول لیبهر 994

بلبرینگ صندلی بیل 800
هیدروموتور بیل 

کاترپیالر
سیل کیت کارتریج 
رلیف پمپ فرمان

فیلتر هوا دریل 
اطلس کپکو

پتانسیومتر(تنظیم 
درجه) کابین  

شاول لیبهر 994

گاید هیدروموتور اورینگ بیل 220
بیل کاتر پیالر

جا فیلتري کامل 
فشار باال ترکس

فیلترگازوئیل 
کاترپیالر 777

سوئیچ  شاول لیبهر 
994

سوئیچ (شیر 
هیدرولیک) 

کوماتسو تراك و 
بیل

صفحه زاویه دهنده 
هیدروموتور بیل 
کاتر پیالر

سیل کیت رلیف 
پمپ فرمان

فیلتر روغن 
کمپرسور دریل 

D65

سوئیچ  شاول لیبهر 
994

سنسور هیدرولیک 
کوماتسو

پیستون ولو 
هیدروموتور بیل 
کاتر پیالر

اورینگ کارتریج 
رلیف پمپ فرمان

فیلتر المنت دریل 
اطلس کپکو

اندیکاتور  شاول 
لیبهر 994

درب تانک گازوئیل 
کوماتسو

اسپول هیدروموتور 
بیل کاتر پیالر

فیلتر دریل اطلس رلیف پمپ فرمان
کپکو

کلید فشاري  شاول 
لیبهر 994

کیت هیدروموتور بست
بیل کاتر پیالر

فیلتر ماین دریل ولو اکوماالتور
اطلس کپکو

سوئیچ استارت   
شاول لیبهر 994

مهره کاترپیالر385بست

کیت  اورهال جک 
فرمان ترکس 

NHL

المنت فیلتر دریل 
اطلس کپکو

کیت اندازه گیري  
شاول لیبهر 994

پمپ کاترپیالر 385کلمپ

کیت اورهال جک 
TR100 فرمان

فیلتر مغناطیسی 
گیربکس تراك 325

پرشوردوبل  شاول 
لیبهر 994

سنسور پوسته 
فالویل سوکت 

دار(سنسور 
دورسنج)

سیل کاترپیالر 385

SERVICE 
KIT

فیلترهیدرولیک 
دریل جان جین

فالشر  شاول لیبهر 
994

فشنگی روغن بغل 
کوماتسو

سیل اورینگ 
کاترپیالر385

فیلتر هیدرولیک  جک فرمان ترکس
جرثقیل خاور

اي سی یو رله 
شاول لیبهر 994

کیت شیرر روغن 
کاري گیربکس 

بلدوزر برقی 375

سیل کیت پمپ 
هیدرولیک 

کاترپیالر385
کیت ولو اوربیتال 

فرمان ترکس 
TR100

فیلتر برگشت 
هیدرولیک لیفتراك 

کوماتسو

رله  شاول لیبهر 
994

کیت شیر کنترل 
گیربکس بلدوزر 

برقی 375

ولو بیل 390

سیل کیت ولو 
NHL فرمان

فیلتر هوا لیفتراك 
کوماتسو

رله  شاول لیبهر 
994

کیت گیربکس 
بلدوزر برقی 375

سیل اورینگ 
کاترپیالر 385



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

ولو فرمان ترکس 
NHL

رله  شاول لیبهر فیلتر فیلتراسیون
994

کیت ترك کنورتور 
بلدوزر برقی 375

سیل اورینگ 
کاترپیالر 385

سرویس کیت 
اکوموالتور

دستگاه کامل پیش 
فیلتراسیون تصفیه 

سوخت

رله  شاول لیبهر 
994

فن پمپ بلدوزر 
برقی 375

سیل اورینگ 
کاترپیالر 385

کیت اکوموالتور 
فرمان

فیلتر ذرات 
200لیتري

صفحه کنترل   
شاول لیبهر 994

پایلوت ولو بلدوزر 
برقی 375

پمپ گردان 
کاترپیالر

پیستون آکاموالتور 
فرمان ترکس

فیلتر کمپرسور 
دریل اطلس

رله  شاول لیبهر 
994

پایلوت ولو بلدوزر 
برقی 375

اورینگ کاترپیالر 
385

کیت اکوموالتور 
پیمان ترکس 

NHL

فیلتر سپراتور دریل 
اطلس

ولو تنظیم  شاول 
لیبهر 994

شافت کاترپیالر رینگ بلدوزر 375
385

فیلتر آبگیر اکوموالتور
200لیتري

زانو کوپلینگ  
شاول لیبهر 994

ایسیو موتور بلدوزر 
375

اسواش پلیت 
کاترپیالر385

O RING- یونیت فیلتراسیون
سوخت

کوپلینگ  شاول 
لیبهر 994

کیت پایین موتور 
بلدوزر 375

ولو کاترپیالر 385

واسطه سر پمپ 
فرمان ترکس 

TR100

 )درب فیلتراسیون(
ساختنی

واسطه   شاول 
لیبهر 994

کیت باالي موتور 
بلدوزر 375

رینگ بیل 390

واشر سر پمپ 
فرمان

فیلتر ذره گیر 
فیلتراسیون سوخت

سوئیچ فشار سنج  
شاول لیبهر 994

پیستون جک تیغ 
باالبر بلدوزر 375

سیل رینگ 
کاترپیالر 385

متعادل کننده پمپ 
(کامپنساتور)

فیلتراولیه هواکش 
لیفتراك

دسته لیور  شاول 
لیبهر 994

کیت کنترل 
گیربکس بلدوزر 

375

اورینگ 
کاترپیالر385

یاتاقان پمپ فرمان 
ترکس

فیلتر روغن لودر 
لیوگانگ

المپ   شاول لیبهر 
994

صفحه گرافیتی 
درام بلدوزر

پیستون کاترپیالر 
385

شافت پمپ فرمان 
ترکس

فیلتر روغن 
لیفتراك کوماتسو

رله  شاول لیبهر 
994

اورینگ شیر کنترل 
بیل 800

پین بیل 390

روتورانگشتی پمپ 
فرمان ترکس

سوئیچ  شاول لیبهر فیلتر روغن
994

لوازم جک انگل 
بلدوزر 375 
کوماتسو

سیل اورینگ 
کاترپیالر385

صفحه برنجی پمپ 
فرمان

فیلتر روغن 
-WPهیدرولیکی

18

چراغ کامل جلو  
شاول لیبهر 994

کیت جک انگل 
بلدوزر 375

رینگ بک اپ 
کاترپیالر 385

کیت اورینگ پمپ 
فرمان ترکس

سنسور  شاول فیلتر روغن
لیبهر 994

کیت جک جلو 
بلدوزر 375

اورینگ کاترپیالر 
385

پلیت پمپ فرمان 
ترکس

پین  شاول لیبهر فیلتر روغن
994

لوله بزرگ راست 
جک بلدوزر 375

سیل اورینگ 
کاترپیالر 385

پمپ فرمان ترکس 
NHL

فیلتر روغن 
جرثقیل نیسان

پین  شاول لیبهر 
994

لوله بزرگ چپ 
جک بلدوزر 375

اورینگ کاترپیالر 
385

فیلترتانک فرمان 
ترکس

صفحه پشت بوش  فیلتر هوا
شاول لیبهر 994

پلیت پمپ هیدرو 
لیک بلدوزر 
375کوماتسو

اورینگ کاترپیالر 
385

واشر فیلتر 
هیدرولیک فرمان 

ترکس

صفحه پشت بوش  فیلتر گازوئیل
شاول لیبهر 994

پلیت عینکی پمپ 
هیدرولیک کوماتسو

سیل اورینگ 
کاترپیالر 385

فیلترتانک 
هیدرولیک ترکس

-ME  فیلتر هوا
033717

جک هیدرولیک 
دکل(سیلندر)  

شاول لیبهر 994

بوش پمپ 
هیدرولیک

سیل اورینگ 
کاترپیالر  385

درب تانک 
هیدرولیک ترکس

پین  شاول لیبهر فیلتر هوا
994

کیت کنترل 
گیربکس بلدوزر 

375

شافت کاترپیالر 
385

واشر درب تانک 
هیدرولیک ترکس

صافی فیلتر جی 
08 جی 6

لوله روغن  شاول 
لیبهر 994

کاور بیل کاترپیالرکیت کامل گیربکس

شیر فشار شکن 
پمپ فرمان ترکس

لوله روغن  شاول فیلتر روغن
لیبهر 994

سیل اورینگ سیل کیت توربین
کاترپیالر 385

بلبرینگ پمپ 
فرمان ترکس

شیلنگ  شاول فیلتر روغن
لیبهر 994

ناخن بلدوزر375 
سنگی

هوزینگ بیل 385 
کاتر پیالر



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

بلبرینگ پمپ 
فرمان ترکس

شیلنگ  شاول صافی فیلتر
لیبهر 994

ناخن بلدوزر375 
سنگی

بارل بیل 385 کاتر 
پیالر

شافت پمپ فرمان 
ترکس

فیلتر روغن 
هیدرولیکی

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

پالونی (محافظ 
ریپر) بلدوزر 375

کاور کاترپیالر 385

کیت سیل شیر 
فشار شکن ترکس

شیلنگ  شاول فیلتر گازوئیل
لیبهر 994

پین ناخن 
بلدوزر375

کوپلینگ پمپ 
هیدرولیک بیل 
کاتر پیالر

STEERING 
TANK 

WELDME 

فیلترهاي سرویس 
کامل 500 ساعتی 

گریدر

توزیع کننده شاول 
لیبهر 994

  کلنگی(شانک)
ریپر بلدوزر 375

پلیت بیل 385کاتر

فیلتر هیدرولیک شیلنگ
لودر

سیستم الکتریکی  
شاول لیبهر 994

گوشه تیغ راست 
بلدوزر375

پوسته کاترپیالر 
385

فیلترگازوئیل شیلنگ
لودرهپکو

فاصله بند بوش  
شاول لیبهر 994

گوشه تیغ چپ 
بلدوزر375

رول بیرینگ 
کاترپیالر 385

فیلترهواي خارجی شیلنگ
لودرهپکو

بوش استیل  شاول 
لیبهر 994

فنر کاترپیالر 385دم تیغ بلدوزر 375

فیلتر هواي داخلی بست روي شیلنگ
لودر 90

پین  شاول لیبهر 
994

مهره پیچ دم تیغ 
بلدوزر375

گاید بیل 390

لوله زیر پمپ 
فرمان 

TR100ترکس

صفحه پشت بوش  فیلتر گازوئیل
شاول لیبهر 994

پیچ مهره دم تیغ 
بلدوزر375

پلیت کاترپیالر 385

ناخن شاول لیبهر فیلتر هواشیلنگ
994

شیم پلیت دم تیغ بلدوزر 375
کاترپیالر 385

فیلتر روغن لودر شیلنگ
هپکو

پین  شاول لیبهر 
994

بوش یاتاقان کمان 
375

پلیت پمپ 
هیدرولیک 

کاترپیالر 385
جاي فیلتري شیلنگ

گیربکس
صفحه پشت بوش  
شاول لیبهر 994

براکت ته کمان 
بلدوزر 375

بیرینگ کاترپیالر 
385

فیلتر خشک کن شیلنگ
ASTRA کامیون

جک هیدرولیک 
باکت(سیلندر)  
شاول لیبهر 994

چرخ 
جلو(آیدلر)بلدوزر 

375

اسپیسر بیل 390

فیلتر روغن موتور شیلنگ
باالي

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

رینگ کاترپیالر ایدلر اسی(چرخ)
385

فیلتر هیدرولیک شیلنگ
گریدر

لوله فشار  شاول 
لیبهر 994

پکینگ جک بلدوزر 
375

کاسه نمد کاترپیالر 
385

لوله فشار  شاول فیلتر گازوئیل گریدرشیلنگ
لیبهر 994

رولیک باال بلدوزر 
375

شافت کاترپیالر 
385

فیلتر گازوییل بیل شیلنگ
مکانیکی

بوش برنز  شاول 
لیبهر 994

شنگیر زیر ضربه 
گیر شاسی بلدوزر 

375

پوسته جلو پمپ 
کاترپیالر 385

بوش  شاول لیبهر فیلتر سوختشیلنگ
994

گاید زیر ضربه گیر 
شاسی بلدوزر 375

پین  بیل 390

فیلتر آب گریدر شیلنگ
کوماتسو

شمشیري کفشک 
شاول لیبهر 994

رولیک چهار لب 
بلدوزر 375

زبانه پمپ کاترپیالر 
385

کیت سیل  شاول فیلتر گازوئیل گریدرشیلنگ
لیبهر 994

رولیک دولبه 
بلدوزر 375

بارل بیل 385 کاتر 
پیالر

فیلتر گازوئیل - شیلنگ
تکنوکار

انژکتور شاول لیبهر 
994

پین رولیک بلدوزر 
375

دنده کاترپیالر 
3408

شیلنگ  شاول فیلتر گازوئیلشیلنگ
لیبهر 994

رولیک یک لبه 
بلدوزر 375

سیل اورینگ 
کاترپیالر 385

HOSE ASSY  فیلتر روغن
هیدرولیک

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

سیل اورینگ سیل بلدوزر 375
کاترپیالر 385

فیلتر کامل شیلنگ
سرویس250 ساعتی

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

سیل اورینگ رینگ بلدوزر 375
کاترپیالر 385

صافی فیلتر کاتر شیلنگ
پیالر

ولو فشاري  شاول 
لیبهر 994

سیل اورینگ سیل بلدوزر 375
کاترپیالر 385

فیلتر تانک شیلنگ
هیدرولیک بیل

بوش  شاول لیبهر 
994

پیستون پمپ بوش
کاترپیالر385

فیلتر هیدرولیک شیلنگ
بیل

پیستون  شاول 
لیبهر 994

پلیت بیل 390بوش

زانویی روي جک 
فرمان

پیستون جک  فیلتر هواي داخلی
شاول لیبهر 994

گاید بیل 390بوش بلدوزر 375



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

سیل اتصال جک 
فرمان

پیچ 18 بلند فیلتر هوا
لیبهر944

زنجیر کامل بلدوزر 
375

بارل بیل 390

ولو شوك گیر 
فرمان 

TR100ترکس

AIR FILTER  
ELEMENT

بوش استیل  شاول 
لیبهر 994

پیچ قفل و زنجیر 
بلدوزر 375

پیستون پمپ 
کاترپیالر385

ولو فشار شکن 
فرمان

اورینگ  شاول فیلتر مکنده
لیبهر 994

مهره کفشک بلدوزر 
375

سیل شافت 
کاترپیالر 385

روغن سرد کن 
گیربکس

فیلتر روغن 
هیدرولیکی

سیل پیستون  
شاول لیبهر 994

پیچ ومهره کفشک 
375

بیرینگ 
کاترپیالر385

لوله s کوچک 
گیربکس

فیلتر روغن ،ایران 
نوین

سیل پیستون  
شاول لیبهر 994

بیرینگ کاترپیالر زنجیر بلدوزر 375
385

لوله s بزرگ 
گیربکس

فیلتر گازوئیل 
کمپرسور

اورینگ  شاول 
لیبهر 994

شیر کنترل انگل 
بلدوزر 375

بلبرینگ پمپ 
کاترپیالر 385

ژنت روغن سرد کن 
گیربکس

سیل پیستون  فیلتر روغن
شاول لیبهر 994

فنر پوسته فیلتر 
هیدرولیک 705 

کوماتسو

شافت کاترپیالر 
385

لوله زانویی روغن 
سردکن گیربکس

سیل پیستون  فیلتر کمپرسور
شاول لیبهر 994

ولو فنر پوسته 
هیدرولیک گریدر 
705 کوماتسو

سیل اورینگ 
کاترپیالر 385

واشر لوله زیر واتر 
پمپ

سیل کیت جک  فیلتر آب
شاول لیبهر 994

درب رادیاتور 
بلدوزر375

سیل اورینگ بیل 
کاتر پیالر

واشر سر روغن سرد 
کن ترکس

فیلتر گازوئیل 
کمپرسور

سیل کیت جک  
شاول لیبهر 994

سیل اورینگ  بیل ولو بلدوزر 375
کاتر پیالر

سیل کیت جک   فیلتر روغنبست ژنت واتر پمپ
شاول لیبهر 994

بخارکش کاترپیالر ولو لیور بلدوزر 375
385

سوئیچ فشار سنج  فیلتر هواي وروديژنت زیر واتر پمپ
شاول لیبهر 994

سیم ترمز پارك 
بلدوزر 375

درب مخزن 
هیدرولیک 

کاترپیالر 385
سوئیچ فشار سنج  فیلتر روغنلوله رادیاتور ترکس

شاول لیبهر 994
واشر درب تانک رله

هیدرولیک 
کاترپیالر 385

ژنت زیر رادیاتور 
ترکس

پین  شاول لیبهر صافی فیلتر
994

اورینگ درب تانک اورینگ بیل 800
هیدرولیک 

کاترپیالر 385
لوله زانوئی آب 
روغن سردکن

فیلتر روغن دریل 
اطلس

پین  شاول لیبهر 
994

گردگیر قرقري سر 
رام بلدوزر 375

سیل اورینگ 
کاترپیالر 385

O RING-پین شاول لیبهر صافی فیلتر
994

قرقري سر رام 
بلدوزر 375

سیل اورینگ 
کاترپیالر 385

HOSE  
ASSY

جک هیدرولیک صافی فیلتر
دکل (سیلندر)  
شاول لیبهر 994

سیل بوم رام بلدوزر 
375 کوماتسو

اورینگ کاترپیالر 
385

HOSE ASSY  فیلتر کابین دریل
اطلس

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

بوش وسط رام 
بلدوزر 375 
کوماتسو

اورینگ کاترپیالر 
385

HOSE ASSY  فیلتر پمپ روغن
فرمان

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

پمپ هیدرولیک 
بلدوزر 375

اورینگ 
کاترپیالر385

OIL 
COOLER روغن 

سرد کن

فیلتر روغن لودر 
هپکوالبرز

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

کلمپ بین 
گیربکس و چرخ 

بلدوزر 375

اورینگ کاترپیالر 
385

شیلنگ تانک 
رادیاتور ترکس 

اینچی

فیلتر روغن موتور 
حفاري

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

ولو کاترپیالر 385سیل بلدوزر 375

GASKET فیلتر روغن سطلی
البرز

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

بست فلزي بین 
گیربکس و چرخ 

بلدوزر 375

سیل کاترپیالر 385

فیلتر بخار کش درب رادیاتور ترکس
ASTRA کامیون

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

کاور فاینال درایو 
بلدوزر(جاي سیل 

کروپ کوچک) 375

اورینگ کاترپیالر 
385

بست ژنت منبع 
انبساط

فیلتر روغن موتور 
حفاري

کلمپ  شاول لیبهر 
994

سیل اورینگ اورینگ بلدوزر 375
کاترپیالر 385

HOSE BULK-شیلنگ  شاول فیلتر هواي - مان
لیبهر 994

دنده چرخ بلدوزر 
D375A-5

ولو کاترپیالر 385



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

جنت کوچک 
رادیاتور

فیلترگازوئیل لودر 
هپکو

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

محافظ شاسی 
بلدوزر 375

سیل اورینگ 
کاترپیالر 385

ژنت باالي رادیاتور 
ترکس

فیلتر هواي خارجی 
لودر 90

منتقل کننده 
فشاري  شاول 

لیبهر 994

اورینگ پمپ 
هیدرولیک375

سولنوئید ولو 
کاترپیالر 385

اورینگ  شاول فیلتر گازوئیل گریدرشیلنگ آب ترکس
لیبهر 994

محافظ شاسی 
بلدوزر 375

سلونوئید ولو 
کاترپیالر 385

بست جنت رادیاتور 
ترکس

L120 فیلتر چرخ 
لودر ولوو

درپوش  شاول 
لیبهر 994

سیل رینگ بلدوزر 
375

رگالتور پمپ بیل 
385 کاتر پیالر

CLAMP فیلتر گازوئیل
آمریکائی

بوش استیل  شاول 
لیبهر 994

سیل کروپ بزرگ 
چرخ 375

سیل اورینگ 
کاترپیالر 385

الستیک ضربه گیر 
رادیاتور ترکس

فیلترروغن سطلی 
روسی

بوش  شاول لیبهر 
994

کاور فاینال درایو 
بلدوزر(جاي سیل 
کروپ بزرگ) 375

سیل اورینگ 
کاترپیالر 385

نشانگر فیلتراسیون لوله رادیاتور ترکس
سوخت با پایه

بوش برنز  شاول 
لیبهر 994

مهره دنده اسپراکت 
375

سیل اورینگ 
کاترپیالر 385

گلویی لوله رادیاتور 
ترکس

جک هیدرولیک 
بزرگ 

دکل(سیلندر)  
شاول لیبهر 994

پیچ مهره دنده 
اسپراکت375

سیل اورینگ 
کاترپیالر 385

الستیک 
رادیاتورترکس

پین  شاول لیبهر 
994

دنده اسپراکت 
بلدوزر 375

سیل اورینگ 
کاترپیالر 385

نگهدارنده لوله 
رادیاتور

اورینگ  شاول 
لیبهر 994

اورینگ چرخ عقب 
تراك 325-
بلدوزر375

سیل اورینگ 
کاترپیالر 385

سیل کیت  شاول رادیاتور کامل ترکس
لیبهر 994

فیلتر کنترل 
گیربکس بزرگ 

375

اورینگ بیل 390

سیل کیت  شاول فنر گاز ترکس
لیبهر 994

سیل اورینگ اورینگ بلدوزر 375
کاترپیالر 385

 (کابل نگهدارنده )
 سیم تروتل مربوط

به ترکس

باکس الکتریکی  
شاول لیبهر 994

اورینگ گیربکس 
بلدوزر 375

سیل (اورینگ) 
ترمز تراك 
CAT777

شیلنگ شاول فیتینگ کیت
لیبهر 994

سلونوئید کاترپیالر اورینگ بلدوزر 375
385

سیل کیت  شاول سیم گاز ترکس
لیبهر 994

سیل رینگ بلدوزر 
375

پیچ کاترپیالر 385

کیت گردگیر پدال 
گاز ترکس

کنترل ولو  شاول 
لیبهر 994

مهره قفلی اورینگ گیر بکس
کاترپیالر 385

نازل کوپلینگ پدال گاز ترکس
شاول لیبهر 994

سیل رینگ 
گیربکس

اورینگ بیل 390

گیج داخل باك 
گازوییل ترکس

شیلنگ شاول 
لیبهر 994

سیل رینگ 
گیربکس

اورینگ بیل کاتر 
پیالر

درب تانک گازوییل 
ترکس

شیلنگ شاول 
لیبهر 994

پیستون درام فرمان 
بلدوزر 375

ولو پمپ سویینگ 
کاترپیالر 385

شیلنگ شاول بوق ترکس
لیبهر 994

صفحه دیسک 
گرافیتی (درام 

فرمان)

ولو کاترپیالر 385

کنترل درجه بوق ترکس
حرارت  شاول 

لیبهر 994

فنر بشقابی بلدوزر 
375

فلنج محافظ سه 
سوراخ کاترپیالر 

385
سنسور درجه آنتن ترکس

حرارت  شاول 
لیبهر 994

پین فلنج دار صفحه آهنی شاخدار
استیک کاترپیالر 

385
زانو شاول لیبهر سنسور ترکس

994
بلبرینگ بلدوزر 

375
بوش استیک 
کاترپیالر 385

میل پشت سویچ 
فشار

پلیت شاول لیبهر 
994

کرانویل و پینیون 
بلدوزر 375

بوش استیک 
کاترپیالر 385

میل پشت سویچ 
فشار

موتور هوا  شاول 
لیبهر 994

سنسور دور سنج 
بلدوزر و بیل

بوش استیک 
کاترپیالر 385



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

میل پشت سویچ 
فشار

اندیکاتور برقی  
شاول لیبهر 994

شیر کنترل 
گیربکس بلدوزر 

375

واشر ناخن 
کاترپیالر385

آدابتور  شاول سوئیچ
لیبهر 994

شافت گیربکس 
بلدوزر 375

پین ناخن کاترپیالر 
385

شیلنگ  شاول سوئیچ دما ترکس
لیبهر 994

آدابتور ناخن بیل صفحه آهنی شاخدار
کاترپیالر 385

سوییچ فشار روغن 
گیربکس

گرمکن روغن  
شاول لیبهر 994

اسلیو هوزینگ 
گیربکس تراك 785

ناخن بیل کاترپیالر 
385

SWITCH 
TEMPERAT

VRE

رولیک شاول لیبهر 
994

سیل رینگ  
گیربکس بلدوزر375

پنل ایرکاندیشن 
کاترپیالر 385

switch 
temperature

رولیک باال  شاول 
لیبهر 994

صفحه گرافیتی 
گیربکس

سنسور کاترپیالر 
385

شیلنگ  شاول سوئیچ
لیبهر 994

پیستون گیربکس 
بلدوزر 375

فیلتر کولر

SWITCH 
PRESSVRE

سنسور  شاول 
لیبهر 994

پلیت گیربکس 
بلدوزر

سنسور کاترپیالر 
385

شیلنگ  شاول سوئیچ
لیبهر 994

استاتور توربین 
بلدوزر 375

رادیاتور بخاري بیل 
385

سنسور درجه 
حرارت ترکس

مهره   شاول لیبهر 
994

پمپ ترك کنورتور 
بلدوزر 375

سنسور کاترپیالر 
385

SWITH 
PRESSuRE

قطع کن  شاول 
لیبهر 994

توربین ترك 
کنورتور بلدوزر 375

فن کولر بیل

سنسور درجه 
حرارت ترکس

سوپاپ اطمینان  
شاول لیبهر 994

شافت استاتور  
توربین بلدوزر 375

قطع کن بیل 
کاترپیالر

SWITH 
PRESSVRE

گریس پمپ مخزنی 
  شاول لیبهر 994

دسته لیور راست سنسور حرارت آب
کاترپیالر 385

switch 
pressvre

اورینگ  شاول 
لیبهر 994

گردگیر گیربکس  
بلدوزر 375

دسته لیور چپ بیل 
کاترپیالر 385

SWITCH 
PRESSVRE

شیلنگ  شاول 
لیبهر 994

پمپ فرمان بلدوزر 
375

کنترلرپدال 
کاترپیالر 385

switch 
pressvre

اورینگ  شاول 
لیبهر 994

چهارشاخ گاردون 
بلدوزر 375

سنسور 
کاترپیالر385

SWITCH 
PRESSVRE

سیل کیت شاول 
لیبهر 994

جنت خمره اي 
بلدوزر 375

پمپ کاترپیالر 385

سیل  شاول لیبهر سنسور ترکس
994

شیشه جلو تراك شیلنگ بلدوزر 375
385 کاتر پیالر

گیج گازوئیل داخل 
باك ترکس

سیل کیت جک  
شاول لیبهر 994

موتور برف پاکن شیلنگ بلدوزر 375
کاترپیالر 385

سوئیچ ریتارد 
ترکس

بوش استیل  شاول 
لیبهر 994

جنت باالي رادیاتور 
بلدوزر 375

بازوي برف پاکن 
کاترپیالر 385

آالرم دنده عقب 
ترکس

بوش  شاول لیبهر 
994

کاسه نمد پی تی او 
بلدوزر 375

تیغه برف پاك کن 
کاترپیالر 385

استارت ترکس 
100 تن

بوش استیل  شاول 
لیبهر 994

 PTO بلبرینگ
بلدوزر 375

تیغه برف پاك کن 
کاترپیالر 385

NHL ترمز  شاول لیبهر دینام ترکس
994

بلبرینگ فالیویل 
بلدوزر 375

اورینگ بیل 390

پمپ کج هارنس
هیدرولیک شاول 

لیبهر 994

تسمه پروانه موتور 
بلدوزر 375

آرمیچر برف پاکن 
کاتر پیالر



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

آالرم دنده عقب 
ترکس

سیل کیت  شاول 
لیبهر 994

سنسور دماي اگزوز 
بلدوزر 375

کیت واشر 
کاترپیالر 385

المپ چراغ خطر 
ترکس 100 تن

بوش شاتون شاول 
لیبهر 994

کیت پائین موتور 
بلدوزر 375

واتر پمپ

چراغ ترمز (خطر) 
ترکس

فنرداخل ولو  شاول 
لیبهر 994

کیت باالي موتور 
بلدوزر 375

براکت کاترپیالر

المپ چراغ ریتارد 
ترکس 100 تن

واسطه   شاول 
لیبهر 994

سیت دوددیودشانه اي تراك

ALARM-
REVERSE

ولو سریع  شاول 
لیبهر 994

ذغال استارت 
کوماتسو (مشترك)

