
                                                                          
 

 

 الصوري Aالن توب Bالن توب لوتيان B برتقالى Aبرتقالى موكتا البيــــــــــــــــــــــــــــان م

        جوان شنطة 1
        
       حصان  5.5جوان   2
       حصان  13جوان   3
        
       22جوان روبن   4
       28جوان روبن   5
        
       حصان  7جوان ديزل    6
       حصان 12جوان ديزل    7
        
       حديد –ح  5.5عامود كامة   8
       حديد –ح  6.5عامود كامة   9
       حديد –ح  13عامود كامة   12
       حديد -22عامود كامة روبن  11
        
       ح بالستيك5.5عامود كامة   12
       ح  بالستيك6.5عامود كامة   13
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 

 

 45 جواوــات + عامود كامة 



                                                                       
 

 

 Aالن توب Bالن توب لوتيان B برتقالى Aبرتقالى موكتا البيــــــــــــــــــــــــــــان م
 الصوري

        حصان  5.5ىواية   1
       حصان  13ىواية   2
       كيمو  5ىواية مولد   3
       كيمو  9ىواية مولد   4
       حصان 13حشوة ىواية   5
       محرك -ح 12ىواية ديزل  6
       عزاقو -ح  12ىواية ديزل  7
        
       شكمان شنطو 8
       حصان  6.5ن  شكما 9
       حصان بدون  13شكمان   12
       كيمو  5شكمان مولد   11
       كيمو  9شكمان مولد   12
       22شكمان روبن   13
       ح ديزل 12شكمان  14
       حصان13كوعة شكمان   15
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 

 

 46 هواية  +  شكمان  



                                                                      
 

 

 الصوري Aالن توب Bالن توب لوتيان B برتقالى Aبرتقالى موكتا البيـــــــــــــــــــان م

        حصان 5.5فارغة   1
       حصان 6.5فارغة   2
       حصان 7فارغو  3
       حصان 13فارغة   4
       صانح 16فارغو  5

        
       22فارغة روبن  6
       28رغة روبن  فا 7
        
       حصان12فارغة ديزل 8
        
       كيمو 5فارغة مولد  9
        

       حصان  5.5سمندر   12
       حصان  6.5سمندر   11
       حصان 13سمندر   12
       22سمندر روبن  13
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 

 
 

 47 فارغة  +  سلىدر  



                                                                      
 

 

  Aالن توب Bالن توب لوتيان B برتقالى Aبرتقالى موكتا البيــــــــــــــــــــــــــــان م

        حصان   6.5تنك   1
       حصان   13تنك   2
       كيمو 5تنك  مولد  3
       كيمو  9تنك مولد   4
        22تنك روبن   5
         28تنك روبن   6
       الكور تنك البنزين 8
       ورمصفاه بنزين بالزور و الك 9
       حصان 12تنك جاز ديزل  12
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 

 48 تىك بىزيه   



                                                                            
 

 

 الصوري Aالن توب Bالن توب لوتيان B برتقالى Aبرتقالى موكتا البيــــــــــــــــــــــــــــان م

        دينامو شنطة ألمونيوم 1
       دينامو شنطة نحاس 2
       ك ألمونيوم  5مولد  دينامو  3

       كيمو نحاس  5دينامو مولد   4

       كيمو نحاس  9دينامو مولد   5

       كيمو  5كونتاك   6
       كيمو  9كونتاك   8
       كيمو  5مارش   9
       يموك  9مارش   12
       حصان  5.5صاجة تاكية   11
       حصان  13صاجة  تاكية   12
       22روبن صاجة  تاكية   13
       حصان  5.5شاكوش تاكية   14
       حصان  13شاكوش تاكية   15
       حصان  5.5سيخ تاكية   16
       حصان  13سيخ تاكية   17
       حصان  5.5مروحة تبريد   18
       حصان  13مروحة تبريد   19
       حصان  6.5ترس جفرنر  22
       حصان  13ترس جفرنر   21
       22ترس جفرنر روبن   22
       حصان 5.5ترس كرنك  حديد  23
       حصان  13ترس كرنك حديد   24
       ل سيل شنطة  بالقطعةاوي 25
       حصان  بالقطعة  5.5اويل   26
       حصان  13اويل سيل   27
       كيمو  5بطارية مولد   28
       كيمو  9بطارية مولد   29
       بوصة  3حشوة   32
       بوصة  4حشوة   31
        
        
        

 
 
 
 
 
 

