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 تیبا  نوع خودرو:

 93163کد پروژه  :
 

 6393ماه  مهرتاريخ تهیه: 

 00 شماره بازنگري:

 

 

 صفحه                                 عنوان    

  (WTG-S-001)                                                                                                                    استارت -

 1 ايسکراشرکت  - 

                                                                                                             (WTG-S-002)اواپراتور  -

 7 شرکت سردسازخودرو- 

 8 کروزشرکت  - 

                                                                                                               (WTG-S-003) ريتبا -

 9 ريشرکت صبا بات - 

                                                                                             ABS     (WTG-S-005)بوستر ترمز  -

 61 شرکت مهندسین مشاور - 

  (WTG-S-006)                                                                                                                         بوق    -

 66 الکتريک خودرو شرقشرکت  - 

 61 شرکت رزمین روتس - 

 63 روتسشرکت  - 

 61 رزمین ماشین شرکت  - 

 wuhu Hongililai 61شرکت  - 

                                                                                            (WTG-S-007)پمپ بنزين انژکتوري  -

 61  اورندپالستیک شرکت  - 

 67 راويان نور  - 

 68 طراحي مهندسي رهاوردشرکت  - 

                                                                                        (WTG-S-008) هیدرولیک فرمانپمپ  -

 69 صنايع پیروزشرکت  - 

 تیبا  سازه هاي هیدرولیک شرکت - 
11 

 

                (WTG-S-012) جعبه فرمان هیدرولیک -

 16 شرکت قالب هاي صنعتي سايپا - 

 11 رادفرمانشرکت  - 

             پارت سازان                                                                          شرکت  - 

 شرکت محورسازان -

13 
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 تیبا  نوع خودرو:

 93163کد پروژه  :
 

 6393ماه  مهرتاريخ تهیه: 

 00 شماره بازنگري:

 

 

 

                                                                                          

                                                                                               (WTG-S-013)  راهنمادسته چراغ و  -

 11 کروزشرکت  - 

                                                                                                      (WTG-S-014)دسته دنده  -

 11 فن ور  شرکت  - 

                                                                                        (WTG-S-015) دسته سیم اصلي جلو -

 17  کروز  شرکت - 

                                                                                                   (WTG-S-016) رادياتور -

 18 شرکت ايران رادياتور - 

           (WTG-S-020) سنسور سرعت مگنتي -

 19 شرکت مجد الکتريک - 

                                                                                                                          سوئیچ کامل درب -

 31 شرکت شايان کاو - 

                                                                                                (WTG-S-021)سیبک فرمان  -

 36    مارپیچ باختر  شرکت - 

 31   زاگرس  شرکت - 

 33  آذر نهاد سامان  شرکت - 

                                                                                                                    (WTG-S-021)سیم کالچ  -

 31 خودرو سبزوار شرکت کابل - 

 
  نیرو ساز اراک  شرکت -

  کابل کنترل ايران  شرکت -

31 

31 

              (WTG-S-022)شیشه باالبر برقي  -

 
   شهاب شمس شرکت -

 ساالرگستر  شرکت -

37 

38 

                                              (WTG-S-024)فن دو دور  -

 

   اتحاد موتور شرکت -

   جنرال کب پارس  شرکت -

 

39 

11 
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 تیبا  نوع خودرو:

 93163کد پروژه  :
 

 6393ماه  مهرتاريخ تهیه: 

 00 شماره بازنگري:

 

 

 

  (WTG-S-028)کمپرسور  -

 HESJIAN(   16(سردساز خودرو  شرکت - 

 11   (Foton)سردساز خودرو  شرکت - 

 13 کروز  شرکت - 

  (WTG-S-029)جديد  قديم و کمربند ايمني جلو طرح -

 11  شرکت انديشه ايمن خودرو - 

  (WTG-S-033کمک فنر جلو ) -

 11 شرکت  ايندامین- 

  (WTG-S-034کمک فنر عقب ) -

 11 شرکت  ايندامین- 

 17 کوشاورانشرکت  - 

  (WTG-S-037) کیت الکترونیکي قفل مرکزي -

 18  شايان کاو  شرکت - 

 
  کیمیا موتور  شرکت -

   ساالر گستر شرکت -

19 

11 

             (WTG-S-038) کیلومتر شمار  -

 16   کروز  شرکت - 

  (WTG-S-041) مجموعه کنترل بخاري -

 11   سردساز شرکت - 

 
   کروز شرکت -
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  (WTG-S-042) مقاومت فن دو دور -

 11 سنجششرکت  - 

  (WTG-S-043)منبع اگزوز  -

 11   میثاق  شرکت - 
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 تیبا  نوع خودرو:

 93163کد پروژه  :
 

 6393ماه  مهرتاريخ تهیه: 

 00 شماره بازنگري:

 

 

 

             (WTG-S-044)موتور برف پاک کن  -

 11 شرکت اتحاد موتور - 

            (WTG-S-045) میل فرمان عمودي  -

 17   فرمان خودرو سپاهان  شرکت - 

            (WTG-S-010)تاير  -

 18 کويرشرکت  - 
 بارزشرکت  - 

 شرکت يزد  -

 شرکت کموهو -

19 

11 

16 

  چراغ جلو  - 

 11      شرکت سراج نور توس                                                                                                             - 

  (ششيک) میل  عادلتمیل  - 

   13           سپاهان پیچ                                                                                                                    - 

 11                زر گلپايگان                                                                                                                   - 

 - CKD                                                                                                                                       11 

   

  میل رابط موجگیر  - 

 11              شرکت امیرنیا                                                                                                                  - 
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 001/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  

  

 نام قطعه : استارت

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :   SM301-18-400 شماره فنی:       

: شرکت ...................................... 4 کد سازنده :     شرکت  ایسکرا   : 4 40534کد سازنده :  

ن
گا

ند
از

س
 

 شرکت ..........................:  2 کد سازنده :  شرکت ......................................: 5  :کد سازنده

 شرکت ..........................:  0 کد سازنده :  : شرکت ......................................6 کد سازنده :

ایسکراشرکت   

 

 

 

 

 مالحظات : 

 شکستگی کله قندی شامل گارانتی می باشد .

 . نمی باشدآسیب دیدگی ، شکستگی اتومات ، تعمیر قطعه و مخدوش شدن لیبل ردیابی استارت جزء گارانتی 

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

 محل مناسب نصب تگ داغی

 

 نام سازنده

 

 تاریخ تولید            

91  /  06 
 

 کد سازنده     
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 002/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  

  

اواپراتورنام قطعه :     

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :   KK 176 15 20 – R-S100A0090 شماره فنی:       

: شرکت ............................ 4 کد سازنده :  : شرکت سردساز خودرو 4 42801کد سازنده :    

ن
گا

ند
از

س
 

 کروزشرکت  :  2 42834: کد سازنده  شرکت ............................ :  5  :کد سازنده

 شرکت .......................... -0 کد سازنده :  : شرکت .............................6 کد سازنده :

سردساز خودروشرکت   

  

                                                  

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات

 . نشود تگ داغی مانند شکل روبرو در محلی الصاق گردد که لیبل شناسایی قطعه پوشانده

 

کنندهتهیه  تایید کننده  

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

 محل مناسب نصب تگ داغی

 تاریخ تولید        

92 04 11        

 

 روز    ماه     سال   

 عالمت سازنده  سازنده نام
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 002/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  

  

اواپراتورنام قطعه :     

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :   KK 176 15 20 – R-S100A0090 شماره فنی:       

: شرکت ............................ 4 کد سازنده :    : شرکت سردساز خودرو 4 42801کد سازنده :  

ن
گا

ند
از

س
 

 کروز شرکت  :  2 42834:کد سازنده  شرکت ............................ :  5  :کد سازنده

 شرکت .......................... -0 کد سازنده :  .............................: شرکت 6 کد سازنده :

کروزشرکت   

  

                                                  

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات

 . نشود تگ داغی مانند شکل روبرو در محلی الصاق گردد که لیبل شناسایی قطعه پوشانده

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

 محل مناسب نصب تگ داغی

 تاریخ تولید

2013 09  01 

  2340روز   ماه    سال              
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 شناسنامه شناسایی WTG-S- 003/00کد مدرک : 

قطعات گارانتی   

)سایپا(شرکت ایرانی تولید اتومبیل   

         PR-93613کد پروژه :  

  

 نام قطعه : باتری

ماه پس از تاریخ تولید  14زمان گارانتی :   SK 150 18 530 A  :شماره فنی  

: شرکت ........................................  4 کد سازنده : : شرکت صبا باتری 4 40454کد سازنده :    

ن
گا

ند
از

س
 

 : شرکت ............................... 2 کد سازنده :  شرکت .........................................: 5   :کد سازنده

 : شرکت ............................... 0 کد سازنده :  : شرکت .........................................6 کد سازنده :

صبا باتریشرکت   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات : 

 .  محلول الکترولیت موجود در اکثر سلولهای باتری باید کامل باشد

 ترکیدگی ، نشتی و تورم باتری گارانتی می باشد . 