کمک صندلی تراك

چراغ ترمز( گرد 
)ریتارد ترکس

کیت ضربه گیر  
شاول لیبهر 994

جا ذغالی استارت 
دامپتراك کماتسو

کیت بلبرینگ

المپ تک کنتاکت 
ترکس

ترمز شاول لیبهر 
994

اتوماتیک استارت 
بلدوزر 375

واشر کامل موتور 
کاترپیالر

چراغ دنده عقب 
ترکس

هیدرو موتور فن 
شاول لیبهر 994

واسطه ته استارت 
تراك 325

کیت پین کاترپیالر 
385

واشر  شاول لیبهر المپ ترکس
994

جلو استارت تراك 
325

سنسورکاترپیالر 
385

چراغ راهنما کامل 
ترکس

دنده استارت تراك 
کوماتسو

اورینگ فیلتر 
شیشه ابگیر 
کاترپیالر

چراغ کامل جلو 
ترکس

بالشتک استارت 
تراك 785

توربو شارژر 
کاترپیالر

چراغ کامل جلو 
ترکس

آرمیچر استارت 
تراك و بیل 
کوماتسو

اورینگ 
کاترپیالر385

آفتامات دینام چراغ جلو ترکس
بلدوزر375

شافت پمپ بیل 
کاترپیالر

 مهره پایه رله نمره 
6

رگالتور دینام 
کوماتسو

سیل کیت پمپ 
بیل کاترپیالر

واترپمپ بلدوزر رله باطري ترکس
375

کیت واشر 
کاترپیالر 385

مهره  پنل عقب 
نمره 6 ترکس

سولنوئید بلدوزر 
375

سیل کیت 
کاترپیالر 385

واشر سلونوئید کابل باطري ترکس
بلدوزر 375

سنسور 
کاترپیالر385

هوزینگ سلونوئید رله قطع کن ترکس
بلدوزر 375

بوش استارت کاتر 
پیالر

FUSE - 3 
AMP

سیل رینگ 
سلونوئید بلدوزر 

375

بلبرینگ  
6209پمپ گازوئیل 

کاترپیالر385

FUSE - 15 
AMP

ولو فنر سنولوئید 
بلدوزر 375

مکمل کاترپیالر 
385

TIMER 
RELAY

دیسک ولو 
سلونوئید بلدوزر 

375

سیل کیت جک 
استیک 

کاترپیالر349
دیسک سلونوئید هارنس

بلدوزر 375
سیل کیت روغن 
سردکن کاترپیالر 

385
سیل کیت سنسور بلدوزر 375هارنس

کاترپیالر 385
پمپ گازوئیل سنسور بلدوزر 375هارنس

کاترپیالر 385
سنسورمحرك هارنس

بلدوزر375
کیت پمپ 

کاترپیالر 385
سنسورمحرك هارنس

بلدوزر375
پالنجر کاترپیالر 

385
هارنس ترکس 100 

تن
سنسور هوا بلدوزر 
375  کوماتسو

کیت واشرکاترپیالر 
385



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

روتور اسی پمپ سنسورهارنس
کاترپیالر 385

HARNESS- 
HEAD LAMP 

سنسور بوست 
بلدوزر 375 
کوماتسو

مانیتور 
کاترپیالر777-385

آرمیچر استارت سنسورهارنس
کاترپیالر

HARNESS-
ENGINE

سنسور حرارت 
بلدوزر 375

آیدلر چرخ 
کاترپیالر 385

کیت گلویی جک سوزن انژکتورهارنس
باکت بیل 385 
کاتر پیالر

هارنس ترکس 100 
تن

کوپلینگ بلدوزر 
375

یاتاقان ثابت حفاري 
DMH  کاترپیالر 

3508
هارنس ترکس 100 

تن
بلبرینگ بلدوزر 
375 کوماتسو

انگشتی موتور 
کاترپیالر 3508

هارنس ترکس 100 
تن

بلبرینگ بلدوزر 
375 کوماتسو

سیت سوپاپ دود 
کاترپیالر 3508

اکچیویتور بلدوزر هارنس ترکس
375

کیت اویل پمپ 
کاترپیالر 3508

HARNESS-
CAB

سنسور سوخت 
بلدوزر 375

یاتاقان ثابت 
25حفاري 

dmh3508
سنسور گازوییل هارنس ترکس

بلدوزر375
گارد کاترپیالر 390

پوسته روغن سرد هارنس ترکس
کن

گیج کاترپیالر 390

اویل پمپ روغن هارنس ترکس
375

گیج روغن موتور 
بیل کاترپیالر 390

غلطکی سوپاپ هارنس
موتور بلدوزر 375 

کوماتسو

سیم کشی بیل 
کاترپیالر

غلطکی میل هارنس
سوپاپ 375

سیم کشی بیل 
کاترپیالر

غلطکی سوپاپ هارنس
بلدوزر 375

هارنس 
کاترپیالر385

پیچ نگهدارنده پین 
کمک ترکس

میل سوپاپ بلدوزر 
375

سیل اورینگ 
کاترپیالر390

هوزینگ بلدوزر پین کمک عقب
375

سیل اورینگ بلوك 
سیلندر کاترپیالر 

385
گردگیر کمک عقب 

ترکس
یاتاقان متحرك 

بلدوزر 375
سیل شافت 

کاترپیالر 390
یاتاقان متحرك پیستون کمک عقب

بلدوزر 375
سیل اورینگ بلوك 
سیلندرکاترپیالر 

390

نگهدارنده سیل 
کمک عقب

یاتاقان متحرك 
استاندارد 375

سیت دودو هوا 
کاترپیالر390

خار بوش کمک 
عقب

بوش شاتون بلدوزر 
375

سر سیلندر بیل 
390 کاتر پیالر

راد کمک عقب 
ترکس

سرسیلندر بیل شاتون بلدوزر 375
کاترپیالر 390

نگهدارنده سیل 
کمک جلو

سیل کاترپیالر385شاتون بلدوزر 375

رینگ ضد سایش 
کمک جو

سیل اورینگ رینگ پیستون
کاترپیالر390

رینگ نگهدارنده  
کمک جلو

پیستون بلدوزر 
375

سیل کاترپیالر390

شیر شارژ 
آکوموالتور ترکس

سیل کاترپیالر385یاتاقان بلدوزر 375

رینگ سر راد کمک 
جلو

 ROCKERیاتاقان ثابت 375
ARM



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

سیل  ترکس 
100تن

میل لنگ کامل 
بلدوزر 375

اسبک موتور 
کاترپیالر 390

سیل ریتاینر کمک 
جلو

سنسور بلو باي 
بلدوزر 375

سیل اورینگ 
کاترپیالر 385

بیرینگ کاترپیالر بوش سیلندر 375پیستون کمک جلو
390

لوله داخل کمک 
جلو

بوش میل سوپاپ 
بلدوزر 375

شیلنگ کاترپیالر 
390

هوزینگ جلو بوشینگچک ولو کمک عقب
ترموستات 390

سیل کیت پارك 
برك ترکس

سنسور حرارت 
تراك 785

واتر پمپ 
کاترپیالر390

سیل کیت سرویس 
برك ترکس

واشر مانیفولد اگزوز 
375

شیلنگ کاترپیالر 
390

اورینگ سیل کروپ 
بزرگ ترکس

جنت هواکش 
موتور بلدوزر 375

پیچ کاترپیالر 390

سیل کروپ بزرگ 
چرخ ترکس

واشر زانویی سوپر 
بلدوزر 375 
کوماتسو

بست کاترپیالر 390

اورینگ متوسط 
چرخ عقب ترکس

واشرقالپاق بلدوزر 
375

کارتریج 
(حلزونی)توبوشارژ 

کاترپیالر 390
هوزیگ سیل گروپ 

بزرگ
واشرسرسیلندر 

بلدوزر375
سوئیچ سنسور 
کاترپیالر 390

پیچ سر سیلندر دیسک درایو ترکس
بلدوزر 375 
کوماتسو

فیلتر ابگیر

پیچ دو سر رزوه 
پشت ریتارد

سوپاپ دودبلدوزر 
375

سیل اورینگ 
کاترپیالر 390

هوزینگ پیستون 
ترمز چرخ عقب 

ترکس

سوپاپ هوابلدوزر 
375

کیت واشر 
کاترپیالر 390

هوزینگ ترمز 
سرویس

گاید سوپاپ بلدوزر 
375

سندر تانک گازوئیل 
390

سیت سوپاپ دود سیل ترمزسرویس
بلدوزر 375

پین کانکتور 
تراك777

سیت سوپاپ هوا سیل ترمز سرویس
375

ترمینال کاترپیالر 
390

کنترل اي سی یو سیمفنر ترمز سرویس
کاترپیالر 390

پیچ و مهره کمان پین  ترکس 100تن
بلدوزر

المپ کاترپیالر 390

پلیت  ترکس 
100تن

کیت  سرویس  
بلدوزر کوماتسو

مقاومت

کیت جک انگل پین  ترکس 100تن
بلدوزر 355

سوئیچ کاترپیالر 
390

سرویس پیستون  
ترکس 100تن

سنسور وضعیت بوم دم تیغ بلدوزر 355
کاترپیالر 390

صفحه استیل چرخ 
عقب

سنسور کاترپیالر شیر سرو 155
390

صفحه گرافیت 
چرخ عقب

سنسور کاترپیالر اورینگ بلدوزر 355
390

صفحه دمپر چرخ 
عقب

پمپ حرکت بلدوزر 
355

سیم کشی بیل 
کاترپیالر

اورینگ سیم ترمز 
ترکس

کفشک زنجیر 
بلدوزر 155

چرخ آیدلر بیل 
کاترپیالر 390

پیستون ترمز پارك 
ترکس

واشر نازك و ضخیم 
لینک بلدوزر 355

جک زنجیر سفت 
کن

واشر کلفت لینک فنرترمز پارك
بلدوزر355

لینک زنجیر بیل 
390 کاتر پیالر



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

واشر نازك لینک فنرترمز پارك
بلدوزر 355

رادیاتور روغن 
هیدرولیک 

کاترپیالر 390
سیل اورینگ  
ترکس 100تن

سیل روغن سردکن بوش اصلی
کاترپیالر 390

هوزینگ ترمز پارك 
ترکس

کوپلینگ اورینگ بلدوزر 355
کاترپیالر390

واشر پشت ریتارد 
چرخ عقب ترکس

 CYLINDERاورینگ بلدوزر 355
& SEAL GP -
BUCKET 492

اورینگ بزرگ چرخ 
عقب ترکس

سیل رینگ بلدوزر 
355

پوسته جک استیک 
بیل کاترپیالر

دنده پشت توپی 
چرخ عقب

پیچ شنگیر بلدوزر 
355

سلونوئید بار

اورینگ سیل کروپ 
کوچک ترکس

لوازم جک زنجیر 
سفت کن بلدوزر 

355

سیل کیت 
کاترپیالر 390

سیل کروپ کوچک 
چرخ ترکس سبز

لوازم جک زنجیر 
سفت کن 355

پیستون کاترپیالر

سیل کروپ کوچک 
چرخ ترکس سفید

سیل کروپ بزرگ 
چرخ عقب 
بلدوزر155

پمپ کاترپیالر 385

اورینگ کوچک 
چرخ عقب ترکس

کاسه نمد چرخ 
بلدوزر 355

پمپ جی پی بیل 
390

سیل هوزینگ  
ترکس 100تن

پیستون پمپ شیلنگ
کاترپیالر 390

دیسک ترمز چرخ 
جلو ترکس 100تن

دنده شفت پمپ باد 
تراك 325

پین بیل 390 کاتر 
پیالر

سیل کیت 
ترمزچرخ جلو 
ترکس 100تن

سیم دنده بلدوزر 
355

پلیت

پیستون ترمز چرخ 
جلوترکس 100 تن

سندر(فشنگی) اورینگ
کاترپیالر 390

ولو روي بلوك 
ترمزچرخ جلو 

ترکس

اورینگ بلدوزر 
D355کماتسو مدل

اورینگ کاترپیالر 
390

لنت ترمز جلو 
ترکس

واشر زیر صفحه 
گیربکس

اورینگ کاترپیالر 
390

کاپ بیرینگ 
کوچک چرخ عقب 

ترکس

سیل اورینگ رینگ آب بند
کاترپیالر390

واسطه ولو الستیک 
ترکس

کاسه نمد گیربکس 
بلدوزر 155

سیل اورینگ 
کاترپیالر 390

ولو (والف)الستیک 
ترکس

اورینگ کاترپیالر واشر
385

لقمه چرخ عقب 
ترکس

فشنگی روغن 
بلدوزر355

سولونوئید فن پمپ 
کاترپیالر 390

باند ویچ چرخ 
ترکس

ساعت کار بلدوزر 
355

سیل اورینگ 
کاترپیالر390

سوئیچ موتور باند چرخ ترکس
بلدوزر 355

سیل اورینگ 
کاترپیالر 390

پیچ دو سر رزوه 
توپی چرخ عقب

قطع کن باطري 
تراك

سیل اورینگ 
کاترپیالر 390

توپی چرخ عقب  
ترکس

درب باك گازوییل 
بلدوزر 355

سیل اورینگ 
کاترپیالر390



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

کاپ  بیرینگ 
بزرگ چرخ عقب 

ترکس

بلبرینگ دمپر  
تراك 35 تن بزرگ

سیل اورینگ 
کاترپیالر 390

کنس بلبرینگ 
کوچک چرخ عقب 

ترکس

سیم گاز بلدوزر 
355

سیل اورینگ بیل 
کاتر پیالر

کنس بلبرینگ 
بزرگ چرخ عقب 

ترکس

کیت واشر پایین 
موتور 355

BUSHING

رولبرینگ کریر 
چرخ عقب

کیت پایین موتور 
بلدوزر 355

کمپرسور کولر 
کاترپیالر 390

واشر نگهدارنده 
دنده کریر چرخ 

عقب

کیت باالي موتور 
بلدوزر 355

ریبون مانیتور 
کاترپیالر 390

دنده رینگی چرخ 
عقب ترکس

کیت واشر باال 
موتور 355

سولونوئید بار 
کاترپیالر 390

کاسه نمد استارت رینگ گیر ترکس
(44*33*7)355

کیت عقب بیل 390

رینگی چرخ عقب 
ترکس

کیت جک بوم کاتر تسمه پروانه
پیالر 390

پیچ کاترپیالر777دینامالك ریتاینر ترکس

واشردرپوش چرخ 
عقب

شیلنگ واشر
کاترپیالر390

بلبرینگ تسمه پیچ کریر چرخ عقب
سفت کن 155

کیت جلو بیل کاتر 
پیالر 390

پوسته کریر چرخ 
عقب

کیت عقب بیل کاتر اورینگ
پیالر390

رینگی کریر چرخ 
عقب

واتر پمپ کامل 
355

فیبر و فنر واتر 
پمپ بیل 390 کاتر 

پیالر
واشر کریر چرخ 

عقب
موتور کامل تراك رینگ قفلی

کاترپیالر 777 
(3508)

دینام کاترپیالر777اتصالسان پینیون ترکس

دنده کریر چرخ 
عقب

یاطاقان متحرك 
بلدوزر 355

سر سیلندر پمپ 
باد 777

واشر کریر چرخ 
عقب

توربو شارژر خارگزنپین پیستون
کاترپیالر 777

کاور چرخ عقب 
ترکس

گژن پین 
پیستون355

پمپ باد تراك 
کاترپیالر 777

فاصله نگهدارنده 
کریر چرخ عقب

کیت پیستون 777درپوش

پوسته دنده کریر 
ترکس

واشر کاترپیالر 777اتصال

کریر چرخ عقب 
ترکس

کیت پمپ شیم فلزي
کمپرسور باد 
کاترپیالر 777

صفحه نگدارنده 
دنده کریر چرخ 

عقب

کیت سرسیلندر شیم فلزي
کمپرسور باد 
کاترپیالر 777

پینیون خورشیدي 
ترکس

کیت پمپ باد واشر
تراك 777 کاتر 

پیالر
دنده کریر چرخ 
عقب ترکس

بیرینگ کاترپیالر قفل
777

دنده کریر چرخ 
عقب ترکس

واشر کف گرد پمپ 
باد

کاسه نمد بیل کاتر 
پیالر

پینیون خورشیدي 
ترکس

پیچ سرسیلندر 
بلدوزر

سیل کاترپیالر 777

فاصله نگهدار 
بیرینگ کریر چرخ 

عقب

سیت سوپاپ هوا 
بلدوزر 355

فنر تراك کاتر 
پیالر777



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

سیت سوپاپ دود پین کریر چرخ عقب
بلدوزر 355

میل سوپاپ راست 
کاترپیالر 777

پیچ 10 کوتاه توپی 
ترکس

گاید سوپاپ بلدوزر 
155

سیل اورینگ تراك 
کاترپیالر 777

فاصله نگهدار 
بیرینگ کریر چرخ 

عقب

سر سیلندر موتور 
بلدوزر 355

واشر قالپاق تراك 
کاترپیالر 777

رولبیرینگ پینیون 
کریر چرخ ترکس

پیچ میلنگ لوله مسی
کاترپیالر 777

فاصله نگهدار کریر 
چرخ عقب

آمپر روغن 
گیربکس بلدوزر

یاتاقان ثابت 
کاترپیالر 777

واشر نگهدارنده 
دنده کریر چرخ 

عقب

آمپر آب اتري 
بلدوزر155

سیل کاترپیالر 777

یاتاقانی چرخ پین  پالنتري
بلدوزر 155

درب فیلتر 
کاترپیالر 777

دنده کریر بزرگ 
چرخ عقب

یاتاقانی چرخ 
بلدوزر 155

شیم کاترپیالر 777

سیت هوا کاتر پیالر اورینگ ریپر 155پوسته گرید چرخ
777

فاصله نگهدار میل 
تعادل دیفرانسیل

سیت دود کاتر اورینگ بلدوزر 155
پیالر 777

فیلتربخارکش 
ترکس

پیستون شیر 
کنترل ریپر بلدوزر 

155

سرسیلندر کامل 
تراك کاترپیالر 777

BUSHINGSERVO 
VALVE

خار فنر تراك 
کاترپیالر 777

پین بوش میل 
تعادل دیفرانسیل 

ترکس

کاسه نمد شیر 
سروو155

روتو کویل هوا 
تراك کاتر 777

کاسه نمد شیر مهره قفلی ترکس
سروو155

روتو کویل دود 
ترك کاتر 777

شیر کنترل سو و پیچ اي فریم ترکس
باالبر 155

واشر زیر فنر 
سوپاپ کاترپیالر 

777
ولو اطمینان پین اي فریم ترکس

بیل800
واشر کاترپیالر777

CLIP SPLIT  
بوش فنري

یوك کاترپیالر 777رینگ قفلی

واشر لبه دارفریم 
ترکس

بوش سر جک 
فرمان کوماتسو

واشر کاترپیالر777

پمپ حرکت بلدوزر ریتاینر چرخ ترکس
155

سیل کاترپیالر 777

پمپ هیدرولیک ریتاینر چرخ ترکس
D155 A1

سیل کاترپیالر 777

بوش اي فریم 
NHL ترکس

پمپ فرمان بلدوزر 
155

سیل کاترپیالر 777

کاسه نمد تراك کاسه نمدبوشینگ
کاترپیالر 777

درپوش هوزینگ 
ریتارد

پمپ 'گیربکس 
بلدوزر 155

واشر تراك کاتر 
پیالر 777

بیرینگ دنده 
هرزگر دیفرانسیل

کیت جک ریپر 
بلدوزر 155

شافت تراك کاتر 
پیالر 777

دنده هرزگرد 
دیفرانسیل ترکس

کیت جک جلو 
بلدوزر155

دنده تراك کاتر 
پیالر 777

چهارشاخ 
دیفرانسیل ترکس

کیت جک انگل 
بلدوزر 155

بوش تراك کاتر 
پیالر 777

دنده رابط پولس 
دیفرانسیل ترکس 

TR100

کیت کامل کنترل 
گیربکس  بلدوزر 

155

بلبرینگ 
کاترپیالر777



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

واشر پشت دنده 
هرزگرد دیفرانسیل  

NHL ترکس

کیت توربین بلدوزر 
155

سیل کاترپیالر 777

واشر دیفرانسیل 
ترکس

پین ناخن بلدوزر 
155

سیل کاترپیالر 777

درپوش مجموعه 
هرزگرد دیفرانسیل

ناخن ریپربلدوزر 
155

سیل اورینگ 
کاترپیالر777

مهره استیل 20 
ترکس

پالونی ریپر 
بلدوزر155و355

تسمه کاترپیالر777

بوش کپه 
دیفرانسیل

پین ناخن بلدوزر 
155

دنده  تراك 
کاترپیالر 777

هوزینگ دیفرانسیل 
TR100 ترکس

دنده میلنگ تراك کاور بلدوزر 155
کاترپیالر 777

کنس بیرینگ 
دیفرانسیل

یاتاقانی پشت تیغ 
بلدوزر 155

دنده واترپمپ تراك 
کاترپیالر 777

کاپ بیرینگ 
دیفرانسیل

قرقري سر بازو 
بلدوزر 155

شافت واتر پمپ 
تراك کاتر 777

کرانویل پینیون 
دیفرانسیل ترکس

پیچ  ومهره گوشه  
تیغ  155

دنده تراك 
کاترپیالر 777

کان بیرینگ 
دیفرانسیل ترکس 

TR100

پیچ  ومهره  دم  
تیغ 155

دنده سینی عقب 
کاترپیالر

کاپ بیرینگ 
دیفرانسیل ترکس 

TR100

گوشه تیغه راست 
بلدوزر 155

بوش دنده 
کاترپیالر 777

کاسه نمد 
دیفرانسیل ترکس

گوشه تیغ سمت 
D155 چپ بلدوزر

دنده سینی عقب 
تراك کاترپیالر777

جا کاسه نمد 
دیفرانسیل ترکس

بوش دنده تراك دم تیغ بلدوزر 155
کاترپیالر 777

اورینگ پشت یوك 
دیفرانسیل

کاور بازو بلدوزر 
155

دنده سینی عقب 
تراك کاترپیالر 777

یوك دیفرانسیل 
ترکس

شاسی چپ و راست 
بلدوزر 155

دنده سینی عقب 
کاتر پیالر 777

شیم سر بازوئی پیچ پینیون ترکس
انگل بلدوزر 155

پیچ (5/16-
 (18X1.375-IN

کاترپیالر 777

کپه بازو بلدوزر سوزن والف ترکس
155(کاپ قرقري 

سر بازو)

تسمه کاترپیالر

درپوش والو 
الستیک ترکس

هفتی هشتی 
بلدوزر 155

کاسه نمد سینی 
جلو تراك 777 
کاتر پیالر

ولو شارژ گاز 
الستیک 

ترکس(والف)

بازوئی پشت تیغ 
کمان 155

شاتون تراك 
کاترپیالر 777

بوشینگ (جا کاسه 
نمد)چرخ جلو

قرقري ( بغل 
شاسی )کمان 

D155

پیچ شاتون 
کاترپیالر 777

بیرینگ چرخ جلو 
کوچک ترکس 

(کان)

یاتاقان متحرك براکت بلدوزر   155
کاترپیالر

بلبرینگ چرخ جلو 
کوچک ترکس 

(کاپ)

پیچ کاترپیالر 777براکت بلدوزر 155

رینگ قفلی ترکس 
NHL

یاتاقان متحرك ته 
کمان بلدوزر 155

سیل اورینگ 
کاترپیالر 777



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

باند رینگ چرخ 
ترکس

پولی کاترپیالر 777براکت بلدوزر 155

  بیس چرخ(رینگ )
ترکس

D155 بلبرینگ کاترپیالر براکت
777

فلنج(طوق) چرخ 
جلو ترکس

روبند یاتاقانی 
پامرغی 155

سیل  تراك  
کاترپیالر 777

مهره چرخ جلو 
تکس

سیل تراك  ضربه گیر رام بلدوزر
کاترپیالر 777

لقمه چرخ جلو 
ترکس

ضربه گیر الستیکی 
زیر رام بلدوزر

مهره اسبک 
کاترپیالر 777

  پیچ  چرخ  )
stud(ترکس

فنر (اسپرینگ) پیچ شنگیر 155
کاترپیالر 777

بلبرینگ چرخ جلو 
بزرگ (کاپ) ترکس

میل ثابت انژکتورشنگیر بلدوزر

بلبرینگ چرخ جلو 
بزرگ (کان) ترکس

میل ثابتشنگیر بلدوزر 155

واشر چرخ جلو 
ترکس

کیت زنجیر سفت 
کن 155

پیچ کاترپیالر 777

رینگ اسنپ چرخ 
ترکس

PACKING777 پیچ کاترپیالر

کاسه نمد چرخ 
جلو ترکس

گریس 
خورزنجیرسفت کن 

155

اسبک دود و هوا

واشر قالپاق چرخ 
جلو ترکس

سیلندر زنجیر 
سفت کن بلدوزر 

155

سیل تراك 
کاترپیالر 777

پیچ  گاردون عقب 
ترکس

فنرزنجیر سفت کن 
155

غلطکی تراك 
کاترپیالر 777

پیچ مهره چهارشاخ 
گاردون عقب ترکس

ابرویی چرخ جلو 
راست بلدوزر 155

اسبک انگشتی 
کاترپیالر 777

چهارشاخ گاردون 
عقب ترکس

بوش یاتاقانی 
بلدوزر 155

اسبک انژکتور

گاردون عقب 
NHL ترکس کامل

قفل زجیر سمت 
راست بلدوزر 155 

کوماتسو

غلطکی  تراك 
کاترپیالر 777

گاردون عقب 
ترکس سبز 
TR100

قفل زنجیر سمت 
چپ 155

سیل  اورینگ  
تراك کاترپیالر 777

چهارشاخ گاردون 
جلو ترکس 
TR100

زنجیر کامل بلدوزر 
155

سیل اورینگ  تراك 
کاترپیالر 777

پیچ چهارشاخ جلو 
TR100 ترکس

پیچ قفل زنجیر 
بلدوزر 155 
کوماتسو

پیچ کاترپیالر 777

گاردون سرجلو 
TR100 ترکس

زنجیر کامل با 
لینک بلدوزر 155

بخار کش روغن

گاردون سر جلو 
NHLترکس سبز

رولیک باال بلدوزر 
D155

سه راهی قالپاق 
موتور کاترپیالر 

777
تروتل سنسور 

TR100 ترکس
رولیک دولبه 
بلدوزر 155

سیل (اورینگ) 
ترمز تراك 
CAT777

رولیک یک لبه خار گیربکس
بلدوزر  155

درپوش روغن 
موتور کاترپیالر 

777
کریر گیربکس 

ترکس
ضربه گیر فلزي 
چرخ بلدوزر 355

فیلتر روغن موتور

کویل ترکس 
TR100

ضربه گیرچرخ جلو 
بلدوزر355پالستیک

ي

اورینگ تراك 777 
کاتر پیالر



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

سولنوئیدولو ترکس 
TR100

پولکی ضربه گیر 
چرخ بلدوزر 155

سیل اورینگ 
کاترپیالر 777

سنسور سرعت 
ترکس

لقمه چرخ جلو 
بلدوزر 155

اورینگ تراك 777 
کاتر پیالر

سیل کیت ریتارد 
گیربکس ترکس 

TR100

شیم باال بلدوزر 
155

شیلنگ توربوشارژ 
کاترپیالر 777

کیت تعمیر سیلندر 
ریتارد ترکس

شیم چرخ بلدوزر 
155

کویل کاترپیالر777

گاید چرخ آیدلر شیلنگ
155

لوله کاترپیالر 777

گیج رادیاتور آیدلر بلدوزر 155شیلنگ
کاترپیالر 777

چرخ جلو 155 شیلنگ
کامل

واشر کاور هوزینگ 
کاترپیالر 777

بیرینگ اهرم 
ریتاردگیربکس  
TR100 ترکس

درب رادیاتور 
کوچک بلدوزر 
کوماتسو

لوله توربوشارژ 
کاترپیالر 777

بیرینگ اهرم 
ریتاردگیربکس  
TR100 ترکس

سیم فرمان بلدوزر 
155

لوله کاترپیالر 777

سیلندر ریتارد 
گیربکس ترکس 

TR100

سیم دنده 
بلدوزر355

سیل کاترپیالر 777

فیلترگیربکس 
ترکس

قرقري 10سیم گاز 
بلدوزر 155

واشر کاترپیالر 777

بیرینگ پاور تیک 
اف گیربکس ترکس 

TR100

قرقري 12سیم گاز 
بلدوزر 155

پمپ کاترپیالر 777

هوزینگ (پوسته 
پی تی او گیربکس)

واشر پیچ روبند 
بلدوزر 155

سیل کاترپیالر 777

دنده دوقلو پاور 
تیک اف گیربکس 
TR100 ترکس

درب تانک 
هیدرولیک 785

آب پخش کن 
واترپمپ کاترپیالر 

777

شافت پاور تیک اف 
گیربکس ترکس 

TR100

شافت CAT 777اورینگ بلدوزر 155

دنده پاور تیک اف 
گیربکس ترکس 

TR100

خار یوك ته موتور 
تراك 785

سیل کاترپیالر 777

شفت پاور تیکاف 
گیر بکس

اورینگ پمپ 
هیدرولیک بیل 

800

واترپمپ تراك 
کاترپیالر 777

پی تی او  کامل  
گیربکس(پاور تیک 

آف)

سیل تراك خار پمپ گازوئیل
کاترپیالر 777

میکروسوئیچ 
غلطکی ترکس

درب تانک 
هیدرولیک بیل 
بلدوزر تراك

آب پخش کن 
تراك کاترپیالر 777

باکس باتري 
اکوالیزر ترکس

واشر پوسته تانک 
هیدرولیک بلدوزر 

155

رینگ تراك 
کاترپیالر 777

پوسته تانک هارنس ترکس
هیدرولیک بلدوزر 

155

جنت پایین رادیاتور

هارنس 
(کابل29509519)

پوسته تانک 
هیدرولیک بلدوزر 

155

جنت باالي رادیاتور

هارنس(2950951
(8

فیلتر مغناطیسی 
D155

درب رادیاتور 
کاترپیالر 777



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

پیچ تخلیه اورینگ بلدوزر 155هارنس
تراك777

جنت باالي رادیاتور اورینگ بلدوزر 155رله 24 ترکس
تراك کاترپیالر 777

پیچ تخلیه تراك اورینگ بیل 800هارنس
777

FUSE - 10 
AMP

رادیاتور تراك کاتر اورینگ
پیالر 777

FUSE - 5 
AMP

شبکه رادیاتور اورینگ بلدوزر 155
تراك 777

پوسته شیر کنترل هارنس
فرمان بلدوزر 155

شبکه رادیاتور 
تراك کاترپیالر 777

جعبه وصل کننده 
کامل

شیر کنترل فرمان 
بلدوزر 155

لوله رادیاتور آب 
کاترپیالر 777

فلنج خروجی 
گیربکس ترکس

سیل کروپ کوچک 
فاینال درایو 155

سیل افترکولر تراك 
کاتر پیالر777

سیل کروپ بزرگ فلنج خروجی ترکس
چرخ بلدوزر 155

واسطه

فلنج ورودي 
گیربکس ترکس 

TR100...

مهره ساج بلدوزر 
155

واسطه

گیربکس الیسون 
ترکس

پیچ ومهره دنده 
اسپراکت155

سیل (اورینگ) 
ترمز تراك 
CAT777

اداپتور لوله سر ریز 
گیربکس

شیلنگ ورودي هوا ساج بلدوزر 155
کاترپیالر

رینگ حلقه اي جلو 
گیربکس ترکس

دنده اسپراکت 
D155

پیچ تراك کاتر 
پیالر777

بوش دسته 
گیربکس ترکس

بلبرینگ چرخ 
بلدوزر 155

پیچ کاترپیالر

مهره ریتارد چرخ 
عقب ترکس

مانیفولد اگزوز بلبرینگ 155
تراك 777

پیچ و مهره دسته 
گیربکس ترکس

بلبرینگ فاینال 
درایو بلدوزر 155

مانیفولد اگزوز 
کاترپیالر 777

واشر پیچ دسته 
گیربکس ترکس

بلبرینگ فاینال 
درایو155

مانیفولد 
کاترپیالر777

الستیک ضربه گیر 
(گیربکس) ترکس 

TR100

دنده فاینال درایو 
بلدوزر 155

مانیفولد اگزوز 
کاترپیالر 777

ضربه گیر دسته 
گیربکس ترکس

دنده پینیون بلدوزر 
155

مانیفولد چپ 
کاترپیالر 777

پیچ گوشواره 
گیربکس ترکس

واشر قفل کن 
بلدوزر 155

مانیفولد اگزوز 
کاترپیالر 777

کاسه نمد بلدوزر ولوسلونوئید
155

مانیفولد راست 
کاترپیالر 777

مهره قفلی پی تی 
NHL او ترکس

اورینگ درام فرمان 
D155 A1

مانیفولد اگزوز 
کاترپیالر 777

مهرهPTO ترکس 
TR100

جا بلبرینگی درام 
فرمان بلدوزر 155

سیل کاترپیالر 777

 PTO واشر شفت
TR100 ترکس

بلبرینگ فاینال 
درایو بلدوزر 155

مانیفولداگزوز 
کاترپیالر 777

یوك پی تی او 
NHL ترکس

بلبرینگ فاینال 
درایو بلدوزر 155

اسلیو زانویی اگزوز 
کاترپیالر 777

یوك پی تی او 
TR100ترکس

دنده پینیون 
کوچک بلدوزر 155

اسلیو زانویی اگزوز 
کاترپیالر 777



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

کاسه نمد بزرگ 
PTO ترکس 

NHL

اسلیو زانویی اگزوز فلنج پلوس
کاترپیالر 777

کاسه نمد کوچک 
PTO ترکس 

NHL

واشر تخت 
 D155 گیربکس

A1

پیچ کاترپیالر777

خار چشمی پی تی 
او ترکس

لنت درام فرمان 
بلدوزر 155 
کوماتسو

زانویی کاترپیالر 
777

بیرینگ6211 
PTO ترکس 

TR100

واشرپیچ درام 
فرمان بلدوزر 155 

کوماتسو

اسلیو کاترپیالر 
777

بیرینگ 6013 
PTO ترکس 

TR100

پیچ  درام فرمان 
بلدوزر 155 
کوماتسو

رینگ کاترپیالر 
777

 PTO شافت
 TR100 ترکس

NHL/

پلیت فرمان بلدوزر 
155

کلمپ(بست)کاترپیال
ر 777

 PTO شافت
 TR100 ترکس

NHL/

دیسک و کالچ 
فرمان بلدوزر 155

رینگ کاترپیالر 
777

دنده متحرك  
PTO ترکس 

TR100 /NHL

پلیت درام فرمان 
بلدوزر 155 
کوماتسو

بست کاترپیالر 777

دنده متحرك  
PTO ترکس 

TR100 /NHL

پوسته درام فرمان 
بلدوزر  155

هوزینگ کاترپیالر 
777

دنده متحرك 
PTO ترکس 

TR100

درام فرمان بلدوزر 
155

ولو کاترپیالر 777

هوزینگ (پوسته 
پی تی او موتور)

مهره قفلی بلدوزر 
155

سولنوئید ولو 
کاترپیالر 777

پی تی او 
(PTO)موتور 
ترکس(جدید) 

NHL

سیل اورینگ رینگ برنجی
CAT 777

پی تی او کامل 
ترکس(قدیم) 

TR100

هاب درام بلدوزر 
155

کیت ترمز تراك 
CAT777

بخار کش تانکبلبرینگکلمپ اگزوزترکس
کلمپ اگزوزترکس 

کوچک
سیلندردرام فرمان 

155
فیلتر سوخت

حصیري اگزوز 
ترکس 100 تن

دیسک لوکاپ 
توربین 

گیربکس375

سیل فیلتر گازوئیل 
کاترپیالر 777

نشان دهنده روي 
هواکش ترکس

شفت گیربکس 
بلدوزر 155

پمپ کاترپیالر 777

سنسور سطح اورینگ بلدوزر 155ژنت هواکش ترکس
سوخت

سیل رینگ بلدوزر ژنت هواکش ترکس
155 کوماتسو

فالشر کاترپیالر 
777

ولو الستیکی درب 
هواکش ترکس

سیل رینگ 
گیربکس

پیچ نگهدارنده االرم 
کاترپیالر777

درب و کالهک 
هواکش(کاور) 
ترکس

پیستون گیربکس 
بلدوزر 155

نگهدارنده کاترپیالر 
777

پوسته هواکش 
ترکس 100تن

پلیت شاخدار 
بلدوزر 155

درپوش 
کاترپیالر777

پیچ کاترپیالر 777دیسک بلدوزر 155پروانه موتورترکس



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

لوله اب افتر کولر 
KTA38 موتور

مهره کاترپیالر 777بلبرینگ

لوله اب افتر کولر 
KTA38 موتور

شافت گیربکس 
155

پیچ کاترپیالر 777

کوپلینگ(ضربه 
گیر-دمپر)موتور 
NHL ترکس

کاسه نمد ته 
گیربکس بلدوزر 

155

الستیک درپوش 
سنسور کاترپیالر 

777
کوبلینگ 

(دمپرموتور) 
TR100

هارنس کاترپیالر شافت توربین
777

گلدونی ته موتور 
جا دمپر ترکس 

TR100

شفت توربین 
D155 A2

دیود دینام 
کاترپیالر777

فلنج کوپلینگ 
PTO ترکس 

NHL

بیرینگ توربین 
155

کیت رله و ترمینال 
دینام کاترپیالر 

777
فلنج کوپلینگ 
PTO ترکس 

TR100

پیچ تخلیه فاینال 
درایو بلدوزر

ترمینال کیت 
کاترپیالر 777

چهار شاخ بلدوزر مهره ترکس
155 کوماتسو

کیت بلبرینگ 
تراك کاتر پیالر777

الستیک ضربه گیر 
TR100 موتور

پیچ تخلیه روغن 
155

رکتی فایر تراك 
کاتر پیالر777

تسمه پروانه موتور 
ترکس تست 
 TR100

24pk2030

تراكDIODEASبست شیلنگ
کاتر پیالر777 

حلقه الستیکی فیلترروغن ترکس
(اورینگ )