 49 محركات عامة  -قطع غيار مولدات  



 
                                                                                                                                                                                                               

 
 
 
 

 الصوري Aالن توب Bالن توب لوتيان B برتقالى Aبرتقالى موكتا ـانالبيـــــــــــــــــــــــــــ م

        حنفية بنزين مولد شنطة 1
       كيمو  5حنفية بنزين مولد   2
       كيمو  9حنفية بنزين مولد   3
       22حنفية بنزين روبن   4
       حنفية بنزين ىوندا 5
       حصان  12ين ديزل  حنفية بنز  6
       كيمو  5طقم قواعد مولد   8
       كيمو  9طقم قواعد مولد   9
       بوصة  2الجزء األمامى لمطممبة   12
       بوصة  3الجزء األمامى لمطممبة   11
       بوصة  4الجزء األمامى لمطممبة   12
       صغيره" 4الجزء األمامى لمطممبة   13
       بوصة  2الجزء الخمفى لمطممبة   14
       بوصة  3الجزء الخمفى لمطممبة   15
       بوصة  4الجزء الخمفى لمطممبة   16
       صغيره"  4الجزء الخمفى لمطممبة   17
       بوصة بالستيك  2كور سح   ال  18
       بوصة بالستيك  3الكور سح    19
       بوصة بالستيك  4الكور سح    22
       بوصة ألمونيوم  2الكور سح    21
       بوصة ألمونيوم  3الكور سح    22
       بوصة ألمونيوم  4الكور سح    23
       بوصة  2اخ  رد 24
       بوصة  3رداخ   25
       بوصة  4رداخ   26
       بوصة 2مروحة  27
       بوصة  3مروحة  28
       بوصة  4مروحة  29
       بوصة صغيره 4مروحة  32
       خرطوم بنزين 31
       22اويل سيل روبن  32

 55 محركات عامة  -تابع قطع غيار مولدات  



                                    
                                   

 الصوري Aالن توب Bالن توب لوتيان B برتقالى Aبرتقالى موكتا البيــــــــــــــــــــــــــــان م

        حدافة شنطة 1
       كيمو  5عوامة تنك البنزين   2
       كيمو  9عوامة تنك البنزين   3
       ح كيرباء لممولد الصغيرمفتا 4
       مفتاح كيرباء لممولد الكبير 5
       حصان  5.5غطاء فارغة   6
       حصان  13غطاء فارغة   8
       بوصة  3  -  2طبة مياة   9
       يد حبل  مستوردة 12
       حبل باليد كل القاسات اصمى 11
       صيرةببة بوجية ق 12
       ببة بوجية طويمة 13
       فيشة مولد حديد 14
       فيشة مولد نحاس 15
       غطاء تنك البنزين محرك 16
       غطاء تنك البنزين مولد 17
       حصان  5.5فبرة كربرتير   18
       حصان  13فبرة كربرتير   19
       عداد  مولد 22
       بطال شنطة 21
       بطال مولد 22
       بطال محرك 23
       بطال روبن 24
       حصان  5.5كباية شدادة   25
       حصان  13كباية شدادة   26
       22كباية شدادة روبن   27
       بطال زيت لممحركات والمولدات 28
       كامل بوصو 2طقم مسامير  29
       بوصو كامل 3طقم مسامير  32
       بوصو كامل 4طقم مسامير  31

 51 محركات عامة  -تابع قطع غيار مولدات  



                                                                         
 

                                                                                                                     
  

 موكتا البيــــــــــــــــــــــــــــان م
برتقالى

A 

 برتقالى

B 
 الصوري Aالن توب Bالن توب لوتيان

        حصان  5.5بمية كرنك   1
       حصان   6.5تيش   2
       حصان  13تيش   3
       حصان 6.5ة حداف 4
       حصان 13حدافة  5
       قاعدة مولد ألمونيوم صغيرة اماميو 6
       قاعدة مولد ألمونيوم كبيرة اماميو 7
       ك ألمونيوم 5الجزء بين الدينامو والمحرك  8
       ك ألمونيوم 9الجزء بين الدينامو والمحرك  9
       بوصو 2غطاء مروحة  12
       بوصو 3غطاء مروحة  11
       بوصو 4غطاء مروحة  12
       بوصو صغيره 4غطاء مروحة  13
       بوصو3 –بوصو  2جوان الكور  14
       بوصو 2جوان طممبو كبير  15
       بوصو 3جوان طممبو كبير  16
       بوصو 4جوان طممبو كبير  17
       بوصو المومنيوم 2زور سح   18
       بوصو المومنيوم 3زور سح   19
       بوصو المومنيوم 4زور سح   22
       بوصو المومنيوم 2زور طرد  21
       بوصو المومنيوم 3زور طرد  22
       بوصو المومنيوم 4زور طرد  23
       حصان 6.5مقاس زيت  24
       حصان 13مقاس زيت  25
       22مقاس زيت روبن  26
       بوصو سمك 2قفيز  27
       بوصو سمك 3قفيز  28
       بوصو سمك 4قفيز  29