 باتری صبا با درپوش سبز و مشکی رنگ قابل قبول می باشد .

 .  نمی باشدشکستگی ناشی از تصادف و ضربه خوردگی مورد پذیرش 

 .نپوشاند  تگ داغی مانند شکل روبرو در محلی نصب گردد که لیبل شناسایی قطعه را
 

کنندهتهیه  تایید کننده  

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

 

1 3 4 54  –  92  08  18 

نام 

 سازنده

محل مناسب نصب 

 تگ داغی

 تاریخ تولید

92  08  18 

 روز    ماه    سال     

 کد سازنده

 بارکد شناسایی قطعه 
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 005/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  

  

  ABSنام قطعه : بوستر ترمز 

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :   5800F5100 شماره فنی:       

: شرکت ...................................... 4 کد سازنده :  کت مهندسین مشاورر: ش 4 42012کد سازنده :    

ن
گا

ند
از

س
 

 شرکت ............................:  2 کد سازنده :  شرکت .......................................: 5  :کد سازنده

 : شرکت ............................... 0 کد سازنده :  ......................................: شرکت 6 کد سازنده :

مهندسین مشاورشرکت   

 

          

 

 

 

 

 

 مالحظات : 

 مستر و بوستر می بایست بصورت مجموعه بوده و پلمپهای مجموعه نیز می بایست دست نخورده باشد .

 تگ داغی نباید لیبلهای شناسایی قطعه را بپوشاند .

 . نمی باشدشکستگی مستر شامل گارانتی 

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

داغیمحل صحیح الصاق تگ   

 

 نام سازنده     

 
نشان سازه گستر   

A  93= سال 

B  94= سال 

  C  92= سال 

. 

. 

. 

 روز تولید از سال

 محل مناسب نصب تگ داغی

 کد سازنده 

 کد قطعه 
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 006/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  

  

 نام قطعه : بوق 

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :     SK 332 66 790A شماره فنی:       

 : شرکت الکتریک خودرو شرق 4 42169  کد سازنده : WUHU HONGLIALIشرکت :  5  20235  :کد سازنده

ن
گا

ند
از

س
 شرکت رزمین روتس  22925  :کد سازنده کت .............: شر 6  کد سازنده : 

 شرکت  روتس:  0 22869کد سازنده : .............: شرکت  1   کد سازنده :

ماشین رزمین : شرکت   4 20225کد سازنده :  رکت .............: ش 8   کد سازنده :  

الکتریک خودرو شرقشرکت   

 

 

 

 

 مالحظات : 

 شرایط خاص گارانتی :

 دارا بودن تمام اجزاء بوق شامل پایه نگهدارنده ، پیچ تنظیم و ترمینال بوق  -1

 عدم وجود هرگونه ضربه بر روی شیپوری بوق -2

 عدم جابجایی پایه -3

 رگالژآنعدم دستکاری پیچ بوق به پایه و یا پیچ  -4

 عدم شکستگی و چرخش ترمینال -5

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

 نام سازنده پایه یا براکت نگهدارنده بوق الک مهره

 روز       ماه      سال 

 محل مناسب نصب تگ داغی

 کد سازنده     
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 006/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  

  

 نام قطعه : بوق 

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :     SK 332 66 790 شماره فنی:       

 : شرکت الکتریک خودرو شرق 4 42169  کد سازنده : WUHU HONGLIALI شرکت:  5  20235  :کد سازنده

ن
گا

ند
از

س
 رزمین روتس شرکت :  2 22925  :کد سازنده ..................: شرکت  6 کد سازنده  

 وتس: شرکت  ر 0 22869کد سازنده :  شرکت ..................:  1   کد سازنده :

ماشین زمین : شرکت  ر 4 20225کد سازنده :  .................: شرکت  8   سازنده :کد   

رزمین روتسشرکت   

 

 

                  

 

 

 

 مالحظات : 

 شرایط خاص گارانتی :

 دارا بودن تمام اجزاء بوق شامل پایه نگهدارنده ، پیچ تنظیم و ترمینال بوق  -1

 عدم وجود هرگونه ضربه بر روی شیپوری بوق -2

 عدم جابجایی پایه -3

 عدم دستکاری پیچ بوق به پایه یا پیچ رگالژ آن  -4

 عدم شکستگی و چرخش ترمینال -5

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

 

 الک مهره

 

 پایه یا براکت نگهدارنده بوق

 

 محل مناسب نصب تگ داغی

 تاریخ تولید

93/02/11 

 روز       ماه    سال

 کد سازنده

 نام سازنده
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 006/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  

  

 نام قطعه : بوق

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :     SK 332 66 790A شماره فنی:       

 : شرکت الکتریک خودرو شرق 4 42169  کد سازنده : WUHU HONGLIALIشرکت:  5  20235  :کد سازنده

ن
گا

ند
از

س
 رزمین روتس شرکت :  2 22925  :کد سازنده .................. : شرکت 6  کد سازنده : 

 : شرکت  روتس 0 22869کد سازنده :  .................: شرکت  1   کد سازنده :

ماشین رزمین : شرکت   4 20225کد سازنده :  ................ : شرکت 8   کد سازنده :  

روتسشرکت   

 

 

 

 مالحظات : 

 شرایط خاص گارانتی :

 دارا بودن تمام اجزاء بوق شامل پایه نگهدارنده ، پیچ تنظیم و ترمینال بوق  -1

 عدم وجود هرگونه ضربه بر روی شیپوری بوق -2

 عدم جابجایی پایه -3

 پیچ رگالژ آن عدم دستکاری پیچ بوق به پایه و یا -4

 عدم شکستگی و چرخش ترمینال -5

 

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

 روز

 روز

 نام سازنده

 محل مناسب نصب تگ داغی

 

 الک مهره

پایه یا براکت 

نگهدارنده 

 بوق

 ماه میالدی تاریخ تولید: 

 جوالی

 2012سال 
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 006/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  

  

 نام قطعه : بوق 

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :     SK 332 66 790A شماره فنی:       

 : شرکت الکتریک خودرو شرق 4 42169  کد سازنده : WUHU HONGLIALIشرکت:  5  20235  :کد سازنده

ن
گا

ند
از

س
 رزمین روتس شرکت :  2 22925  :کد سازنده .................: شرکت  6  کد سازنده : 

 : شرکت روتس 0 22869کد سازنده :  ................: شرکت  1  کد سازنده :

ماشین رزمین : شرکت   4 20225کد سازنده :  ...................: شرکت 8   کد سازنده :  

ماشین رزمینشرکت   

 

 

 

 

                                                                                                                        

                                                 

 

 مالحظات :

 شرایط خاص گارانتی :

 دارا بودن تمام اجزاء بوق شامل پایه نگهدارنده ، پیچ تنظیم و ترمینال بوق  -1

 عدم وجود هرگونه ضربه بر روی شیپوری بوق -2

 عدم جابجایی پایه -3

 عدم دستکاری پیچ بوق به پایه و یا پیچ رگالژ آن  -4

 عدم شکستگی و چرخش ترمینال -5

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

 الک مهره

 

 

 سال   ماه           

 محل مناسب نصب تگ داغی

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 006/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  