بیرینگ تراك کاتر 
پیالر777

KTA3موتورکامینز
8

جنت باالي رادیاتور 
155

قاب دینام تراك 
کاترپیالر 777

الستیک رکاب 
ترکس

استاتور تراك بست
کاترپیالر 777

نگهدارنده جارکابی 
ترکس

کیت ترمینال تراك جنت رادیاتور 155
کاتر پیالر777

جنت رادیاتور اینه ترکس
بلدوزر 155

ترمینال تراك کاتر 
پیالر777

الستیک دسته اینه قیچی
موتور

 ECM مانیتور
تراك 777 کاتر 

پیالر
کیت واتر پمپ پیچ 18*125

بلدوزر 155
صفحه مانتیتور 
کاتر پیالر

واشر ستونی بلودزر اینه
155

AIR سلنوئید

بوش عقب شاسی 
ترکس

واشر مانیفولد تراك 
کوماتسو

ولو کاترپیالر 777

SEAL KIT  کیت باال موتور
بلدوزر 155

CONTROLG
P-

ENGINEELE
CTRONIC

کاسه نمد ته کیت تعمیرات
میلنگ بلدوزر 155

بلوري تراك 
کاترپیالر 777

المپ کاترپیالر 777اورینگ بلدوزر 155بلبرینگ

کیت واشر پایین کاتریج
موتور بلدوزر 155

سنسور وضعیت لیور

پوسته جلو دینام کارتریج
کوماتسو

سنسورکاترپیالر77
7

کاسه نمد دبل 
پمپ یوکلید

بوبین دینام 
بلدوزر155وتراك 

5-785

واسطه سنسور 
کاترپیالر 777



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

مهره سیبک جک 
فرمان یوکلید

آفتامات دینام 
کوماتسو

جی سنسور 
کاترپیالر777

دیود دینام(منفی) پیچ
بلدوزر 155

4WAY سلنوئید

دیود دینام(مثبت) قفل درب یوکلید
بلدوزر 155

سنسور کاترپیالر 
777

HOOK پوسته عقب دینام قالب
کوماتسو

سنسور فشار ریتاردر

اورینگ چرخ تراك 
49 اینچ

رگالتور دینام تراك 
785

سنسور

BEARING 
CONE

سوئیچ گرفتگی ته دینام تراك 325
فیلتر گیربکس

پولی دینام بلدوزر زانوئی
155

سوئیچ سطح روغن 
پائین

سر دینام تراك کابل
325

رله فرمان اضطراري

سنسور بادي کاسه نمد بیل 800کیت گیربکس
کاترپیالر777

جاذغالی  استارت 
ترکس

بلبرینگ تسمه 
سفت کن 325

سوئیچ کاترپیالر 
777

ذغال  استارت  
یوکلید ترکس

سوئیچ فشار ترمزبلبرینگ بیل 800

اتوماتیک استارت 
ترکس و یوکلید

لوله آب برگردان 
بلدوزر 155

رله 24 ولت

فالنجر اتوماتیک 
استارت ترکس

ترموستات کوماتسو 
325

CONVERTE
R-

POWER(24-
VOLTTO12-

VOLT)

بوش 
استارت(ترکس) 

تراك

خار درپوش 
واترپمپ تراك 325

سوئیچ فشارریتارد

دنده استارت 
(ترکس و یوکلید)

درپوش واتر پمپ 
تراك 325

کلید راهنما

بالشتک استارت 
ترکس (بوبین)

بلبرینگ واتر پمپ 
تراك 325

رله استارت

آرمیچر استارت 
یوکلید و ترکس

کاسه نمد واتر پمپ 
کوماتسو

سویچ

شافت واترپمپ 
تراك 35 تن

سنسور 
MOUNTING

آب پخش کن 
واترپمپ تراك 325

گارد کامل 
کاترپیالر 777

واتر پمپ تراك 35 
تن

ولو تراك 777

سیل اورینگ کانکتور سوزن
کاترپیالر 777

پوسته سوزن 
انژکتور بلدوزر

اورینگ تراك کاتر 
پیالر 777

لوله گازوئیل بلدوزر 
155 کوماتسو

سیل اورینگ 
تراك777

اورینگ سوزن 
انژکتور 785

CONE-
BEARING T(
APEREDRO

LLER)
هولدرسوزن انژکتور 

325-5
سیل اورینگ 
کاترپیالر 777



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

فیلتر کامل سپراتور 
بلدوزر 155 
کوماتسو

GEAR-
DIFFERENT
IALBEVEL(5

2-TEETH)

لوله گازوئیل بلدوزر 
155 کوماتسو

سیل کاترپیالر777

لوله گازوئیل بلدوزر 
155 کوماتسو

CONE-
BEARING T(
APEREDRO

LLER)
-CUPآب بند

BEARING
پایه فیلتر گازوئیل 
بلدوزر 155کوماتسو

پینیون کاترپیالر 
777

واشر تخت کلفت 
تیغه بلدوزر

CONE-
BEARING

خارشافت پمپ 
گازوئیل کوماتسو

سیل اورینگ 
کاترپیالر 777

-CUPلوله انژکتور بلدوزر
BEARING T(
APEREDRO

LLER)
پیچ سوراخدار 
تراك کوماتسو

CONE-
BEARING

لوله گازوئیل بلدوزر 
155 کوماتسو

CUP-
BEARING

بست لوله گازوئیل 
بلدوزر 155

ریتاینر کاترپیالر 
777

کلمپ لوله انژکتور 
بلدوزر 155

چهارشاخ کاترپیالر 
777

بست لوله گازوئیل 
بلدوزر 155

واشر تراست 
کاترپیالر 777

لوله انژکتور نمره 6 
بلدوزر

GEAR-
DIFFERENT
IALBEVEL(2

4-TEETH)

مهره کاترپیالر 777لوله انژکتور نمره 5

لوله انژکتور بلدوزر 
4

مهره قفلی 
کاترپیالر 777

لوله انژکتور نمره 3 
بلدوزر 155

PINION-
DIFFERENT

IAL(19-
TEETH)

لوله انژکتور نمره2 
بلدوزر

BEARINGA
S ROLLER-

لوله گازوئیل خانه 
1 بلدوزر 155

رینگ تراك 
777D کاترپیالر

تلمبه  پمپ  سه  
گوش بلدوزر 155

پلوس راست تراك 
777D کاتر پیالر

فیبروفنرپمپ سه 
گوش 155

پلوس چپ تراك 
777D کاترپیالر

پلیت کوپلینگ 
پمپ تراك 785

 CAT بلبرینگ
777

واشر ایل کولر 
کوماتسو

هاب تراك 
777D کاترپیالر



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

ترموستات ایل کولر 
گیربکس بلدوزر

کاور تراك 
777D کاترپیالر

ترموستات ایل کولر 
گیربکس کوماتسو

سیل اورینگ 
CAT 777

پوسته المنت سرد 
کن بلوزر 155 
کوماتسو

ولو تراك 777

لوله روغن بلدوزر 
155 کوماتسو

سیل اورینگ تراك 
کاترپیالر

لوله اویل پمپ 
بلدوزر 155

فیلتر اسکرین 
توربین

پایه فیلتر روغن 
موتور بلدوزر 155

فیلتر روغن موتور

اورینگ بولدوزر 
155 کوماتسو

سیل اورینگ 
کاترپیالر 385

سیل اورینگ اورینگ بلدوزر 155
کاترپیالر 777

بلبرینگ تراك اویل پمپ 325
کاترپیالر 777

دنده سینی جلو 
155

یوك تراك 
کاترپیالر 777

سیل بلدوزر 155 
کوماتسو

بلبرینگ تراك 
کاترپیالر 777

بلبرینگ بلدوزر 
155 کوماتسو

سیل اورینگ 
کاترپیالر 777

میل تایپیت 
دامپتراك 325-6

کنس بلبرینگ 
تراك کاترپیالر 777

شفت انگشتی 
سوپاپ

کنس بلبرینگ 
تراك کاترپیالر 777

اسبک(بازوي 
انگشتی)

رینگ قفلی 
کاترپیالر 777

بوش انگشت هوا 
بلدوزر 155 

(مشترك کوماتسو)

خارکش دیفرانسیل

بوشینگ کاترپیالر انگشتی سوپاپ هوا
777

واشرقالپاق یا 
هوزینگ تراك 785

DISC-
THRUST

-BEARINGهوزینگ اسبک
CAGED

میل سوپاپ بیل و 
تراك بلدوزر

DISC-
THRUST

یاتاقان متحرك 
0/50 تراك 325

BEARINGA
S ROLLER-

یاتاقان متحرك 
تراك کوماتسو

BALLBEARI
NG

بوش شاتون تراك 
و بلدوزر

دیسک تراست 
کاترپیالر 777

رول بیرینگ شاتون تراك 35 تن
کاترپیالر 777

رینگ موتور تراك 
وبیل کوماتسو

سیل اورینگ 
کاترپیالر 777

رینگ موتور 
کوماتسو

BEARING

خار گژنپین تراك 
785

رینگ کاترپیالر 
777

گژنپین تراك بیل 
کوماتسو

DISC-
THRUST



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

پیستون بلدوزر 
155

سیل رینگ 
کاترپیالر 777

-RACEیاتاقان ثابت 050
BEARINGO

UTER
BEARINGیاتاقان ثابت 025
بغل یاتاقانی ثابت 

کوماتسو
دیفرانسیل کامل 
تراك کاتر 777

یاتاقان ثابت 
کوماتسو

شافت گاردون 
تراك کاتر 777

شافت گاردون پمپ اورینگ بلدوزر 155
تراك کاتر 777

درپوش توربین 
بلدوزر و تراك

گیربکس تراك 
کاترپیالر 777

ولو کاترپیالر 777سوپاپ تخلیه روغن

لوله سر ریز روغن 
بلدوزر155 کوماتسو

والو الستیک 
کاترپیالر 777

درب روغندان 
موتور بلدوزر

اورینگ فیلتر 
مغناطیسی فیلتر 

777
اورینگ بلدوزر 
155 کوماتسو

فیلتر مغناطیسی 
گیربکس

اورینگ بلدوزر 
155 کوماتسو

پیچ کاترپیالر 777

واشر  برنجی 
تراست تراك بیل 

بلدوزر

پیچ کاترپیالر 777

نافی دنده موتور 
تراك 325-5

پیچ کاترپیالر 777

بخارکش موتور 
کوماتسو

چهارشاخ گاردون 
کاترپیالر 777

کاسه نمد جلوي 
میلنگ تراك 325

SLEEVE-
WEAR

اورینگ مشکی دور 
بوش تراك 785

SLEEVE-
WEAR

اورینگ قرمز دور 
بوش تراك 785

RING SNAP-

سیل دور بوش 
موتور تراك 785

BEARING-
THRUST

نازل روغن پاش 
تراك بلدوزر بیل

ROLLER-
FREEWHEE

L
پولک بزرگ 

سیلندر بیل تراك 
کوماتسو

پلیت کالچ 
کاترپیالر 777

پولکی سیلندرموتور 
تراك 325

SLEEVE

پولک کوچک 
سرسیلندر بیل 
تراك کوماتسو

BEARING-
THRUST

پین بغل یاتاقانی 
بلدوزر 155

BEARING-
INNER

بوش میل سوپاپ 
بلدوزر 155

RACE-
THRUSTBE

ARING
بوش میل سوپاپ 

تراك 785
فلنج توربین تراك 

کاتر 777



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

بوش میل سوپاپ 
کوماتسو

STATOR CO(
NVERTER)

واشر اگزوز بلدوزر 
D155 A2

RING SEAL-

سیل رینگ درام 
فرمان بلدوزر 155

RING SEAL-

واسطه اگزوز بلدوزر 
155

BALLBEARI
NG

اورینگ سوپر تراك 
کوماتسو

سیل رینگ تراك 
کاترپیالر777

رینگ سیل کوچک 
سوپر کوماتسو

بیرینگ 
کاترپیالر777

رینگ سیل بزرگ 
سوپر کوماتسو

سیل رینگ تراك 
کاترپیالر 777

روتور توربو شارژ 
تراك 785

سیل رینگ 
کاترپیالر 777

پیچ سوپرشارژ 
کوماتسو

سیل رینگ 
کاترپیالر 777

مهره سوپرشارژ 
کوماتسو

سیل اورینگ 
کاترپیالر 777

واشر زیر سوپر 
کوماتسو

ترك کنورتور تراك 
کاتر 777

واشر مانیفولد اگزوز 
کوماتسو

گاردون تراك 
کاترپیالر 777

مانیفولد اگزوز عقب 
تراك 325 بیل 

800 و بلدوزر 155

سیل اورینگ 
تراك777

مانیفولد اگزوز 
وسط بلدوزر 
D155 A2

فنر تراك777

مانیفولد اگزوز جلو 
تراك 325 بیل 

800 و بلدوزر 155

فنر تراك777

پیستون تراك 777کاوربلدوزر155

سیل اورینگ افترکولر تراك
تراك777

اورینگ درب قالپاق 
مشترك کوماتسو

سیل اورینگ 
تراك777

واشرسرسیلندر 
مشترك کوماتسو

فنر تراك 777

سوپاپ دود 
مشترك کوماتسو

فنر تراك 777

سیل کیت سوپاپ دود کوماتسو
تراك777

سوپاپ هوا مشترك 
کوماتسو

 TCS سلنوئید
کاترپیالر 777

الستیک ساق 
سوپاپ تراك 
کوماتسو

 LOCK سانوئید
UP کاترپیالر 777

گاید صلیبی 
سوپاپ تراك 
بلدوزر بیل

سیل اورینگ 
کاترپیالر 777

پولکی سیلندر 
تراك و بیل

واشرچرخ جلو 
کاترپیالر 777

پولکی سر سیلندر 
تراك

بیرینگ کاترپیالر 
777

سیت سوپاپ دود 
تراك785

سیل اورینگ 
کاترپیالر 777



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

سیت سوپاپ هوا 
تراك بلدوزر بیل

رینگ کاترپیالر 
777

گوشه تیغ راست 
بلدوزر درستا

سیل کاترپیالر777

سرسیلندر 
بلدوزر155

رینگ کاترپیالر 
777

سیت سوپاپ 
بلدوزر 155

سیل کاترپیالر 777

رینگ کاترپیالر گاید تراك 325
777

اورینگ گیربکس  
بلدوزر 155

سیل رینگ 
کاترپیالر 777

سیت پایین فنر 
سوپاپ

رینگ کاترپیالر 
777

خار سوپاپ دود و 
هوا تراك کوماتسو

سیل کاترپیالر777

سیل اورینگ فنر سوپاپ
کاترپیالر 777

صلیبی سوپاپ 
تراك 325

سیل کاترپیالر 777

واشرسرسیلندر 
تراك کوماتسو

سیل رینگ 
کاترپیالر 777

پیچ سر سیلندر 
تراك

ولو کاترپیالر777

قالپاق روي 
سرسیلندر تراك5-

785

رینگ کاترپیالر777

بیرینگ کاترپیالر پیچ
777

واشر افتر کولر 
تراك 785 کوماتسو

رینگ کاترپیالر777

HEATER سیل اورینگ
کاترپیالر777

واشر، 
اندازه:3×10×22 

میلیمتر

سیل اورینگ 
کاترپیالر777

 ( PLUG ) پلوج
ته کارتل تراك 325

سیل اورینگ 
کاترپیالر 777

واشر افترکولر تراك 
785

رینگ بک آپ 
کاترپیالر 777

لوله افترکولر بلدوزر 
155

رینگ کاترپیالر 
777

مغزي لوله آب 
بلدوزر 155

رینگ قفلی 
کاترپیالر 777

کاور کاترپیالر 777مغزي لوله آب 155

کمک عقب تراك پیچ
کاترپیالر

لوله  افترکولر 
بلدوزر 155

چک ولو باد 
کاترپیالر 777

کیت رله باد مغزي لوله آب 155
ترمزکاترپیالر 777

واشر 3×21×33 
میلیمتر

کیت رله ترمز 
کاترپیالر 777

مهره مغزي فیلتر 
هواکش

کیت ولو ترمز 
کاترپیالر 777

باند دور پوسته 
هواکش بلدوزر 155

پیچ کاترپیالر777

زنبوري  هواکش 
155

لنت ترمز بیرونی 
کاترپیالر 777



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

لنت ترمز داخلی واشر تراك کوماتسو
کاترپیالر 777

واسطه ( اسپیسر ) 
 D155 سینی جلو

A2

درپوش کاترپیالر 
777

پوسته هواکش 
بلدوزر 155

پیستون 
کاترپیالر777

باند هواکش بلدوزر 
155

سیل کیت 
کاترپیالر 777

بست جنت پایین 
رادیاتور بلدوزر 155

دیسک کاترپیالر 
777

پیستون کاترپیالر کورکن  بلدوزر 155
777

پیچ چدنی اگزوز 
تراك325

پلیت کاترپیالر 777

بوش پیچ چدنی 
اگزوز تراك 325

سیل رینگ 
کاترپیالر 777

اسپیسر چدنی 
اگزوز بیل 800

سیل رینگ 
کاترپیالر 777

توربو شارژ بلدوزر 
155

سیل کاترپیالر 777

بوش کوالر (روتور ) 
سوپر کوماتسو

سیل کاترپیالر 777

بوش فلینگر سوپر 
کوماتسو

 CATسیل اورینگ
777

لپوئی ( شیلد ) 
هوزینگ سوپر 

تراك325 و 785

سیل رینگ 
کاترپیالر 777

بیرینگ جورنال 
(بوش) سوپر 
کوماتسو مشترك

سرویس کیت ترمز 
جلو کاترپیالر 777

بیرینگ تخت سوپر 
کوماتسو

دیسک 
کاترپیالر777

پلیت سوپر تراك 
325

سیل اورینگ 
CAT 777

هوزینگ سوپر بیل 
800

CAT دمپر

نعلی کاتریج سوپر 
تراك(کنترل مهره)

صفحه چرخ

پیچ حلزونی دود 
تراك

CAT777 فنر

پیچ  سوراخ دار 
بلدوزر 155

CAT777 فنر

صفحه گرافیتآب بند
واشر لوله سوپر 
کوماتسو

سیل اورینگ تراك 
کاترپیالر 777

واشرکاغذي سوپر 
کوماتسو

چک ولو تراك 
کاترپیالر 777

بست لوله 
فارسونگا(پیچ)

ولو کاترپیالر 777

پیچ هلدر چرخ 
D155 A2

چک ولو ترمز جلو 
کاترپیالر 777

انباري اگزوز بلدوزر 
155

سیل کاترپیالر 777

شیلنگ،اندازه:90×4
6 میلیمتر

شیر کنترل باد 
کاترپیالر 777

بلوك سیلندر تراك 
35 تنی

ولو ترمز کاترپیالر 
777



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

کپه یاتاقان 325 
خط 5

ولو کاترپیالر 777

کپه یاتاقان 325 
خط 5

ولو کاترپیالر 777

ولو کاترپیالر 777بوش تراك 785

بوش سینی جلو 
بلدوزر

ولو کاترپیالر 777

پولکی سیلندر 
بلدوزر 155 

(مشترك کوماتسو)

ولو کاترپیالر 777

پولک بغل 
سرسیلندر بلدوزر 

155

ولو کاترپیالر 777

پولک میل سوپاپ 
تراك

کیت ولو کاترپیالر 
777

پین پایه پمپ 
گازوئیل تراك 
وبلدوزر

سیل کاترپیالر 777

سیل کیت آب بند
کاترپیالر 777

پیچ هوزینگ سینی 
D155 A2 جلو

کیت سیلندر 
کاترپیالر 777

سوزن روغن پاش 
تراك بلدوزر بیل

سوئیچ

پیچ روغن پاش 
تراك325

دبه ترمز

بوش پیستون 
موتور  کوماتسو

فیلتر المنت اولیه

دسته موتور بیل 
200

فیلتر المنت ثانویه

دیود دینام بیل 
(کامل)

مقسم روغن ترمز 
تراك کاتر777

واشر پیچ سینی 
D155 A2 جلو

سیل اورینگ 
کاترپیالر 777

واشر سینی 
جلوموتو تراك 325

سیل اورینگ 
کاترپیالر 777

زانوئی لوله 
بخارکش روغن 

موتور 325

کیت پیستون ترمز 
تراك کاتر 777

اورینگ جک فرمان 
تراك 785

ولو کاترپیالر 777

ولو ترمز ریتارد واشر
تراك 777 کاتر 

پیالر
دنده ایدلر بلدوزر 

155
پرشورسوئیچ 

ولوترمزکاترپیالر 
777

بوش دنده سینی 
جلو تراك 325

ولو ترمز کاترپیالر 
777

شافت بلدوزر بیل 
تراك

رلیف ولو ترمز 
کاترپیالر 777

رینگ ریتاینر تراست دنده تایم
کاترپیالر 777

دنده سینی جلو 
تراك 35 تن

سیل کیت 
سیلندرولو 

ترمزکاترپیالر 777

بوش جلو موتور 
کوماتسو

سیل  اورینگ  
کاترپیالر 777

سیل اورینگ  شافت
کاترپیالر  777



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

پلیت تراك بیل 
بلدوزر

سیل  اورینگ 
کاترپیالر

پیچ دنده تایم 
کوماتسو

واشر  کاترپیالر   
777

سیل گردگیر پیچ
کاترپیالر 777

قرقري سر جک کاور تراك 35 تن
کاترپیالر 777

واشر کارتل تراك 
بیل بلدوزر 155

مهره کاترپیالر

اورینگ بغل کارتل 
گیربکس 325

اشپیل 
کاترپیالر777

مهره فلنچ سینی 
D155 A2 جلو

ولو کاترپیالر 777

پین گیربکس 
تراك325

بست جنت افتر 
تراك 777 کاترپیالر

پیچ دنده 
M16:متریک،اندازه

50×

شیم کاترپیالر

کاسه نمد عقب 
میل لنگ تراك 

325

بوش کاترپیالر777

کاسه نمد ته 
میلنگ بلدوزر 155

قرقري چپ میل 
فرمان کاترپیالر 

777
قرقري راست میل دنده بلدوزر 155

فرمان کاترپیالر 
777

بلبرینگ بلدوزر 
155

 CAT پمپ فرمان
777

بلبرینگ بلدوزر 
155

بلبرینگ تراك 
777D کاترپیالر

سیل کیت پمپ اورینگ
فرمان کاترپیالر 

777
چهار شاخ فرمان شافت کوماتسو

تراك کاترپیالر 
777D

بوبین بوق تراك بلبرینگ 6009
کاترپیالر

رینگ قفلی 
بیل220

اوربیتال فرمان

اورینگ کاپ 
P.T.O بلدوزر 155

SWITCHGP-
MULTIFUNC

TION

چک ولو فرمان جنت باالي رادیاتور
کاترپیالر 777

رلیف ولو فرمان دنده فالیویل
کاترپیالر 777

پرشور ولو فرمان دنده بلدوزر 155
کاترپیالر 777

دسته موتور 
بلدوزر155

پرشورسوئیچ ولو 
فرمان کاترپیالر777

سوئیچ فشار ARCمیلنگ

یاتاقان ثابت 
متحرك 325

حلقه درونی 
CAT بلبرینگ

بغل ثابت 025 
بلدوزر155

حلقه درونی 
CAT بلبرینگ

بغل ثابت 050 
بلدوزر 155

کویل اکچیویتور 
کاترپیالر 777



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

دمپر میلنگ 155 
و تراك 325-5

کارتریج اکچیویتور 
کاترپیالر 777

خار پیستون تراك 
بیل کوماتسو

سیل کیت جک 
کاترپیالر 777

پیچ شاتون 
تراك325 کوماتسو

سیل کاترپیالر 777

یاتاقان متحرك 
025

واشر کاترپیالر 777

پیچ سرمیلنگ 
بلدوزر 155

پمپ ترمز

واشر سرمیلنگ 
بلدوزر 155

پمپ ترانسمیشن 
CAT 777

پیچ میل سوپاپ 
بلدوزر155

کاسه نمد کاترپیالر 
777

پمپ باال بر CAT انگشتی تراك 785
777

مهره تنطیم فیلر 
گیري

کیت پمپ 
کاترپیالر 777

کیت پمپ انگشتی تراك 785
کاترپیالر 777

واسطه بین اسبک 
دود و هوا تراك

کیت پمپ 
کاترپیالر 777

انگشتی کامل 
بادامک موتور 325

اورینگ تراك 
777D کاترپیالر

غلطک استکانی 
میل سوپاپ

کنس بلبرینگ 
تراك کاترپیالر 

777D
انگشتی میل 
سوپاپ تراك

بلبرینگ تراك 
777D کاترپیالر

شفت انگشتی میل 
سوپاپ تراك

اسپیسر پمپ تراك 
777 کاتر پیالر

واسطه پولی 
کولرکامل 

155ptoبلدوزر

پالنجر پمپ فرمان 
تراك 777 کاتر 

پیالر
پوسته تسمه سفت 

کن 155
کنس بلبرینگ 
تراك کاترپیالر 

777D
بلبرینگ تراك خار گریدر 705

777D کاترپیالر
پلیت تراك اورینگ 155

777D کاترپیالر
هوزینگ سینی جلو 

D155 A2
پیستون پمپ 

فرمان تراك777 
کاتر پیالر

شفت پولی کولر 
155A2 بلدوزر

گاید نازل پمپ 
فرمان تراك 777 

کاتر پیالر
فلنچ سینی جلو 

D155 A2
کامپنساتور پمپ 
فرمان کاترپیالر 

777
پلیت سینی جلو 

D155 A2
پیستون تراك کاتر 

777D پیالر
واشر سینی جلو 

D155 A2
پلیت (صفحه پمپ 
فرمان )تراك کاتر 

پیالر777

بلبرینگ سینی جلو 
D155 A2

بلبرینگ تراك 
777D کاترپیالر



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

بلوك سیلندر تراك خار بیل 220
777D کاترپیالر

پیچ سینی جلو 
D155 A2 موتور

پلیت تراك کاتر 
777D پیالر

واشر سینی جلو 
D155 A2

درب تانک 
هیدرولیک 
تراك777

واشر سینی جلو 
D155 A2

چهار شاخ تراك 
کاترپیالر 777

اورینگ هوزینگ 
 D155  سینی جلو

A2

رلیف شیر کنترل 
کاترپیالر777

واشر، 
اندازه:3×8×15 
میلیمتر

اکچیویتور کنترل 
ولو کاترپیالر 777

اورینگ، اندازه: 
 37.69×3.53
میلیمتر

صافی کنترل ولو 
کاترپیالر 777

موتور فن کولراورینگ  155
پایه فیلتر روغن 

D155 A2 بلدوزر
مقاومت فن کولر 
کاترپیالر 777

فیلتر روغن بلدوزر 
و گریدر

پولی کاترپیالر 777

اورینگ گیربکس 
بلدوزر 155

تسمه کاترپیالر 
777

المنت کولر روغن 
سرد کن بلدوزر 

155

لیور باالبر بادي 
تراك777

اورینگ 
گیربکس155

موتور شیشه باالبر 
تراك777

پیچ کوپلینگ 
بلدوزر 155

کلیدشیشه باالبر 
تراك777

کاور کوپلینگ 
بلدوزر 155

کنترل بخاري تراك 
کاترپیالر 777

واشر کوپلینگ 
بلدوزر 155

فیلتر کولر

اهرم پمپ گازوئیل 
بلدوزر 155

 SPEED سنسور
فن

پلیت زیر پدال واشر برنجی بلدوزر
کالترپیالر777

مهره 
(لقمه)کوپلینگ 
پمپ گازوئیل

پدال گاز کاترپیالر 
777

فنرزیر تلمبه پمپ 
سه گوش 
بلدوزر155

واشر زیر پدال ترمز 
کاترپیالر 777

پایه پمپ انژکتور 
تراك 325

پولک الستیکی 
پدال ترمز کاترپیالر 

777
گردگیر لوله 

انژکتور بلدوزر155
شیر هواي پارك 
بریک کاترپیالر 

777
شفت کوپلینگ 
پمپ گازوئیل تراك

سیل کاترپیالر 777

پلیت پمپ 
هیدرولیک 155

موتوربرف پاك کن 
کاترپیالر 777

دیسک تراست پیچ بلدوزر 155
کاترپیالر777



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

مهره روي کاور 
شیر کنترل 

(CONC ) بیل 
800

میل فرمان

جا فیلتر آبگیر لودر 
470

واشر کاترپیالر

شیلنگ کاترپیالرگیره
کالهک سر سوزن 

انژکتور
سوئیچ کاترپیالر 

777
سنسور کاترپیالراورینگ

اورینگ سوزن 
انژکتور

دیسک فراکشن 
کاترپیالر 777

کاپ بیرینگ اورینگ بلدوزر155
کاترپیالر 777

سیل کاترپیالرواشر
پیچ لوله گازوئیل 

بلدوزر 155
کان بیرینگ 
کاترپیالر 777

اسپیسر انژکتور 
تراك 325

سیل کاترپیالر

ولو کاترپیالر تراك نازل سوزن بلدوزر
777

میل تایپیت آب بند
کاترپیالر

اسپیسر واتر پمپ 
تراك 325

شیم کاترپیالر

اسپیسر واتر پمپ 
تراك 325

شیم کاترپیالر

بلبرینگ واترپمپ 
155

شیشه فیلتر آبگیر 
کاترپیالر 777

پولی واتر پمپ 
تراك وبلدوزر

سیل کمک عقب 
تراك کاترپیالر 777

فیبرو فنر واتر پمپ 
بلدوزر (مشترك)

پوسته کاترپیالر 
777

رینگ واتر پمپ 
تراك 325

پلیت کاترپیالر

زانویی واتر پمپ 
تراك 325

کیت واشر 
کاترپیالر777

سیل ترموستات 
تراك 325

اسبک

لوله هوا سرسیلندر 
بلدوزر155

چراغ استپ تراك 
کاترپیالر 777

کیت واشر پیچ بلدوزر 155
کاترپیالر 777

واشر تخت تراك 
کوماتسو 325

کیت توربوشارژ 
تراك 777

تسمه سفت کن 
کامل 155

کیت واشر 
کاترپیالر 777

بوش نگهدارنده بیل 
800

پلیت کاترپیالر

کیت اویل کولر گریس خور
موتور کاتر پیالر

سنسورکاترپیالر سوپاپ بلدوزر 155
777

مهره دینام 
کوماتسو 325

سولنوئید کاترپیالر 
777

بیرینگ کاترپیالرتسمه دینام 325
آفتامات شانه اي 

کوماتسو
بیرینگ کاترپیالر

بوش میل سوپاپ اورینگ
موتور کاتر پیالر



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

آرمیچر دینام 
کوماتسو

پیستون موتور کاتر 
پیالر

کاسه نمد دینام 
تراك

پیچ 
(BOLT)کاترپیالر

385
یاتاقان متحرك بیل اورینگ

385
سنسور تراك  کاسه نمد

کاترپیالر 777
دنده استارت بلدوزر 

155
سنسور تراك 

کاترپیالر   777
دوشاخه استارت 

بلدوزر 155
سیم کشی 

کاترپیالر 777
سیل کاترپیالریاتاقان

بیرینگسوئیچ گرمکن
اورینگ، اندازه: 
 32.92×3.53
میلیمتر

رینگ کاترپیالر

سیل اورینگ 
بلدوزر 155

سیل کاترپیالر

ولو  کاترپیالر  777واشر

اورینگ بلدوزر 
D355

ولو  کاتر پیالر 777

استاتور اورینگ
کاترپیالر777

اورینگ دسته لیور 
بیل 800

سیل شافت 
کاترپیالر

حلقه الستیکی 
(اورینگ )

کاسه نمد سر 
میلنگ کاترپیالر

اورینگ بلدوزر 
D355

پمپ گازوییل 
کاترپیالر

لوله باال اگزوز 
بلدوزر 155

تلمبه پمپ گازوئیل 
کاترپیالر

الستیک دسته 
موتور

کیت جلو موتور 
کاتر پیالر

الستیک دسته 
موتور

ولو کاترپیالر 777

دسته موتور 
آهنی(پلیت)

کیت واشر 
کاترپیالر 777

مایع خنک کننده بست بلدوزر 155
کاترپیالر 777

اورینگ گیربکس 
بلدوزر 155

گاید بوش کاترپیالر 
777

تسمه پروانه موتور 
بلدوزر 155

پیستون کاترپیالر 
777

پروانه رادیاتور 
بلدوزر 155

سیل رینگ 
کاترپیالر

صافی تانک 
گازوئیل تراك 325

کیت پایین موتور 
کاتر پیالر

سوپاپ هوا موتور سوپاپ توپی
کاتر پیالر

اورینگ شیر کنترل 
بیل 800

کیت واشر کاترپیالر

اورینگ شیر بیل 
800وبلدوزر 155

سولونوئید کاترپیالر

پیچ پولک بلدوزر 155
(BOLT)کاترپیالر

کیت عقب موتور اورینگ
کاتر پیالر

شیلنگ فیلتر 
سطلی کوچک 355

ولو کاترپیالر 777



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

شیلنگ، 
اندازه:650×21 
میلیمتر

سیل کاترپیالر

میل تایپیت شیلنگ 2
کاترپیالر

استراینر (صافی) 
گازوئیل تراك 325

کیت افتر کولر 
موتور کاتر پیالر

فشنگی درجه 
حرارت 785

کوالربوش

واشر پولی واترپمپ 
155

پلیت کاترپیالر

پین کاترپیالراورینگ
 P.T.O بلبرینگ

بلدوزر 155
بیرینگ کاترپیالر

 P.T.O بلبرینگ
بلدوزر 155

پین کاترپیالر

کاسه نمد شفت 
P.T,O بلدوزر 155

پلیت کاترپیالر

 P.T.O بلبرینگ
بلدوزر 155

بیرینگ کاتر پیالر

 P.T.O رینگ
بلدوزر 155

پلیت کاترپیالر

 P.T.O بلبرینگ
بلدوزر 155

پلیت کاترپیالر

 P.T.O بلبرینگ
بلدوزر 155

اسپیسر کاترپیالر

درب پوش 
PTOبلدوزر 155

پلیت کاترپیالر

پوسته شفت دنده 
PTO بلدوزر155

پین کاترپیالر

حلقه الستیکی 
(اورینگ )

