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 هیجبؽذ.ثزای رفغ ایزادار ًزم افشاری ایغیَ ًیبس ثِ ثزًبهِ  داًلَد 

هذل  ثب ثزًبهِ اٍرجیٌبل ّوبى اًدهجذ خَدرٍ کبهذیَسزفزایٌذ داًلَد یؼٌی ثزًبهِ ریشی ایغیَ ثب دعشگبُ دیبگ در ایي دزٍعِ 

دٍرُ ّبی اهَسؽی ؽزکز ًوَدُ اًذ سَاًبیی اًجبم  کبرثزاًی کِ در ایغیَ ثزًبهِ ریشی هیؾَد. ایي فزایٌذ ثغیبر حغبط ثَدُ ٍ

 عبیز قغوشْب راثذاًذ. ارسجبط آى ثباع عیغشن ّبی هَجَد ثز رٍی خَدرٍ ٍ رٍػ کبر ٍ کبرثز ثبیذ اًَکِ  دارًذ چزا آى را

 رٍؽي ًویؾَد. خَدرٍ داًلَد ًوبیذ ایغیَ اس کبر افشبدُ ٍ اگز کبرثز فبیل اؽشجبّی را

 

 درچه مواقعی یک ایسیو ببید دانلود شود: 

ثذ  –قجیل ثبال رفشي دبؽؼ عَخز  اثزاسی اس ٍ ؽَد درٍى آى دچبر هؾکل هیثؼذ اس هذسی کِ خَدرٍ کبر هیکٌذ ثزًبهِ ّبی 

ثبثز هبًذى یب خبرج ؽذى  -ثبثز هبًذى ٍلشبص عٌغَر اکغیضى رٍی یک ػذد خبؿ-گبس خَرد ثی هَرد –کبر ًوَدى خَدرٍ 

یل خطبّبی ثی هَرد رٍؽي ؽذى چزاؽ چک ثِ دل -ثذ ػول ًوَدى عیغشن خٌک کٌٌذُ -ػذد اعشذز هَسَر اس حذ اعشبًذارد

 ٍ.... ًیبس ثِ ثزًبهِ ریشی هجذد ایغیَ هی ثبؽین.

در حیي فزایٌذ اًجبم داًلَد اگز اس کبهذیَسزّبی کیفی اعشفبدُ هی کٌیذ اس ؽبرص ثَدى ثبسزی آى هطوئي ثبؽیذ. اس ارسجبطبر 

 عین ّبی راثط هطوئي ثبؽیذ. کبثل ٍ

 

 دانلود پراید والئو:

 

 پراید والئو          
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ثب داًلَد  رفشي دبؽؼ ٍ... ثبال –ثذ کبر کزدى  –خطبی عٌغَر کیلَهشز  ثذٍى ایوَثالیشردر دزایذ ثب عیغشن اًضکشَری ٍالئَ  

 عبلن ثبؽذ. یغیَ اس ًظز عخز افشاری درعز ٍا ّبی راثط ٍ عین –ثِ ؽزطی کِ عٌغَر ، ؽَد درعز هی

 سجذیل هیؾَد. 4141014111ثؼذ اس داًلَد ثِ  4141014111 ایغیَ دزایذ ٍالئَ ثب ؽٌبعِ

 سجذیل هیؾَد. 4111014211ثؼذ اس داًلَد ثِ  4111414111ٍالئَ ثب ؽٌبعِ ایغیَ دزایذ 

دار خطبی عٌغَر ًبک دیذُ ؽذُ ٍ در هَاقؼی کِ هَسَر عزد اعز ثب اعشبرر خَردى ثیؾشز هَسَر در دزایذ ٍالئَ ایوَثالیشر

 َد.رٍؽي هی ؽَد کِ ایغیَ ثب ثزًبهِ اصالح اعشبرر عزد ٍ اصالح خطبی ًبک داًلَد ؽ

کبرگبّی ثبؽذ ثؼذ اس هذسی کبر رٍی گبس خَدرٍ رٍی ثٌشیي ثذ کبر هی کٌذ ٍسهبى دبؽؼ  –اگز خَدرٍ دٍگبًِ عَس دعشی  

 یک ؽجیِ عبس عٌغَر اکغیضى ثزای آى ًصت کٌیذ. اًضکشَرّب خیلی ثبال هیزٍد. در ایي حبلز ثبیذ ایغیَ را داًلَد ًوَدُ ٍ

