
لنت ترمز کفشکی خودروهای سبک
                            

(mm)ابعاد 

عرض×ضخامت×طول قوس

1JT29940 4.20.400*25*150اورجینال- عقب پرايد با کفشک

2JT30092 4.82.200*42.5*225اورجینال- عقب پیکان  با کفشک

3JT30160 4.82.100*42.5*225اورجینال - عقب وانت پیکان باردو با کفشک

4JT30091 52.200*40*195اورجینال-  با کفشک 405عقب پژو

5JT30064 1.300اورجینال -  با کفشک 206عقب پژو

6JT30164 1.400اورجینال - عقب تیبا با کفشک

7JT29981 4.500اورجینال- عقب نیسان جديد با کفشک

8JT29980 64.400*60*271اورجینال- جلو نیسان  با کفشک

9JT71061 2.700عقب دلیکا جديد با کفشک

10JT71056 3.000عقب کاپرا با کفشک

11JT71058 2.600عقب دلیکا قديم  با کفشک

12JT301461.200عقب تیبا طرح ريو با کفشک

13JT30065 عقبL90 1.500 معمولی با کفشک

14JT30126 عقبL90 1.500 فول با کفشک

15JT30109 2عقب سمند ملی با کفشک

16JT30110 2.5 با کفشک 1600عقب مزدا

17JT30142  3متالیک  (وينگل  ) کابین گريت وال  2عقب وانت

18JT30066 عقب سمندکار با کفشک

19JT11200 50.300*42.5*197عقب دوو بدون سوراخ و پرچ و جعبه

20JT11200/6 60.450*42.5*197 میل 6عقب دوو بدون سوراخ و پرچ و جعبه

4.50.350*42.5*205جلو ژيان بدون سوراخ و پرچ و جعبه 2113144

4.80.400*42.5*225عقب پیکان با پرچ و جعبه و سوراخ 2211308

2311308/R 4.80.350*42.5*225عقب پیکان بدون پرچ و جعبه وبا سوراخ فله

2411308/B 4.80.350*42.5*225عقب پیکان با سوراخ و پرچ بدون جعبه

2511308/R 60.400*42.5*225 میل6عقب پیکان بدون پرچ وجعبه وبا سوراخ فله 6/

4.80.450*42.5*225عقب پیکان بدون پرچ و جعبه و سوراخ 2611308/4

60.450*42.5*225 میل6عقب پیکان بدون پرچ و جعبه و سوراخ 2711308/4/6

28J11308/o4.80.400*42.5*225عقب پیکان با جعبه و سوراخ  بدون پرچ

** 206عقب پژو 2910480

3011306/L 50.350*40*195استاندارد (پايه بلند ) 405عقب پژو

3111306/K 50.340*40*170 (پايه کوتاه ) 405عقب پژو

4.50.340*40*195/170 میل 4/5 با سوراخ 405عقب پژو 3211306/4/5
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60.355*40*195/170 میل 6 بدون سوراخ 405عقب پژو 3311306/6