کیت سر سیلندر 
موتور کاتر پیالر

چهارشاخ دوقلو 
بلدوزر 155

پلیت کاترپیالر

پلیت کاترپیالرمفصل گاردان
میلنگ پمپ باد اورینگ

تراك 777 کاتر 
پیالر

سنسور تراك آب بند
کاترپیالر

پوسته صافی 
توربین 155

رینگ وسط 
پیستون موتور کاتر 

پیالر
فیلتر توربین بلدوزر 

155
کوالر بوش

دنده پمپ جارو 
بلدوزر 355

سوپاپ دود موتور 
کاتر پیالر

بلبرینگ دنده پمپ 
جارو

کیت توربو شارژ 
موتور کاتر پیالر

پمپ توربین (جارو) 
بلدوزر

سیل کاترپیالر 777

پمپ اسکاویچ 
D155 A2 توربین

کیت بیرینگ 
کاترپیالر 777

واشر توربین بلدوزر 
155

کیت واشر 
کاترپیالر 777

پمپ(پره) توربین 
بلدوزر 155

سیل کیت 
کاترپیالر 777

دنده توربین بلدوزر 
D155 A2

واشر کاترپیالر 777



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

خار توربین 
گیربکس تراك 
325 بلدوزر

درپوش کاترپیالر 
777

استاتور توربین 
بلدوزر 155

کمک عقب

پره توربین بلدوزر 
155

ولو کاترپیالر 7777

بلبرینگ سر شافت 
توربین بلدوزر

یوك کاترپیالر 777

ولو کاترپیالر 777دنده بلدوزر 155

رینگ آب بند 
بلدوزر 155

سیل کیت 
کاترپیالر777

سیل رینگ توربین 
بلدوزر 155

سیل کاترپیالر 777

کیت واشر خار بلدوزر 155
کاترپیالر777

بلبرینگ کریر 
توربین بلدوزر

کان بیرینگ 
کاترپیالر 777

اورینگ واتر پمپ 
تراك 785

سیل کیت 
کاترپیالر 777

شیم قطر ( 0/2 - 
 ( 0/05 - 0/1

D155 A2 توربین

ولو کاترپیالر 777

کاسه نمد توربین 
D155 A2

 BODY هارنس
UP

کوپلینگ شفت 
D155 A2 توربین

اورینگ سوزن 
انژکتورکاترپیالر77

7
 ( Holder ) پلیت
نگهدارنده بلبرینگ 
D155 A2 توربین

کیت سوکت وپین

پیچ شفت توربین 
بلدوزر 155

اورینگ سوزن 
انژکتور 

کاترپیالر777
پلیت (الك 

پلیت)بلدوزر 155
دنده گیربکس 

تراك کاتر پیالر777

پلیت (الك پلیت ) 
بلدوزر 155

دنده گیربکس 
تراك کاتر پیالر 

777
شیم ریلیف 

D155 A2والو
دنده گیربکس 
تراك کاتر پیالر 

777
شیم ریلیف والو 

D155 A2
ناخن لودر 

980H کاترپیالر
پین ناخن لودر پین

کاترپیالر 980
واشر  گیربکس 

بلدوزر 155
سوپاپ باد زیر 

پدال گاز گریدر کاتر

هوزینگ بلدوزر 
155

سیل رینگ چرخ 
CAT16G گریدر

سیل رینگ چرخ پلیت بلدوزر 155
CAT16G گریدر

سیل رینگ چرخ اسلیو تراك 325
CAT 16G گریدر



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

سیل رینگ 
گیربکس 155

سیم کنترل 
گیربکس گریدر 
CAT16G

بلبرینگ بلدوزر 
155

بیرینگ چرخ عقب 
گریدر کاترپیالر

رینگ، 
اندازه:3×122×132 

میلیمتر

کاسه نمد چرخ 
CAT 16G گریدر

لنت ترمز چرخ اورینگ
16G گریدر

یوك گیربکس 
بلدوزر 155

لنت کائوچوئی 
16G گردون گریدر

واشر زیر چنبر اورینگ
16G موتور گریدر

پولکی ته گیربکس 
بلدوزر 155

کیت کامل لیور 
 CAT  گریدر

16G
کیت فشارشکن ساچمه گیربکس

 CAT  گریدر
16G

دنده رینگی بلدوزر 
155

کیت شیر کنترل 
CAT 16G گریدر

کیت جک پشت پیستون گیربکس
 CAT تیغ گریدر

16G
فنر کوچک 

گیربکس 155
لقمه کشویی گریدر 

CAT 16G

درپوش لقمه پین بلند صفحه
کشویی گریدر 
CAT 16G

واشر اسپرینگی 
گیربکس کوماتسو

فیبرچرخ گریدر 
CAT16G

واشرچرخ پلیت بلدوزر 155
CAT 16Gگریدر

پیستون بلدوزر 
155

مهره پیچ ریگالژ 
16G گردون گریدر

جا رینگی شفت 
خروجی دنده یک 
 D155 گیربکس

A1

رادیاتورروغن گریدر 
16G

بلبرینگ موتور بلبرینگ
C15 کاتر پیالر

سیل رینگ 
گیربکس بلدوزر 

155

درپوش کاترپیالر 
777

فنر بشقابی دنده 
یک گیربکس 
D155 A1

دنده کاترپیالر 
3408

کریر گیربکس 
بلدوزر 155

اورینگ و درپوش 
موتور 

کاترپیالر3408
دنده گیربکس 
بلدوزر 155

اورینگ و درپوش   
موتور 

کاترپیالر3408
هوزینگ کالچ دنده 

یک گیربکس 
D155A1

اورینگ و درپوش  
موتور 

کاترپیالر3408



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

ساچمه جک 
استیک بیل 400

آدابتور کاترپیالر

درام گیربکس 
بلدوزر 155

دنده کاترپیالر 
3408

صفحه گیربکس 
155A1 بلدوزر

کیت سوپاپ 
ساعتی تراك 777 

کاتر پیالر
پیستون دنده یک 
 D155  گیربکس

A1

C15 اورینگ موتور

رینگ برنجی 
پیستون دنده یک 
 D155 گیربکس

A1

کارتل موتور کاتر 
C15 پیالر

رینگ فنر بشقابی 
دنده یک گیربکس 

D155 A1

روغن پاش موتور 
کاترپیالر حفاري 

C15

اورینگ گردون فنر بلدوزر 155
کاترپیالر 349

پلیت یا واشر 
برگردان گیربکس 

D155 A1

مانیفولد دریل 
CAT C15 حفاري

پیچ شفت خروجی 
هوزینگ دنده یک 
 D155 گیربکس

A1

واشر دریل حفاري 
CAT C 15

فنر دیسک دنده 
یک گیربکس 
D155 A1

واشر موتور کاترپیالر

بلبرینگ شفت 
خروجی گیربکس 

D155 A1

TURBOCHA
RGER GP  

323
دنده گیربکس 
بلدوزر 155

توربو شارژ موتور 
C15 کاتر پیالر

سیل اورینگ موتور بلبرینگ
C15

بلبرینگ گیربکس 
بلدوزر 155

اورینگ سوزن 
کاترپیالر حفاري 

C15 موتور
چرخ دنده کوچک 

گیربکس155
پین کانکتور تراك 

777

بلبرینگ بلدوزر 
155

توربوشارژ ترکس 
CAT C15 حفاري

کاور بلبرینگ 
گیربکس بلدوزر 

155

جا کوپلینگی موتور 
دریل حفاري 
CAT C 15

جا بلبرینگی 
گیربکس بلدوزر 

155

سنسوررتراك  
کاترپیالر 777

بلبرینگ بلدوزر 
155

سنسور لودر 
کاترپیالر980

اورینگ ته 
 D155 گیربکس

A1

رله برق لودر 
کاترپیالر980

شیم میل گیربکس 
D155 A1(کیت 

کامل)

سنسور کاترپیالر 
777

خار پمپ 
هیدرولیک کوماتسو

سولونوئید گیربکس 
لودر کاترپیالر 980



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

ولو اسپول شیر 
کنترل 785

بیرینگ

اورینگ رلیف بیل 
وبلدوزر

سیل کاترپیالر

BEARING N,
EEDLE

فلنج لودر 980 
کاتر پیالر

دنده (کرانویل) 
بلدوزر 155

سولونوئید لودر 
کاترپیالر 988

قفل کن بلدوزر 
کوماتسو

دیسک تراست 
لودر988

سیل اورینگ  لودر شیم کیت
کاتر پیالر 988

قطع کن برقی پمپ سیل گرافیتی 155
گازوئیل دریل

کاسه نمد درام 
فرمان بلدوزر 155

سوئیچ لودر 
کاترپیالر 980

کفشک درام فرمان 
سمت راست بلدوزر 

155

سولونوئید لودر 
کاترپیالر 980

لنت درام فرمان 
بلدوزر 155

سولونوئید فن لودر 
کاترپیالر 980

لنت درام فرمان 
بلدوزر  155

سولونوئید لودر 
کاترپیالر 980

کفشک درام فرمان 
سمت چپ بلدوزر 

155

سنسور دور 
خروجی گیربکس 

لودر 980
بوش  بیرینگ دکل اورینگ

لودر 988 کاترپیالر

حلقه الستیکی 
(اورینگ )

بوش  بیرینگ 
ملخی دکل لودر 
988 کاترپیالر

کاسه نمد بوستر 
فرمان 155

پین دکل لودر 
988 کاترپیالر

کاسه نمد بوستر 
فرمان 155

پین دکل لودر 988

پین ملخی لودر اورینگ
988کاترپیالر

فنر لنت بلدوزر 
155

پین ملخی لودر 
988 کاترپیالر

پیچ باال رولیک بیل 
800

پین کمرشکن لودر 
988 کاترپیالر

فنر لنت بلدوزر 
155

شیم کمرشکن لودر 
988 کاترپیالر

شیم کمرشکن لودر واشر بلدوزر 155
988 کاترپیالر

پین هوزینگ 
گیربکس تراك 785

شیم کمرشکن لودر 
988 کاترپیالر

درپوش فول چرخ 
عقب بلدوزر 155

فیبر و فنر واتر 
پمپ لودر 988

اورینگ فاینال 
درایو 155

واشر توربوشارژر 
کاترپیالر

فاصله پرکن
اسپیسر چرخ عقب 

بلدوزر 155



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

 D155 هلدر چرخ
A2

واشر قفل کن هلدر 
D155 A2

فول چرخ عقب 
155

مهره سرشفت چرخ 
بلدوزر 155

پین قفل کن 
بلدوزر 155

چرخ دنده هاب 
بزرگ بلدوزر 
D155 A2

هاپ چرخ عقب 
D155

ریتاینر چرخ بلدوزر 
155

واشر چرخ بلدوزر 
155

واشر بلدوزر 355
مهره دنده متریک، 

M22 :اندازه

ریتاینر بلدوزر 155

اورینگ چرخ 
بلدوزر 155
اورینگ 155

واشر فنري بلدوزر 
155

پین دوتایی، اندازه: 
16×38

واشر چاکدار بلدوزر 
155

مهره چرخ بلدوزر 
155

مهره سر فول چرخ 
بلدوزر

اورینگ 155
واشرخاردار چرخ 
عقب بلدوزر155
کاور سیل کروپ 

بلدوزر 155
ساپورت چرخ 
بلدوزر 155

BUSHING 
بوشینگ

گارد راست زیر 
چرخ عقب 
بلدوزر155

یاتاقانی کمان 
D155 A1 بلدوزر

خارپمپ هیدرولیک

اورینگ شیر فرمان 
بلدوزر 155

اورینگ شیر فرمان 
بلدوزر 155

کاسه نمد
اورینگ

کوپلینگ  بلدوزر 
کوماتسو



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

الستیک کوپلینگ 
بلدوزر 155

جنت مکش پمپ 
حرکت بلدوزر155

بست شیلنگ3/8 
3/4-2 1 اینچ
اورینگ
اورینگ

اورینگ لوله روغن 
155

اورینگ شیر اسپول 
بلدوزر 155

فنر
حلقه الستیکی 

(اورینگ )
اورینگ بلدوزر 355

یو بولت بلدوزر 155

اورینگ
زانوئی جک انگل 

155
اورینگ

درب فیلتر گیربکس

اورینگ فیلتر 
مغناطیسی بلدوزر 

155
اورینگ فیلتر 

مغناطیسی 155
فیلتر گیر بکس 

 & D155 بلدوزر
D355

پیچ دو سر رزوه و 
مهره پایه فیلتر 

فرمان
آهن ربا فیلتر 

مغناطیسی بلدوزر 
155

فنر فیلتر 
مغناطیسی 

گیربکس بلدوزر 
155
اورینگ

کیت تانک 
هیدرولیک بلدوزر

اورینگ شیر کنترل 
بیل 800

صافی گازوئیل 
تراك 785

 AD  کاسه نمد
1337E

اورینگ مخزن 
هیدرولیک 155

اورینگ
اورینگ بلدوزر 155

اورینگ بلدوزر 155

حلقه الستیکی 
(اورینگ )

اورینگ بلدوزر 155



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

مهره کاسه نمد دار 
بلدوزر 155
شیلنگ

شیلنگ ، اندازه: 
970×35 میلیمتر

شیلنگ، 
اندازه:210×140 

میلیمتر
لوله جک انگل 

بلدوزر 155
لوله جک انگل 

بلدوزر 155
لوله جک انگل 

بلدوزر155
کاور بلدوزر 155
کاور بلدوزر 155
کاور بلدوزر 155

بخارکش گیربکس 
کوماتسو

کورکن بلدوزر 155

گیج روغن 
گیربکس بلدوزر

گیج روغن بلدوزر 
155

بوش رام بلدوزر 
155

گردگیر رام 
بلدوزر375

بوش رام بلدوزر  
D155 A2

پین رام بلدوزر 155

قفل پین رام بلدوزر 
155

بلوري چراغ بلدوزر 
155

پیچ یاتاقانی ته 
کمان بلدوزر 155

مهره شن گیر بیل 
800

واشر پیچ رولیک 
بیل 800
پیچ

پیچ کلمپ
مخزن گاز کولر 

TANK
گریسخورمربوط به 
گریس کوماتسو

درب رادیاتور بلدوزر

رینگ ارتجاعی
صافی

واشر رادیاتور 
گیربکس بلدوزر155

واشر اسپراکت بیل 
600

پیچ رولیک بلدوزر 
155

کوپلینگ رادیاتور 
گیربکس بلدوزر 

155
پیچ گاردبلدوزر



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

واشر بلدوزر 155
سنسور(سوئیچ)

سنسور سطح آب 
بلدوزر 155

بلبرینگ اهرم دنده 
بلدوزر 155
اورینگ

بوش رولیک کامل 
ایدلر  155
اورینگ

سیل کروپ رولیک 
بلدوزر 155

بغل بند چزخ 155

بغل بند(ساپورت) 
چرخ آیدلر بلدوزر 

155

پیچ (چرخ)صفحه 
اتصال ایدلر بلدوزر 

155

مهره دنده متریک، 
M14 :اندازه

پلیت چرخ آیدلر 
155

شیم چرخ بلدوزر 
155

پیچ بغل بند چرخ 
ایدلر155

واشر فنري یاتاقانی 
ته کمان بلدوزر 

155
رولیک چهارلب 

بلدوزر 155
اورینگ

پایه رولیک باال 
بلدوزر 155

پیچ پایه رولیک 
155

پیچ مهره کفشک 
بلدوزر 155

زنجیر بدون کفشک 
بلدوزر 155(لینک)

لینک زنجیر بلدوزر 
155

لینک زنجیر بلدوزر 
155

مستر بوش بلدوزر 
155

سیل لینک زنجیر 
بلدوزر 155

اسپیسر لینک 
زنجیر 155

مسترپین بلدوزر  
155

لینک زنجیر 155
سیل (پکینگ) 
یاتاقانی پا مرغی 

155
ابرویی زیر چرخ 

بلدوزر 155



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

ابرویی چرخ جلو 
چپ بلدوزر 155
پیچ یاتاقانی ته 

کمان 155
پیچ یاتاقانی ته 

کمان 155
بوش زنجیرسفت 
کن (پیلوت)155
کپه زنجیر سفت 
کن بلدوزر 155
پیچ و مهره فنر 
زنجیر سفت کن 

بلدوزر 155
الك پلیت پشت 
مهره زنجیر سفت 

کن 155
بوش 

 (SLEEVE)
داخل فنر 

زنجیرسفت کن155

مهره زنجیر سفت 
کن 155

یوك زنجیر سفت 
کن بلدوزر 155

اورینگ بلدوزر 155

پیستون زنجیر 
سفت کن بلدوزر 

155
رینگ ارتجاعی 

بولدوزر کوماتسو 
D355
بوش

کاور زنجیر سفت 
کن بلدوزر 155

شفت زنجیر سفت 
کن بلدوزر 155

ساپورت شاسی 
بلدوزر 155

کاورسمت راست 
بلدوزر 155

کاور شفت آیدلر 
بلدوزر 155

روبند جک زنجیر 
سفت کن بلدوزر 

155
بوش شنگیر بلدوزر 

155
پیچ وبوش شنگیر 

بلدوزر 155

مهره شن گیر 155

روبند شنگیر 
بلدوزر 155

صفحه تحتانی پایه 
رولیک 155

ابرویی جلو بلدوزر 
155

روبند سوپاپ جک 
و زنجیر سفت کن 

یلدوزر 155



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

براکت راست و چپ 
بلدوزر 155

پیچ یاتاقانی ته 
کمان بلدوزر 155

مهره یاتاقانی ته 
کمان بلدوزر 155

پین بازو بلدوزر 
155

گوشواره 
کمان(مفصل کمان 

بلدوزر)155

پین بازو بلدوزر 
155

نعلی چهار پیچ 
استریت 155

پیچ شنگیر بیل و 
بلدوزر

پین مفصلی کمان 
155

سیبک راست بغل 
شاسی355

بازوي ریگالژي 
کمان بلدوزر155
پیچ (مهره) بازوي 
متحرك کمان 155

بازوي کمان 
بلدوزر155

یاتاقان(براکت) 
شاسی بلدوزر 155

یاتاقانی ( کپه ) بازو 
بلدوزر 155

شفت تیغ کمان 
بلدوزر 155

پین بلدوزر 155
پین جک تیغ 

D155 A1 بلدوزر

بازوي انگل 
بلدوزر155

اتصال پین کمان و 
بازو پشت تیغ 155

براکت پشت تیغه 
چپ 155

گوشواره اي پشت 
تیغ بلدوزر

بازوي هفتی هشتی 
پشت تیغ بلدوزر 

155
کاپ قرقري سر بازو 

بلدوزر 155
بازو بلدوزر 155
قرقري وسط بازو 

بلدوزر 155
لوله جک انگل 

بلدوزر 155
لوله جک انگل 

بلدوزر 155
لوله جک انگل 

بلدوزر 155



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

 COVER ) گارد
) الك پشتی  
بلدوزر 155

کاور لوله هاي 
کمان بلدوزر 155

کاور ( حفاظ 
شیلنگ ریپر ) 

بلدوزر 155
بوش ریپر بلدوزر 

D155 A1
پین ریپر بلدوزر 

D155 A1
گردگیر ( سیل 
استخوانی ) 155
بوش بازو بلدوزر 

155
پین ریپر 
بلدوزر155
اورینگ

اورینگ ته 
 D155 گیربکس

A1
اورینگ بلدوزر 

D355
کیت گیربکس 
155A1 بلدوزر
کیت گیربکس 

بلدوزر 155
اورینگ
اورینگ  

بلدوزرکوماتسو
آب بند

کاسه نمد بلدوزر 
155 کوماتسو
رینگ فرسایش

اورینگ به 
قطر5.34 میلیمتر
رینگ برگشتی 

تفلونی
اورینگ بلدوزر 

D355
رینگ پیستون
آب بند

کاسه نمد جک 
بلدوزر 155
آب بند

رینگ فیبري 
بیل220

اورینگ شیر کنترل

رینگ برگشتی
پیچ و مهره کفشک 

بلدوزر 155

اورینگ پمپ 
هیدرولیک بلدوزر

اورینگ پمپ 
هیدرولیک بلدوزر
کاسه نمد پمپ 

هیدرولیک بلدوزر 
155

اورینگ پمپ 
هیدرولیک بلدوزر 

155



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

بوش جک باالبر 
تیغه بلدوزر 155
بوش جک تیغه 

بلدوزر 155
بوش جک بلدوزر 

155
GLAND  

FOR 
BULDOZER 
MODEL NO  

D355
بوش جک 155
رینگ ارتجاعی

پیچ دنده 
متریک،اندازه: 

M16×49
مهره

پکینگ جک بلدوزر 
155

لوازم جک پین 
دربیار ریپر 
بلدوزر155

فیلتر هیدرولیک 
 & D155 بلدوزر

D355
کیت شیر کنترل 
هیدرولیک بلدوزر 

155
کله قندي اسپول 
تراول بیل 800
گاید فنر پمپ 
هیدرولیک بیل 

800
فنر بزرگ اسپول 

بیل 800
پیچ اسپول بیل 

800
رینگ برگشتی  

تفلونی بلدوزر 155

رینگ بک آپ 
بلدوزر155

رینگ بلدوزر 155

اورینگ شیر 
سروو155

شیر کنترل بلدوزر 
155 کوماتسو

کاسه نمد، 
اندازه:9×34×22 

میلیمتر
پکینگ یو شکل
چک ولو شیر 

کنترل ریپر 155
چک ولو شیر 

کنترل ریپر 155
فنر شیر کنترل 

ریپر 155
استوپر شیر کنترل 

ریپر 155
درپوش شیر کنترل 

ریپر 155



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

پیستون شیر 
کنترل ریپر بلدوزر 

D155 A2

شیم ریلیف والو 
D155 A2

واسطه واتر پمپ 
بلدوزر 155

کیت ترمز پا بلدوزر 
155

کیت توربین بلدوزر 
155

کیت شیر کنترل 
گیربکس بلدوزر 

155
بوش استرینگ 

پمپ بلدوزر 155
کیت توربین 155

کاسه نمد 
توربین155

شیش لیور تیغه 
جلو بلدوزر155

شیم بلدوزر 155
پیچ گارد بلدوزر

شیش فرمان بلدوزر 
155

شیش ترمز کوچک 
بلدوزر 155

شیش ترمز بزرگ 
بلدوزر 155
پکینگ روي 

پیستون 
زنجیرسفت کن 

155
اورینگ چرخ 155

پین سیبک گالبی 
بلدوزر 155

کیت پمپ 
حرکت155
کیت پمپ 

هیدرولیک 155
خار سوپاپ بلدوزر 

155
درپوش فیلتر صافی 
توربین بلدوزر 155

لوله روغن سرد کن 
بلدوزر 155
اورینگ

آمپر دینام 12 ولت

پوسته دینام
بوش ، 

اندازه:15×12×16 
میلیمتر

اشپیل پین (فنر 
پین 155)

آمپر دینام 24 ولت



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

پیچ تیغه ائی دنده 
متریک، 

 M22×55:اندازه
D355 بلدوزرMM

پیستون فاقد رینگ

دیسک کالچ
رینگ آب بند
آمپرروغن بلدوزر

رینگ آب بند پمپ 
آب

فیلتر فرمان بلدوزر 
D155 & D355

کاسه نمد، 
اندازه:22×87×113 

میلیمتر
کاسه نمد، 

اندازه:8×75×90 
میلیمتر

کاسه نمد، 
اندازه:22×138×17

5 میلیمتر
کاسه نمد ، 

اندازه:13×100×12
5 میلیمتر

لوله بطول 100 
میلیمتر

میله تایپیت
کیت تعمیرات

سرسیلندر بلدوزر 
155 کامل

اورینگ بلدوزر 
D155

جا زغالی استارت 
بلدوزر کماتسو
گیج گیربکس 
بلدوزر 155

فیلتر هیدرولیک 
 & D155 بلدوزر

D355
میل تیپیت بلدوزر 

155
صفحه دیود بلدوزر 

155
گوشواره پشت بیل 

بلدوزر 155
فشنگی روغن 
بلدوزر 155

پیچ بازویی پشت 
تیغ بلدوزر 155

فشنگی آب بلدوزر 
155

تسمه موتور بلدوزر 
155

یاتاقان متحرك 
استاندارد 
بلدوزر155
کیت پمپ 

هیدرولیک بلدوزر 
155

کیت پمپ حرکت 
بلدوزر 155



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

کیت دسته لیور 
(شیر سروو)بلدوزر 

155
کاسه نمد ته 

توربین بلدوزر 155

سیل کروپ رولیک 
بلدوزر 155

بوش استارت 
بلدوزر 155

کیت اورینگ چرخ 
بلدوزر155

الستیک گردگیر 
توربین بلدوزر 155

لوله استریت بلدوزر 
155

لوازم جک ترمز 
روي درام فرمان 

بلدوزر
مثلثی براکت 
بلدوزر 155
رینگ چدنی 
گیربکس بزرگ
رینگ چدنی 
گیربکس کوچک
پلیت شاخدار
بوش چرخ

کاسه نمد زنجیر 
سفت کن بلدوزر
پیستون پمپ باد 

ویلدوزر
رینگ 5تایی بلدوزر

واشر گیربکس 
بلدوزر 155

کمکی استارت 
بلدوزر 155

فنرسوپاپ  بلدوزر
فنر سوپاپ بلدوزر
شمع  گرمکن 

بلدوزر
زنجیربلدوزر155

واشر زنجیر ضخیم 
و نازك بلدوزر 155

آب پخش کن 
بلدوزر 155

کفشک بلدوزر 155

گیت سوپاپ
یاتاقان متحرك 

025
پیچ اگزوز

پالونی زیر چرخ 
بلدوزر 155

فنر سوپاپ فیلتر 
روغن

فنر بشقابی 
گیربکس
بلبرینگ

فیلتر تصفیه 
گازوئیل بلدوزر155



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

شیرتنظیم رگالتور 
بلدوزر 155

سر سیلندر بلدوزر 
155
بوش

گاید سوپاپ،اندازه: 
74×12 میلیمتر

سیت سوپاپ
جا سوپاپ

سیت سوپاپ  
بلدوزر 355

پولک قطر 30 
میلیمتر بلدوزر 355

پولک قطر 25 
میلیمتر بلدوزر 355

سوپاپ هوا
سوپاپ دود بلدوزر 

355
-TD فنر سوپاپ

155
واشر زیر فنري 

بلدوزر 355
الستیک ساق 
سوپاپ 155
خار سوپاپ

واشر رو فنري 
بلدوزر 355

واشر سر سیلندر
واشر الستیکی
واشر الستیکی
نگهدارنده
اورینگ

پیچ مخصوص لوله 
 D155 برگردون

A1
بوش بلدوزر 

D155 کوماتسو
واشر به ضخامت 5 

میلیمتر
پیچ دنده 

متریک،اندازه: 
M10×95

پایه هواکش بلدوزر 
155

بخارکش بلدوزر 
155

بخارکش 
موتوربلدوزر355
المنت  بلدوزر 
D355کوماتسو

اورینگ، 
اندازه:2.62×71.12 

میلیمتر
شیلنگ،اندازه: 
70×48 میلیمتر

اورینگ به 
قطر5.34 میلیمتر

واشر، 
اندازه:1×100×125 

میلیمتر
المنت افتر کولر 

بلدوزر 355



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

واشر افترکولر 
D155 A2 بلدوزر

پلیت افترکولر 
D155 A2 بلدوزر

واشر کانکتور 
افترکولر 155

واشر
واشر

شمع گرم کن هوا 
بلدوزر
واشر

پیچ دنده 
متریک،اندازه: 

M10×25
لوله هوا افتر کولر 

بلدوزر 355
لوله واسطه 355
واشر کانکتور 

افترکولر بلدوزر 
D155 A2

واسطه سوپر به کولر

  6میلیمتر/اورینگ
به  قطر 99
اورینگ

سیل رینگ اگزوز 
بلدوزر 355
واشر

پیچ دنده 
متریک،اندازه: 
M12×125
پیچ دنده 

متریک،اندازه: 
M12×120

واشر، 
اندازه:8×12×25 

میلیمتر
توربو شارژر بلدوزر 

355
واشر، 

اندازه:1×150×155 
میلیمتر

پیچ دنده متریک، 
M12×52:اندازه

مهره دنده متریک، 
M10 :اندازه

مانیفولد آب بلدوزر 
155

وسط مانیفولد آب 
D155 A1 بلدوزر

اورینگ بلدوزر 
D355

تبدیل مانیفولد آب 
بلدوزر

ترموستات بلدوزر 
355

سر ترموستاتی 
بلدوزر 355
واشر
واشر



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

کوپلینگ آب تراك 
325وبلدوزر

مانیفولد آب بلدوزر 
155

بیرینگ تخت وسط 
سوپر 355
اورینگ
رینگ

کیت تعمیرات
فیلتر هواي  
بیل1100

تمیز کننده هوا، 
لودر کوماتسو، مدل 

D355
واشر

انباري اگزوز 355
انباري اگزوز 
بلدوزر355

واشر اگزوز بلدوزر 
155

بست اگزوز 155
کلمپ(بست) اگزوز 

بلدوزر 155
پایه اگزوز بلدوزر

پیچ دنده 
متریک،اندازه: 

M12×85
پیچ چهارشاخ 

گاردان لودر 470
فاصله بند، 

اندازه:22×13×26 
میلیمتر

جاي رینگی اگزوز 
بلدوزر155

رینگ اگزوز بلدوزر 
355

پولک قطر 50 
میلیمتر بلدوزر 355

بوش میل سوپاپ 
بلدوزر 355

پولک میل سوپاپ 
D155 A1 بلدوزر

کپه یاتاقان موتور 
بلدوزر 355

درپوش یاتاقان میل 
لنگ

شفت دنده اویل 
پمپ بلدوزر

پلیت شفت دنده 
واسطه پمپ بلدوزر

نازل روغن پاش 
بلدوزر 355

نازل روغن پاش 
(افشانک) بلدوزر 

355
واشر
واشر

بوش سیلندر 
بلدوزر 355

بوش سیلندر 
بلدوزر 355



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

بوش سیلندر موتور 
بلدوزر 355

بوش موتور بلدوزر 
D155 A1

سیل دور بوش 
موتور355
رینگ آب بند

اورینگ دور بوش 
بلدوزر 355

اورینگ دور بوش 
بلدوزر 355
تبدیل لوله 

 D155 توربوشارژ
A1

درب منبع روغن 
D155 A1 موتور
رینگ آب بند

واشر، 
اندازه:0.7×60×60 

میلیمتر
شیم زیر بوش 

D155 A1 موتور
بوش سینی جلو 

355
واشر

سینی 
جلوبلدوزر155

بوش دنده هرز گرد 
جلو 355

بوش دنده تایمینگ 
355

کاسه نمد سر 
میلنگ بلدوزر

فول روغن موتور 
155

واشر، بلدوزر 
کماتسو، مدل: 

D355
واشر

شیر تخلیه روغن 
D155 A1 موتور
 ( VALVE ) ولو

بادي ته کارتل 
تراك 325

زانویی فیلتر سطلی

پیچ دنده 
متریک،اندازه: 

M12×28
قفل

کاسه نمد ته 
میلنگ بلدوزر
اورینگ
اورینگ

میلنگ کامل بلدوزر 
355

خار سر میلنگ 
بلدوزر

اسلیو(بوش)
بوش

پیچ سر میلنگ 
D155 A1

یاطاقان ثابت بلدوزر 
355



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

یاتاقان ثابت بلدوزر 
355

بغل یاتاقان بلدوزر 
355

یاتاقان ثابت 0/25 
D155 A1 موتور

یاتاقان ثابت بلدوزر 
355

یاتاقان ثابت بلدوزر 
355

یاتاقان ثابت 355
بغل یاتاقان بلدوزر 

355
پیستون موتور 355

پیستون موتور 
بلدوزر 355

پیستون موتور 
D155 A1 بلدوزر

رینگ پیستون 
موتور بلدوزر 355
رینگ پیستون 

بلدوزر 355
شاتون بلدوزر 355

بوش  شاتون بلدوزر 
355

پیچ شاتون بلدوزر 
D155 A1

مهره شش گوش، 
فوالدي، اندازه: 

M16
واشر، 

اندازه:2×18×29 
میلیمتر

یاتاقان متحرك 
بلدوزر 355

یاتاقان متحرك 
355

میل سوپاپ بلدوزر 
355

واشر تخت
تاپت کامل
میله تایپیت

سیل اورینگ 
بلدوزر 355
کاسه نمد
اورینگ
اورینگ

اویل پمپ بلدوزر 
375

اویل پمپ موتور 
D155 A1 بلدوزر

D355 بوش، بلدوزر

D355 بوش، بلدوزر

بوش بلدوزر 
کماتسو، مدل: 