 

 زیمنسپراید          

 

 

 ثب عٌغَر هیل عَدبح

ثذٍى عٌغَر هیل 

 عَدبح

 ثذٍى ایوَثالیشر

0228014211 

0208010211 

 ثب ایوَثالیشر

3238002321 

 پراید والئو

S2000-PL4 
0228014211 

3228001101 

0208010311 

3 

https://CarGeek.live



 
 

 160- 65637645-7تلفه :   43پالک  ،،خیابان درختیآدرس کارخاوه : شهریار، جاده رباط کریم، ريبريی پمپ بىزیه يحیدیه، پشت سردخاوه اطعمه پارس 

 )سهبمی خبص( خودروشرکت موتور اسکبن 
 آالت تعمیرگاهی تولید کننده ماشین

Factory Address : No 43, Derakhty Street, Behind of Atameh Pars Co, Robat Karim Road, Shahriyar, Tehran, Iran  

                                Tel : (98) 21 65637245-7         Web : www.motorscankhodro.com   

  

 

 

 

 ثذٍى ایوَثالیشر                                                  

                 

 ثب ایوَثالیشر                                   

                                        

 سیوٌظ ثبیفیَل                              

 

 سیوٌظ ثٌشیٌی ثب ایغیَ ثبیفَل                            
 

 کٌذ. ّن ًوی هیکغزی ثذٍى ایوَثالیشر فزقی ثب گبس ثٌشیٌی ٍدزایذ ثٌشیٌی  ثذٍى ایوَثالیشر ٍ یب  داًلَد در

 ّن ًذارد. دار فزقی ثبّوزا گبس عَس هیکغزی ایوَثالیشر یب در دزایذ ثٌشیٌی ثِ دار ٍدزایذ ثٌشیٌی ایوَثالیشرًلَد در دا

اگز اؽشجبُ داًلَد کٌیذ کذ خَدرٍ اس ایغیَ دبک  ،ثبؽذ فقط ثبیذ سَجِ داؽشِ ثبؽیذ کِ عیغشن دارای ایوَ اعز یب ثذٍى ایوَ هی

 هیؾَد.

ثبؽذ  عیغشن ثٌشیي ٍگبس دارای یک ایغیَ هی هٌظَر اس ایغیَ ثبیفیَل یؼٌی ایٌکِ خَدرٍ دٍگبًِ عَس اًضکشَری کبرخبًِ ثَدُ ٍ 

 کٌذ. ّن کٌشزل هی ثب گبس را کِ ایي ایغیَ عیغشن ثٌشیي ٍ

خَدرٍ . اهب سبیخ ؽذُ اعز( Bifuel) یغشن گبس ّن ٍجَد دارد کِ رٍی ایغیَ ػجبرر ثبیفیَلدزایذ ثب ایغیَ ثبیفیَل اهب ثذٍى ع

 ثبؽذ. فقط دارای عیغشن اًضکشَری ثٌشیي هی

  

 پراید بوش          

 

 

ثٌشیٌی ٍ گبسعَس هیکغزی 

 عَسعویکغزی

 ثٌشیٌی

 ثٌشیٌی ٍ گبس عَس هیکغزی

 ثٌشیٌی 

 پراید زیمنس
 

 SiM2K-48  ثزچغت عفیذ کَچکثب ایوَثالیشر 

 SiM2K-48ثب ایوَثالیشر ثزچغت ثٌفؼ ثشرگ
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 پراید بوش       

 

 

 کِ ثب داًلَد ًوَدى درعز هیؾَد.، هؾکل اعز حزکز دچبراثشذای دزایذ ثَػ در 

 دانلود ایران خودرو:

 

 پیکبن          

                 

                                     

   

 

 

 دیکبى سیوٌظ ثٌشیٌی یب ثٌشیٌی ثِ ّوزاُ گبس هیکغزی ثذٍى ایوَثالیشر فزقی ًوی کٌذ.داًلَد در 

 داًلَد در دیکبى سیوٌظ ثٌشیٌی یب ثٌشیٌی ثِ ّوزاُ گبس هیکغزی ایوَثالیشر دار فزقی ًوی کٌذ.