  

 نام قطعه : بوق 

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :     SK 332 66 790A شماره فنی:       

 : شرکت الکتریک خودرو شرق 4 42169  کد سازنده : WUHU HONGLIALIشرکت:  5  20235  :کد سازنده

ن
گا

ند
از

س
 رزمین روتس شرکت :  2 22925  :کد سازنده .................: شرکت  6  کد سازنده : 

 : شرکت روتس 0 22869کد سازنده :  ................: شرکت  1  کد سازنده :

ماشین رزمین : شرکت   4 20225کد سازنده :  ...................: شرکت 8   کد سازنده :  

 WUHU HONGLIALIشرکت 

 

 

 

 

                                                                                                                        

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات :

 شرایط خاص گارانتی :

 دارا بودن تمام اجزاء بوق شامل پایه نگهدارنده ، پیچ تنظیم و ترمینال بوق  -1

 وجود هرگونه ضربه بر روی شیپوری بوق عدم -2

 عدم جابجایی پایه -3

 عدم دستکاری پیچ بوق به پایه و یا پیچ رگالژ آن  -4

 عدم شکستگی و چرخش ترمینال -5

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

محل مناسب نصب تگ 

 داغی

 23205کدسازنده 93/02تولیدتاریخ 

 نام سازنده       

 الک مهره

پایه یا براکت 

 نگهدارنده بوق

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 007/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

اتومبیل )سایپا(شرکت ایرانی تولید   

         PR-93613کد پروژه :  

  

پمپ بنزین انژکتورینام قطعه :   

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :   SK35 21 335 Z شماره فنی:       

.......................... : شرکت 4 کد سازنده :  اورند پالستیک  شرکت :  4 40145کد سازنده :    

ن
گا

ند
از

س
 

 راویان نور : شرکت  2 44846  کد سازنده : ........................... شرکت: 5   :کد سازنده

 طراحی مهندسی رهاورد : شرکت  0 20592کد سازنده :  : شرکت ........................... 6 کد سازنده :

اورندپالستیک  شرکت  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 مالحظات :

 .  نشده باشدصافی و متعلقات مجموعه پمپ بنزین ، تعویض و یا تعمیر 

 .فاقد تاریخ تولید می باشد 

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

 محل مناسب نصب تگ داغی

 

 عالمت سازنده 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 007/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  

  

پمپ بنزین انژکتورینام قطعه :   

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :   SK35 21 335 Z شماره فنی:       

........................ : شرکت 4 کد سازنده :  اورند پالستیک  شرکت :  4 40145کد سازنده :    

ن
گا

ند
از

س
 

 راویان نور  : شرکت 2 44846  کد سازنده : .......................... شرکت: 5  :کد سازنده

 طراحی مهندسی رهاورد : شرکت  0 20592کد سازنده :  : شرکت ...........................6 کد سازنده :

راویان نور شرکت  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات : 

 . نشده باشدصافی و متعلقات مجموعه پمپ بنزین ، تعویض و یا تعمیر 

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

 محل مناسب نصب تگ داغی

 

 روز از سال48 90سال 

 کد سازنده

 نام سازنده

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 007/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  

  

پمپ بنزین انژکتورینام قطعه :   

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :   SK35 21 335 Z شماره فنی:       

........................ : شرکت 4 کد سازنده :  اورند پالستیک  شرکت :  4 40145کد سازنده :    

ن
گا

ند
از

س
 

 راویان نور  : شرکت 2 44846  کد سازنده : .......................... شرکت: 5  :کد سازنده

 طراحی مهندسی رهاورد: شرکت  0 20592کد سازنده :  : شرکت ...........................6 کد سازنده :

طراحی مهندسی رهاورد  شرکت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات : 

 . نشده باشدصافی و متعلقات مجموعه پمپ بنزین ، تعویض و یا تعمیر 

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

 محل مناسب نصب تگ داغی

 

 تاریخ تولید

 نام سازنده

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 008/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  

  

پمپ هیدرولیک فرماننام قطعه :   

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :   KDX18-32-650D  : شماره فنی  

................................: شرکت  4 کد سازنده :  : شرکت صنایع پیروز 4 42346کد سازنده :    

ن
گا

ند
از

س
 

 تیبا هیدرولیک صنایع: شرکت  2 40214  کد سازنده : ....................................شرکت :  5  :کد سازنده

 .....................: شرکت  0 کد سازنده :  : شرکت ................................... 6 کد سازنده :

 صنایع پیروزشرکت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات : 

 . نمی باشدمجموعه پمپ هیدرولیک فرمان بصورت ناقص یا قطعات مجزا گارانتی 

 فاقد تاریخ تولید می باشد .

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

 تیبا

 محل مناسب نصب تگ داغی

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 008/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  

  

پمپ هیدرولیک فرماننام قطعه :   

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :   KDX18-32-650D  : شماره فنی  

رکت ..................................: ش 4 کد سازنده :     : شرکت صنایع پیروز 4 42346کد سازنده :  

ن
گا

ند
از

س
 

 : شرکت سازه های هیدرولیک 2 40214  کد سازنده : شرکت ....................................:  5  :کد سازنده

 ..........................: شرکت  0 کد سازنده :  : شرکت ................................... 6 کد سازنده :

 صنایع پمپ هیدورلیکشرکت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات : 

 . نمی باشدمجموعه پمپ هیدرولیک فرمان بصورت ناقص یا قطعات مجزا گارانتی 

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

 محل مناسب نصب تگ داغی

 سازنده کدنام و       

40214 

 تاریخ تولید  

 92بهمن ماه   

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 012/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  

  

جعبه فرمان هیدرولیکنام قطعه :   

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :   KK136 32 960B  :شماره فنی  

محورسازان: شرکت   4 20231کد سازنده :  قالبهای صنعتی سایپا: شرکت   4 44148کد سازنده :    

ن
گا

ند
از

س
 

 : شرکت  راد فرمان 2 44842  کد سازنده : .............................. شرکت:  5   :کد سازنده

 پارت سازان : شرکت   0 22590کد سازنده :   : شرکت ............................... 6 کد سازنده :

 قالب های صنعتی سایپاشرکت 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات : 

 مجموعه جعبه فرمان می بایست بصورت کامل و همراه با سیبک فرمان باشد . 

 . نپوشاندتگ داغی طوری الصاق گردد که لیبل شناسایی قطعه را 

 مالک تاریخ ، سال تولید می باشد .

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

 محل مناسب نصب تگ داغی

   
   

ر 
ست

 گ
زه

سا

   

  تولید سال کد قطعه هکدسازند     

A  93= سال 

B  94= سال 

C  92= سال  

 روز از سال     

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 012/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  

  

جعبه فرمان هیدرولیکنام قطعه :   

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :   KK136 32 960  :شماره فنی  

محورسازان: شرکت   4 20231کد سازنده :  قالبهای صنعتی سایپا : شرکت   4 44148کد سازنده :    

ن
گا

ند
از

س
 

 : شرکت  راد فرمان 2 44842  کد سازنده : ............................شرکت  :  5   :کد سازنده

 پارت سازان : شرکت   0 22590کد سازنده :   : شرکت ............................... 6 کد سازنده :

 راد فرمانشرکت 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات :

 مجموعه جعبه فرمان می بایست بصورت کامل و همراه با سیبک فرمان باشد .   

 . نپوشاندتگ داغی طوری الصاق گردد که لیبل شناسایی قطعه را 

 مالک تاریخ ، سال تولید می باشد .

 

 تهیه کننده تایید کننده

سایپاکیفیت   مشاور خودرو 

 محل مناسب نصب تگ داغی

A  93= سال 

B  94= سال 

C  92= سال  

 

 روز از سال  کدقطعه کدسازنده گستر سازه

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 012/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  

  

جعبه فرمان هیدرولیکنام قطعه :   

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :   KK136 32 960  :شماره فنی  

محورسازان: شرکت   4 20231کد سازنده :  قالبهای صنعتی سایپا : شرکت   4 44148کد سازنده :    

ن
گا

ند
از

س
 

 : شرکت  راد فرمان 2 44842  کد سازنده : ............................. شرکت:  5   :کد سازنده

   پارت سازان: شرکت   0 22590کد سازنده :   : شرکت ............................... 6 کد سازنده :

 پارت سازانشرکت 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 مالحظات : 

 مجموعه جعبه فرمان می بایست بصورت کامل و همراه با سیبک فرمان باشد . 