D355
D355 بوش بلدوزر
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VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

پیچ بلدوزر 355
اویل پمپ کامل 

355
صافی اویل پمپ 

بلدوزر 155
پوسته پیچ تخلیه

فنر سوپاپ 
فشارشکن بلدوزر 

155
سوپاپ فشارشکن 

بلدوزر 155

نگهدارنده لوله 
سوپاپ

پیچ بلدوزر 
کوماتسو، 

D355مدل
در پوش پایه فیلتر

واشر، 
اندازه:2×30×38 

میلیمتر
فنر سوپاپ فیلتر 

روغن
فنر سوپاپ 

ریگالتور موتور 
D155 A1

شیرتنظیم رگالتور 
بلدوزر 155

شیر خنک کاري 
پیستون بلدوزر
واشر فنري بلدوزر
در پوش سوپاپ
فنر سوپاپ

پیستون شیر ایمنی 
بلدوزر

واشر به ضخامت 
0.9 میلیمتر
واشر
واشر، 

اندازه:1×25×75 
میلیمتر

پیچ دنده 
M12:متریک،اندازه

45×
فیلتر المنت

اورینگ فیلتر 
سطلی 355

سوپاپ درب فیلتر 
سطلی 355

فنر سوپاپ درب 
فیلتر سطلی355
درب فیلتر سطلی 

355
بست فیلتر سطلی 

بلدوزر 355

پیچ دنده 
متریک،اندازه: 

M8×35
باند دور فیلتر 
سطلی بلدوزر

زانو بلدوزر 155
شیلنگ،اندازه: 
300×21 میلیمتر



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

واشرآب بند بلدوزر 
355
لوله
شیلنگ

مغزي روي سوپر
واشر

شیلنگ ،اندازه: 
110×45 میلیمتر
لوله روغن پاش 

بلدوزر
لوله روغن پاش
لوله روغن کاري 
میل سوپاپ 155
لوله روغن پاش 

بلدوزر
لوله روغن پاش 

بلدوزر
سوزن روغن پاش 

میل
پوسته المنت کولر 

بلدوزر 155
پوسته کولرموتور 

کوماتسو
اورینگ قطر9 
میلیمتر

شبکه روغن سرد 
کن355

اورینگ،اندازه: 
2.5×26 میلیمتر 

D355 بلدوزر
واشر، 

اندازه:3×31×39 
میلیمتر

واشر روغن سردکن 
D155 A1 بلدوزر

الستیک
اورینگ

لوله روغن پمپ 
انژکتور بلدوزر
مهره پمپ 

هیدرولیک بیل800

لوله گازوئیل، 
بلدوزر کماتسو، 
D355 :مدل

لوله پمپ انژکتور 
D155 A1 بلدوزر

لوله گازوئیل، 
بلدوزر کماتسو، 
D355 :مدل
لوله گازوئیل، 

بلدوزر کماتسو، 
D355 :مدل
لوله گازوئیل، 

بلدوزر کماتسو، 
D355 :مدل
لوله گازوئیل، 

بلدوزر کماتسو، 
D355 :مدل
لوله گازوئیل، 

بلدوزر کماتسو، 
D355 :مدل

تیوب قطر8 میلیمتر



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

زمان  سنج
واشر پیچ ابرویی 
عقب بلدوزر355
کاسه نمد
واشر
اورینگ

الستیک الئی
جا فیلتر گازوئیل
فیلتر المنت

شیلنگ،اندازه:90×1
8 میلیمتر

شیلنگ،اندازه: 
900×19 میلیمتر

صافی
سوزن انژکتور 
بلدوزر 355

نازل انژکتور 355
لوله گازوئیل 

بولدوزر کوماتسو 
D355:مدل
لوله گازوئیل 

بولدوزر کوماتسو 
D355:مدل
لوله گازوئیل 

بولدوزر کوماتسو 
D355 :مدل
درپوش
افشانک

واشر به ضخامت 
0.3 میلیمتر

شیلنگ،اندازه:250×
14 میلیمتر

شیلنگ،اندازه: 
500×13 میلیمتر
واشر برنجی بلدوزر

الستیک پمپ سه 
گوش

آدابتور پمپ 
گازوئیل تراك 785

زانو 90 درجه پمپ 
D155 A1 انژکتور

واتر پمپ بلدوزر 
355 کوماتسو
کاسه نمد

فیبر و فنر واتر 
پمپ 355

کیت فیبرو فنر 
355

رینگ واتر پمپ 
355

شافت واتر پمپ 
بلدوزر 355

آب پخش کن واتر 
پمپ بلدوزر 355

آب پخش کن 
بلدوزر 355

لوله زیر واتر پمپ 
بلدوزر 355

لوله برگردون آب 
بلدوزر

شیلنگ،اندازه: 
80×46 میلیمتر



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

واشر
زانویی واتر پمپ 

بلدوزر 355
واشر

لوله آب افترکولر 
بلدوزر 355

کوپلینگ کامل 
355

الستیک کوپلینگ 
تانک هیدرولیک

لوله آب افتر کولر 
بلدوزر 355

جوینت بلدوزر 
کماتسو، مدل: 

D355
بوش سینی جلو 

بلدوزر
اورینگ
کاسه نمد

پولی سرمیل لنگ 
بلدوزر155
اورینگ

تسمه پروانه موتور 
بلدوزر 355

تسمه پروانه بلدوزر 
355

قالب فنر تسمه 
سفت کن بلدوزر 

355
فنر تسمه سفت 
کن بلدوزر 355
تسمه سفت کن 
موتور بلدوزر 355
بلبرینگ تسمه 
سفت کن بلدوزر

بوش تسمه 
سفتکن155

گردگیربیرینگ 
تسمه سفتکن 

بلدوزر
تسمه سفت کن 

بلدوزر
کاسه نمد
شیلنگ

کیت اورینگ 
بلدوزر کوماتسو
اورینگ

پیچ روبند بلدوزر 
355

آفتامات دینام
رله حفاظتی 

استارت 24ولت 
بلدوزر

سوئیچ 24 ولت 
0-25000 - 5580

کنترل کننده
رزیستور
زمان سنج

ذغال دینام بلدوزر 
355
بیرینگ
آب بند

-NO:601 دیود
8G11



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

ارمیچر دینام 
بلدوزر 355
کاسه نمد، 

اندازه:8×37×51 
میلیمتر

کویل دینام بوبین 
بلدوزر 355

بیرینگ
دیود دینام(مثبت) 

بلدوزر 355

خاز دینام بلدوزر
 دیود(یکسو کننده)
دینام بلدوزر 355

بوش
کالچ
پینیون

براکت مرکزي
یاتاقان

اتوماتیک استارت 
بلدوزر355

جاذغالی استارت 
بلدوزر 355
یاتاقان

ذغال استارت 
بلدوزر 355

فنر
آرمیچر استارت 

بلدوزر
بالشتک استارت 

155
فنر استارت بلدوزر 

355
ذغال استارت 
بلدوزر 355

اورینگ به قطر1.5 
میلیمتر بلدوزر

اورینگ به قطر1.5 
میلیمتر

بوش (یاتاقان) 
بلدوزر 355
اورینگ

پکینگ بلدوزر 355

کلید مغناطیسی 
24 ولت
اورینگ
اورینگ

درپوش الستیکی 
355

کیت واشر پایین 
موتور بلدوزر 355
کیت پائین موتور 

بلدوزر355
کیت پایین موتور 

355
کیت واشر
کیت واشر

کیت واتر پمپ 
بلدوزر 355
کیت کامل 

واترپمپ بلدوزر 
D155 A1



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

 P.T.O واشر فلزي
بلدوزر 155

سیم دنده بلدوزر 
355

شیر گاز بلدوزر 
D155 A1

راد کامل بلدوزر 
355

درب رادیاتور بلدوزر

شبکه رادیاتور 
بلدوزر 355
کاسه نمد

پیچ روبند بلدوزر 
355
واشر

بست شیلنگ
کاسه نمد چرخ 

بلدوزر155
واشر، 

اندازه:1×100×150 
میلیمتر

شیلنگ قطر9 
میلیمتر
واشر

شیلنگ،اندازه: 
350×25 میلیمتر
حلقه الستیکی 

(اورینگ )
شیلنگ،اندازه: 
500×17 میلیمتر

لوله روغن سرد کن 
بلدوزر 355

واشر، 
اندازه:1×145×185 

میلیمتر
لوله روغن سرد کن 

بلدوزر 355
زانویی روغن سرد 
کن بلدوزر 355

واشر، 
اندازه:1×100×100 

میلیمتر
المنت روغن 

سردکن بلدوزر 355

المنت روغن سرد 
کن بلدوزر 355

اورینگ
واشربه ضخامت 1 

میلیمتر
لوله پشت کولر 
گیربکس 355

صافی باك گازوئیل

پیچ ته گیربکس 
D155 A1 بلدوزر

پیچ بلدوزر 355
فیلتر مغناطیسی

اورینگ
تیوب الستیکی 
قطر 8 میلیمتر

اسلیو تراك 325



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

المپ 24 ولت 3 
وات

مغزي سوپاپ 
ساعتی تراك325
آمپر سوخت

آمپر آب برقی 
بلدوزر 355

آمپرگیربکس 
بلدوزر اتري

اتوماتیک بلدوزر 
155

المپ هشداردهنده 
بلدوزر 355

المپ
سوئیچ کدیابی 355

فیوز شیشه اي 10 
آمپر

چراغ  جلو کامل 
بلدوزر (هانوماکی)

فشنگی آب 
بلدوزر355
مدول

چهارشاخ گاردون 
بلدوزر 355
درب فیلتر

واشر،اندازه:2×130×
130 میلیمتر
پمپ جارو.

بلبرینگ توربین 
بلدوزر

پیچ بلدوزر 355
بلبرینگ دو قلو 

بلدوزر 355
الك پیچ بلدوزر 

355
رینگ آب بند

اورینگ به قطر 
5.34 میلیمتر
سیل توربین

دنده توربین بلدوزر 
155

پره توربین بلدوزر 
355

بلبرینگ شافت 
بلدوزر 355

جا کاسه نمدي 
شافت بلدوزر 355

خار
اورینگ، اندازه: 
 170.82×5.33

میلیمتر
قالب گیربکس 

تراك
واشر گیربکس 355

بلبرینگ بلدوزر 
355

رینگ موتور بلدوزر 
375

سیل برنجی بلدوزر 
355



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

شافت کوتاه 
گیربکس بلدوزر 

355
دنده کریر بلدوزر 

355
نگهدارنده(پولکی)کو
پلینگ گیربکس 

بلدوزر
پلیت یا واشر 

برگردون شفت 
ورودي گیربکس 

D155 A1
پیستون گیربکس 

355
رینگ چدنی 
گیربکس 355
سیل چدنی 

گیربکس بلدوزر 
355

دیسک گیربکس 
بلدوزر 355
دیسک

صفحه گرافیتی 
دنده یک بلدوزر

دیسک
صفحه توربین 
بلدوزر 355
صفحه

پلیت روي گیر 
بکس بلدوزر 355

سیل رینگ 
گیربکس 355
سیل رینگ 

گیربکس 355
پیستون گیربکس 

بلدوزر 355

سیل رینگ بلدوزر

الك پیچ بلدوزر 
355

دنده کریر بلدوزر 
355

بلبرینگ گیربکس 
بلدوزر 355-155

واشر کریر
پیم کریر بلدوزر 

355
بیرینگ
دنده
بیرینگ

بیرینگ وسط 
گیربکس تراك
رینگ ارتجاعی
بیرینگ
بیرینگ

فول چرخ گریدر
فنر اسپول شیر 

کنترل بلدوزر 355

فنر اسپول شیر 
کنترل بلدوزر 355



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

فنر اسپول شیر 
کنترل بلدوزر 355

اورینگ   بلدوزر 
155

شیر کنترل بلدوزر 
355

شیر کنترل بلدوزر 
355

بست 2
شیلنگ کامل 4

لوله پمپ حرکت به 
فیلتر 355

شیلنگ پمپ 
حرکت 355
شیلنگ پمپ 
حرکت 355

لوله پمپ حرکت به 
فیلتر 355

لوله زیر پمپ 
حرکت 355

مهره اکسل گریدر 
705

بلبرینگ دفرانسیل 
تراك 325

رینگ آب بند
سیل درام فرمان 

بلدوزر 355
رینگ آب بند
صفحه فرمان 
بلدوزر355
دیسک

پیچ بلدوزر 355
کفشک سمت چپ 

ترمز دستی
کفشک سمت 

راست ترمز دستی 
D355 بلدوزر

لنت درام فرمان 
بلدوزر 355

ست واشر فرمان 
بلدوزر کوماتسو 
D355 :مدل

واشر، 
اندازه:1×95×95 

میلیمتر
کاسه نمد فرمان 
بلدوزر کوماتسو 

D355
اورینگ

SCREEN
فیلتر مغناطیسی 

بلدوزر 355
واشر
شیلنگ

اورینگ بلدوزر 355

تبدیل شیلنگ 
D155 A1 بلدوزر

لوله بلدوزر کماتسو 
D355 :مدل ،

اورینگ



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

پمپ فرمان 
بلدوزر355

بست 4
پیچ پوسته فاینال 
درایو بلدوزر 355

واشر بلدوزر 355
دنده پینیون بلدوزر 

355
محافظ رینگ 
فرسایش

واشر شنگیر بلدوزر 
355

دنده خورشیدي 
چرخ بلدوزر 355

اورینگ چرخ عقب 
بلدوزر 355

اورینگ چرخ عقب 
بلدوزر 355

دنده رینگی فاینال 
چرخ عقب بلدوزر

خار رینگی بلدوزر 
355

بلبرینگ چرخ عقب 
355

سیل کروپ بلدوزر 
355

سیل کروپ بزرگ 
چرخ  355

اورینگ سیل کروپ

دنده اسپراکت 
بلدوزر 355

دنده اسپراکت 
بلدوزر 355

پیچ اسپراکت 
بلدوزر 355

اورینگ قطر 533 
میلیمتر بلدوزر 
کماتسومدل: 

D355

پیچ دنده اسپراکت 
بیل 800

واشر کف گرد پشت 
دنده ستاره اي

اورینگ به 
قطر5.34 میلیمتر

اورینگ به 
قطر5.34 میلیمتر

بلبرینگ کریر 
بلدوزر  355
سیل کروپ  
کوچک  355

سیل کروپ کوچک 
چرخ بلدوزر 355

صفحه قفل کننده 
( هردست 6 عدد)

صفحه



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

صفحه، 
اندازه:16×37×635 

میلیمتر
صفحه

پیچ  مچی بلدوزر 
355

واشر پیشانی بلدوزر

یاتاقان استیلی 
کمان بلدوزر355
پیچ روبند بلدوزر 

355
ابروئی  شن  
گیرراست  بلدوزر
ابرویی جلو بلدوزر 

355
ابرویی چرخ 355
ابرویی جلو بلدوزر 

355
پیچ بلدوزر 355

سیلندر 
زنجیرسفتکن 
بلدوزر 355
اورینگ بلدوزر

پیچ بلدوزر 355
گریس خور زنجیر 
سفت کن بلدوزر

گریسخوار بلدوزر 
355

کاور بدوزر 355
کاسه نمد بلدوزر 

355
کاور زنجیر سفت 
کن بلدوزر 355

محافظ زنجیر سفت 
کن بلدوزر

کاور، بلدوزر 
کوماتسو، 

D355مدل
روکش چرخ 

زنجیري سمت 
چپ، بلدوزر 

D355 کوماتسو
کاور، بلدوزر 

کوماتسو، مدل: 
D355

پایه رولیک باال 
بلدوزر 355

پیچ  بلدوزرکوماتسو

کاور، بلدوزر 
کوماتسو، 

D355:مدل
کاور پشت چرخ 

بلدوزر 355
کاور، بلدوزر 

کوماتسو، مدل: 
D355

  شنگیر(ابرویی)
بیرونی بلدوزر 355

شنگیر بلدوزر 355

شن گیرداخلی  
بلدوزر 355



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

شنگیر بلدوزر 355

پیچ بلدوزر 355
واشر پیچ رولیک 

بلدوزر 355
روبند شنگیر 
بلدوزر355

لقمه سر شنگیر 
چپ و راست بلدوزر 

355
بوش شنگیر بلدوزر 

355
بوش وسط شنگیر 

بلدوزر 355

پیچ شنگیر بلدوزر 
355

پیچ ولوله شنگیر 
بلدوزر 355

مهره پیچ شنگیر 
بلدوزر 355

شمشیري شنگیر 
راست355

چرخ بلدوزر 355
لقمه چرخ جلو 

بلدوزر 355
چرخ آیدلر بلدوزر 

355
چرخ آیدلر بلدوزر 

355
  چدنی چرخ(بوش)

بلدوزر
سیل کروپ چرخ 

بلدوزر 355
رینگ اب بند
صفحه

پیچ دنده متریک 
M15×90 :اندازه،

صفحه
شیم بغل بلدوزر 

355
رولیک دو لب 

بلدوزر355
رولیک تک لب 

بلدوزر 355
رولیک  تک لب 

بلدوزر355
پیچ رولیک بلدوزر 

355
رولیک باالي بلدوزر 

355
اورینگ
اورینگ
نگهدارنده

اورینگ به قطر 
5.33 میلیمتر
رینگ ارتجاعی

پیچ پایه رولیک 
بلدوزر 355

پیچ  کفشک  
بلدوزر 355

کیت پیچ کفشک
کفشک 

بلدوزرکوماتسو 355



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

لینک بلدوزر 355

لینک بلدوزر 155

بوش ریگالتور
فاصله بند

واشر، 
اندازه:2×64×86 

میلیمتر
زنجیر کامل بلدوزر 
355 بدون کفشک

مسترپین  
رنجیربلدوزر355
مستربوش زنجیر 

355
مهره کفشک بلدوزر 

355
پیچ اف لینک 
بلدوزر 355

پیچ پیشانی بلدوزر

واشر،اندازه: 
6×26×47 میلیمتر 

355
نشیمن ضربه گیر 
کتابی بلدوزر 355

ضربه گیر کتابی 
بلدوزر 355

بک آپ (سیل 
برنجی گیربکس) 

رینگ 355
رینگ برگشتی
اورینگ

بوش(قرقري)بلدوزر 
355

خار بلدوزر 355
رینگ بلدوزر 355

پیچ شنگیر 
D375Aبلدوزر
پکینگ جک بلدوزر

رینگ پیستون
رینگ برگشتی 

تفلونی
رینگ فرسایش

بوش
PACKING 

FOR 
BULDOZER 
MODEL NO  

D355
اورینگ پمپ 

هیدرولیک بلدوزر 
355 و بیل 800

رینگ پیستون
کوپلینگ بلدوزر 
کوماتسو مدل 

D355
واشر

شیلنگ،اندازه: 
700×65 میلیمتر

شیلنگ



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

شیلنگ،اندازه: 
2300×35 میلیمتر

شیلنگ
تبدیل شیلنگ 

صفحه شیر سروو 
D155 A1

پیچ مهره گوشه 
تیغ355

مهره دنده  
M22متریک
شافت

گوشه تیغ چپ 
بلدوزر 355

پین بلدوزر 355
گوشه تیغ بلدوزر 

355
براکت تیغ(سمت 
چپ)بلدوزر 355
براکت تیغ(سمت 
راست) بلدوزر 355

پیچ ومهره دم تیغ 
355

قرقري جک جلو 
بلدوزر 355

سیبک بغل شاسی

پیچ بلدوزر 355
براکت سر کمان 

بلدوزر 355
یاتاقان ثابت ته 
کمان چپ 355
اتصال بین تیغ و 
بازو بلدوزر355
یاتاقان ته کمان 
سمت چپ 355
یاتاقان ته کمان 
سمت راست

کاپ بلدوزر 355
یاتاقان متحرك سر 

کمان 355
کاپ بلدوزر 355

سیبک بغل شاسی 
بلدوزر 355

سیبک بلدوزر 355

کاپ بلدوزر 355
کاپ بلدوزر 355

سیبک بلدوزر 355

شیم بلدوزر 355
شیم بلدوزر 355

پیچ و مهره بلدوزر 
355

بازو ریگالژ بلدوزر 
355

ناخن ریپر 
بلدوزر355

 ریپر بلدوزر(شانک)
355

پیچ بلدوزر
قرقري کمک بیل 

800



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

تسمه ذوزنقه اي 
1370

پیچ  دنده  متریک 
M21*64

کیت توربین بلدوزر 
355

کیت توربین بلدوزر 
355

کیت سرویس
کیت کنترل 

گیربکس بلدوزر355

لوازم جک تیغ 
بلدوزر 355

لوازم جک انگل 
بلدوزر 355

بلبرینگ کف گرد
بلبرینگ/

رولبیرینگ شافت
بلبرینگ  .
کفگرد

کنس کفگرد
کنس کف گرد  .
بلبرینگ شافت.
کنس کف گرد .

کفگرد .
رولبیرینگ

رولبیرینگ 744
کنس کف گرد
بلبرینگ کفگرد

کیت اورینگ روغن 
سرد کن بلدوزر

پیچ  گیربکس 
بلدوزر 155
بوش

سیل کیت تفلونی 
گیربکس بلدوزر

مهره بازو ریگالژ 
355
بوش
بوش

کمپرسور
کیت ابزار
کیت ابزار

درزگیر گرد و غبار

درزگیر گرد و غبار

درزگیر گرد و غبار

تسمه موتور بلدوزر 
355

پیچ قفل زنچیر 
بلدوزر 355

جعبه  
فیوزبلدوزر355اصلی

واشر
سر دنده بلدوزر 

هپکویی
واشر
گاید
گاید



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

واشر
کیت واشر

واشر، اندازه: 
1×95×95 میلیمتر

کیت واشر
آویز
گیره
عایق

نصب کننده
نصب کننده
نصب کننده
واشرقفلی
آب بند ، 

اندازه:13×120×14
0 میلیمتر
ابزار فشار
ابزار فشار
ابزار فشار
جابجا کننده
جابجا کننده
جابجا کننده
جابجا کننده
جابجا کننده
جابجا کننده
رینگ

رینگ ارتجاعی
کاسه نمد، 

اندازه:29×210×18
0 میلیمتر

سنسور 110 درجه 
سانتیگراد
شافت

مهره پیچ دم تیغ  
بلدوزر

D - جابجا کننده
051x4  اورینگ

بوش
بوش

الستیک آب بند
بیرینگ

پین  جک  تیغ  
جلو

لوله آب ترموستات

لوله  فلزي  درب  
رادیاتور

مهره چاك دار نمره 
30

63x3xاورینگ 
شیلنگ  03

جنت خمره اي آب 
بلدوزر 355

کیت ریپر بلدوزر
کیت کنترل 

گیربکس بلدوزر 
355

کیت کولر روغن 
سردکن بلدوزر 355

کیت اورینگ 
گیربکس بلدوزر 

355
یاتاقانی متحرك 
کمان بلدوزر 355



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

فشار شکن
لنت کفشک بلدوزر

پیچ یاتاقانی جک 
بلدوزر

آمپر روغن بلدوزر
پیچ  رولیک  باالي  

بلدوزر355
مغزي لوله هاي 
روغن کاري 355
مغزي لوله هاي 
روغن پاش 355
72xپیچ رولیک 

بلدوزر011
واشرافترکولرموتوربل

دوزر553
واشربرنجی 
بلدوزر553

کیت پی تی او 
بلدوزر

جاذعالی 
استارت155

لوله زانویی 6 پیچ 
بزرگ کولر 

گیربکس 355
لوله زانویی 6 پیچ 

کوچک کولر 
گیربکس 355

لوله زانویی 3 پیچ 
کولر گیربکس 355

سرلوله روغن 
بلدوزر 355

واشر برگردان پیچ 
سوراخدار 355

سیبک چپ بغل 
شاسی 355
بوش سینی 

جلوبلدوزر553
کیت جک انگل 
ریپر بلدوزر 355 

کوماتسو
کیت جک ریپر 

بلدوزر 355 
کوماتسو

پیچ  کوتاه گارد 
بلدوزر

انباري اگزوز بلدوزر 
355

چهار شاخ گاردان 
بلدوزر 355

پمپ حرکت بلدوزر 
355

پمپ فرمان بلدوزر 
355

سیل کروپ چرخ 
عقب بلدوزر 355
سیل کروپ چرخ 
عقب بلدوزر 355

لوله گازوئیل بلدوزر 
355

سرسیلندر بلدوزر 
375

سیت دود بلدوزر 
375 برقی



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

گاید سوپاپ بلدوزر 
375

کاسه نمد ساق 
سوپاپ بلدوزر 375

فنر سر سیلندر 
بلدوزر 375

خار سوپاپ بلدوزر 
355

رو فنري بلدوزر 
375

زیر فنري بلدوزر 
375

پل سوپاپ بلدوزر 
375

واشر بلدوزر 375
قالپاق موتور بلدوزر 

375
پیچ

شبکه افتر کولر 
بلدوزر 375

واشر افتر کولر 
بلدوزر 375

واشر افتر کولر 
بلدوزر 375
پیچ

واشر مانیفولد 
بلدوزر 375

واشر بلدوزر 375
پیچ

جنت افتر کولر بیل 
800
پیچ

گرمکن بخاري 375

سیم وایر
سیم 375

زنبوري هواکش 
بلدوزر 375

پیچ پایه کنترلر  
تراك 325

بست جنت زانویی 
بلدوزر 375

مانیفولد اگزوز 
وسط بلدوزر 375

مانیفولد اگزوز جلو 
وعقب بلدوزر 375

توربو شارژر بلدوزر 
375

سوپر شارژر 
بلدوزر375

لوله روغن سوپر 
375

لوله روغن 
سوپربلدوزر 375
لوله آب روي 

سرسیلندر بلدوزر 
375

کپه یاتاقان ثابت 
موتور 375
بولت(پیچ)