 52 محركات عامة  -تابع قطع غيار مولدات  



                                                      
                                                                          

 

 Aبرتقالى موكتا البيــــــــــــــــــــــــــــان م
 برتقالى

B 
 لوتيان

الن 

 Bتوب

الن 
 Aتوب

 الصوري

        "2جوان مروحو  1
       "3جوان مروحو  2
       "4جوان مروحو  3
       ح كاممو 6.5يد سرعو  4
       ح  كاممو 13سرعو يد  5
       حصان 6.5كارتير  6
       حصان 13كارتير  8
       بمقطعو -مسمار شداده  9
       موديل جديد -"2مروحو  12
       موديل جديد -""3مروحو  11
       موديل جديد -""4مروحو  12
       موديل جديد -""2غطاء مروحو  13
       موديل جديد -""3غطاء مروحو  14
       موديل جديد -""4غطاء مروحو  15
         2      3مسمو   16
        1.5      3مسمو   17
       1       3مسمو   18
         1       2مسمو   19
       "2خابور مروحو  22
       "3خابور مروحو  21
       "4خابور مروحو  22
       حصان 6.5خابور كرنك  23
       حصان  13خابور كرنك  24
       حصان 6.5خابور طاره  25
       حصان  13خابور طاره  26
       بوصو بالستيك2مصفاة  27
       بوصو بالستيك3مصفاة  28
       تيكبوصو بالس4مصفاة  29
       بطال زيت لممحركات والمولدات 32

 ات عامةمحرك  -قطع غيار مولدات  
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 الصوري السعـر البيــــــــــــــــــــــــــــان م

   شمبر فقط 1
  بستم بالشمبر 2 

  بستم بالشمبر ىارد 3
  سمندر فقط 4
  موبينة 5
  كربرتير 6
  5222شدادة   7
  7522شدادة   8
  5222دوفر بالسوستة   9
  كرنك 12
  غويشة 11
  طممبة زيت 12
  دبرياج 13
  طبق 14
  شكمان 15
  حدافة 16
  كاوتش ىزاز بالقطعة 17
  بكرة شدادة 18
  ياي شدادة 19
  فبرة زيت 22
  فبرة كربرتير 21
  زور كربرتير 22
  بطال 23
  غطاء لمكاتينة 24
  سوستة قرطاس 25
  ىواية 26
  شفاط ىواء 27
  يد ألمونيوم 28
  بمية كرنك 29
  بمية بنز البستم 32
  اويل سيل  بالقطعة 31
  تنك بنزين   32
  فارغة كرنك ألمونيوم 33
  صامولة كابوت 34

 54    0055مىشار   



                                                                                                  

 
 

 الصوري السعـر ـــــــــــــــانالبيـــــــــــــ م

   شمبر فقط 1
  بستم بالشمبر 2 

  سمندر فقط 3
  قطعة  2  -موبينة   4
  كربرتير 5
  6222شدادة   6
  مسمار شدادة الكاتينة 7
  كرنك 8
  غويشة 9
  طممبة زيت 12
  دبرياج 11
  طبق 12
  شكمان 13
  حدافة 14
  كاوتش ىزاز بالقطعة 15
  فبرة زيت 16
  فبرة كربرتير 17
  زور كربرتير 18
  بطال 19
  غطاء لمكاتينة 22
  ىواية 21
  شفاط ىواء 22
  يد ألمونيوم 23
  بمية كرنك 24
  بمية بنز البستم 25
  ينتنك بنز   26
  فارغة كرنك ألمونيوم 27
  6222جياز فرامل   28
   
   
   
   
   

 55    0055مىشار   



                                                            
                                                                           