 . نپوشاندتگ داغی طوری الصاق گردد که لیبل شناسایی قطعه را 

 مالک تاریخ ، سال تولید می باشد .

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

 محل مناسب نصب تگ داغی

 

تر
س

 گ
زه

سا
 

 کد سازنده
 کدقطعه

 سال تولید

A  93= سال 

B  94= سال 

C  92= سال 

 روز از سال 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 012/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  

  

جعبه فرمان هیدرولیکنام قطعه :   

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :   KK136 32 960  :شماره فنی  

قالبهای صنعتی سایپا : شرکت   4 44148کد سازنده :    محورسازان: شرکت   4 20231کد سازنده :   

ن
گا

ند
از

س
 

    : شرکت  راد فرمان 2 44842  کد سازنده : ..............................شرکت :  5  :کد سازنده

 پارت سازان : شرکت   0 22590کد سازنده :   : شرکت ............................... 6 کد سازنده :

 محور سازانشرکت 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات : 

 مجموعه جعبه فرمان می بایست بصورت کامل و همراه با سیبک فرمان باشد . 

 . نپوشاندتگ داغی طوری الصاق گردد که لیبل شناسایی قطعه را 

 مالک تاریخ ، سال تولید می باشد .

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

 محل مناسب نصب تگ داغی

 

ده
ازن

س
م 

 نا

 سال تولید کدقطعه کدسازنده

A  93= سال 

B  94= سال 

C  92= سال 

 روز از سال      

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 013/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  

  

دسته چراغ و راهنمانام قطعه :   

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :   KK191 66 120D : شماره فنی    

: شرکت .................................... 4 کد سازنده :  کروز  : شرکت 4 42834کد سازنده :    

ن
گا

ند
از

س
 

  ......................... : شرکت 2 کد سازنده :  ....................................شرکت :  5  کد سازنده :

 .........................: شرکت  0 کد سازنده :  : شرکت .................................... 6 کد سازنده :

 کروزشرکت 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات : 

 . نمی باشدقطعه بصورت شکسته و آسیب دیده شامل گارانتی 

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

 

 محل مناسب نصب تگ داغی

 

 تاریخ تولید              

92   09   24           

          

 روز    ماه   سال           

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 014/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  

  

دسته دندهنام قطعه :   

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :   KKY01 46 100B  :شماره فنی  

: شرکت .................................... 4 کد سازنده :  : شرکت فن ور 4 44334کد سازنده :    

ن
گا

ند
از

س
 

 ....................شرکت :  2   کد سازنده : شرکت ....................................:  5  :کد سازنده

 ....................: شرکت  0 کد سازنده :  ..........: شرکت .......................... 6 کد سازنده :

 فن ورشرکت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات : 

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

 محل مناسب نصب تگ داغی

 

 تاریخ تولید      

92  08  15       

 

 روز    ماه    سال      

 

 نام سازنده

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 015/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  

  

دسته سیم اصلی جلونام قطعه :   

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :   TH140 670 30  :شماره فنی  

: شرکت .................................... 4 کد سازنده :  کروز: شرکت  4 42834کد سازنده :    

ن
گا

ند
از

س
 

 ................................. : شرکت 2   کد سازنده : شرکت ....................................:  5  :کد سازنده

 ..............................: شرکت  0 کد سازنده :  : شرکت ................................... 6 کد سازنده :

 کروزشرکت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات : 

 .   نمی باشدکنده شدگی کانکشن ها  ، گرفتن انشعاب و اتصال از درخت سیم شامل گارانتی 

 

کنندهتایید   تهیه کننده 

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

 محل مناسب نصب تگ داغی

 

 

 و تاریخ تولید کد سازنده نام سازنده

12801 

 تاریخ تولید

91     11    16 

 
 ماه           سال      روز 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 016/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  

  

رادیاتورنام قطعه :   

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :   SK10D 15 200 L  :شماره فنی  

: شرکت .................................... 4 کد سازنده :     ایران رادیاتور : شرکت 4 44845کد سازنده :  

ن
گا

ند
از

س
 

 .............................. : شرکت  2 کد سازنده :  شرکت ....................................:  5  :کد سازنده

 ....: شرکت ......................... 0 کد سازنده :  : شرکت ................................... 6 :کد سازنده 

 ایران رادیاتورشرکت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات : 

 . نمی باشددفرمگی ، آسیب دیدگی به کانالهای رادیاتور و شکستگی قطعه جزء گارانتی 

 تاریخ تولید رادیاتور لیبل شناسایی می باشد .

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

 کد سازنده

 تاریخ تولید

 بارکد چهارده رقمی 

 محل مناسب نصب تگ داغی    

 سازه گستر

 سال تولید کد قطعه کد سازنده

A  93= سال 

B  94= سال 

C  92= سال 

 روز از سال             

www.cargeek.ir
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 020/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  

  

سنسور سرعت مگنتینام قطعه :   

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :   M13NISG210 : شماره فنی    

: شرکت .................................... 4 کد سازنده :  ک: شرکت مجد الکترونی 4 40845کد سازنده :    

ن
گا

ند
از

س
 

  ..............................: شرکت  2   کد سازنده : شرکت ....................................:  5   : کد سازنده

 ........: شرکت .................... 0 کد سازنده :  : شرکت .................................... 6 کد سازنده :

 یکونمجد الکترشرکت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات : 

 پرینت ) چاپ رنگی ( شناسایی سازنده ، قطعه شامل گارانتی می باشد .در صورت پاک شدن جت 

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

 

 تاریخ تولید

92  05  20 
 
 سال       روز      ماه

92 05 20 

 محل مناسب نصب تگ داغی   
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 041/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  

  

سوئیچ کامل دربنام قطعه :   

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :   KK135 09 010  :شماره فنی  

: شرکت شایان کاو 4 42195کد سازنده :  …….………………………: شرکت  4 کد سازنده :   

ن
گا

ند
از

س
 

 ............................ت شرک:  2 کد سازنده :  شرکت ....................................:  5  :کد سازنده

 ...........................: شرکت  0 کد سازنده :  ..........: شرکت .......................... 6 کد سازنده :

 شایان کاوشرکت 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات : 

 .  نمی باشدمجموعه سوئیچ باید کامل باشد و متفاوت بودن قفلها شامل گارانتی 

 . نمی باشددر صورت گرفتن انشعاب از دسته سیم ، مجموعه شامل گارانتی 

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

 

 کد سازنده

 محل مناسب نصب تگ داغی

 تاریخ تولید

92/04/20 

www.cargeek.ir
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 021/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(شرکت   

         PR-93613کد پروژه :  

  

سیبک فرماننام قطعه :   

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :   SK152 32 960 شماره فنی:       

....................... : شرکت   4 کد سازنده :  :شرکت مارپیچ باختر             4 40062کد سازنده :    

ن
گا

ند
از

س
 

 زاگرس  : شرکت  2 20034  کد سازنده : .........................شرکت  : 5 کد سازند

 سامان: شرکت  0 22636کد سازنده :  .....………………: شرکت 6  کد سازنده :

مارپیچ باخترشرکت   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مالحظات : 

 . نمی باشدجرم گرفتگی که باعث شناسایی نشدن مشخصات قطعه شود شامل گارانتی 

 سیبک فرمان باید به صورت تکی تگ خورده و بسته بندی شود .