پولکی سرسیلندر 
بلدوزر 375



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

سیل دور بوش 
بلدوزر 375
اورینگ بوش

اورینگ بوش 1100

نازل سوزن 375
نازل سوزن 375
پیچ براکت
گرمکن بخاري

سنسور حرارت اب 
بلدوزر375
بوش 375
کاسه نمد 

سرمیلنگ بلدوزر 
375

سیل بلدوزر 375
دنده کامل عقب 

بلدوزر 375
بوش دنده بلدوزر 

375
شافت(نافی دنده 
دوقلو)بلدوزر375

پلیت(واشر) بلدوزر 
375

پیچ ومهره واسط 
بین موتور ومیل 
سوپاپ تراك465
دنده سینی جلو 

بلدوزر 375
نافی دنده سینی 

جلو 375
واشر کف گرد دنده 

سینی جلو 375

پیچ دنده سینی 
جلو بلدوزر 375
دنده سینی جلو 

بلدوزر 375
قالپاق بلدوزر 375

اورینگ قالپاق 
بلدوزر 375

بخارکش موتور 
بلدوزر 375
بست لوله 

هیدرولیک تراك 
325

فول روغن بلدوزر 
375

کاسه نمد
CASE ASSY 

میلنگ موتور تراك 
465

دنده بلدوزر 375
یاتاقان ثابت بلدوزر 

375
بغل ثابت استاندارد 

375
یاتاقان بلدوزر 375

بغل یاتاقانی ثابت 
025 بلدوزر 375

پین پیستون بلدوزر 
375



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

پیستون بلدوزر 
375

گژن پین پیستون 
375

خار گژنپین 
پیستون 375
رینگ پیستون

بوش شاتون بلدوزر 
375

یاتاقان متحرك50 
بلدوزر 375

یاتاقان متحرك 
بلدوزر 375

انگشتی سوپاپ 
بلدوزر 375

انگشتی دود بلدوزر 
375

انگشتی هوا بلدوزر 
375

شافت بلدوزر 375

پیچ انگشتی بلدوزر 
375

واشر  پیچ انگشتی 
بلدوزر 375

دنده سر میل 
سوپاپ بلدوزر375

پلیت جلو میل 
سوپاپ بلدوزر 375

میل تایپیت بلدوزر 
375

میل تایپیت بلدوزر 
375
بوش

چرخ دنده 375
شبکه ایل کولر 

بلدوزر 375
واشر المنت بلدوزر 

375
پمپ گازوئیل 
بلدوزر 375
اورینگ

پوسته پمپ انژکتور 
بلدوزر 375

سیل کیت 
بلدوزر375

کیت پمپ انژکتور 
بلدوزر375

لوله بلدوزر 375
لوله بلدوزر 375

هوزینگ موتور 375

فلنج بلدوزر 375
دنده بلدوزر 375
لوله روغن بلدوزر 

375
اورینگ ( سیل ) 
استکانی آبگیر 

325 و بیل 800



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

استکانی فیلتر 
آبگیر تراك 325-6 

و بیل 800
شیلنگ بلدوزر 375

اورینگ بلدوزر 375

اورینگ بلدوزر 375

اورینگ بلدوزر 375

اورینگ بلدوزر 375

کنترل ولو
سنسور دماي هواي 
ورودي بلدوزر 375

سنسور
سنسور

شیلنگ بلدوزر 375

اورینگ بلدوزر375

سنسور سوخت 
بلدوزر 375

سنسور بلدوزر 375

واتر پمپ بلدوزر 
375

کاسه نمد واتر پمپ 
بلدوزر375

آب پخش کن واتر 
پمپ بلدوزر 375

فیبر وفنرواترپمپ 
تراك کوماتسو

پولی تسمه سفت 
کن 375

کاسه نمد بلدوزر 
375

فیلتر آب تراك 35 
تن

بست 8
دینام تراك465

دینام بلدوزر 375
بالشتک دینام 75 

آمپر 
بلدوزر375وتراك78

5
استارت موتور 
بلدوزر 375

فیبیري بالشتک 
استارت تراك

بوش استارت 375

اتوماتیک استارت 
تراك 785-5
کاسه نمد ته 

میلنگ بلدوزر 375

کیت واتر پمپ 375

کیت واترپمپ 
بلدوزر 375
پنکه رادیاتور



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

انباري اگزوز بلدوزر 
375

اگزوز بلدوزر 375
درپوش اگزوز 375

تسمه موتور 375
ضربه گیر

ضربه گیر بلدوزر 
375

ضربه گیر
انباري اگزوز بلدوزر 

375
ضربه گیر دمپر 

موتور بلدوزر 375
کاسه نمد بلدوزر 

375
اورینگ کوماتسو

اورینگ بلدوزر 375

المنت بلدوزر 375

اورینگ تراك 325

شیلنگ بلدوزر 375

شیلنگ بلدوزر375

سنسور (درجه 
گازوئیل) 375

شیلنگ بلدوزر 375

شیلنگ بلدوزر 375

شیلنگ بلدوزر 375

درب باك گازوئیل 
بلدوزر 375

سنسور بلدوزر 375

گاردون کامل 
بلدوزر 375

پیچ گاردون تراك 
785

چهارشاخ بلدوزر 
375

اورینگ فیلتر 
مغناطیسی

اورینگ شیر برقی 
بلدوزر 375

کوپلینگ بلدوزر 
375

SCREEN
پمپ اسی بلدوزر 

375
واشر بلدوزر 375

شیلنگ بلدوزر 375

شیلنگ بلدوزر 375

شیلنگ بلدوزر 375

شیلنگ بلدوزر 375

شیلنگ بلدوزر 375



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

شیلنگ بلدوزر 375

شیلنگ بلدوزر 375

شیلنگ بلدوزر 375

شیلنگ بلدوزر 375

شافت
سیل رینگ گرافیتی

بلبرینگ گیربکس 
بلدوزر375

بلبرینگ  گیربکس 
بلدوزر375

سیل رینگ 
گیربکس بلدوزر 

375
اورینگ بلدوزر 375

ریتینر گیربکس 
بلدوزر 375

اورینگ فیلتر 
گیربکس 375

بلبرینگ توربین 
بلدوزر 375

پلیت صفحه آهنی 
375

بلبرینگ گیربکس 
بلدوزر375

بلبرینگ گیربکس 
بلدوزر 375

ولو کانورتور کامل 
375

اورینگ بلدوزر 375

بلبرینگ گیربکس 
بلدوزر 375

بوشینگ گیربکس 
بلدوزر 375

سیل گیربکس 375

سیل رینگ 
گیربکس

اسپرینگ گیربکس 
بلدوزر 375

خار قرقري رام 
بلدوزر 375
صفحه آهنی 
گیربکس 375

فنر موجی گیربکس

سیل رینگ 
گیربکس بلدوزر375

صفحه گرافیتی 
گیربکس

پلیت شاخدار 
بلدوزر 375



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

سیل رینگ 
گیربکس

رینگ برنجی
سیل رینگ 
گیربکس

سیل رینگ 
گیربکس

سیل رینگ 
گیربکس

رینگ برنجی
سیل رینگ 
گیربکس

بلبرینگ گیربکس 
بلدوزر375

دنده گیربکس 
بلدوزر375

بلبرینگ گیربکس 
بلدوزر375

بلبرینگ گیربکس 
بلدوزر375

بلبرینگ گیربکس 
بلدوزر375

بلبرینگ گیربکس 
بلدوزر375

اورینگ بلدوزر 375

اورینگ بلدوزر 375

سیل رینگ 
گیربکس

سیل برنجی کریر 
گیربکس تراك 785

خار شافت فاینال 
درایو گریدر 705
شیرکنترل بلدوزر 

375
اورینگ شیر کنترل 

بیل 800
فیلتر گیربکس 
آهنربایی 375
فیلتر کنترل 

گیربکس 
کوچک375

اورینگ فیلتر 
گیربکس 375
رینگ فیلتر 

گیربکس 375
شیر کنترل بلدوزر 

375
اورینگ گیربکس 

بلدوزر 375
شیرکنترل375

اورینگ 
گیربکس375

اورینگ  بلدوزر  
375

اورینگ بلدوزر375

صفحه گرافیتی 
گیربکس



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

جا بلبرینگ (بوش) 
بلدوزر 375

بیرینگ بلدوزر 375

واشر بلدوزر 375
واشر بلدوزر 375
صفحه گرافیت 

بلدوزر 375
سیلندر درام بلدوزر 

375
بلبرینگ درام 

فرمان بلدوزر 375

ولو اسی
بوش اسپراکت 

بلدوزر 375
رولبیرینگ فاینال 
درایو بلدوزر 375

اورینگ سیل کروپ 
چرخ بلدوزر 375

درپوش بلدوزر 375

کاسه نمد بلدوزر 
375

دنده کریر بلدوزر 
D375A-5

بلبرینگ کریر 
D375A-5 بلدوزر

دنده چرخ (فاینال 
درایو ) بلدوزر 
D375A-5

کاپ روي پلوس 
بلدوزر 375

محافظ زیر چرخ 
بلدوزر 375

درپوش بلدوزر 375

گارد (پاشنه اي ) 
زیر شاسی بلدوزر 

375
کوپلینگ(بست 

اگزوز)
بست فلزي بلدوزر 

375
کیت پمپ 

هیدرولیک بلدوزر
شیلنگ بلدوزر375

شیلنگ بلدوزر 375

شیلنگ بلدوزر 375

شیلنگ بلدوزر 375

سوکت مادگی 
بلدوزر 375

ولو بلدوزر 375
اورینگ لوله آب 

بیل 800
اورینگ لوله آب 

بیل 800



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

رام شاسی بلدوزر 
375

گردگیر فول شاسی

کنترولر
سنسور زیر دسته 

لیور 375
دسته لیور بلدوزر 

375
پتانسیل متر

کلید گاز بلدوزر 
375

سنسور بلدوزر 375

زاویه سنج گاز پاپی 
بلدوزر 375

جنت بخاري عقب 
بلدوزر 375

جنت بخاري عقب 
بلدوزر 375

ضربه گیر کابین 
بلدوزر375

جنت بخاري جلو 
بلدوزر 375

اواپراتور بلدوزر 375

جنت خم افتر کولر 
بلدوزر 375

رله کولر کوماتسو 
375

فن بلدوزر 375
گازوئیل سرد کن 

بلدوزر 375
روغن سرد کن 

بلدوزر 375
رادیاتور کولر بلدوزر 

375
لوله خروجی توربو 

شارژ 375
حلقه الستیکی 

(اورینگ )
شیر کنترل بلدوزر 

375
شیر کنترل 375

شیلنگ بلدوزر 375

شیلنگ بلدوزر 375

ولو بلدوزر 375
قرقري بلدوزر 375

شیلنگ بلدوزر375

فیلترصافی پمپ 
هیدرولیک375

کفشک بلدوزر 375

لینک زنجیر 375
لینک زنجیر
سیل

فاصله پرکن 
SPACER

بوش 375
مستر پین بلدوزر 

375
رینگ



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

کفشک بلدوزر 375

پایه رولیک زنجیر 
بلدوزر 375

ضربه گیر زیر 
رولیک بلدوزر 375

درپوش بلدوزر 375

محافظ زیر 
چرخ(ابرویی) 
بلدوزر 375
محافظ زیر 

چرخ(ابرویی) 
بلدوزر 375

ابرویی چرخ جلو 
سمت چپ بلدوزر 

375
ابرویی چرخ جلو 

سمت راست بلدوزر 
375

ضربه گیر بلدوزر 
375

اورینگ بلدوزر 375

سیل کروژ کامل 
چرخ بلدوزر 375
رینگ بلدوزر 375

سیلندرجک 
زنجیرسفت کن 

بلدوزر 375
رینگ فیبري 
بلدوزر 375

رینگ قفلی بلدوزر 
375

شافت چرخ 
بلدوزر375

یاتاقانی ( کاپ ) 
چرخ آیدلر بلدوزر 

375
سیلندرجک 

زنجیرسفت کن 
بلدوزر 375

سیبک بغل شاسی 
بلدوزر 375

براکت سر کمان 
چپ بلدوزر 375
کپه یاتاقان کمان 

بلدوزر 375

براکت سر کمان 
راست بلدوزر 375

کاور
براکت بلدوزر 375

براکت چپ تیغ 
بلدوزر 375

براکت راست تیغ 
بلدوزر 375

براکت جک انگل 
تیغ بلدوزر 375



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

براکت بازویی تیغ 
بلدوزر 375

واشردم تیغ 375
پیچ گوشه تیغ 

بلدوزر375
قرقري بلدوزر 375

سر ریپر بلدوزر 
375

اورینگ بیل 800
فیلتر گازوییل 
بلدوزر 375

المپ 24 ولت 25 
وات

کاسه نمد گیربکس 
375

سیل رینگ تراك 
5-785

کیت کنترل 
گیربکس

کیت سرویس شیر 
کنترل گیربکس 

بلدوزر 375

کیت پیچ و مهره 
کفشک بلدوزر 375

زنجیر بدون کفشک 
بلدوزر375

درزگیر گرد و غبار

پکینگ بلدوزر
طبق پمپ 

هیدرولیک بلدوزر 
375

نگهدارنده تراك 
785

بوش تراك 785
اورینگ پمپ 

هیدرولیک بلدوزر 
375و تراك 785

رینگ پمپ 
هیدرولیک 
بلدوزر375-
تراك785

سیل پمپ حرکت 
تراك 785

کاسه نمد پمپ 
باالبر تراك785

طبق پمپ 
هیدرولیک بلدوزر 

375
پوسته پمپ 
هیدرولیک

اورینگ پمپ 
هیدرولیک تراك

رینگ پمپ 
هیدرولیک تراك

سیل پمپ 
هیدرولیک تراك
پیچ پمپ ریتارد



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

کوپلینگ پمپ 
هیدرولیک تراك 

325
اورینگ پمپ 
هیدرولیک تراك

طبق پمپ 
هیدرولیک بلدوزر 

375
اورینگ بلدوزر
پلیت پمپ 

هیدرولیک کوماتسو

رینگ پمپ 
هیدرولیک مادر

سیل پمپ 
هیدرولیک بلدوزر
بوش جک بلدوزر 

375
پلیت عینکی پمپ 

کوماتسو
سیل پمپ تراك 

785
لوله کوچک چپ 
جک بلدوزر 375

لوله کوچک راست 
جک بلدوزر 375

رینگ تراك 785
لوازم جک ریپر 

بلدوزر 375
اورینگ

کیت جک باالبر 
بلدوزر 375
اورینگ

 ( حلقه الستیکی)
اورینگ

سیل شیر دسته 
لیور بیل 800

پیستون 
لیوربلدوزروبیل 400

 ( حلقه الستیکی)
اورینگ

شبکه رادیاتور کولر 
بلدوزر 375

موتور فن کولر 375

رادیاتور بلدوزر 375

سنسور آب بلدوزر 
375

سنسور فشار 
ورودي هوا

سنسور دورسنج 
فالیویل

کاسه نمد جلوي 
میلنگ 375

پیچ رولیک بلدوزر 
375

توربو شارژ بلدوزر 
375 برقی
جنت اینتر 

کولربلدوزر375برقی

پنکه رادیاتور 
بلدوزر 375 برقی



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

انگشتی سوپاپ 
375

بوش میل سوپاپ 
بلدوزر 375 جدید

کیت گیربکس 
بلدوزر

اورینگ کوماتسو
واشر کفگرد بلدوزر 

355
پیچ بلدوزر 355

شنگیر بیل 200-6

شنگیر بیل 200-6

چرخ دنده بیل 6-
200

شفت دنده چرخ 
بیل 200
اورینگ

عینکی پمپ ترمز 
785-7

منی فولد وسط 
اگزوز  بیل 200
لوله روغن سوپر 

بیل 200
توربو شارژ بیل 220

ترموستات بیل 220

سنسور بیل 800
یاتاقان ثابت بیل 

220
پیستون موتور بیل 

220
بوش شاتون بیل 

220
یاتاقان متحرك بیل 

220
اویل پمپ بیل220

کیت روغن سردکن 
بیل 220

کاورنر بیل 220
واترپمپ بیل 220

سیل واتر پمپ 220

تسمه پروانه 220
تسمه سفت کن 

بیل 220
بوش موتور بیل 

220
کیت پایین 
موتور220

کیت باال موتور 
بیل220
کلید انتقال

رله (قطع کن برق ) 
پمپ گازوئیل بیل 

220

جنت افتر کولر بیل 
220
بست

رادیاتور بیل 220



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

روغن سردکن بیل 
220

قطع کن باطري 
تراك 785-5

اورینگ بیل 800
فیلتر هیدرولیک 

بیل 220
صافی فیلتر بیل 

کوماتسو
فیلتر صافی 

هیدرولیک 220
فیلترغبارگیرتانک 
هیدرولیک بیل 

(مشترك)
اورینگ بیل 220

اورینگ پمپ 
هیدرولیک بیل 
220 و بیل 800
اورینگ پمپ 

هیدرولیک بیل 
800

اورینگ لوله 
گازوییل بیل 800

اورینگ شیر کنترل 
بیل 220

کلیپس شیلنگ 
PC800 روغن بیل

اورینگ شیر کنترل 
بیل 800

آکوموالتوربیل
واشر درپوش 

گردون بیل 220
پیچ سوکت گیر
سوئیچ کوماتسو 
بیل تراك

پنل کولر تراك و 
بیل

شفت قطع کن 
دسته لیور بیل

گردون بیل 220
سیل(گردگیر) 

گردون بیل 220
رولیک پایین بیل 

220
رولیک پایین بیل 

220
یو پکینگ بیل 220

پیچ رولیک بیل220

رولیک باال بیل 220

رولیک باال بیل 
200 و 220

پایه رولیک بیل 
220

شفت پایه رولیک 
بیل 220

لینک چپ 220
لینک راست 220
مستر بوش بیل 

220
بوش لینک بیل 

220



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

مستر پین بیل220

واشر220
مستر پین بیل 
200 و 220

پیج مهره کفشک 
220بیل

زنجیر کامل بیل 
220

فنر زنجیر سفت 
کن بیل 220

ناخن بیل 220
بوش ته بوم بیل 

200
پین ملخی به باکت 

بیل 220
پین ته استیک به 
ملخی بیل 220

الستیک دسته 
موتور بیل 220

سیل کروپ بزرگ 
چرخ عقب 220

ساج (هاب )بیل 
220

بلبرینگ ساج بیل 
220

چرخ جلو کامل بیل 
200

شنگیر بیل 220-7

شنگیر بیل 220-7

واشر چرخ بیل 600

پین چرخ بیل 600

پین چرخ بیل 600

واشرشفت دنده 
چرخ بیل 220

دنده اسپراکت بیل 
220

پیچ اسپراکت 
بیل220
درپوش

اورینگ پمپ 
هیدرولیک بیل

اورینگ بیل 220
بلبرینگ پمپ 
هیدرولیک بیل

سیل اورینگ بیل 
220

کاسه نمد بیل 220

سیت پمپ 
هیدرولیک بیل

پیم اصلی پمپ بیل 
800

پین اصلی پمپ 
هیدرولیک بیل 

800
بوش جک بوم 

بیل220
رینگ بیل 220



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

کیت جک بوم 
بیل220

بوش جک باکت بیل

رینگ لودر 470
بلبرینگ سوئینگ 

بیل 800

اورینگ پمپ 
گردان بیل 220

بلبرینگ بیل 800

بلبرینگ پمپ بیل 
800

کیت واشر موتور 
سوئینگ بیل

کاسه نمد پمپ 
گردان بیل 220

واشر سوئینگ بیل 
800

بلوك پمپ گردان
پیلوت ولو سوئینگ 

بیل 800

بلوك پمپ گردان 
بیل 800

پیستون پمپ 
گردون

صفحه اهن پمپ 
چرخ بیل 800
صفحه گرافیت 

پمپ چرخ بیل 800

اورینگ پمپ 
گردان بیل 800

اورینگ گردان بیل 
220

رادیاتوربخاري بیل 
800

موتور فن کامل 
کوماتسو

بوش جک باکت 
بیل 200

بوش لبه دار سر 
استیک بیل 200
بوش ملخی بیل 

200
بوش ملخی بیل 

200
بوش بازویی بیل 

200
پکینگ زیر قالپاق 
موتور بیل 200

پمپ سه گوش بیل 
200

سیل  کیت چکش 
بیل 220

دینام بیل 200
سیم گاز بیل 220

لقمه چکش بیل 
220 (قلم گیر)
واشر اگزوز بیل 

220



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

واشر سینی بغل 
موتوربیل220

نازل سوزن بیل 
200

بوش سر استیک 
بیل 220

کیت زنجیر سفت 
کن بیل 220

فشنگی آب بیل 
200

لوازم خالی کن 
جک بیل 200

لوازم جک باالبر 
بیل 200

لوازم جک باکت 
بیل 220

لوازم جک باکت 
بیل 200

لوازم جک باالبر 
بیل 220

لوازم جک استیک 
بیل 220

رینگ جک باالبر 
بیل 200

رینگ جک استیک 
بیل 200

رینگ پرکن و 
خالی کن بیل 200

پیچ و مهره کفشک 
بیل 200

پگینک و گردگیر 
سرجک بیل 1100

BODY.
پلیت پمپ بیل
پیچ و مهره 

اسپراکت بیل 1100

ناخن بیل 200
سیلندر جک زنجیر 

سفتکن 220

سیلندر زنجیر 
سفت کن بیل 220

بخارکش تانک 
هیدرولیک بیل800

بلبرینگ چرخ بیل 
400

بلبرینگ چرخ بیل 
400

پین چرخ بیل 400

دنده چرخ عقب 
بیل 400
کریر ( 

 ( CARRIER
چرخ عقب بیل 400

بلبرینگ چرخ بیل 
400

پلوس چرخ عقب 
بیل 400



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

سیل زنجیر سفت 
کن بیل 400

پکینگ زنجیر 
سفت کن بیل 400

لینک چپ زنجیر 
بیل 400

لینک راست زنجیر 
بیل 400

واشر لینک بیل 
400

بوش لینک زنجیر 
بیل 400

واشر لینک بیل 
400

مسترپین زنجیر 
بیل 400

کاسه نمد سر 
استیک بیل 400

بوش باالي استیک 
بیل 400

بوش سر استیک 
بیل 400

بوش باالي ملخی 
بیل 400

پین بیل 400
ریشه ناخن بیل 

400
شیر برقی بیل 400

کیت کامل جک 
باکت بیل 400
اورینگ کیت

فشار شکن پمپ 
بیل 400

رلیف ولو بیل 400

سیل رلیف پمپ 
هیدرولیک 800

رولیک باال بیل 400

لوازم باالبر بیل 
pc400

پیچ مهره کفشک 
بیل 400

لینک زنجیر 
PC400

کفشک بیل 400
سیل کروپ چرخ 

بیل 400
کیت جک استیک 

بیل 400
کلنگی بیل 400

لوله انژکتور 
بیل400 شماره 3

لوله انژکتور 
بیل400 شماره 4

لوله انژکتور 
بیل400 شماره 6
دیود شانه اي بیل 

400
تی پیت کامل

ستونی بیل 400
شیر برقی بیل 400



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

رولیک بیل 400
لینک بیل 400

اورینگ پمپ بیل 
400
انگشتی

انگشتی بیل 400
بلوك انگشتی بیل 

400
پین زنجیر بیل 

400
کیت زنجیر سفت 

کن بیل 400

توربو شارژر 
بیل400

لوله برگشت 
گازوئیل بیل400

پیچ دنده اسپراکت 
بیل 400

سنسور بیل 400
کاسه نمد بیل400

فاصله پرکن 
بیل400

واشر قالپاق موتور
انژکتور کامل بیل 

400
گاید سوپاپ دود 

وهوا
واشرسرسیلندر بیل 

400
بوش سوزن بیل 

1100
اورینگ بیل 1100

سیت سوپاپ هوا 
بیل 1100

سیت سوپاپ دود 
بیل1100

گاید سوپاپ بیل 
1100

سوپاپ هوا بیل 
1100

سوپاپ دود بیل 
1100

واشر سرسیلندر 
بیل1100

پکینگ سوزن بیل 
1100

مانیفولد بیل1100

مانیفولد اگزوز بیل 
1100

مانیفولد بیل1100

واشر مانی فولد بیل 
1100

توربو شارژ 
بیل1100 کوماتسو

بوش میل سوپاپ 
بیل 1100

بوش سیلندر



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

روغن پاش بیل 
1100

کاسه نمد سینی 
جلو تراك 785

PC1100کاسه نمد

میلنگ بیل 1100

یاتاقان ثابت 
استاندارد بیل 

1100
یاتاقان ثابت بیل 

1100
یاتاقان ثابت 0/25 

بیل 1100
پیستون بیل 1100

پین پیستون بیل 
1100

رینگ پیستون 
موتور بیل 1100
بوش شاتون بیل 

1100
واشر ستونی بیل 

1100
واشر الستیکی
اویل پمپ بیل 

1100
فیلتر روغن باي 
پاس دامپتراك

المنت روغن سرد 
کن بیل 1100
شیم تراك 785
سیت تراك 785
شیر کنترل پمپ 
گازوییل کوماتسو

فیلتر کوچک تراك 
785

لوله گازوئیل شماره 
1 بیل 1100

لوله گازوئیل نمره 
2 بیل 1100

لوله انژکتور نمره 5 
بیل 1100

لوله گازوئیل شماره 
6 بیل 1100

واشر کوپلینگ 
پمپ گازوئیل بیل 

1100
بوش بیل 1100

نازل سوزن انژکتور 
بیل 1100

واتر پمپ بیل 
1100

اب پخش کن 
بیل1100

دینام 90 آمپر 
تراك 785-7
تسمه پروانه 
بیل1100

استارت کامل بیل 
1100



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

استارت کامل 
بیل1100

واشر مسی بیل 
1100

واشر مسی بیل 
وتراك

اورینگ تراك 785

گژن پین پمپ باد 
تراك و بیل 1100

خار پیستون پمپ 
باد

سیت سر سیلندر 
پمپ باد

واشر پمپ باد بیل 
1100

سیت پمپ باد
گاید سر سیلندر 

پمپ باد تراك 325

مهره بیل 1100
اورینگ فیلتر 

هیدرولیک بیل 
800

اورینگ لوله شیر 
کنترل بیل 800
اورینگ پمپ 

هیدرولیک بیل 
800

شیلنگ بیل 1100

شیلنگ
بست شیلنگ بیل 

1100
فلنج

پین باال استیک 
(ARM ) بیل 800

شیم فلزي استیک 
بیل 800

شیم  فلزي استیک 
بیل
سوئیچ

جنت آب بیل 
1100

سوئیچ دامپتراك 
325

بیرینگ چرخ بیل 
800

اسپیسر چرخ بیل 
400

اورینگ گردون بیل 
110

اورینگ بلدوزر 375

سیل کروپ بیل 
800

سیل کروپ بیل 
1100

کیت اورینگ بیل 
1100

O RING-
پیچ چرخ بیل 800



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

واشر فاصله پرکن 
بیل600

اسپراکت بیل 1100

پکینگ بیل 1100

RING
RING

سیل زنجیر سفت 
کن بیل 1100

سوپاپ زنجیر سفت 
کن 220

فلنج سرپین 
استیک بیل

تسمه بیل 1100
کیت جک باالبر 

بیل 1100
سیل زرد بیل 

1100-6
اورینگ بیل 1100-

6 کوماتسو

کیت رینگ واشر 
بیل 800

سیل قرقري جک 
باکت بیل

کیت جک استیک 
بیل 1100

پکینگ بیل 1100

لوازم جک باکت 
بیل 1100

کیت جک باکت 
بوم بلند بیل 1100

کاسه نمد بیل 
1100-6

گردگیرجک بیل 
کوماتسو

رینگ کوماتسو
رینگ پیستون 
جک بیل کوماتسو
کارتل پمپ بیل 

800
اسلیدر پمپ 

هیدرولیک بیل 
PC800

شافت پمپ 
هیدرولیک بیل 

800
شیم ایمپلر پمپ 
هیدرولیک بیل 

800
پلیت ایمپلر پمپ 
هیدرولیک بیل 

800
پیچ پمپ 

هیدرولیک بیل 
800

کارتل پمپ 
بیل800

کوپلینگ بیل 800

سوئیچ بیل 800



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

فنر شیر کنترل 
(CONC ) بیل 

800
فیلتر شیر کنترل 

بیل
ولو کامل بیل 1100

کارتل پمپ 
بیل800

سر ماین پمپ بیل 
800

کاسه نمد بیل 400

سیل اورینگ بیل 
1100

صفحه فلزي کاسه 
نمد پمپ حرکت

سیل پمپ 
هیدرولیک مادر 

بیل 800
پلیت پمپ 

هیدرولیک بیل 
800

بوش قرقري باکت 
بیل 800

بوش سرجک خالی 
کن بیل 1100

خار جک بیل 
pc800

پالنچر جک بیل 
pc800

بوش بیل 1100
گرد گیر جک 
کوماتسو

رینگ جک بیل 
کوماتسو

رینگ زنجیر سفت 
کن بیل کوماتسو

رینگ فیبري جک 
بیل کوماتسو

رینگ جک بیل 
کوماتسو

بوش بیل 1100
رینگ جک باکت 

بیل 400-7
قرقري جک بوم
قرقري جک بیل 

800
کاسه نمد (سیل 

روغن ) گردون بیل 
800

خار گیربکس بیل 
1100

صفحه فلزي 
گردون بیل 1100

صفحه گرافیت 
گردون بیل 1100

اورینگ بیل 800
پلیت بیل 800
پلیت بیل 800



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

دیسک پلیت بیل 
800

کیت تعمیري
اورینگ شیر کنترل 

بیل 800
رینگ اسپول بیل 

800
فنر کوچک اسپول 

بیل 800
رینگ بک آپ بیل 

1100
رینگ اسپول بیل 

800
سیل پمپ 

هیدرولیک مادر 
بیل 800

اورینگ دسته لیور 
بیل

اورینگ فیلتر 
گیربکس بیل 1100

بکاپ اورینگ بیل
المنت PTO بیل 

کوماتسو
فیلتر بخارکش بیل

فن کولر و بخاري 
بیل 1100

کیت شیرکنترل 
بیل 800

فیبرو فنر واترپمپ 
بیل 1100

چدنی اگزوز بیل 
1100

هاب بیل 1100
خار پمپ گازوئیل 

325
سیت سوپاپ هوا 

تراك 785
سوپاپ هوا بیل 

600
الستیک ساق 

سوپاپ تراك 325

پیچ سرسیلندر 
تراك کوماتسو

پیچ سر سیلندر 
تراك کوماتسو

سوپر شارژ بیل 600

لوله ورودي روغن 
PC800 سوپر بیل

هوزینگ هوا سوپر 
بیل 600

منبع اگزوز بیل 
600

سیلندر موتور بیل 
600

کپه یاتاق میل لنگ 
تراك

کلمپ یاتاقان ثابت 
بیل 600

پولک سیلندر 
موتور تراك



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

پولکی  تراك بیل
سوزن روغن پاش 
جلو بیل وتراك 

325
سوزن روغن پاش 
عقب بیل وتراك 

325
درپوش روغن بغل 
سیلندر تراك 325

درپوش روغن بغل 
سیلندر 

تراك325سوراخ دار

دنده آیدلر بیل 600

دنده تراك 325
دنده فالیویل تراك 

و بیل
پیچ فالیویل تراك 

و بیل
اسبک کامل دود 
وهواتراك325

انگشتی سوپاپ 
325

بوش اسبک سوپاپ 
325

پیچ تنظیم(فیلر)
انگشتی سوپاپ 

325
شفت اسبک 

سوپاپ کوماتسو 
مشترك

اسپیسر سر سیلندر 
تراك 325

PTO جلو موتور 
بیل 800

پولی کامل هرزگرد 
325

پوسته فیلتر روغن 
بیل 600

پایه فیلترروغن 
تراك325

فیلتر روغن تراك 
35 تن

پمپ انژکتور بیل 
600

لوله روغن بیل
بلوك تقسیم 

سوخت(کامان ریل) 
بیل

پیچ ریل سوخت 
بیل 800

بست لوله گازوئیل 
325

بست لوله گازوئیل 
325
کلمپ
کلمپ
براکت

پیچ پمپ گازوئیل 
325
براکت



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

سوپاپ پالنجر 
(نگهدارنده) تراك 

وبیل
استوپر ولو پمپ 

گازوئیل
اورینگ بیل 600

پیچ پمپ 
گازوئیل325

 (PVC) سوپاپ
پمپ انژکتور بیل 
600-(مشترك)
پی سی ولو

اورینگ پمپ 
گازوئیل 800
پیستون پمپ 

انژکتور تراك325
بوش دنده پمپ 
گازوئیل تراك 6-

325
پیچ کاور پمپ 

گازوئیل تراك 6-
325

فیلتر  بیل وتراك 
325

پیچ فشارشکن بیل 
600

ستاره اي پمپ 
گازوئیل325
صفحه پمپ 
گازوئیل325
صفحه پمپ 
گازوئیل325

بست لوله گازوئیل 
pc800 بیل

لوله انژکتور 4 
تراك 325

لوله گازوئیل تراك

بست لوله گازوئیل 
pc800 بیل

بست لوله 
فارسونگا(کلمپ)

بست لوله گازوئیل  
تراك 325

براکت
پیچ
براکت
براکت
کلمپ
کلمپ

پایه فیلتر آبگیر 
تراك

سوزن انژکتور
هولدر انژکتور 325

نازل سوزن انژکتور 
بیل 800 و تراك 

325
واشر سوزن انژکتور 

بیل تراك325

هلدر سوزن تراك 
6-325



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

واشر کوپلینگ دار 
پیچ سوزن انژکتور

پیچ نگه دارنده 
سوزن انژکتور تراك 

325
نگهدارنده سوزن 

انژکتور(پلیت)
لوله زیر پوسته 

ترموستات بیل 800

تسمه  کولر بیل 
600

تسمه موتور بیل 
600

کیت کامل پائین 
موتور بلدوزر 
D155 A2
بلبرینگ

بلبرینگ شفت 
پروانه 325

بلبرینگ تسمه 
سفت کن بیل 600

پولی بیل 600
دینام تراك 35 تن 
و بیل 800 (90 

آمپر)
استارت موتور بیل 

600
استارت

دنده استارت 325

گردگیر اتوماتیک 
استارت بیل600
ذغال دینام تراك

کمکی استارت بیل 
600

پوسته بالشتک 
استارت بیل 600

کیت واترپمپ بیل 
600

مهره درب هواکش 
تراك 785

مهره درب هواکش 
تراك

بست بیل 600
فیلتربخارکش 
هیدرولیک

اورینگ بیل 600
بست فلزي بیل 

600
تانک برگشت آب 
رادیاتور بیل 600
اورینگ چرخ جلو
اورینگ بیل 800
شیلنگ بیل 800
بست بیل 600

شیلنگ کامل 45
شیر کنترل بیل 

600
سیل گردون بیل 

600
NJ2222 بلبرینگ



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

واشرشفت دنده 
چرخ بیل

هیدرو موتور بیل 
600

سیل کروپ چرخ 
بیل600

سیل کروپ بیل 
600

اورینگ سیل کروپ 
600

اورینگ چرخ بیل 
600

فاصله پر کن بیل 
600

واشر چرخ بیل 600

دنده چرخ بیل 600

دنده چرخ بیل 600

بلبرینگ چرخ بیل 
200

پین چرخ بیل 600

پیچ چرخ بیل 600

دنده اسپراکت بیل 
600

پیچ اسپراکت بیل 
600

سیل بیل 400
رینگ جک فرمان 

تراك 785
رولیک پایین بیل 

600
پیچ رولیک بیل 

600
رولیک باال بیل 800

کفشک بیل 600
پیچ کفشک بیل 

600
مهره کفشک بیل 

600
بوشن شن گیر بیل 

600
پیچ شن گیر بیل 

600
بوش بیل 600
سیل بیل 600

بوش دکل بیل 800

شیم فلزي استیک 
بیل

RING
اورینگ چرخ بیل 

600
فاینال درایو بیل 

600
اورینگ بیل 600

اورینگ پمپ 
هیدرولیک بیل600

اورینگ پمپ 
هیدرولیک بیل

اورینگ بیل 600



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

L120پلیت لودر
کیت پمپ فرمان 

155
گردگیرجک بیل 

600
بوش جک استیک 

بیل 600
گردگیرجک بیل 

800
رینگ جک بیل 

600
بک آپ رینگ بیل 

600
اورینگ جک بیل 

800
کیت  جک بیل 

800
درزگیر گرد و غبار 

بیل 600
بوش جک

دزدگیر بغل جک 
بیل 600
کیت جک

بوش بیل 600
کیت جک باکت 

بیل 600
اورینگ سوئینگ 

بیل 800
اورینگ بیل 600
شافت بیل 600

بلبرینگ بیل 600

بلبرینگ بیل 600

کاسه نمد پمپ 
بیل400

بلوك سیلندر بیل 
600

شافت بیل 600
فنر بیل 600

ریتاینر بیل 600
اسکریو بیل 600
پیستون بیل 600
پلیت بیل 600
صفحه گرافیت 
پمپ بیل400

پیستون ترمز بیل 
600

سیل سفید پمپ 
بیل 400

رینگ استخوانی 
بیل 600

سوکت دو فیش 
نرگی و مادگی 
تراك 785-5

لوله جک باکت بیل 
800

شن گیر سمت چپ 
بیل 600

شن گیر سمت 
راست بیل 600
زنجیر بیل 600

تاي رادومهره چکش

پین نگهدارنده قلم 
چکش



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

درپوش روي پوسته 
چکش

گریسخور چکش
صفحه سایش 

چکش
بولت کوتاه چکش
بولت بلند چکش
صفحه سایش 

چکش
صفحه سایش 

چکش
الستیک ضربه گیر 

باال چکش
پیچ ومهرهکاسه 
نمددارکلنگی چکش

پیچ  النی  
07241مربوط به  

چکش
21xپیچ خشکهنیم 

دنده 5
42xپیچ 

 ومهرهکاسه نمدي
01

پین ناخن بیل600

لوازم استیک بیل
تسمه

بوش ملخی
چرخ جلو بیل 800 

(ایدلر)
کاتریج کامل سوپر 
تراك 325 و  785

شیر تخلیه روغن 
موتور بیل800

گاید گیج روغن 
موتور بیل 800

پمپ انژکتور موتور 
1401B
براکت
براکت

براکت لوله 
فارسونگا کوماتسو

بست لوله الستیکی 
بیل 800

پمپ گازوئیل تراك

سیت پمپ 
گازوئیل325

فنر سوپاپ تراك 
800

سیت (واشر ته 
پمپ گازوئیل) بیل 

800
بلبرینگ پمپ 
گازوئیل 325

سیل پمپ گازوئیل 
موتور بیل 800

اورینگ پمپ 
گازوئیل بیل
شیم پمپ 

گازوئیل325



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

اورینگ پمپ 
گازوئیل

لوله ورودي فیلتر 
گازوئیل بیل 800

لوله خروجی فیلتر 
گازوئیل بیل 800

لوله برگشت 
سوخت بیل 800

هوزینگ ترموستات 
بیل 800

کیت واشر موتور 
کامل باال تراك 
325 و بیل800
واشر بیل 800

کیت واشر موتور 
کامل پایین تراك 
325 و بیل 800

ضربه گیر ( 
 ( CUSHION
زیر موتور بیل 800

حلقه زیر ضربه گیر 
 ( STOPER )

موتور بیل 800

ضربه گیر باال ( 
 ( STOPER
موتور بیل 800

واشر زیر ضربه گیر 
 ( SPACER )