د لَد کٌیذ خَدرٍ رٍؽي ًوی ؽَفقط ثبیذ سَجِ کٌیذ کِ عیغشن دارای ایوَثالیشر اعز یب ثذٍى ایوَثالیشر هیجبؽذ اگز اؽشجبُ داً

 د.ٍ کذ عَئیچ  اس ایغیَ دبک هیؾَ

 

 

 زیمنس 504پبرس،سمند و          

 

0، 1، 44دٍگبًِ عَس اًضکشَری ثَػ   

0، 4، 0ثٌشیي عَس   

 ثٌشیٌی یب ثٌشیي ٍ گبس هیکغزی
 پیکبن زیمنس

 ثبیفیَل
 ایوَثالیشردار

 ثذٍى ایوَثالیشر
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 کٌذ. ّن ًوی ثٌشیٌی یب ثٌشیٌی ثِ ّوزاُ گبس هیکغزی ثذٍى ایوَ فزقی ثب داًلَد در

 .کٌذ ّن ًوی داًلَد در ثٌشیٌی یب ثٌشیٌی ثِ ّوزاُ گبس هیکغزی ثب ایوَثالیشر فزقی ثب

 ثبؽذ. یب ثذٍى ایوَثالیشر هی ایوَ فقط سَجِ داؽشِ ثبؽیذ کِ عیغشن ثب

ایغیَ گبس جذا ثب ًبم سیوٌظ عِ عَکشِ کِ یکی اس عَکز ّبی یی کِ دارای عیغشن اًضکشَری گبس ٍ آى دعشِ اس خَدرٍّب

گبس عَس داًلَد ًوبییذ. +   CI4 سَاًیذ ثب ثزًبهِ سیوٌظ هیاعز،   CI4ًْب سیوٌظ آ ایغیَ ثٌشیي ٍ ثبؽذ ایغیَ خبلی هی

 کٌذ. رٍی گبس کبر ًویدرٍى ایغیَ ثزیشیذ خَدرٍ  اگز ثِ اؽشجبُ ثزًبهِ سیوٌظ ثٌشیي را

 

 

 

 

 

 ثبؽذ. اًضکشَری ّن هی اس ًَع گبس عیغشن عَخز رعبًی ثِ هجْش ثِ سیوٌظ ثبیفیَل سک ایغیَ ثَدُ اهب خَدرٍ

 

 روا زیمنس           

 

 

 

 

 

 

پبرس، 

سمند و 

504 

 زیمنس

 ثٌشیٌی یب ثِ ّوزاُ گبس هیکغزی ثذٍى ایوَثالیشر

 ثٌشیٌی یب ثِ ّوزاُ گبس هیکغزی ثب ایوَثالیشر

CI4 ثٌشیٌی  + گبس عَس اًضکشَری  

یَلسیوٌظ ثبیف  

روا 

 زیمنس

 ثٌشیٌی یب ثِ ّوزاُ گبس هیکغزی ثذٍى ایوَثالیشر

    ثٌشیٌی یب ثِ ّوزاُ گبس هیکغزی ثب ایوَثالیشر

ثٌشیٌی   CI4 عَس اًضکشَری+گبس   

 سیوٌظ ثبیفَلی
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ثبًیِ ثگذرد ایغیَ اجبسُ داًلَد را ًوی دّذ. اثشذا دعشگبُ را ثِ  41اگز در ایغیَ سیوٌظ ایوَدار ثؼذ اس ثبس ًوَدى عَئیچ ثیؼ اس 

 اًشخبة کٌیذ، عذظ عَئیچ را ثبس کٌیذ ٍ فزایٌذ داًلَد را اًجبم دّیذ.، ٍارد ثزًبهِ ّبی داًلَد آى خَدرٍ ؽَیذ، خَدرٍ هشصل ًوبییذ

 

  400بب ایسیو گبز سبکس  00، پبرس، سمند، ال504           

 

کٌذ خطبی ًؾشی گبس  کبر هی ثؼذ اس هذسی کِ خَدرٍ رٍی ثٌشیيثبؽٌذ.  هی  SAX500در خَدرٍّبیی کِ دارای ایغیَ گبس  

 ؽَد )در ایي هَاقغ خَدرٍ رٍی گبس کبر ًوی کٌذ(. رفغ ًؾشی  درعز هیٍ  ًٍصت ؽجیِ عبسرٍیز هیؾَد کِ ثب داًلَد 

     

 سمند، پبرس ، 504          

 

  SLC CNG ًَعثٌشیي ایغیَ  ثب ثزًبهِ  را هی سَاًیذXU7 ثب هَسَر  SLC CNGٍ ایغیَ ثٌشیي  011ثب ایغیَ گبس عبکظ 

 داًلَد ًوبییذ.