 . نمی باشدبریدگی گردگیر شامل گارانتی 

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

 نام سازنده

92  08 
 

 92سال           ماه                    

 تاریخ تولید

 محل مناسب نصب تگ داغی

 

www.cargeek.ir
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 021/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  

  

سیبک فرماننام قطعه :   

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :   KB092 32 280 شماره فنی:       

.......................: شرکت   4 کد سازنده :  مارپیچ باختر : شرکت  4 40062کد سازنده :    

ن
گا

ند
از

س
 

 زاگرس  : شرکت 2 20034  کد سازنده : .......................شرکت  : 5   :کد سازنده

  سامان: شرکت  0 22636کد سازنده :  شرکت .........................: 6 کد سازنده :

زاگرسشرکت   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 مالحظات : 

 . نمی باشدجرم گرفتگی که باعث شناسایی نشدن مشخصات قطعه شود شامل گارانتی 

 باید به صورت تکی تگ خورده و بسته بندی شود .سیبک فرمان 

 . نمی باشدبریدگی گردگیر شامل گارانتی 

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

محل مناسب نصب تگ 

 داغی

 عالمت سازنده

 تاریخ تولید

92  /  04 
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 021/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  

  

سیبک فرماننام قطعه :   

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :   KB092 32 280 شماره فنی:       

......................: شرکت   4 کد سازنده :  مارپیچ باختر : شرکت  4 40062کد سازنده :    

ن
گا

ند
از

س
 

 زاگرس: شرکت  2 20034  کد سازنده : .......................شرکت  : 5   :کد سازنده

  سامان: شرکت  0 22636کد سازنده :  : شرکت .........................6  کد سازنده :

سامان شرکت  

 

      

 

 

 

 

 

 

 مالحظات : 

 . نمی باشدجرم گرفتگی که باعث شناسایی نشدن مشخصات قطعه شود شامل گارانتی 

 سیبک فرمان باید به صورت تکی تگ خورده و بسته بندی شود .

 . نمی باشدبریدگی گردگیر شامل گارانتی 

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

 تاریخ تولید              

91/08               

 عالمت سازنده

محل مناسب نصب تگ 

 داغی

www.cargeek.ir
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 022/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  

  

سیم کالچنام قطعه :   

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :   SDA01 41 150 B  :شماره فنی  

: شرکت کابل خودرو سبزوار 4 42844کد سازنده :  : شرکت .......................................... 4 کد سازنده :   

ن
گا

ند
از

س
 

 : شرکت نیرو ساز اراک 2  42848  کد سازنده : ..........................................شرکت:  5  :کد سازنده

 کابل کنترل ایران : شرکت 0 44080کد سازنده :  .........................................: شرکت 6 کد سازنده :

کابل خودرو سبزوار شرکت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات : 

 .    قابل قبول نیست  شکستگی پوسته ) ناشی از تا شدن هنگام بسته بندی (  

 

 تهیه کننده تایید کننده

سایپا کیفیت  مشاور خودرو 

 تاریخ تولید

92      09 
 

 سال        ماه        

 کد سازنده

 محل مناسب نصب تگ داغی

www.cargeek.ir
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 022/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  

  

سیم کالچنام قطعه :   

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :   SDA0141150A  :شماره فنی  

: شرکت کابل خودرو سبزوار 4 42844کد سازنده :  ...: شرکت  ....................................... 4 کد سازنده :   

ن
گا

ند
از

س
 

 : شرکت نیرو ساز اراک 2 42848  کد سازنده : ......................شرکت ....................:  5  :کد سازنده

 : شرکت کابل کنترل ایران 0 44080کد سازنده :  ...........................: شرکت ............... 6 کد سازنده :

نیرو ساز اراک شرکت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات : 

 .    قابل قبول نیست  بندی (شکستگی پوسته ) ناشی از تا شدن هنگام بسته 

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

 محل مناسب نصب تگ داغی

 کد سازنده
 عالمت سازنده

 تاریخ تولید

92  -  03 

 
 

 سال       ماه  

www.cargeek.ir
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 022/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  

  

سیم کالچنام قطعه :   

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :   SDA0141150A  :شماره فنی  

: شرکت کابل خودرو سبزوار 4 42844کد سازنده :  : شرکت  ......................................... 4 کد سازنده :   

ن
گا

ند
از

س
 

 : شرکت نیرو ساز اراک 2 42848 کد سازنده : ..........................................شرکت :  5  :کد سازنده

 : شرکت کابل کنترل ایران 0 44080کد سازنده :  ...........................................: شرکت 6 کد سازنده :

کابل کنترل ایران شرکت  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات : 

 .    قابل قبول نیست  شکستگی پوسته ) ناشی از تا شدن هنگام بسته بندی (

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

 عالمت سازنده

ICC      

 تاریخ تولید

92      08 
 
 

 سال        ماه          

 کد سازنده

مناسب نصب تگ داغیمحل   

www.cargeek.ir
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 024/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  

  

شیشه باالبر برقی نام قطعه :   

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :   SK155 58 560B شماره فنی:       

.................................: شرکت  4 کد سازنده :  : شرکت شهاب شمس 4 42105کد سازنده :    

ن
گا

ند
از

س
 

                 ساالر گستر : شرکت   2 40445  کد سازنده : ..................................شرکت : 5   کد سازنده :

 ...........................: شرکت  0 کد سازنده :  ..................................: شرکت 6  کد سازنده : 

شهاب شمس شرکت  
 

 

 

 

 

 

 مالحظات : 

 . نیست دفرمگی ریل و دستکاری و تعمیر روی قطعه قابل قبول

 در صورت گیرپاژ موتور شیشه باال بر ، بریدن کابل شیشه باال بر

 مجاز می باشد .

 

 تهیه کننده تایید کننده

سایپا کیفیت  مشاور خودرو 

 تاریخ تولید  

92    07  
 

   

 سال       ماه                   

نام 

 سازنده

 محل مناسب نصب تگ داغی
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 023/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  

  

شیشه باالبر برقی نام قطعه :   

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :   SK155 59 560B شماره فنی:       

: شرکت شهاب شمس 4 42105کد سازنده :   ...: شرکت ............................ 4 کد سازنده :   

ن
گا

ند
از

س
 

 ساالر گستر  : شرکت   2 40445  کد سازنده : ................................شرکت : 5   کد سازنده :

 .......................   : شرکت  0 کد سازنده :  ................................: شرکت 6 کد سازنده : 

ساالر گستر شرکت  

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات : 

 . نیست تعمیر روی قطعه قابل قبولدفرمگی ریل و دستکاری و 

 در صورت گیرپاژ موتور شیشه باال بر ، بریدن کابل شیشه باال بر

 مجاز می باشد .

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

 محل مناسب نصب تگ داغی

 تاریخ تولید

05   /10  /92 
 

 

 سال       روز      ماه

 کد سازنده

40445 

 نام سازنده 

www.cargeek.ir
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 025/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  

  

 نام قطعه : فن دو دور

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :   SM22T 15 150 شماره فنی:       

...................................: شرکت  4 کد سازنده :  : شرکت اتحاد موتور 4 42115کد سازنده :    

ن
گا

ند
از

س
 

 جنرال  کب پارس : شرکت   2 20499  کد سازنده : ......................................شرکت : 5  :کد سازنده

 ...........................: شرکت   0 کد سازنده :  : شرکت ......................................6 کد سازنده :

اتحاد موتورشرکت   

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات : 

 .  نشده باشدسوکتها قطع 

 . نداشته باشدسیم ها ، انشعاب و اتصال 

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

محل مناسب نصب تگ 

 داغی

 تولیدتاریخ 

2013 / 12 / 16 
 
 

 

 سال میالدی          ماه             روز   

 کد سازنده

 نام التین سازنده
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 025/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  

  

 نام قطعه : فن دو دور

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :   SM22T 15 150 شماره فنی:       

: شرکت اتحاد موتور 4 42115کد سازنده :   ...................................: شرکت   4 کد سازنده :   

ن
گا

ند
از

س
 

  جنرال کب پارس : شرکت  2 20499کد سازنده : شرکت ......................................: 5  :کد سازنده

 .........................   : شرکت  0 کد سازنده :  : شرکت ......................................6 کد سازنده :

جنرال کب پارسشرکت   

 

                  

 

 

 

 

 

 

 مالحظات : 