موتور بیل 800

پلیت باال ضربه گیر 
موتور بیل 800

لوله اگزوز بیل 800

اورینگ بیل 800
اورینگ بیل 800
رادیاتور بیل 800
شبکه رادیاتور بیل 

PC800-7
سوکت دو فیش 
نرگی و مادگی 
تراك 785-5

جنت اینتر کولر 
بیل 800

جنت افتر کولر بیل 
PC800

تسمه بیل 800
فیلتر صافی 

گازوئیل بیل 800

رله قطع کن باطري 
تراك 785-5

اسپول شیر کنترل 
بیل 800

اورینگ پمپ 
گازوییل بیل 800



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

شیر کنترل 5 
اسپول بیل 800

اورینگ اسپول بیل 
800

ریلیف شیر کنترل 
pc800 بیل

شیر کنترل 4 
اسپول بیل 800
پمپ دنده اي
شیلنگ ریتارد 

تراك 465
اورینگ لوله روغن 

بیل 800
اورینگ لوله روغن 

بیل 800
ولو گردان بیل 800

قفل کن ادوات بیل 
800

pc800 لیور بیل
شیلنگ دسته لیور 

بیل 800
شیلنگ دسته لیور 

بیل 800
شیلنگ دسته لیور 

بیل 800
شیلنگ دسته 
لیوربیل 800

درب هواکش بیل 
وتراك 325

سیلندرجک بیل 
800

گردون بیل 800 
کوماتسو

واسطه دنده گردون 
PC800 بیل

شافت سوئینگ بیل 
pc 800

کفشک بیل 800
سیل کروپ چرخ 

بیل 800
پکینگ 

زنجیرسفتکن بیل 
600

شن گیر بیل 
PC800

شنگیر سمت چپ 
بیل 800

بوش کوچک زیر 
پیچ شنگیر بیل 

800
بوش بلند شنگیر 

بیل 800
پیچ بلند زیر 

شنگیر بیل 800
هاب بیل 1100

اورینگ بلدوزر 375

یوك زنجیر سفت 
کن بیل 800

سیلندر زنجیر 
سفت کن بیل 

PC800



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

بوم بیل کوماتسو 
800

شیم فلزي بیل 800

ملخی بیل 800
بوش پاکت بیل 

800
شیم فلزي باکت 

بیل 800
پین استیک بیل 

800
اورینگ بیل 800
اورینگ بیل 800

رینگ پمپ 
هیدرولیک بیل 

PC800
شافت پمپ اصلی 

هیدرولیک بیل800

بلبرینگ پمپ 
هیدرولیک بیل 

800
بلوك 

سیلندر(خوشه 
اي)پمپ

خار پیستون بیل 
800

سیت پمپ
واشر فنري پمپ 
هیدرولیک بیل 

800
اورینگ پمپ 
هیدرولیک

اورینگ بیل 800
دنده کوچک پمپ 

حرکت
پیچ پمپ حرکت
سیلندرجک بیل 

800
راد(پیستون)جک 

بیل 800
قرقري جک بوم بیل

رینگ جک بیل
ولو سوئینگ بیل 

800
بلبرینگ گردون 

بیل 800
بلبرینگ گردون 

بیل 800
سیل کیت بیل 800

اورینگ شیر کنترل 
بیل 800

بوش پیچ شاسی 
بیل

کاسه نمد سوئینگ 
بیل 800

ته بوم بیل 800 
خط 7

سر بوم بیل 800 
خط 7

درب مخزن 
هیدرولیک بیل 

800



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

کیت کوزه گردان 
بیل 800

کیت جک پرکن 
بیل 800

کیت خالی کن بیل 
800

زنجیر بدون کفشک 
بیل 800

پیچ شنگیر بیل 
800

صفحه دیود بیل 
800

پیچ گارد بیل 800

کاسه نمد بیل 800

پین ناخن طرح 
امریکا 800 بزرگ
کپه یاتاقان ثابت 
تراك 325 -5
سوکت نرگی 
کوماتسو

شیر سروو بیل 
1100

سر سیلندر تراك 
3-785

پایه زانوئی اینتر 
325

لوله آب سوپر تراك 
325

کپه یاتاقان ثابت 
تراك 325- 6

کپه یاتاقانی تراك 
6 -325

لوله صافی دار اویل 
پمپ تراك 325-6

پایه لوله اویل پمپ 
تراك 325

لوله گیج روغن 
تراك 325

فالیویل تراك 325

بلبرینگ کوچک 
دمپر دامپتراك

دمپر سر میلنگ 
تراك 325-6

تسمه کولر 35 تن

کامان ریل تراك 
325

میلنگ پمپ 
گازوئیل 325

هوزینگ ته پمپ 
گازوئیل

خار پمپ گازوئیل 
325

لوله  روغن ته پمپ 
به سیلندر 325

برد موتور تراك 
325

کانکتور واترپمپ 
تراك 325



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

کانکتور ترموستات 
تراك 325

لوله آب  واترپمپ  
325

لوله برگشت 
سرسیلندر

تسمه موتور تراك 
35 تن

پایه فن موتور تراك 
325 کامل

پولی تسمه سفتکن 
تراك 325

لوله آب تراك 325

دینام
شافت واسطه پمپ 

باد تراك 325

شافت پمپ باد 
تراك 325

لوله پمپ باد تراك 
325

لوله باد کمپرسور 
تراك 325

لوله ورودي پمپ 
باد تراك 325

شاه لوله پمپ باد 
تراك 325-6
شاه لوله پمپ باد
لوله روغن پمپ 

باد325
لوله روغن پمپ باد 

تراك 325
لوله آب پمپ باد 

تراك 325
لوله آب برگشت 
پمپ بادتراك325

لوله پمپ باد تراك 
325

لوله  پمپ باد تراك 
325

لوله مکش پمپ باد 
325

ادابتور لوله
لوله آب پمپ باد 

325
موتور کامل تراك 

325
پیچ کوماتسو

کالهک هواکش 
تراك 325

جنت هواکش سوپر 
تراك 325

لوله فلزي سوپر به 
هواکش 325

جنت زانوئی سوپر 
به هواکش 325

پوسته کامل 
هواکش 325
زانوئی فلزي 
هواکش 325



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

زانوئی فلزي 
هواکش 325

بست تراك 325
بست فلزي جنت 

اینتر 325
جنت افترکولر 

تراك325
درب هواکش 325

لوله دود سوپر 
تراك 325

لوله اگزوز به سوپر 
325

واسطه هواکش 325

سیل رینگ فلزي 
تراك 325

زانوئی اگزوز به 
سوپر تراك 325
زانوئی رادیاتور 
تراك 5-325

جنت تراك 5-325

بست شیلنگ تراك 
325

الستیک دست 
رادیاتور 325 
قسمت باال

جنت اب تراك 325

جنت لوله باي پاس 
رادیاتور تراك -5

جنت اب رادیاتوربه 
واتر پمپ

شیلنگ منبع 
انبساط تراك 325

شبکه رادیاتور 325

TANK LOWE,
R

تانک زیر رادیاتور
درجه تانک گازوئیل

قطع کننده باد 
تراك 325-6

نگهدارنده عایق 
شیلنگ کولر

درب باك گازوئیل 
D155

سوییچ تراك 
785و325

سوئیچ دامپتراك 
325

چراغ هشدارپنل 
کوماتسو 325

المپ پشت آمپري 
تراك 785

چراغ هشدارپنل 
کوماتسو 325

گیج حرارت روغن 
ترمزتراك 5-325



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

سوئیچ چراغ تراك 
325

سیم کشی تراك 
325(هارنس)

تایمر تراك 785
چراغ جلو 325
راهنماي جلو چپ
راهنماي جلو راست

چراغ خطر عقب 
تراك کوماتسو

المپ تراك کوماتسو

چراغ خطرعقب 
تراك کوماتسو قرمز

سنسور تراك 785

سنسور کوماتسو 
785

اورینگ سوزن 
انژکتور تراك 325

وایرکشی کف 
کابین تراك325

وایرکشی 
هیدرولیک تراك 

325
سوپاپ تراك 6-

325
سوزن کمک تراك 

7-785
سیم کشی تراك 

785و325
سیم کشی پشت 
مانیتور تراك 325

هارنس تراك 325

هارنس تراك 325

سیم کشی تراك 
کماتسو

سیم کشی موتور 
تراك 325

بلوري چراغ جلو 
تراك

سوئیچ اعالم 
وضعیت بادي تراك 

325
چراغ تراك کوماتسو

پین ضربه گیر 
گیربکس 325
پین پیستون 

گیربکس تراك  
325

بلبرینگ لوکاپ
بوش ( کنس 

داخلی ) استاتور 
توربین 325

کنس لربیرینگ 
کالچی 325

مهره کریر تراك 
325



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

پره پمپ توربین 
325

یوك سر گیربکس 
325

پیستون شیر 
کنترل  785

اسپول شیر کنترل 
تراك کوماتسو

فنر ولو شیر کنترل 
785

پیستون ولو 
شیرکنترل 785
شیم شیر کنترل 

785
ولو شیر کنترل 

785
رینگ پیستون شیر 

کنترل 785
اسپول شیر کنترل 

785
فنر ولو شیر کنترل 

785
فنر فشار قوي شیر 

کنترل 785
شیم شیر کنترل 

785
فنر شیر کنترل 

785
پلیت شیر کنترل 

785
کاور شیر کنترل 

785
سلنوئید شیر 
کنترل 785

سیل رینگ برنجی 
گیربکس تراك 325

سیل رینگ سر 
شافت توربین 

گیربکس تراك 325

هاپ گیربکس 
تراك 325

فنر گیربکس تراك 
325

خار گیربکس تراك 
325

خار شافت دنده 
خورشیدي 

گیربکس تراك 325

سیل برنجی 
گیربکس تراك 325

واشر دنده کریر 
گیربکس

درپوش کریر 
گیربکس

هوزینگ درام 
گیربکس تراك 325

سیل رینگ 
گیربکس تراك 325



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

بوش درام گیربکس 
تراك 325

دنده گریر گیربکس 
تراك

سیل رینگ دنده 
خورشیدي 

گیربکس 325
دنده کریر گیربکس 

تراك 325

سیل رینگ برنجی 
دنده ستاره اي 

کریر 785

دیسک گیربکس 
تراك 325

دنده گیربکس 
تراك 325

پیچ گیربکس تراك 
کوماتسو 325

فاصله پر کن 325

دنده کریر تراك 
325 کوماتسو

لربرینگ گیربکس 
تراك

شفت کریر تراك 
325

شفت گیربکس 
تراك 325

سیل رینگ برنجی 
تراك 325

هوزینگ گیربکس 
تراك 325

هوزینگ دنده 1 و 
2 تراك 325

هوزینگ گیربکس 
تراك 325

کاور شفت کیس 
گیربکس تراك 325

MAGNET 
ASS'Y (K29)

هارنس تراك 325

هارنس تراك 325

جا فیلتر سروو  
گیربکس 785
فیلتر کنترول 

گیربکس تراك 325

سنسور تراك 325

ECMV 
ASS'Y

بوبین شیر برقی 
گیربکس تراك 785

سولنوئید ولو تراك 
325



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

سوئیچ تراك 785
شیرکنترل تراك 

785
هارنس تراك 5-

325
سیم کشی 

گیربکس 325
اسپید سنسور 325

گاردون تراك 325

گاردون عقب تراك 
325

بلبرینگ چرخ جلو 
تراك 35تن
اورینگ

کاسه نمد بزرگ 
چرخ جلو تراك 

325
هفتی هشتی 325

قرقري زیر کمک 
تراك325

پین بازوي فرمان 
تراك 325

پلیت تراك 35 تن

سه راهی فرمان 
325

سیل تراك325
بازویی میل فرمان 

325
گریس خور تراك 

325
سیل تراك

اکسل(دیفرانسیل) 
تراك 325

کله گاوي تراك 
325

شفت کامل کله 
گاوي تراك 325

دنده پینیون تراك 
325

چهارشاخ پینیون 
تراك325

دنده پینیون تراك 
325
بلبرینگ

دنده دشلی تراك 
325

واشر دیفرانسیل 
تراك 325-6

بلبرینگ دیفرانسیل 
325

اورینگ تراك 325

کرومیل تراك 325

یوك دیفرانسیل 
تراك325

یوك دیفرانسیل 
325

اورینگ بزرگ 
دیفرانسیل 325
سوکت بخارکش 
دیفرانسیل تراك



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

واشر مسی کاریر 
کله گاوي 325

مندل پائین تراك 
6-325

پین بلند مندل325

مندل تراك 325-6

مغزي آدابتور 
گریس خور پین 
مندل تراك 325
پلوس شفت توپی 
عقب تراك 325

فاصله پرکن ریتاینر 
تراك 325

اورینگ تراك 325-
6 کوماتسو

شیم فلزي توپی 
عقب 325

اسپیسر هاب 
تراك325

دنده هاب تراك 
325

واشر زیر دنده 
خورشیدي 325

ساچمه
شافت دنده 

کریرتوپی عقب 
تراك 325

درپوش چرخ عقب 
تراك 325

اورینگ درپوش 
چرخ عقب تراك 

325
طوقه رینگ چرخ 

تراك 325
رینگ کامل تراك 

325
کیت لنت ترمز 

تراك 325
لنت ترمز تراك  

کماتسو
پین لنت تراك 6-

325
پین لنت تراك 325

پیستون 
سیلندرترمز تراك 

785و325
لنت ترمز دستی 

تراك 325
پیچ دمپر چرخ 

تراك
اورینگ چرخ عقب 

تراك 325
اورینگ چرخ عقب 

تراك 325
اورینگ چرخ تراك 

325
اورینگ چرخ عقب 

روي فول تراك 
325



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

لنت ترمز جلو ترمز 
دستی تراك 325

لنت ترمز دستی 
تراك کوماتسو

بوستر ترمز پارك 
تراك 325

چک ولو تراك 325

کمک جلوتراك 
325

پوسته کمک جلو 
تراك 325

بک اپ رینگ 
کمک گازي تراك 

325
سیل استخوانی 
کمک جلو تراك 

325
بوش کوچک کمک 
گازي تراك 325

پکینگ کمک 
تراك325

سوپاپ کمک گازي

بوش گازي کمک 
تراك 325

پلیت پیستون 
کمک تراك 325

بوش کوچک کمک 
گازي تراك 325

سیل کمک تراك 
325

بست تراك325-6

دسته دنده تراك 
325

سوئیچ ترا ك 785

هارنس گیربکس 
تراك 325

 (ECU) کنترلر
موتور تراك 6-325

سوکت هاي سوخت 
کوماتسو

پوسته میانی پمپ 
هیدرولیک 325

پیچ کوچک پمپ 
هیدرولیک

پمپ ریتارد 
کوماتسو

سیل پمپ 
هیدرولیک تراك 

325
دنده شفت پمپ 

حرکت 325
سیل پمپ 

هیدرولیک  تراك
رینگ پمپ 

هیدرولیک تراك 
325



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

اورینگ پمپ 
هیدرولیک تراك 

325
کاسه نمد 

هیدرولیک تراك 
325

فیلتر گیربکس کامل

فنرفیلتر گیربکس 
تراك

اورینگ فیلتر 
گیربکس 785

اورینگ تراك 325

اورینگ تراك 325

لوله
اورینگ تراك 785

لوله
اورینگ
لوله

اورینگ تراك 325

بوش جک فرمان 
تراك 325-6

بدنه شیر فرمان 
تراك 325

ساچمه شیر فرمان 
تراك 325

ساچمه شیرفرمان 
تراك 325

پین داخلی شیر 
فرمان

پولک شیر فرمان
رینگ (خار) 

اوربیتال فرمان 
تراك785-5

سر ولو فرمان 325

پلیت شیر فرمان 
تراك 325

مانیفولد اوربیتال 
فرمان تراك 785-5

زانویی شیر فرمان 
تراك 325

زانویی شیر فرمان 
325

اورینگ تراك 325

بالشتک استارت 
تراك 785-5

جاذغالی استارت 
بیل400

سوئیچ تراك 785
رله قطع کن تراك 

325
سوئیچ تراك 785
لوله پمپ ریتارد به 
گیربکس تراك 325

لوله
لوله
لوله



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

اورینگ تراك 325

لوله ریتارد سه 
راهی داخل شاسی
شیرکنترل تراك 

785
شیر بخاري تراك 

325
الستیک سر ریتارد 

تراك 325
سوپاپ یکطرفه 
پمپ باد 325
بوستر ترمز تراك
بوستر ترمز تراك 

325
دبه ترمز عقب 325

سیلندر اسلک 
کوماتسو

اورینگ اسلک 
کوماتسو

سیل شیر جبران 
فشار ترمز روي 
دفرانسیل

اورینگ شیر جبران 
فشار ترمز روي 
دفرانسیل

کاور اسلک تراك 
785

رینگ اسلک 
کوماتسو

چک ولو باد تراك 
6-325

مغزي لوله تانک باد 
325

مغزي سوپاپ 
ساعتی تراك 325

مغزي تراك 325
سنسور امر جنسی 

325
سوئیچ پارك برك 

تراك 325
شیر ریتارد تراك 

325
ولوتنظیم ترمز 

جلو(حالت لغزندگی)

پین جک 
باالبر(شاسی)
پین جک 

باالبر(شاسی)
بوش گوشواره بادي 

تراك325
بوش هفتی هشتی 

تراك325
ضربه گیر کابین 

325
آینه سمت راست 

تراك
قاب آینه تراك

ریل صندلی تراك 
325

لوال درب تراك 
325



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

لوال درب تراك 
325

قفل درب چپ 
راست 785

پایه کمپرسور کولر 
تراك 325
درپوش ته 

کمپرسورکولرتراك

سوئیچ
شیلنگ
شیلنگ

کندانسور کولر 
تراك (رادیاتور کولر)

سوپاپ ایرکاندیشن

کمپرسور کولر 
کوماتسو

شیلنگ تراك 
کوماتسو

ایرکاندیشن 
تراك785

رله ایر کاندیشن
اواپراتور دامپتراك 

325
یونیت بخاري 

تراك785
کالچ کولر 

دامپتراك 325
فن کولر و بخاري 

تراك 325
تانکر شیشه شور 

325
گیج شیشه اي 

تراك 325
اورینگ

اورینگ تراك 325

شیر باالبر اتاق 
تراك 325

اورینگ ولو شیر 
باالبر اتاق تراك 

325
رلیف ولو تراك 325

اورینگ رلیف ولو 
تراك 325

جک باالبربادي 
تراك 325

جک باالبر تراك 
325

پکینگ جک 325

قرقري جک تراك 
325

اورینگ تراك 325

کابل باالبر بادي 
تراك 325

سیم قطع کن باالبر 
اتاق تراك 325

سیم باالبر اتاق 
تراك 6-325
پین عقب اطاق



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

اسپیسر پین عقب 
اطاق

اسپیسر پین عقب 
اطاق

پین جک باالبر
کیت کنترول 

توربین تراك 325

کیت کنترل 
گیربکس تراك 

325-3
کیت کامل 

گیربکس تراك 
325سریال 5450 

به پایین
کیت گیربکس 
تراك3-325

کیت گیربکس 
تراك 325

لوازم ترمز چرخ 
جلو تراك کوماتسو

کیت ترمز پارك 
تراك 785

لوازم ترمز زیر پا 
325

کیت بوستر 
ترمزعقب سریال 
5485 به پایین

کیت سوپاپ ساعتی

کیت ولو ترمز پارك

کیت سوپاپ 
یکطرفه

oil pan kit  
کیت دیفرانسیل 

تراك 325
کیت کاور شیر 

فرمان
سوکت سه فیش 
پشت چراغ تراك
بلبرینگ لوکاپ 

گیربکس تراك 325

بست تانک برگشت 
آب رادیاتور

بوش پمپ حرکت 
تراك 325

پولی کولر تراك
سیل کمپرسور 
کولر تراك

هرزگرد کمپرسور 
کولر تراك

ذغال فن تراك
کیت کمک عقب 

تراك 325
کیت کمک جلو 

تراك 325
کیت پمپ حرکت 

تراك 325



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

پوسته درایور پمپ 
هیدرولیک تراك 

325
سر شیلنگی کولر 

تراك
سیم خاموش کن 
تراك کوماتسو
کالچ کمپرسور 
کولر تراك

فنر گیربکس تراك 
325

فاصله پرکن کریر 
داخل گیربکس 
تراك(اسپیسر)

زانویی سوپر 325
دیفرانسیل کامل 

325
لوله گیربکس تراك

لوله گیربکس 325

رینگ فیبري دنده 
استارت تراك

جافیلترگیربکس 
325

واسطه گیربکس 
استارت و اتوماتیک 

تراك
کیت هفت تیکه 
جک تراك325
پیچ تراك 325
شیرفن اپراتور

رینگ برنجی کالچ 
گیربکس تراك325

بالشتک دینام 
بیل800وتراك325

میکروسوئیچ 
غلطکدارتراك

کفشکبالشتکاستارت
 تراك

بلبرینگ  فن  
دینام  بخاري  تراك

زغال  استارت  لیف 
 تراك

جازغالی استارت 
لودر

زغال  دینام  تراك

لوله تبدیل هواکش 
تراك35
بلبرینگ  

دیفرانسیل  تراك
پیچ تراك 325

جعبه 
کامپیوترتراك 
کوماتسو

جک تراك کوماتسو

 اسپید سنسور
لوازم کمک عقب 
تراك 35 تن



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

لوازم کمک جلو 
تراك 35 تن
سه راهی برنجی

لوله مانستر پمپ 
انژکتور تراك 325

شافت اسبک تراك

شافت
کاسه نمد توربین 

35 تن
سوپاپ تراك 35 تن

تیغه برف پاك کن

آب پخش کن 
تراك 35 تن

بست لوله گازوئیل

صفحه استیل چرخ 
عقب ترا ك

گاید  سوپاپ تراك 
35 تنی

بوش میل سوپاپ 
تراك +بیل 
60+8000

پدال ترمز 35 تنی

جا جراغی تراك 
35 تنی
ولوو

کاسه نمد دمپر 
تراك 325

استوپر  ته پمپچه 
گازوئیل تراك

بخارکش موتور 
تراك 35 تنی

بوش دنده سینی 
جلو تراك 325

سیل کمک گازي  
کمک تراك 35 تنی

تسمه موتور تراك 
35 تنی

لوازم جک جلو و 
عقب کامل تراك

لربرینگ هرز گرد 
تراك

کاسه نمد پمپ 
هیدرولیک تراك 

325
شافت تسمه سفت 

کن فولی 325

کلید چراغ تراك 
325

خفه کن تراك 325

درب فیلتر هواکش 
تراك 325

پیچ  پایه فیلتر 
گیربکس تراك 325



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

دیود دینام تراك 
325

لوله بخار کش
درایر کولر تراك 

(فیلتر کولر)
ترموستات مکانیکی 

کولر تراك

سوکت ریسیور 
کولر تراك

واسطه والفدار کولر 
تراك

سر شیلنگ کولر 
تراك

بوش سر شیلنگ 
کولر تراك

ولوم گرم کن کولر 
تراك

آرمیچر دینام تراك

جا زغالی دینام 
تراك

بوبین کمپرسور 
کولر تراك
روتر دینام

الك پلیت (قفل 
کن پیچ)

کیت پمپ 
هیدرولیک تراك
لوازم شیر کنترل 
فرمان تراك
لوله اب

شیر برقی تراك
مغزي انژکتور تراك

پلیت کوپلینگ 
پمپ گازوئیل تراك 

5 -
درپوش والف تراك

تبدیل والف تراك
واشر کوپلینگ 

پمپ گازوئیل تراك 
5 -

الستیک ضربه گیر 
تراك 325- 6 

سریال 7000به باال

پالنجر توربوشارژ
سوکت سر سوزن 
تراك 785وترکس
گیربکس استارت 

تراك
کوپلینگ پمپ 

انژکتور
لوله روغن پمپ 

انژکتور
موتور کامل تراك 

5-785
سرسیلندرکوماتسو 

5-785
مانیفولدهواتراك5-

785
کاور روي 

رادیاتورانترکولرتراك
5-785



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

لوله آب موتور 
تراك 785

پیچ تراك 785
کیت لوازم سوپر 

شارژ کوماتسو 785

هوزینگ دود سوپر 
785

هوزینگ سوپرتراك 
785

هوزینگ هوا سوپر 
785

اورینگ تراك 
کوماتسو

واسطه (آدابتور) 
تراك کوماتسو 785

براکت ( پایه ) لوله 
آب 785

مقسم آب تراك5-
785

ترمز چدنی اگزوز 
تراك 785

واسطه اگزوز تراك 
785

بلوك سیلندر 
تراك785

 روغن پاش تراك 
785

سیلندر کوماتسو 5-
785

درپوش میل 
سوپاپ تراك 785

اسلیو سیل سینس 
جلو موتور تراك 

785
بوش ته میلنگ 

785
دنده تراك 785

دنده سینی 
جلوتراك 785

دنده تراك 785
دنده تراك 785
بوش دنده سینی 
جلو تراك 785

شفت دنده سینی 
جلو تراك 785

واشر فشاري تخت 
سینی جلو تراك 

785
اورینگ لوله اویل 
پمپ تراك 785

پلیت ( واشر فلزي 
) کارتل تراك 785

مغزي لوله روغن 
سوپر 325

لوله گیج روغن 
موتورتراك785-5
گیج فول روغن 

موتور785
کاسه نمد ته 

میلنگ تراك 785



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

کاسه نمد 
سرمیلنگ تراك 

785
اسلیوسیل فالیویل 

تراك 785

یاتاقان ثابت 
استاندارد 785

دمپر تراك 785
پیستون تراك 5-

785
شاتون چپ تراك 

785
شاتون راست تراك 

785
یاتاقان متحرك 
0/50 تراك 785
یاتاقان متحرك 

تراك
پیچ سر میلنگ 

تراك 785
بوش انگشت دود 

تراك 785
ولو فشارشکن اویل 

پمپ785
جا فیلتر روغن 

تراك 785
گردگیرلوله روغن 

785
پوسته روغن سرد 

کن 785
المنت روغن سرد 
کن موتور کوماتسو 

785
کوپلینگ پمپ 

تراك 785
پمپ گازوییل تراك 

5-785
پمپ گازوییل تراك 

5-785
سوپاپ فشارشکن 

تراك 785

سنسور تراك 785

فالنجر پمپ 
گازوئیل 785
سوزن پمپ 

گازوئیل تراك 785

واشر گردگیر پمپ 
گازوئیل 785

گردگیر پمپ 
گازوئیل 785

دنده پمپ انژکتور 
بیل 800

پیچ پمپ گازوئیل 
تراك 785

پمپ سه گوش 
تراك

کوپلینگ پمپ 
گازوئیل تراك785



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

گردگیر پمپ 
گازوئیل تراك 
کوماتسو 785

پایه پمپ گازوئیل 
785

بست لوله 
انژکتورتراك 785
لوله انژکتور چپ
لوله انژکتور خانه 
یک سمت راست 

تراك 785-5
لوله انژکتور راست
لوله رفت پمپ 

گازوئیل تراك 785

لوله برگشت پمپ 
گازوئیل تراك 785

دنده پمپ گازوئیل 
785

اورینگ واتر پمپ 
تراك785

شیلنگ گازوئیل 
موتور تراك 785
شیلنگ گازوئیل 
موتور تراك 785
شیلنگ گازوئیل 
موتور تراك 785
شیلنگ گازوئیل 
موتور تراك 785

لوله انژکتور بین دو 
پمپ تراك 785

لوله انژکتور بین دو 
پمپ تراك 785

شیلنگ گازوئیل 
موتور تراك 785
شیلنگ گازوئیل 
موتور تراك 785
شیلنگ گازوئیل 
موتور تراك 785
شیلنگ گازوئیل 
موتور تراك 785
شیلنگ گازوئیل 

سمت راست موتور 
تراك 785

شیلنگ گازوئیل 
سمت راست موتور 

تراك 785
انژکتور کامل تراك 

785
لوله برگشت 

گازوئیل تراك 785

لوله گازوئیل 
سرسیلندر تراك 

785
لوله برگشت 
گازوئیل پمپ 

انژکتور تراك 785

لوله برگشت پمپ 
گازوئیل تراك 785



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

کنترولر گیربکس( 
ECU)تراك 785

 (ECU)کنترولر
تراك 785

اب پخش کن 
واترپمپ تراك 
کوماتسو

شافت واتر پمپ 
تراك 5-785 
کوماتسو

دنده واتر پمپ 
تراك 785

فیبر و فنر واتر 
پمپ تراك 5-785 

کوماتسو
لوله آب بغل 

سیلندر تراك 785

شافت واترپمپ 
تراك کوماتسو

لوله برگشتی آب 
785

تسمه پروانه تراك 
7-785

بلبرینگ ته توربین 
بلدوزر 155

کاسه نمد تراك 
785

واشر، اندازه: 
3×12×21 میلیمتر

تسمه دینام و کولر 
کوماتسو

دینام تراك کماتسو 
785

کاسه نمد پولی 
دینام 785

پولی توربو شارژ
سیم کشی پشت 

موتور تراك 785-5

شفت پمپ باد 
تراك 785

کوپلینگ شفت 
پمپ باد تراك 785

لوله باد افترتراك 
785

لوله باد افتر تراك 
785

لوله پمپ باد 785

واسطه پمپ باد 
785

لوله پمپ باد تراك 
785

لوله پمپ باد تراك 
785

لوله پمپ باد تراك 
785

لوله آب تراك 785

لوله تراك 785



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

لوله تراك 785
لوله پمپ باد تراك 

785
میلنگ پمپ باد
بوش اسلیو پمپ 
باد تراك 785

سوپاپ پمپ باد 
تراك 785

سوپاپ پمپ تراك 
785

خار سرسیلندر 
پمپ باد تراك 785

سوپاپ تراك 785

واشر
ضربه گیرموتور
شیلنگ پایین 
رادیاتور

پوسته دمپر تراك 
785

بلرینگ دمپر تراك 
785

درپوش تراك 785

کاسه نمد دمپر 
PTO کوماتسو

شبکه رادیاتور آب 
تراك 785

شیلنگ تراك 785

شیلنگ
المنت روغن 

سردکن تراك 785

گاردون عقب کامل 
تراك 785

پیچ چهار شاخ 
گاردون عقب تراك 

785
 ترك)

 کنورتور)پمپ تراك
785

استاتورترك 
کنورتور تراك 785

جا رولبیرینگی 
گیربکس 785

بوش  استاتورترك 
کنورتور تراك 785

بوش ترك کنورتور 
تراك 785

مهره کریر تراك 
785

توربین تراك 785

بلبرینگ گیربکس 
تراك  785

یوك سر گیربکس 
تراك 785

فلنج گاردون



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

مهره فاینال درایو 
گریدر و تراك 785

سیل رینگ 785
صفحه دیسک 
گیربکس 785
فنر زیر صفحه 
گیربکس 785

پیستون گیربکس 
تراك 785

فنر هوزینگ 
گیربکس تراك 785

کمربند گیربکس 
785

پلیت گیربکس
سیلندر ترمز 

گیربگس تراك 785

پیستون گیربکس 
785

هوزینگ گیربکس 
785

پوسته تراك 785
سیل رینگ کوماتسو

سیل رینگ کوماتسو

سیل رینگ کوماتسو

دنده رینگی درام 
تراك 785

بوش(جارینگی) 
تراك 785

بلبرینگ گیربکس
شافت گیربکس785

رولبیرینگ 
گیربکس 785

دنده کریر گیربکس 
785

دنده رینگی 
گیربکس تراك 785

شافت گیربکس 
تراك 785
رولبیرینگ 

گیربکس تراك 785

بلبرینگ کریر 
گیربکس

رینگ برنجی
دنده رینگی 

گیربکس 785
دنده رینگی 

گیربکس 785
هاب گیربکس 785

شافت
دنده کریر گیربکس

هاب گیربکس 
تراك 785

پلیت تراك 785
بلبرینگ



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

بلبرینگ تراك 785

رینگ گیربکس 
تراك 785

اسلیو بلند شیر 
کنترل 785

یوك ته گیربکس 
تراك 785
سیل رینگ 

گیربکس تراك785

شیر هیدرولیکی 
روي گیربکس 785

سیم کشی تراك 
785

واشر قالپاق 
گیربکس 785

کاور فیلتر 
مغناطیسی 785
سیم کشی تراك 

785
بلبرینگ دیفرانسیل

پینیون تراك 
کوماتسو

BEARING
یوك دیفراسیل

اورینگ دیفرانسیل 
تراك 785-5

شیم دیفرانسیل
سیل دیفرانسیل

پوسته دیفرانسیل 
تراك 785

بلبرینگ دیفرانسیل 
تراك 785-5

واشر دیفرانسیل 
تراك 785-5

بیرینگ چرخ عقب 
تراك 785

ریتاینر(خار نگهدار)

اورینگ چرخ 
کوماتسو 785

مهره چرخ تراك 
NUT- کماتسو

کلمپ چرخ تراك 
کماتسو(بست)

سیل تراك 785
ریتاینر 

(نگهدارنده)چرخ 
عقب تراك 785

سیل رینگ بزرگ 
چرخ

پلیت گرافیتی 
ترمزعقب تراك 

785
دمپر ترمز عقب 

تراك 785
اورینگ

اورینگ تراك 785



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

تنظیم کننده تراك 
785

شیلنگ 4
ضربه گیر گیربکس 

تراك 785

بوش نگهدارنده 
گیربکس 785
پین اکسل جلو
بوش اکسل 
عقب785

واشر بوش اکسل 
عقب 785

گردگیر بوش اکسل 
عقب 785

ولو تانک هوا تراك 
کوماتسو 785

لوله تانک هوا تراك 
785

لوله تانک هوا تراك 
785

ولو تانک 
هیدرولیک 785
کوپلینگ آب 
کوماتسو

فیلتر سیمی پمپ 
باالبر تراك 785

کیت پمپ یک 
طبقه تراك 785
پمپ گیربکس 

تراك 785
پمپ فرمان تراك 

785
پمپ هیدرولیک 
ترمز کماتسو 785
کوپلینک پمپ 

ریتارد 785
شیلنگ گیربکس

شیلنگ
سنسور ترانسمیشن 

785
شیرکنترل تراك 

785
سیم خالی کن 

باکت تراك کوماتسو

شیر (ولو)فرمان 
تراك 785

کالهک هواکش 
785

جنت سوپر تراك 
465

لوله هواکش 785 
سمت چپ

لوله هواکش 785 
سمت راست
شیلنگ

لوله اگزوز سمت 
راست 785

لوله اگزوز سمت 
چپ 785

لوله اگزوز تراك 
785



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

لوله خرطومی اگزوز 
کوماتسو 785

بست اگزوز 785
رینگ(خار) تراك 

785
پین سیستم تراك 

785
سیم ترمز دستی 

تراك 785
نگهدارنده تراك 

785
سیم کشی 785
سیم کشی تراك 

785
سیم کشی تراك 

785
گرومت تراك 785

باندچرخ تراك 785

شیم
بوش اکسل تراك 

5-785
استوپر کمک جلو 

تراك 785
اسپیسرکمک 

جلو785
رینگ تراك 785
پکینگ جک 785

شیر شارژ سرجک 
جلو 785

بوشینگ کمک 
عقب تراك 785
محافظ کمک عقب

بوش جک باالبر 
تراك 785-7

فلنج
رینگ لپویی اگزوز 

تراك 785
فنر لپویی اگزوز 

تراك 785
شیلنگ،اندازه: 