 

  VALEO SLC، پبرس،سمند بب ایسیو 504       

 

 

 

 

 ، پبرس،سمند بب ایسیو504

 والئو اس ال سی

4111114404ثذٍى ایوَثالیشر ٍالئَ اط ال عی     

4111114404   ثب ایوَثالیشر ٍالئَ اط ال عی    
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سٌظین ؽَد سب هَسَر لزسػ ًکٌذ. اگز دٍر هَسَر دبییي سز اس ایي هقذار ثبؽذ  410سب  411در خَدرٍّبی فَق دٍر هَسَر ثبیذ رٍی 

 هیؾَد. اصالحثب داًلَد 

 

         VALEO ILC-LC ، پبرس، سمند بب ایسیو504               

 

 

 

 

 

آی ال عی ثبیذ آًْب را داًلَد ًوبییذ. -ثزای رفغ خطبی ًبک در ایغیَ ٍالئَ ال عی   

 

 

      S2000-10             504پبرس، سمند بب ایسیو ،  

        

 ایغیَ را داًلَد ًوبییذ. 10-2000ثب ثزًبهِ اط 

 

   PL4 پیکبن،آردی والئو            

 

ی ٍالئَ  ایغیَ را داًلَد ًوبییذ.ثب ثزًبهِ دیکبى یب آرد  

 

، پبرس،سمند بب ایسیو 504

 والئو آی ال سی

9656598681      VALEO LC  

9461639963     VALEO ILC 
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ایسیو سبژم، والئو 3و6تیپ  602پژو             

 

 

 

 

 

 ثب ایغیَ عبصم دارای دریچِ گبس هؼوَلی ٍ اعشذز هَسَر هیجبؽذ . 112دضٍ 

 را اؽشجبّی ثب عبصم هؼوَلی داًلَد ًکٌیذ.  PL4ٍالئَ  112دضٍ 

دارای دریچِ گبس ثزقی هیجبؽذ. کِ ثبیذ ثزرعی کٌیذ کِ سک عٌغَر اکغیشى یب دٍ عٌغَر اعز . ّوچٌیي اگز  11جی  112دضٍ 

 ثز رٍی آى ًصت هیجبؽذ یب ًِ ثِ ایي هَارد سَجِ کٌیذ.کزٍس کٌشزل 

 .ایزاداسی اس قجیل گبس ًخَردى خَدرٍ در َّای عزد ٍ کخ ًوَدى آى ٍ هصزف ثبالی هَسَر ثب داًلَد ًوَدى درعز هیؾَد

 

 صندوق دار وبدون صندوق 4بوش تیپ  602پژو           

 

 

  

 

602پژو   

   S2000-3E-3F  عبصم

VALEO PL4 

VALEO J34 

 ثب یک عٌغَر اکغیضى

 ثب دٍ عٌغَر اکغیضى

کٌشزلثب کزٍس   

602پژو   
0، 1، 1ثَػ    

0، 1، 0ثَػ   
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ثغیبر ٍعیغ هیجبؽذ. ؽوب ثِ ؽوبرُ اطالػبر  هؾخصِ ایغیَ درٍى دعشگبُ دیبگ ًگبُ کٌیذ، ثؼذ ثب ّوبى  112داًلَد در ایغیَ ثَػ 

 .ؽوبرُ اس ثزًبهِ ّبی داًلَد ایغیَ را داًلَد ًوبییذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME 7.4.4-  …..4680 

ME 7.4.4-  …..6680-23 

ME 7.4.4-  …..7380-23 

ME 7.4.4-  …..9480 

ME 7.4.4-  …..2680 

ME 7.4.4-  …..5280-13 

ME 7.4.4-  …..4380-91 

ME 7.4.4-  …..80280 

ME 7.4.4-  …..8380 

ME 7.4.4-  …..2280-33 

ME 7.4.4-  …..1680 

ME 7.4.4-  …..7380 

ME 7.4.4-  …..0580-35 

ME 7.4.4-  …..4180-35 

ME 7.4.4-  …..6380-13 

ME 7.4.4-  …..4480-12 

 