 الصوري السعـر ـــانالبيـــــــــــــــــــــــــ م

   شمبر أسود 1
  شمبر أبيض 2 

  بستم عادى بالشمبر األسود 3
  بستم ىارد بالشمبر االسود 4
  بستم ىادر بالشمبر األبيض 5
  أصمى -بستم أسود  6
  سمندر أصمى بدون بستم  7
  سمندر كامل أصمى 8
  وبينةم 9
  كربرتير أصمى  12
  كربراتير يابانى أصمى  11
  شدادة 12
  سوستة شدادة سويدى 13
  مسمار شداد لمكاتينة 14
  كرنك 15
  غويشة 16
  طممبة زيت 17
  دبرياج 18
  طبق 19
  شكمان 22
  حدافة 21
  ةكاوتش ىزاز بالقطع 22
  فبرة زيت 23
  فبرة كربرتير 24
  زور كربرتير 25
  بطال 26
  غطاء لمكاتينة 27
  ىواية 28
  شفاط ىواء 29
  يد ألمونيوم 32
  بمية كرنك 31
  بمية بنز البستم 32
  تنك بنزين  33
  فارغة كرنك ألمونيوم 34

 56    500مىشار   



 
 

                                                                       

 الصوري السعـر البيــــــــــــــــــــــــــــان م

   جياز فرامل 35
  بكرة شدادة 36
  تيش 37
  اويل سيل بالقطعة 38
  غطاء بالستيك لمموبينة 39
  بمية دبرياج 42
  تة ىوايةسوس 41
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 الصوري السعـر ــــانالبيــــــــــــــــــــــــ م

   بوصة صينى  22بارة   1
  بوصة صينى  22بارة   2
  بوصة صينى  24بارة   3
   
  بوصة أمريكى  22بارة   4
  بوصة أمريكى  22بارة   5
  بوصة صيني  22بارة  ليزر   6
  بوصة صيني  22بارة  ليزر   7
   
  تركي   بوصة  22ليزر    بارة 8
  بوصة  تركي  22بارة  ليزر   9
   
  بوصة صينى  22كاتينة   12
  بوصة صينى  22كاتينة   11
  بوصة صينى  24كاتينة   12
   
  بوصة أمريكى  22كاتينة   13
  بوصة أمريكى  22كاتينة   14
  أصمو  -بكره كاتينو أمريكي  15
   
  اصمى -فمتر بنزين سويدى  16
  فمتر بنزين 17
  فمتر زيت 18
   
  مبرد عادى  19
  غطاء تنك بنزين 22
  غطاء تنك زيت 21
  مبرد أصمي 22

 قطع غيار مىشار عامة    
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 الصوري B A ــــــــــــــــــــــــانالبيــــ م

    فونية قصيرة 1
   فونية طويمة 2
   طممبة جاز 3
   سنو  25ترس   4
   سنو  27ترس   5
   سنو  38ترس   6
   سنو  42ترس   7
   39/  38ترس  8
   ترس بالزور 9
   د المناولترس عامو  12
   ترس جيربوكس صغير 11
   ترس جيربوكس كبير 12
   عامود بنيون 13
   عامود المناول 14
   عامود الياللو 15
   عامود أسمحة صغير 16
   عامود أسمحة كبير 17
   سبيكة بيل 18
   فمتر جاز 19
   فمتر زيت 22
   ركىواية مح 21
   ىوايو عزاقو 22
   شيالة التنك الجاز 23
   كاوتش تنك الجاز 24
   حشوة ىواية 25
   حصان ديزل  12فارغة   26
   حصان ديزل  12عامود كامة   27
   يد إكسرتير لمعزاقو 28
   حصان  12جمبة بيل  29
   كرنك بالترس باليد 32
31    
32    
33    

 59 عزاقــات     قطع غيار



 

                                                                      

 الصوري B A البيــــــــــــــــــــــــــــان م

    مقاس زيت 1
   صامولو سداسيو 2
   حصان 12كارتير  3
   غطاء أويل سيل زيت 4
   فاتحة 2غطاء تاكية  5
   فاتحة 3غطاء تاكية  6
   دليل صبا  7
   ريةبمية شع 8
   جوان خزنة نحاس 9
   جمد صبا  12
   سالح عزاقة بالقطعة 11
   شكمان 12
   غطاء تنك الجاز 13
   قطع 4طقم سممك عزاقو  14
   ديركسون –جادون عزاقو  15
   عجمو كاوتش لمعزاقو 16
   كاوتش قاعدة تنك جاز   17
   سبيكة بيل 18
   فارغة كالتشة 19
   بنز حامل االسمحو 22
   بنز وردة الدبرياج 21
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 65 عزاقــات     قطع غيار