2240×21 میلیمتر

واسطه گریس پمپ 
785

بوش رابط گریس 
پمپ 785

زانو رابط گریس 
پمپ 785

شیلنگ گریس 
پمپ تراك 785
کیت گیربگس 

تراك785
کیت گیربکس 

تراك 785
کیت کنترل 

گیربکس تراك 785

کیت کانکتور 
گیربکس تراك 785



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

کیت کانکتور 
گیربکس تراك 785

کیت اي سی 
گیربکس تراك 785

کیت واتر پمپ 
تراك 785 خط 5
کیت فاینال درایو 

785
کیت فاینال درایو 

785
بوش برنجی بوستر 

ترمز تراك 785

لوازم جک فرمان 
دامپتراك کوماتسو
کاسه نمد گلویی 
جک فرمان

رینگ جک فرمان 
تراك

بوش تراك 5-785 
کوماتسو

پکینگ جک فرمان 
تراك 785

رینگ جک فرمان 
تراك 785

کیت جک باالبر 
تراك 785

پوسته  پمپ تراك 
785

دنده پمپ تراك 
785

دنده پمپ تراك 
785

پوسته پمپ تراك 
785

دنده پمپ تراك 
785

کوپلینگ تراك 
785

اورینگ پمپ 
هیدرولیک تراك 

785
طبق وسط پمپ 
هیدرولیک 785
دنده بزرگ پمپ 
هیدرولیک 785

دنده پمپ 
هیدرولیک تراك 

کوماتسو
دنده کوچک پمپ 
هیدرولیک 785

پوسته پمپ تراك 
785

پوسته دنده پمپ 
هیدرولیک 

اضطراري فرمان
بالشتک دینام 

تراك 785
هاب گیربکس 

تراك 785
فشار شکن اویل 
پمپ تراك 785



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

بوش کیت کمک 
جلو تراك 785

کیت پمپ 
هیدرولیک تراك 

کوماتسو
رلیف ولوو پمپ 
روغن تراك

الستیک کوپلینگ 
تراك

 فالنجرپمپ-587
گازوئیل 3

587-
 سوپاپفالنجرپمپ

گازوئیل 3
فیبري جک تراك 

785
پکینگ جک تراك

لوازم روغن ریزي 
جک جلو

زبانه قفل درب چپ 
راست 785

جنت تراك 785
اورینگ تانک 
هیدرولیک 
تراك785

اورینگ فیلتر تراك 
785

خار جک تراك 
100تن

تسمه پروانه موتور 
تراك 785
پوسته

یاتاقان متحرك50

لوله گازوئیل
لوله گازوئیل

دنده گیربکس تراك

بوش سیلندر پمپ 
باد

بلبرینگ
سوزن نازل تراك 

5-785
سوپاپ
واشر

واشر گرافیتی
کاسه نمد بلدوزر 

375
پالنژر

صفحه سوپر
سوپاپ
سوپاپ
پلیت
پالنژر

بلبرینگ تراك
پلیت شاخدار

بوش
بولت

هوزینگ گیربکس 
تراك

دنده کریر گیربکس

لوله انژکتور چپ
لوله انژکتور راست
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VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

لوله انژکتور راست
لوله انژکتور راست
لوله انژکتور راست
بوش جک اطاق 
دامپتراك

رادیاتور بخاري 
تراك 785

پین بلند جک 
تراك کوماتسو

سوپاپ دود و هوا 
تراك 325-6
هولدر
رینگ
اسبک

پمپ سه گوش
بوش سر میلنگ

پکینگ تراك 785

کیت ادابتور تراك 
785

پوسته سوزن 
انژکتور(هولدر)785

لوله آب توربو 
شارژموتور تراك 

785
قرقري کمک جلو 

785
کیت پایین موتور 

تراك 7-785
سر سیلندر تراك 

7-785
کیت باالي موتور 

تراك 7-785
وسط اگزوز تراك 

7-785
وسط اگزوز تراك 

7-785
مانی فولد اگزوز 

وسط سمت راست 
تراك 785-7

مانی فولد اگزوز 
وسط سمت چپ 

تراك 785-7
کاسه نمد ته 

میلنگ تراك 7-
785

لوله انژکتور خانه 1 
تراك 7-785

لوله گازوئیل 2 
راست تراك 785-7

لوله فارسونگاه 
2سمت راست 
تراك 7-785
لوله گازوئیل3 

راست تراك 785-7

لوله فارسونگاه 3 
سمت راست تراك 

785-7
لوله گازوئیل 4 

راست تراك 785-7
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VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

لوله فارسونگاه 4 
سمت راست تراك 

785-7
لوله گازوئیل 5 

راست تراك 785-7

لوله فارسونگاه5 
سمت راست تراك 

785-7
لوله گازوئیل 6 

راست تراك 785-7

لوله فارسونگاه 6 
سمت راست تراك 

785-7
لوله گازوئیل 1 

چپ تراك 785-7

لوله فارسونگاه 1 
سمت چپ تراك 

785-7
لوله گازوئیل 2 

چپ تراك 785-7

لوله فارسونگاه 2 
سمت چپ تراك 

785-7
لوله گازوئیل 3 

چپ تراك 785-7

لوله فارسونگاه 3 
سمت چپ تراك 

785-7
لوله گازوئیل 4 

چپ تراك 785-7

لوله فارسونگاه 
4سمت چپ تراك 

785-7
لوله گازوئیل خانه 
5 چپ تراك 7-

785
لوله فارسونگاه 5 
سمت چپ تراك 

785-7
لوله گازوئیل 6 چپ 

تراك 785-7

لوله فارسونگاه 6 
سمت چپ تراك 

785
بست تراك 7-785

بست تراك 7-785

پمپ روغن موتور 
تراك 785-7
پیستون موتور 
تراك 7-785

رینگ پیستون 
تراك 7-785

شاتون سمت چپ 
تراك 785-7
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VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

شاتون سمت راست 
تراك 785-7

استارت تراك 7-
785

کاسه نمد
توربو شارژر راست 

تراك 7-785

توربو شارژر چپ 
تراك 7-785

توربو شارژ تراك 
785-7

توربو شارژ تراك 
785-7

شافت واتر پمپ 
تراك 785 خط 7
کیت واتر پمپ 
تراك 7-785

رادیاتور آب تراك 
7-785

شافت دمپر تراك 
785-7

کاسه نمد تراك 7-
785

کاسه نمد تراك 7-
785

بلبرینگ دیفرانسیل 
تراك 785-7

بلبرینگ دیفرانسیل 
تراك 785-7

شیر برقی گیربکس 
تراك کوماتسو 

785-7
شیر برقی گیربکس 

تراك کوماتسو 
785-7

سیلندر پمپ ترمز 
تراك 785-7

پمپ باالبر فرمان 
785-7

پمپ ترمز تراك 
785-7

کاسه نمد پمپ 
ترمز تراك 785-7

بلبرینگ دیفرانسیل 
تراك 785-7

واشرچهار پیچ 
سوپر تراك 465
لوله رفت روغن 
سوپر تراك465

لوله برگشت روغن 
سوپر  تراك465

گیژ روغن موتور 
تراك 465

اورینگ قالپاق 
بلدوزر 375

میل تایپیت بلدوزر 
375
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VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

هوزینگ قالپاق 
بلدوزر 375

سنسور دور سنج 
تراك

سنسور NEتراك 
785-7

کاسه نمد سر 
میلنگ تراك 7-

785
شاتون بلدوزر 375

 
REGULATO

R ASS'Y 
لیمیتر بلدوزر 375

لیمیتر بلدوزر 375

اورینگ
اورینگ
اورینگ

دسته موتور تراك 
465

شبکه رادیاتور 
HD465 تراك

TANK,LOW
ER-HD465
پمپ ترمز تراك 

465
لوله روغن 

هیدرولیک تراك 
465

لوله روغن 
هیدرولیک تراك 

465
لوله روغن 

هیدرولیک تراك 
465

زانویی هیدرولیک 
تراك465

کاسه نمد 
دیفرانسیل تراك 7-

785
سیل کروپ بزرگ 
چرخ عقب تراك 
465 کوماتسو

فیلتر ترمز تراك 
785-7

لوله هیدرولیک 
تراك 465

لوله هیدرولیک 
تراك 465

کپسول آکوماالتور 
تراك 465

کپسول آکوماالنور 
تراك 465

O RING-
O RING-

شیلنگ گیربکس 
تراك 465

O RING-
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VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

کاسه نمد پمپ 
ترمز تراك 785-7

سیل تراك 7-785

شیر برقی گیربکس 
تراك 785-7

پلیت وسط پمپ 
تراك 785-7
Pump 

Assembly, 
Gear (SAR 

25)
پکینگ تراك 465

والف آکوموالتور 
تراك 785-7

کیت یوك شافت 
صلیبی

پمپ هیدرولیک 
HD465 ترمزتراك

کیت چرخ عقب 
تراك 465 -5 
کوماتسو

جنت هواکش 
گریدر  

GD40HT 2
جنت هواکش 

گریدر  
GD40HT2
جنت هواکش 

 GD40HT گریدر
2

سوپاپ چهارگوش 
 GD40 گریدر

HT 2
کیت جک فرمان 

گریدر   
 GD40HT 2

کوماتسو
سرسیلندر گریدر 

705
بوش سوزن لودر
سیت هوا گریدر
سیت دود گریدر
گاید سوپاپ هوا 

گریدر
گاید سوپاپ دود 

گریدر 705
گاید صلیبی 

سوپاپ گریدر 705

سوپاپ هوا گریدر 
705

سوپاپ دود گریدر 
705

خار سوپاپ
ستونی سرسیلندر 

گریدر
پیچ گریدر 705

جنت سوپر گریدر 
G705

مانیفولد اگزوز جلو 
بیل400
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VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

مانیفولد اگزوز 
وسط گریدر 705

مانیفولد اگزوز عقب 
بیل400

سوپرشارژلودر470

واسطه اگزوز گریدر 
705

رینگ اگزوز گریدر 
ولودر470
بست 8

تبدیل مانیفولد آب 
لودر 470

ترموستات گریدر 
705

بوش میل سوپاپ 
گریدر

پولکی گریدر 705

نازل روغن پاش 
لودر 470

بوش سیلندر گریدر 
705

اورینگ دوربوش 
گریدر 705

اورینگ دوربوش 
گریدر 705

سیل دوربوش  
گریدر 705
گیج روغن 

موتور705 کوماتسو

کاور سینی جلو 
موتور گریدر 705

کاسه نمد جلو میل 
لنگ

سنسور سطح روغن 
تراك 325

میلنگ گریدر 705

یاتاقان ثابت 
استاندارد گریدر 

705
بغل یاتاقان 

استاندارد گریدر 
705

پیستون گریدر
گژن پین گریدر
رینگ پیستون 

گریدر 705
شاتون گریدر 705

بوش شاتون گریدر 
705

یاتاقان متحرك 
استاندارد گریدر 

705
میل سوپاپ گریدر 

705
اویل پمپ گریدر 

705
سوپاپ فشارشکن
پوسته کولر روغن 

گریدر 705
المنت روغن 
سردکن گریدر



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

ترموستات  روغن 
سرد کن گریدر 

705
واشر المنت روغن 
سرد کن گریدر 

705
پمپ باد گریدر

لوله انژکتور شماره 
1 گریدر

لوله انژکتور شماره 
2 گریدر

لوله انژکتور شماره 
3 گریدر

لوله انژکتور شماره 
4 گریدر

لوله انژکتور شماره 
5 گریدر

لوله انژکتور شماره 
6 گریدر

خاموش کن 
گریدر705

پایه فیلتر گازوئیل 
گریدر 705

سوزن انژکتور 
گریدر 705

پمپ سه گوش 
گریدر 705

واترپمپ گریدر 
705
آب بند

شافت واتر پمپ 
کوماتسو

آب پخش کن لودر 
470

تسمه موتور گریدر 
705

لوله باد گریدر
واسطه

سوپاپ تخلیه
پوسته گریدر 705

بلبرینگ پمپ باد 
گریدر 705

سیلندر پمپ باد 
گریدر 705

شاتون پمپ باد 
گریدر 705 مشترك

پیستون پمپ باد 
گریدر 705

رینگ پمپ باد 
گریدر 705

واشر کامل پمپ باد 
گریدر 705

سر سیلندر پمپ 
باد گریدر 705

واشر مسی پمپ باد 
گریدر 705 مشترك

گاید فنري 
سرسیلندر گریدر 
705 مشترك

سوپاپ پمپ باد 
گریدر 705 مشترك
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VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

فنر سرسیلندر 
پمپ باد گریدر705

واشر پمپ باد 
گریدر 705 مشترك

کیت پیستون 
بارینگ پمپ باد 

325
کیت باال موتور 

گریدر705
کیت پایین موتور 

گریدر 705
کیت واتر پمپ 

گریدر 705
کیت کمپرسور 

گریدر 705
براکت گریدر

رادیاتور گریدر 705

شبکه رادیاتور 
گریدر 705

محافظ پنکه گریدر 
کوماتسو 705

باد گیر پنکه گریدر 
705 کوماتسو

جنت رادیاتور 
Aگریدر

جنت رادیاتور 
Bگریدر

پیچ پایه رولیک 
بلدوزر 155

گیج روغن موتور 
گریدر 705

ساعت کار تراك و 
بیل کوماتسو
عالمت گرمکن

قطع کن پایه مثبت 
باطري کوماتسو

چهارشاخ گریدر 
کوماتسو 705

MAGNET 
ASS'Y

بلبرینگ بزرگ 
دمپر تراك 785

سیل
سیل

دیسک گیربکس 
گریدر

پلیت شاخدار 
گیربکس گریدر 

705
سیل رینگ

سیل رینگ  گریدر 
705 کوماتسو

دنده گیربکس 
گریدر 705

پیستون گریدر 
705 کوماتسو

پیستون گریدر 
705 کوماتنسو
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VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

سیل رینگ گریدر 
705 کوماتسو

پلیت گریدر 705
سیل رینگ

پین کریر گریدر 
705

دنده گیربکس 
گریدر 705

صفحه گرافیتی 
بزرگ گیربکس لودر

صفحه استیل 
گیربکس گریدر705

فنر موج دار 
گیربکس گریدر 

705
سیل رینگ گریدر 
705 کوماتسو

بیرینگ گریدر 705

پیچ گریدر 705
جا بلبرینگ ته 
گیربکس گریدر 

705
بیرینگ گریدر 705

کاسه نمد گریدر 
705 کوماتسو

رابط دنده گریدر 
705

دنده کوچک پمپ 
هیدرولیک

پمپ ترانسمیشن 
گریدر 705

پمپ فرمان گریدر 
705

پوسته فیلتر گریدر 
705

پوسته فیلتر 
گیربکس

اورینگ گریدر 705

اورینگ گریدر 705

بوش تاندوم گریدر 
705

بلبرینگ گریدر 
705

بلبرینگ گریدر 
705

بلبرینگ گریدر 
705

دنده گریدر 705
بلبرینگ گریدر 

705
کالچ گریدر 7050

رینگ گریدر 705

چهارشاخ گریدر 
705

دنده گریدر 705
دنده گریدر  705
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VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

بلبرینگ گریدر 
705

واشر فاینال درایو 
گریدر

بلبرینگ گریدر705

شافت گریدر 705

دنده گریدر 705
بلبرینگ گریدر 

705
مهره گریدر 705
پیچ و مهره چرخ 

گریدر 705
توپی چرخ جلو 

گریدر
اورینگ گریدر 705

اورینگ گریدر 705

بلبرینگ گریدر 
705

شیر(تلسکوپی) 
فرمان گریدر

جک کامل فرمان 
گریدر 705

سیلندر جک فرمان 
گریدر 705

بوش گریدر
رینگ گریدر 705

رینگ پیستون 
گریدر 705

مهره دنده متریک، 
M21 :اندازه

جک فرمان گریدر 
705

قرقريGE30 جک 
فرمان گریدر 705

سیلندر جک انگل 
گریدر705

پوسته جک انگل
گردگیر بغل جک 
50 گریدر 705

بوش جک گریدر 
705

سیل گریدر 705
بوش اکسل گریدر 

705
سیل اکسل گریدر 

705
بوش اکسل گریدر 

705
سیل اکسل گریدر 

705
شافت اکسل گریدر 

705
پالك گریدر 705
کاور گریدر 705

سگ دست گریدر 
705



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

پین اکسل گریدر 
705

مهره گریدر 705
پین گریدر 705

پین اکسل گریدر 
705

بازو گریدر 705
بوش اکسل گریدر 

705
سیل اکسل گریدر 

705
پین اکسل گریدر 

705
سگدست چپ 
گریدر 705

سگدست راست 
گریدر 705

بوش گریدر 705
سیل گریدر 705
کاور بلبرینگ 

سگدست گریدر 
705

پین اکسل گریدر 
705

بیرینگ سگدست 
زیرکاوراکسل 
گریدر705

واشر گریدر 705
پالك گریدر 705
پیچ اکسل گریدر 

705
فول چرخ گریدر 

705
کاسه نمد چرخ 
جلو گریدر 705

فاصله پرکن گریدر 
705

بلبرینگ چرخ 
گریدر 705

مهره چاکدار چرخ 
گریدر 705

واشر خاردار  گریدر 
705

واشر گریدر
کاپ اکسل جلو 

گریدر 705
بوش اکسل 
گریدر705

سیل اکسل گریدر 
705

پین اکسل گریدر 
705

سیبک اکسل 
گریدر 705

مهره اکسل گریدر 
705

سرپلوس گریدر705

بوش اکسل گریدر 
705

پالك گریدر 705
راد اکسل جلو 
گریدر 705

مهره اکسل گریدر 
705



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

یاتاقان فرمان گریدر

قرقري فرمان 
گریدر 705

سیبک فرمان 
گریدر 705

رینگ چرخ گریدر 
705

بچه رینگ گریدر 
705

اورینگ چرخ گریدر 
705

سیم گاز گریدر 
705

سیم دنده گریدر 
705

سیم دنده گریدر 
705

قفل درب سمت 
راست  گریدر 705

قفل درب سمت 
چپ گریدر 705
کابل لیور دنده 

گریدر 705
دنده پمپ 
هیدرولیک

پمپ گردون گریدر 
کوماتسو

موتور گردون تیغ 
گریدر 705 
کوماتسو
واشر

سیلندر جک تیغ 
گریدر 705

رینگ فیبري جک

شیلنگ کامل 210

زانویی جک گریدر 
705 کوماتسو

زانویی جک گریدر 
705کوماتسو

گوشه تیغ گریدر 
705

پیچ ومهره دم تیغ 
گریدر 705

پیچ ومهره گوشه 
تیغ گریدر 705
دم تیغ گریدر 
کوماتسو 705

کشوئی تیغ چپ 
گریدر 705

کشوئی تیغ راست 
گریدر 705

کشویی کوچک تیغ 
گریدر 705

کشویی بزرگ تیغ 
گریدر705

شافت گردون 
گریدر 705



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

بوش شافت گردون 
گریدر 705

بوش گریدر 705
واشر گریدر 705

دنده برنجی گردون 
گریدر705

سیل گریدر 705
دنده جوشی گریدر 

705
واسطه گردون 

گریدر705
پلیت گریدر 705

روبند گردون 
گریدر 705

شیم گریدر 705
اورینگ گریدر 
705 کوماتسو

پین گریدر 705
دنده جوشی گردون 

گریدر705

دنده رابط گریدر 
705

کیت کامل 
گیربکس گریدر

کیت شیر کنترل 
گریدر

کیت کمک فرمان 
گریدر 705

کیت جک انگل
کیت جک انگل 
تیغ گریدر705

لوازم جک فرمان 
گریدر 705

کیت جک باالبر 
گریدر 705

کیت کشویی تیغ 
گریدر 705

کیت جک تیغ 
گریدر 705

سیم کالچ گریدر 
705

سیم دنده 
گریدر705

پمپ هیدرولیک 
گریدر 705

اورینگ گیربکس 
گریدر 705

واشر کارتل گریدر 
705

هوزینگ کامل 
گریدر 705

جک کمک فرمان 
گریدر 705

بلبرینگ کوچک 
پینیون گریدر
اسپول گریدر

کیت لیور کنترل 
گریدر 705

کیت جک گریدر 
705



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

تسمه موتور گریدر 
705

کیت جک کشویی 
گریدر 705

اورینگ و باند دور 
بوش گریدر 705

کیت پمپ حرکت 
گریدر 705

کیت پمپ 
هیدرولیک گریدر 

705
واشر کوپلینگ 
پمپ گازوئیل 
گریدر 705

دنده فالیویل 
گریدر 705

واشرسرسیلندر 
گریدر 705

شیر بخاري گریدر 
705

پمپ فرمان گریدر 
705

سوپاپ تلسکوپی 
فرمان گریدر 705 

کوماتسو
بوش درب گردون 

گریدر 705

هزار خواري شافت 
گریدر 705

کیت جک فرمان 
گریدر 705

واسطه بازوي گریدر 
705

بوش و پین جک 
گریدر 705

سیبک سر بازو 
گریدر 705

سیبک  سر فرمان 
گریدر 705

یاتاقان فرمان 
گریدر 705

پولکی فرمان گریدر 
705

واشر کوپلینگ
کاسه نمد شافت 
گردون گریدر705

بلبرینگ چرخ 
گریدر

پین ناخن گریدر
کشویی تیغه گریدر 
a4 705(کوچک و 

بزرگ )

پین گردان  
گریدر705

رینگ چرخ گریدر 
705

گوشه تیغ گریدر 
705



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

پایه پمپ گازوئیل 
گریدر 705 
کوماتسو

پیچ کوپلینگ پمپ 
گازوئیل گریدر 
705 کوماتسو

پیچ کوپلینگ پمپ 
گازوئیل گریدر 
705 کوماتسو

جک کشویی تیغ 
گریدر 705

جنت هواکش 
G705 گریدر

اورینگ گردون 
گریدر 705

جا بلبرینگ پمپ 
هیدرولیک گریدر 

4 - 705
تسمه موتور گریدر 

705
پمپ گردان گریدر 

705
کیت جک باالبر 

لودر 90
کیت خالی کن 

لودر 90
کیت جک فرمان 

لودر 90
استارت لودر 90
ناخن بیل لودر 
کوماتسو 90

کمکی استارت لودر 
w90

پمپ باد لودر 120

فیلتر سطلی لودر 
120

المنت روغن سرد 
کن لودر 120

واشر کامل پایین 
لودر 120

میلنگ لودر 120
اویل پمپ لودر 

120
بوش شاتون لودر 

120
بوش میل سوپاپ 

لودر 120
کاسه نمد فشار 

قوي پینیون لودر 
120

کیت پمپ 
هیدرولیک لودر 

120
شافت واسطه هزار 
خاري لودر 120

شاتون پمپ باد 
لودر 120

میلنگ پمپ باد 
لودر 120
فنر گیربکس

صفحه دیود لودر 
120



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

بوش پمپ 
هیدرولیک لودر

سیم گاز لودر 260

یوك فلنج لودر 
120

کوپلینگ لودر 120

لوله گیربکس لودر 
120

واشر چکنت لودر 
120

بوش سوزن لودر 
120

دنده فراویل لودر 
120

هزار خوار لودر 120

چهارشاخ لودر 120

کوپلینک پمپ 
گازوئیل لودر 120

سوزن انژکتور لودر 
120

پیچ چرخ لودر120

پولی سر میلنگ 
لودر 120

پنکه لودر 120
مهره سر جک 
باکت لودر 260

بلبرینگ بزرگ واتر 
پمپ لودر 260

بلبرینگ کوچک 
واتر پمپ لودر 260

فیبر و فنر واتر 
پمپ لودر 260

کاسه نمد واتر پمپ 
لودر 260

اویل پمپ گریدر 
705

پیستون لودر 470 
کوماتسو

پروانه موتور لودر 
470

واشر کامل موتور 
لودر 470

کیت پایین موتور 
لودر 470 کوماتسو

کیت واتر پمپ 
لودر 470

ضربه گیردسته 
موتور لودر470
رادیاتور روغن 

سردکن لودر 470

جنت باالي آب 
رادیاتور 470
جنت پایین 

رادیاتور لودر 470
سنسور گازوئیل 

لودر 470



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

چهار شاخ گاردون 
لودر 470

چهار شاخ گاردون 
لودر  470

وسط گاردان لودر 
470

کاسه نمد لودر 470

درب گیربکس لودر 
470

صفحه گرافیتی 
دهان گشاد لودر 

470
دیسک جلو 

لودر470کوماتسو
صفحه آهنی 
گیربکس 470

فنر گیربکس لودر 
470

فنر موجی دنده 
یک و دو

سیل رینگ لودر 
470

سیل رینگ لودر 
470

سیل رینگ لودر 
470
بلبرینگ

سیل رینگ لودر 
470
بلبرینگ

بیرینگ لودر 470

سیل رینگ لودر 
470

سیل رینگ لودر 
470

بوبین شیربرقی 
گیربکس لودر470

اورینگ فیلتر 
مغناطیسی لودر 

470
جنت لوله ورودي 

پمپ گیربکس لودر 
470

پمپ حرکت لودر 
470

اورینگ لودر 470
پمپ حرکت لودر 

470
سیل رینگ توربین 
گیربکس لودر470

گاید لودر 470
فنر لودر 470

دنده چرخ لودر 
470

سیل چرخ لودر 
470

بلبرینگ کمرشکن 
لودر 470

شفت هرزگرد لودر 
470



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

دنده چرخ لودر470

اورینگ
بلبرینگ کمرشکن 

لودر  470

هاپ چرخ لودر 
470

اورینگ پمپ 
هیدرولیک مادر 

بیل 800
پمپ هیدرولیک 

لودر 470
سوئیچ پمپ 

هیدرولیک لودر 
470

کاسه نمد کمرشکن 
لودر 470

شیم 0/1 میلیمتر 
لودر 470

شیم 0/5 میلیمتر 
لودر 470

بوش کمرشکن 
لودر 470

ریتاینر لودر 470
سیل کمرشکن 

لودر 470
بلبرینگ کمر شکن 

لودر 470
شفت کمر شکن 

لودر 470
بوش کمرشکن 

لودر 470
شیم لودر 470
شفت لودر 470
بوش کمرشکن 

لودر 470
پین جک کمرشکن 

لودر 470

شیلنگ کامل 260

ولو PPC لودر 470

سوئیچ لودر 470
دسته راهنما لودر 

470
لوله روغن ترمز 

لودر 470
لوله روغن ترمز 

لودر 470
لوله روغن ترمز 

لودر 470
لوله روغن ترمز 

لودر 470
شیلنگ کامل 210 
لودر 470 کوماتسو

فیلتر
چراغ تراك کوماتسو

بوش بازو لودر 470



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

کاسه نمد ملخی 
لودر 470

بوش ملخی لودر 
470

بوش لودر 470 
کوماتسو

بازوئی لودر 470
شیم ملخی لودر 

470
پین باکت لودر 470

اورینگ پین لودر 
470

پین لودر 470
دم تیغ لودر470
ناخن باکت لودر 

470
پیچ مهره ناخن 

لودر470
پیچ ومهره ناخن 

لودر 470
گوشه ناخن باکت 

لودر 470
گوشه ناخن باکت 

لودر 470
پین ناخن بیل 220

پین ملخی لودر 
470

شیم ملخی لودر 
470

شیم لودر 470
سیل لودر 

470(گردگیر)
کیت کامل گیربکس

کیت شیر کنترل 
گیربکس لودر 470 

کوماتسو
کیت کامل فیلتر 

گیربکس
لوازم جک باالبر 

لودر 470
لوازم جک باالبر 

لودر 470
لوازم جک خالی 
کن لودر 470
بوش جک 

کمرشکن لودر470

بوش جک 
کمرشکن لودر 470

لوازم جک فرمان 
لودر 470

رینگ تراك 785-7

صفحه فلزي دهان 
گشاد لودر

سوپاپ فشار شکن 
لودر

گوشه ناخن لودر 
470

کیت جک فرمان 
لودر 470



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

رولبیرینگ 
لودر470

اورینگ لوله پمپ 
حرکت لودر470

کاسه نمد ته 
میلنگ لودر 470
جنت باال رادیاتور 

لودر 470
کیت کامل توربین 

470
جنت هواکش لودر 

470
منبع اگزوز لودر 

470
الستیک ساق 

سوپاپ لودر 470
 PPC کیت شیر

لودر 470
کیت چرخ لودر 

470
کیت خالی کن 470

اسپیسر شافت 
گردون گریدر 705

پیستون ترمز لودر 
260

کاسه نمد چرخ 
گریدر کوماتسو
کیت اوربیتور 

فرمان گریدر705
روغن پاش بیل 

600
ولوم گازخور بیل
پین استیک بیل 

400
واتر پمپ لودر 470

پمپ فرمان لودر 3-
470

ناخن لودر 260
سیم گاز لودر 260

پیچ مهره ناخن 
لودر260

گوشه ناخن لودر 
260

ناخن چپ لودر 
260 کوماتسو

ناخن سمت راست 
لودر 260

سوزن انژکتور لودر 
120

توربو شارژ ویلدوزر 
600

واشر مانیفولد آب 
ویلدوزر 600

بوش موتور ویلدوزر 
600

پیستون موتور 
ویلدوزر 600

رینگ و پیستون 
ویلدوزر 600

ایل پمپ  ویلدوزر 
600



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

نازل سوزن انژکتور 
ویلدوزر 600

خاموش کن 
ویلدوزر 600
بلبرینگ سوزنی
سرسیلندر پمپ 

بادتراك 785
کیت واشر باالي 

موتور ویلدوزر 600

کیت پمپ باد 
ویلدوزر

کیت واتر پمپ 
ویلدوزر 600

کیت واشر پایین 
موتور ویلدوزر 600

اورینگ کوماتسو
سیم گاز ویلدوزر 

600
شیلنگ رادیاتور 

ویلدوزر
اورینگ توربین 
ویلدوزر 600

کاسه نمد گیربکس 
ویلدوزر

سولنوئیدگیربکس 
لودر470

پوسته پمپ 
هیدرولیک
جا فیلتري 

گیربکس ویلدوزر
هوزینگ وسط 
گاردون ویلدوزر 

کوماتسو
بلبرینگ وسط 
گاردون ویلدوزر 

کوماتسو
فاصله پرکن وسط 
گاردون ویلدوزر 

کوماتسو
کاسه نمد وسط 
گاردون ویلدوزر 

کوماتسو
اورینگ وسط 

گاردون ویلدوزر 
کوماتسو

بلبرینگ وسط 
گاردون ویلدوزر 

کوماتسو
کاسه نمد وسط 
گاردون ویلدوزر 

کوماتسو
سیل کروپ بزرگ 

ویلدوزر 600

اورینگ چرخ 
ویلدوزر 

)35/65-33)600

پمپ هیدرولیک 
ویلدوزر 600

رینگ سیل ویلدوزر 
600



دریل PIT کاترپیالرDMHکوماتسولودر و گریدرشاولDI65حفاريالستیکاموالیتبلبرینگفیلترترکس
VIPER

گیربکس موتور کمنزسندویکP&Hلیوگانگجان جیناینگرسولند
الیسون

ماشین آالت 
باربر

بوش پمپ ترمز 
ویلدوزر 600

سیل رلیف بیل 
800

کاسه نمد ویلدوزر 
1-600 کوماتسو

رینگ بافر 
تراك785

نگهدارنده پمپ 
کوماتسو

شیلنگ ویلدوزر 
600

سیلندر پمپ 
حرکت ویلدوزر
شیلنگ

کریر پمپ کوماتسو

سیل ویلدوزر 600

کیت توربین 
ویلدوزر 600

کیت بوستر ترمز 
عقب ویلدوزر 600

کیت سوپاپ ترمز 
تراك

سرویس کیت جک 
باالبر ویلدوزر 600

سیلندر پمپ 
هیدرولیک ویلدوزر

دنده پمپ 
هیدرولیک ویلدوزر

واشرقالپاق ویلدوزر

واشرگرافیت و 
روغن ویلدوزر

کاسه نمدسینی 
جلو ویلدوزر

قرقري فرمان 
ویلدوزر

توري سرد کن 
ویلدوزر

اورینگ سردکن 
ویلدوزر

برنجی سرد کن 
ویلدوزر

کیت باال موتور 
ویلدوزر600

نوار دور هواکش 
ویلدوزر

کیت جک انگل 
ویلدوزر 600

کیت واتر پمپ 
ویلدوزر 600

لیفتراك کوماتسو 
5 تن

گوشه تیغ پشتی 
گریدر