 

7، 5، 5بوش   
ME 7.4.5-  …..2380-i4 

ME 7.4.5-  …..2380 

ME 7.4.5-  …..5780 

ME 7.4.5-  …..0580 

ME 7.4.5-  …..1380 

ME 7.4.5-  …..0280 

ME 7.4.5-  …..9380 

ME 7.4.5-  …..2480 

ME 7.4.5-  …..0880 

ME 7.4.5-  …..0980 

ME 7.4.5-  …..7180 

ME 7.4.5-  …..3980 

ME 7.4.5-  …..0580 

ME 7.4.5-  …..4680 

ME 7.4.5-  …..4780 

ME 7.4.5-  …..3480 

ME 7.4.4-  …..8380 

ME 7.4.4-  …..6580 دریچِ فلشی 

ME 7.4.4-  …..7180 دریچِ دالعشیکی 

 

7، 5، 4بوش   
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ثغشِ   0441- 2041دب چَة هیکٌذ ثب ٍرصى  گیزثکظ اسَهبر اگز در سهبى عزد ثَدى هَسَر دذال سزهش سیز  110iٍ 112دضٍ 

 ثِ ًَع ایغیَ داًلَد ًوبییذ.

 

  7.5.5بب ایسیو بوش   504پژو پبرس و          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 602گیربکس اتومبت پژو         

 

 دًذُ ػقت ایي اسفبق سیبد هی افشذ.اگز در حیي سؼَیض دًذُ حبلز لگذ داؽشِ ثبؽذ ایغیَ گیزثکظ را داًلَد ًوبییذ. هخصَصب در 

 

504پبرس،   

7.5.5 

هَسَر ثذٍى ایوَ    XU7 

 TU5 ایوَموتور با 

ME 7.4.4 ایوَثالیشردار دبرط 

ME 7.4.4-  …..8380  ٍ110دض  

ME 7.4.4-  …..دضٍ دبرط 

ME 7.4.4-  …..7380–A-405 

ME 7.4.4-  …..51280-A-405 

 

 

7.5.5  504پبرس،   
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  سجذیل ؽذُ ثبؽذ داًلَد ًوی ؽَد.اگز ایغیَ ثذٍى کذ ؽذُ ثبؽذ یب هشفزقِ چیٌی ثبؽذ یب ثِ ایغیَ دیگزی قجال

اگز در خَدرٍیی کِ دارای ایوَ اعز داًلَد هؼوَلی ثزیشیذ کذ کلیذ درٍى ایغیَ دبک ؽذُ ٍ کیلَهشز خَدرٍ سغییز هیکٌذ ٍ  

  خَدرٍ رٍؽي ًوی ؽَد.

  ثِ ثزق هشصل ثبؽذ. لخ سبحدر دزٍعِ داًلَد اس اسصبالر هطوئي ثَدُ  ٍ ؽبرصر   

 

  

  

    

  

   

   

   

AL4 ….2280 
AL4 ….3180 
AL4 ….86804 
AL4 ….8080 
AL4 ….3980 
AL4 ….2880 
AL4 ….0480 
AL4 ….4480 
AL4 ….8280 
        ….2880-C5 عیشزٍئي 

        ….0480-C5 عیشزٍئي   
 

602دانلود گیربکس   

دسته بندی انواع 

ایسیوهبی موجود 

روی خودرو  پژو 

602 

عبصم   S2000 

 VALEO 

j34 

VALEO 

j35 

ثَػ 0.1.0   

0.1.0 

 سیوٌظ

صٌذٍقثذٍى  1سیخ   

ثذٍى صٌذٍق 1سیخ   

1631 CC 

1631 CC 

ثذٍى صٌذٍق 1ٍ  1سیخ   

V20 - ABS ثب V19 – V6 

1631CC 

 CC 1631 صندوق دار 

 V10 – V2 باABS صٌذٍق دار

ثب اسَهبر ثذٍى صٌذٍق 2سیخ  -0سیخ  -ثب اسَهبر 1 سیخ  1851 CC 

ثب اسَهبر ثذٍى صٌذٍق 2-0سیخ  

V9 – V8 – ABS ثب اسَهبر   V1  ثذٍى

TU5 112 هلی هَسَر  (P6L) 
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