70.360*40*195/170 میل 7 بدون سوراخ 405عقب پژو 3411306/7

4.80.450*42.5*225/275 میل4/8 بدون سوراخ 504پژو 3511617

60.600*42.5*225/275 ( میل 6) بدون سوراخ 504پژو 3611617/6

3711617/o 4.80.500*42.5*225/275 میل  4/8 با سوراخ 504پژو

3811617/6/o 60.550*42.5*225/275 میل  6 با سوراخ 504پژو

71.250*65*335 میل   استاندارد7عقب نیسان جديد  3915536

71.200*65*335 میل با سوراخ 7عقب نیسان جديد  /4015536

5*65*335 میل 5عقب نیسان جديد 4115536/5

61.200*65*335 میل 6عقب نیسان جديد 4215536/6

81.400*65*335 میل   8عقب نیسان جديد 4315536/8

81.350*65*335 میل   با سوراخ8عقب نیسان جديد 4415536/8

60.800*60*271 میل     استاندارد 6جلو نیسان جديد  4515535

70.900*60*271 میل  7جلو نیسان جديد  4615535/7

80.950*60*271 میل  8جلو نیسان جديد 4715535/8

60.800*55*310 میل  6عقب و جلو نیسان قديم  4815534

50.700*55*310 میل  5عقب و جلو نیسان  قديم  4915534/5

5.50.750*55*310 میل  5/5عقب و جلو نیسان  قديم 5015534/5/5

70.850*55*310 میل7عقب و جلو نیسان  قديم  5115534/7

80.900*55*310 میل  8عقب و جلو نیسان قديم  5215534/8

53 JT 3.50.200*35*190ترمز دستی نیسان بدون سوراخ 29863 

5.20.600*50*275عقب نیسان پاترول دو درب 5411141

60.65*50*275(ع مینی بوس کارسان) میل6عقب نیسان پاترول دو درب 5511141/6

70.700*50*275 میل7عقب نیسان پاترول دو درب 5611141/7

71.200*74*295عقب نیسان پاترول چهار درب 5711142

81.250*74*295 میل8عقب نیسان پاترول چهار درب 5811142/8

5913096/o60.850*57*270 جلو لندرور جديد با سوراخ

6013096/7/o 70.870*57*270 میل7 جلو لندرور جديد با سوراخ

60.800*57*270 جلو لندرور جديد بدون سوراخ6113096

50.750*57*270 میل 5 جلو لندرور جديد بدون سوراخ 6213096/5

70.800*57*270 میل7جلو لندرور جديد بدون سوراخ 6313096/7

80.850*57*270 میل8 جلو لندرور جديد بدون سوراخ 6413096/8

6511239/o4.80.320*37.5*225 عقب لندرور قديم با سوراخ

6611239/6/o 60.350*37.5*225 میل6 عقب لندرور قديم با سوراخ
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4.80.350*37.5*225عقب لندرور قديم بدون سوراخ6711239

40.320*37.5*225 میل 4عقب لندرور قديم بدون سوراخ 6811239/4

60.360*37.5*225 میل6عقب لندرور قديم بدون سوراخ 6911239/6

70.380*37.5*225 میل7عقب لندرور قديم بدون سوراخ  7011239/7

80.400*37.5*225 میل8عقب لندرور قديم بدون سوراخ 7111239/8

70.850*60*290عقب وانت تويوتا لندکروز     استاندارد7215434

80.900*60*290 میل8عقب وانت تويوتا لندکروز 7315434/8

71.200*74*290جلو وانت تويوتا لندکروز     استاندارد7415433

61.150*74*290 میل6جلو وانت تويوتا لندکروز 7515433/6

81.250*74*290 میل8جلو وانت تويوتا لندکروز 7615433/8

5.50.850*61*2000320تويوتا 7798102

4.80.550*56*275استاندارد    ( میل 4/8)  1600تويوتا 7898101

60.650*56*275 ( میل 6)  1600تويوتا 7998101/6

81.600*89*290جلو تويوتا کاستر  8013516

81.200*65*290عقب تويوتا کاستر 8113517

4.80.500*45*247استاندارد    ( میل 4/8 )  1600مزدا 8212060

60.600*45*247 ( میل 6 )   1600مزدا 8312060/6

70.650*45*247 ( میل 7 )   1600مزدا 8412060/7

80.700*45*247 ( میل 8)   1600مزدا 8512060/8

4.50.250*33*190استاندارد   ( میل 4/5 )  1000مزدا 8611303

50.300*33*190 ( میل 5 )  1000مزدا 8711303/5

60.350*33*190 ( میل 6 )  1000مزدا 8811303/6

60.950*63*275جلو آريا  رامبلر       استاندارد8915428

50.900*63*275( میل 5)جلو آريا  رامبلر 9015428/5

60.800*51*275عقب آريا رامبلر     استاندارد 9113072

50.750*51*275   ( میل  5)عقب آريا رامبلر   9213072/5

60.700*50*310عقب و جلو جیپ آهو     استاندارد9313082

5.50.600*50*310 میل  5/5عقب و جلو جیپ آهو  9413082/5.5

70.650*50*310 میل  7عقب و جلو جیپ آهو  9513082/7

80.700*50*310 میل  8عقب و جلو جیپ آهو  9613082/8

97 JT 5.50.600*50*250وانت ايسوزو 29933 

98 JT 50.350*40*225عقب هیلمن 29864 

99 JTO 50.3*40*225عقب هیلمن با سوراخ 29864 

100 JT 60.37*40*225 میل 6  عقب هیلمن  29864/6 
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4.20.100*25*150عقب پرايد 10111307

50.125*25*150 ( میل 5 )عقب پرايد  10211307/5

60.150*25*150 ( میل 6 )عقب پرايد  10311307/6

4.80.200*30*162عقب رنو 10411305

60.250*30*162 میل 6عقب رنو  10511305/6

106 JT 60.800*52*310عقب بیوك 29873 

107 JT 70.850*52*310 میل 7عقب بیوك  29873/7 

108 JT 4.80.450*30*190سوزوکی 29918 

109 JT 5.51.400*50*310ولگا 29917 

110 JT 5.50.800*45*225تويوتا کروال 29919 

111GL-SH30184 موتور سیکلتCDI ( پايه بلند) 

112GL-SH30180 موتور سیکلتCG ( پايه کوتاه) 

113 JT 2100.35*30*4/5موتور سیکلت اژ 29905 

114 JT30238عقب برلیانس با کفشک
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