 .  نشده باشدسوکتها قطع  

 . نداشته باشدسیم ها ، انشعاب و اتصال 

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

Top View Right View 

 تاریخ تولید

 نام التین سازنده

 کد سازنده  

 محل مناسب نصب تگ داغی
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 شناسنامه شناسایی WTG-S- 029/00کد مدرک : 

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  

  

کمپرسورنام قطعه :   

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :   SD5H11SZ6348 شماره فنی:       

: شرکت ........................ 4 کد سازنده :  : شرکت سردساز خودرو 4 42801کد سازنده :    

ن
گا

ند
از

س
 

 کروز: شرکت  2 44885  کد سازنده : شرکت ........................:  5  :کد سازنده

 .........: شرکت ................... 0 کد سازنده :  ..: شرکت ....................... 6 کد سازنده :

سردساز خودرو شرکت  

Jianshe  مدل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات : 

 . نمی باشدشکستگی و آسیب دیدگی قطعه شامل گارانتی 

 . نمی باشدقطع شدگی سیم سوکت شامل گارانتی 

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

 محل مناسب نصب تگ داغی

 عالمت سازنده

 کد سازنده         

12837            

 تاریخ تولید

11   08 

 2011ماه     سال

 نام سازنده 
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 029/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  

  

کمپرسورنام قطعه :   

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :   SD5H11SZ6348 شماره فنی:       

: شرکت ........................ 4 کد سازنده :  : شرکت سردساز خودرو 4 42801کد سازنده :    

ن
گا

ند
از

س
 

 کروز: شرکت  2 44885  کد سازنده : ........................شرکت :  5  :کد سازنده

 : شرکت ................... 0 کد سازنده :  : شرکت ....................... 6 کد سازنده :

سردساز خودرو شرکت  

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات : 

 . نمی باشدشکستگی و آسیب دیدگی قطعه شامل گارانتی 

 . نمی باشدقطع شدگی سیم سوکت شامل گارانتی 

 فاقد تاریخ تولید می باشد .

 

 تهیه کننده تایید کننده

شاور خودروم کیفیت سایپا  

 Fotonمدل   

 محل مناسب نصب تگ داغی

 نام سازنده

 عالمت سازنده 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 029/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

اتومبیل )سایپا(شرکت ایرانی تولید   

         PR-93613کد پروژه :  

  

کمپرسورنام قطعه :   

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :   SD5H11SZ6348 شماره فنی:       

: شرکت ........................ 4 کد سازنده :  : شرکت سردساز خودرو 4 42801کد سازنده :    

ن
گا

ند
از

س
 

 کروز: شرکت  2 44855  کد سازنده : شرکت ........................:  5  :کد سازنده

 : شرکت ................... 0 کد سازنده :  : شرکت ........................ 6 کد سازنده :

کروز شرکت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ات:ظمالح

 . نمی باشدشکستگی و آسیب دیدگی قطعه شامل گارانتی 

 . نمی باشدقطع شدگی سیم سوکت شامل گارانتی 

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

 محل مناسب نصب تگ داغی

NO.:1309122C0131 

 ماه 2340سال  

 شماره سریال

 روز        

 کد سازنده

 نام و عالمت سازنده 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 033/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  

  

کمربند ایمنی جلو نام قطعه :   

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :   KK153 57 630E  :شماره فنی  

: شرکت .................................... 4 کد سازنده :  : شرکت اندیشه ایمن خودرو 4 42362کد سازنده :    

ن
گا

ند
از

س
 

 ..........................شرکت :  2   کد سازنده : شرکت ....................................:  5  :کد سازنده

 ..........................شرکت :  0 کد سازنده :  : شرکت .................................... 6 کد سازنده :

 اندیشه ایمن خودرو شرکت 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 مالحظات : 

 

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

 محل مناسب نصب تگ داغی

 تاریخ تولید

34  /44  /4094 

 نام سازنده

 42362کد سازنده 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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شناسایی  شناسنامه WTG-S- 034/00کد مدرک :   

 قطعات گارانتی

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  

  

 نام قطعه : کمک فنر جلو

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :   KK137 34 700 شماره فنی :      

..............................: شرکت  0 کد سازنده :  : شرکت ایندامین 4 44446کد سازنده :    

ن
گا

ند
از

س
 

 شرکت ......................:  2   کد سازنده : شرکت ...............................:  4  :کد سازنده

ایندامینشرکت   

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 مالحظات : 

 

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

 تاریخ تولید          

91  12 24          

 روز   ماه  سال        

 عالمت سازنده

داغیمحل مناسب نصب تگ   

 شماره سریال

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 035/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  

  

 نام قطعه : کمک فنر عقب

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :   KK135 28 700A شماره فنی :        

: شرکت ایندامین 4 44446کد سازنده :   ..............................: شرکت 0 کد سازنده :   

ن
گا

ند
از

س
 

 کوشاوران : شرکت  2 40406  کد سازنده : شرکت ...............................:  4  :کد سازنده

ایندامینشرکت   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات : 

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

 محل مناسب نصب تگ داغی

 ( ISAM) نام سازنده

 تاریخ تولید

93  03  15 

 

 روز      ماه    سال

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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شناسایی  شناسنامه WTG-S- 035/00کد مدرک :   

گارانتی قطعات  

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  

  

 نام قطعه : کمک فنر عقب

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :   KK 135 28 700A  : شماره فنی  

ایندامین: شرکت  4 44446کد سازنده :   ...............................: شرکت 0 کد سازنده :   

گا
ند

از
س

ن
 

 کوشاوران : شرکت  2 40406کد سازنده :  شرکت ...............................:  4  :کد سازنده

کوشاورانشرکت   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  مالحظات : 

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

 محل مناسب نصب تگ داغی

 تاریخ تولید       

 92  02  03 

 روز   ماه   سال      

 عالمت سازنده

 نام سازنده

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 038/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  

  

کیت الکترونیک قفل مرکزینام قطعه :   

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :   DN080 67 830  :شماره فنی  

: شرکت .................................... 4 کد سازنده :  : شرکت شایان کاو 4 42195کد سازنده :    

ن
گا

ند
از

س
 

 کیمیا موتور : شرکت  2 40441  کد سازنده : شرکت ....................................:  5  :کد سازنده

 :  شرکت ساالر گستر 0 40445کد سازنده :  : شرکت .................................... 6 کد سازنده :

 شایان کاوشرکت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات : 

 وجود ریموت کنترل الزامی می باشد .

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

 محل مناسب نصب تگ داغی

 ریموت

 48/4/92تاریخ تولید  

 42195کد سازنده 

 نام سازنده :شایان کاو

 رسیور     

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 038/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  

  

مرکزیکیت الکترونیک قفل نام قطعه :   

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :   DN080 67 830  :شماره فنی  

: شرکت .................................... 4 کد سازنده :  : شرکت شایان کاو 4 42195کد سازنده :    

ن
گا

ند
از

س
 

 کیمیا موتور : شرکت  2 40441  کد سازنده : شرکت ....................................:  5  :کد سازنده

 :  شرکت ساالر گستر 0 40445کد سازنده :  : شرکت .................................... 6 کد سازنده :

 کیمیا موتورشرکت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات : 

 وجود ریموت کنترل الزامی می باشد .

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

 رسیور      

محل مناسب نصب تگ داغی                 

 ریموت

 نام سازنده
 تاریخ تولید

92 11 16 

 روز   ماه   سال

 13417کد سازنده 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 038/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  

  

کیت الکترونیک قفل مرکزینام قطعه :   

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :   DN080 67 830  :شماره فنی  

: شرکت .................................... 4 کد سازنده :  : شرکت شایان کاو 4 42195کد سازنده :    

ن
گا

ند
از

س
 

 کیمیا موتور : شرکت  2 40441  کد سازنده : ....................................شرکت :  5  :کد سازنده

 : شرکت ساالر گستر 0 40445کد سازنده :  : شرکت .................................... 6 کد سازنده :

 ساالر گسترشرکت 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات : 

 وجود ریموت کنترل الزامی می باشد .

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

 محل مناسب نصب تگ داغی

 

 ریموت

 نام سازنده
 42445 کد سازنده

 رسیور

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 039/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  

  

کیلومتر شمارنام قطعه :   

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :   ABS01 SG 103  :شماره فنی  

: شرکت .................................... 4 کد سازنده :  : شرکت کروز 4 42834کد سازنده :    

ن
گا

ند
از

س
 

 ........................: شرکت  2   کد سازنده : شرکت ....................................:  5  :کد سازنده

 ......................: شرکت  0 کد سازنده :  : شرکت ................................... 6 کد سازنده :

 کروزشرکت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات : 

 در صورت دستکاری ، تعمیر و یا بازشدن پلمپ ، قطعه از گارانتی خارج می گردد .

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

 محل مناسب نصب تگ داغی

 تاریخ تولید

2014 – 03 – 19   
 

 سال       روز        ماه       

 پلمپ قطعه 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 041/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  

  

مجموعه کنترل بخارینام قطعه :   

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :   TN11061190A  :شماره فنی  

: شرکت .................................... 4 کد سازنده :  سردساز: شرکت  4 44401کد سازنده :    

ن
گا

ند
از

س
 

 کروز : شرکت  2 40008  کد سازنده : .................................... شرکت:  5  :کد سازنده

 شرکت ........................:   0 کد سازنده :  : شرکت ................................... 6 کد سازنده :

 سردسازشرکت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات : 

  نبود هر یک از متعلقات مجموعه شامل گارانتی نمی باشد .

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

 تاریخ تولید

22  /10  /2012 

 

 سال      روز      ماه        

 محل مناسب نصب تگ داغی

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


53 

 

شناسایی شناسنامه WTG-S- 041/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  

  

مجموعه کنترل بخارینام قطعه :   

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :   TN11061190A  :شماره فنی  

: شرکت .................................... 4 کد سازنده :  سردساز: شرکت  4 44401کد سازنده :    

ن
گا

ند
از

س
 

 کروز: شرکت  2 40008  کد سازنده : .................................... شرکت:  5  :کد سازنده

 ..............: شرکت  0 کد سازنده :  : شرکت ................................... 6 کد سازنده :

 کروزشرکت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات :

 نبود هر یک از متعلقات مجموعه شامل گارانتی نمی باشد .

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

حک  عالمت سازنده

 شده بر روی قطعه

 تاریخ تولید          

2013 . 12 . 08   

 روز     ماه   سال     

 سازندهنام 

 عالمت سازنده 

 محل مناسب نصب تگ داغی

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 042/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  

  

مقاومت فن دو دورنام قطعه :   

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :   SS22T 15 021 A  :شماره فنی  

: شرکت .............................. 4 کد سازنده :  : شرکت سنجش 4 40564کد سازنده :    

ن
گا

ند
از

س
 

 : شرکت .............................. 2   کد سازنده : شرکت ...............................:  5  :کد سازنده

 : شرکت .............................. 0 کد سازنده :  : شرکت ............................... 6 کد سازنده :

 سنجششرکت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات : 

 .نمی باشد شکستگی محل اتصال کانکتور مقاومت فن دو دور قابل قبول 

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

Bottom View Side View 

 نام سازنده

 کد سازنده

 تاریخ تولید

92 / 09 / 12 
 

محل مناسب نصب تگ 

 داغی

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 043/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  

  

منبع اگزوزنام قطعه :   

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :   KK150 40 100C  :شماره فنی  

..........................: شرکت  4 کد سازنده :  : شرکت میثاق 4 20353کد سازنده :    

ن
گا

ند
از

س
 

 ........................: شرکت  2   کد سازنده : ........................شرکت  :  5   :کد سازنده

 .................: شرکت  0 کد سازنده :  : شرکت ..................................... 6 کد سازنده :

 میثاقشرکت 

 

  

 

 

 

 

 

 

 مالحظات : 

 .  نمی باشددفرمگی شدید گارانتی 

 لوله ورودی منبع اگزوز باید همراه قطعه اصلی باشد .

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

 نام و لوگوی سازنده

 تاریخ تولید

9 1    0 6  
 

 سال       ماه  

     محل مناسب نصب تگ داغی

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


56 

 

شناسایی شناسنامه WTG-S- 044/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  

  

موتور برف پاک کننام قطعه :   

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :   KKY01 67 350A  :شماره فنی  

: شرکت .................................... 4 کد سازنده :  : شرکت اتحاد موتور 4 44494کد سازنده :    

ن
گا

ند
از

س
 

 : شرکت .................................. 2   کد سازنده : شرکت ....................................:  5  :کد سازنده

 : شرکت ............................... 0 کد سازنده :  : شرکت .................................... 6 کد سازنده :

 اتحاد موتورشرکت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات :

ر ،  نداشتن دستکاری ، گرفتن انشعاب از اتصال بدنه و قطع شدگی سیم ها و کانکشن ، شکستگی پایه پیچ های نگهدارنده ، ضربه شدید بر روی پوسته موتو

 . نمی باشدکلنگی ،  چرخش زاویه کلنگی و چرخش پوسته موتور در محل خود ، شامل گارانتی 

 

 تهیه کننده تایید کننده

سایپاکیفیت   مشاور خودرو 

 12  91تاریخ تولید  کد سازنده

                        محل مناسب نصب تگ داغی              

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 045/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  

  

میل فرمان عمودینام قطعه :   

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :   SK15232960  :شماره فنی  

: شرکت ............................... 4 کد سازنده :  : شرکت فرمان  خودرو سپاهان  4 40224کد سازنده :    

ن
گا

ند
از

س
 

 .............................: شرکت  2   کد سازنده : شرکت ...............................:  5  :کد سازنده

 ............................... : شرکت  0 کد سازنده :  : شرکت ............................... 6 کد سازنده :

 فرمان خودرو سپاهانشرکت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات : 

 . نمی باشداگر فیوز آن عمل کرده باشد گارانتی 

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

تگ داغی نصبمحل مناسب   

 کد قطعه
 سال تولید کدسازنده  

A  93= سال 

B  94= سال 

C  92= سال 

 سال از روز

 کد شناسه بارکدی

مشخصه بست 

 قرمز رنگ

 سازه گستر 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 010/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  
  

تایرنام قطعه :   

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :   K90 690 36673 شماره فنی:       

.......................: شرکت 6 سازنده :  کد      : شرکت   کویر تایر 4 44688کد سازنده :  

ن
گا

ند
از

س
 

 : شرکت  بارز کرمان 2 42444  : سازنده کد ........................شرکت:  1  :سازنده کد

 : شرکت  یزد تایر 0 41994:  سازنده کد ......................  شرکت:  8  : سازنده کد

 : شرکت  کمهو 4 20044:  سازنده کد ....................... شرکت:  9  : سازنده کد

 ...................: شرکت  5 :  سازنده کد ...................... شرکت:  43  : سازنده کد

کویر تایر شرکت  

 

 

 

 

 

 

 

 

  : مالحظات

در سیستم مهندسی و   PDTBAX100TN1D161و با کد مستندات  312نمایندگی های محترم می بایست مطابق اطالعیه فنی عیب یابی و تعویض به شماره 

 کیفیت شرکت سایپا یدک تایر را عیب یابی و در صورت نیاز آن را تعویض  نمایید .

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

08  11 

 

تگ داغی نصبمحل مناسب   

 

 تاریخ تولید
08     11 

 

 هفته         2011سال    

KAVIR TIRE 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 010/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  

  

تایرنام قطعه :   

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :   K90 690 36673 شماره فنی:       

  کویر تایر  : شرکت  4 44688کد سازنده :   .......................: شرکت 6 سازنده :  کد

ن
گا

ند
از

س
 

  بارز کرمان : شرکت  2 42444  : سازنده کد ......................شرکت :  1  :سازنده کد

 یزد تایر : شرکت  0 41994:  سازنده کد .....................  شرکت:  8  : سازنده کد

 کمهو : شرکت  4 20044:  سازنده کد ....................... شرکت:  9  : سازنده کد

 ...................: شرکت  5 :  سازنده کد ..................... شرکت:  43  : سازنده کد

بارز کرمان شرکت  

 

 

 

 

 

 

 

 

  : مالحظات

در سیستم مهندسی و   PDTBAX100TN1D161و با کد مستندات  312نمایندگی های محترم می بایست مطابق اطالعیه فنی عیب یابی و تعویض به شماره 

 کیفیت شرکت سایپا یدک تایر را عیب یابی و در صورت نیاز آن را تعویض  نمایید .

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

 

تگ داغی نصبمحل مناسب   

 

 تاریخ تولید
46        11 

 
 هفته             2011سال 

 نام سازنده

BAREZ 

46  11 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 010/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  
  

تایرنام قطعه :   

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :   K90 690 36673 شماره فنی:       

کویر تایر : شرکت   4 44688کد سازنده :   ........................: شرکت 6 سازنده :  کد  

ن
گا

ند
از

س
 

 بارز کرمان : شرکت  2 42444  : سازنده کد .......................شرکت :  1  :سازنده کد

  یزد تایر : شرکت  0 41994:  سازنده کد ......................  شرکت:  8  : سازنده کد

 کمهو : شرکت  4 20044:  سازنده کد ....................... شرکت:  9 :  سازنده کد

 ...................: شرکت  5 :  سازنده کد ....................... شرکت:  43  : سازنده کد

یزد تایر شرکت  

 

 

 

 

 

 

 

 

  : مالحظات

در سیستم مهندسی و   PDTBAX100TN1D161و با کد مستندات  312نمایندگی های محترم می بایست مطابق اطالعیه فنی عیب یابی و تعویض به شماره 

 کیفیت شرکت سایپا یدک تایر را عیب یابی و در صورت نیاز آن را تعویض  نمایید .

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

 نام سازنده

YAZD TIRE 

 تاریخ تولید
08     11 

 

 هفته         2011سال    

50  11 

 محل مناسب نصب تگ داغی

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 010/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  
  

تایرنام قطعه :   

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :   K90 690 36673 شماره فنی:       

کویر تایر : شرکت   4 44688کد سازنده :   ......................: شرکت 6 سازنده :  کد  

ن
گا

ند
از

س
 

 بارز کرمان : شرکت  2 42444  : سازنده کد .....................شرکت :  1  :سازنده کد

 یزد تایر : شرکت  0 41994:  سازنده کد ..................... شرکت:  8  : سازنده کد

 کمهو : شرکت  4 20044:  سازنده کد ..................... شرکت:  9 :  سازنده کد

 ..................: شرکت  5 :  سازنده کد ................... شرکت:  43  : سازنده کد

کمهو شرکت  

 

 

 

 

 

 

 

 

  : مالحظات

در سیستم مهندسی و   PDTBAX100TN1D161و با کد مستندات  312نمایندگی های محترم می بایست مطابق اطالعیه فنی عیب یابی و تعویض به شماره 

 کیفیت شرکت سایپا یدک تایر را عیب یابی و در صورت نیاز آن را تعویض  نمایید .

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

 

 نام سازنده

KUMHO 

 تاریخ تولید
39     11   

 

      

 هفته       2011سال        

39 11 

 محل مناسب نصب تگ داغی

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 010/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  
  

چراغ جلونام قطعه :   

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :     TN03026010Aشماره فنی:  

سراج نورتوس : شرکت  4 42852کد سازنده :   ......................: شرکت 4 سازنده :  کد  

ن
گا

ند
از

س
 

  ..................: شرکت  2   : سازنده کد .....................شرکت :  5  :سازنده کد

 .................: شرکت  0 :  سازنده کد ..................... شرکت:  6  : سازنده کد

سراج نور توس شرکت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مالحظات 

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

 

 محل مناسب نصب تگ داغی

 

 تاریخ تولید

 نام سازنده

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 010/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  
  

  )میل کششی ( چپ و راست میل تعادلنام قطعه : 

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :     54741FD000  54701FD000 -شماره فنی:  

  سپاهان پیچ : شرکت  4 44402کد سازنده :   ......................: شرکت 6 سازنده :  کد

ن
گا

ند
از

س
 

 زر گلپایگان: شرکت  2 20294  : سازنده کد .....................شرکت :  1  :سازنده کد

 CKD:  0 :  سازنده کد ..................... شرکت:  8  : سازنده کد

  سپاهان پیچ شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و برای سمت چپ رنگ زرد می باشد .کششی ( سمت راست رنگ سفید می باشد میل نشانه شناسایی میل تعادل )  مالحظات :

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

 نام سازنده ) سپاهان پیچ (

 تاریخ تولید               

92  07  05               

 44402کد سازنده : 

 محل مناسب نصب تگ داغی

 

نشانه : سر میل تعادل )میل کششی( 

 سپاهان پیچ تیز می باشد.

نشانه شناسایی قطعه 

 راستسمت 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 010/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

تولید اتومبیل )سایپا(شرکت ایرانی   

         PR-93613کد پروژه :  
  

میل تعادل )میل کششی ( چپ و راستنام قطعه :   

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :     54741FD000  54701FD000 -شماره فنی:  

  سپاهان پیچ : شرکت  4 44402کد سازنده :   ......................: شرکت 6 سازنده :  کد

ن
گا

ند
از

س
 

 زر گلپایگان: شرکت  2 20294  : سازنده کد .....................شرکت :  1  :سازنده کد

 CKD:  0 :  سازنده کد ..................... شرکت:  8  : سازنده کد

زر گلپایگان  شرکت  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ششی ( سمت راست رنگ سفید می باشدوبرای سمت چپ رنگ زرد می باشد .کمیل نشانه شناسایی میل تعادل )  :مالحظات 

 

کنندهتهیه  تایید کننده  

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

 

زر نشانه : سر میل تعادل )میل کششی( 

می باشد. گلپایگان پخ  

 محل مناسب نصب تگ داغی

 

 1391/03/06 تاریخ تولید

 عالمت سازنده

عالمت سازنده بوش 

 PASCO  الستیکی

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 010/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

         PR-93613کد پروژه :  
  

میل تعادل )میل کششی ( چپ و راستنام قطعه :   

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :      54741FD000  54701FD000 -شماره فنی:  

  سپاهان پیچ : شرکت  4 44402کد سازنده :   ......................: شرکت 6 سازنده :  کد

ن
گا

ند
از

س
 

 زر گلپایگانشرکت  : شرکت  2 20294  : سازنده کد .....................شرکت :  1  :سازنده کد

 CKD:  0 :  سازنده کد ..................... شرکت:  8  : سازنده کد

CKD 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 و برای سمت چپ رنگ زرد می باشد.سفید می باشد   رنگ کششی ( سمت راستمیل نشانه شناسایی میل تعادل )  :مالحظات 

 ) میل کششی ( رنگ مشکی براق می باشد .CKD نشانه شناسایی میل تعادل 

 فاقد تاریخ تولید می باشد .

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

 

 محل مناسب نصب تگ داغی

 

 LM05عالمت سازنده

نشانه : سر میل تعادل )میل 

 کششی( تیز می باشد.

ناسایی قطعه شنشانه 

 سمت راست

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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شناسایی شناسنامه WTG-S- 010/00کد مدرک :   

قطعات گارانتی   

ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(شرکت   

         PR-93613کد پروژه :  
  

میل رابط موجگیرنام قطعه :   

ماه پس از تاریخ تولید  22زمان گارانتی :     FD000-54830شماره فنی:  

امیرنیا : شرکت  4 42888کد سازنده :   ......................: شرکت 4 سازنده :  کد  

ن
گا

ند
از

س
 

  ..................: شرکت  2   : سازنده کد .....................شرکت :  5  :سازنده کد

 .................: شرکت  0 :  سازنده کد ..................... شرکت:  6  : سازنده کد

امیرنیا شرکت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشانه قطعه سمت راست رنگ قرمز و نشانه قطعه سمت چپ رنگ زرد می باشد. :مالحظات 

 

 تهیه کننده تایید کننده

 مشاور خودرو کیفیت سایپا

 

 محل مناسب نصب تگ داغی

 

 تاریخ تولید

92  02  

 نام سازنده

 عالمت قطعه سمت راست عالمت قطعه سمت چپ

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/



