
مالحظاتکدفنیبرندکاال نامردیف

285ATSLRS232 استارت 1

285ATS41733082 لنگری پمپ اویل 2

ATS41314182زمینی پرکینز پمپ اویل 3

057ATS4132F057-399 پمپ اویل4

056ATS4132F056C-بادسان پمپ اویل5

015ATS4132F015پرکینز پمپ اویل 6

051ATS4132F051C پمپ اویل7

399ATS1694545فرمان شیر- اوربیترل 8

285,399ATS887898M1 کالچ انگشتی9

ATS2557182پمپ اویل کوچک بلبرینگ 10

ATS2557181پمپ اویل بزرگ بلبرینگ 11

285.399ATS892862M1کالچ بلبرینگ 12

239ATSCBK239 پینیون سر بلبرینگ 13

238ATSCBK238رو شفت بلبرینگ 14

15ATS ZZ 6203 بلبرینگATS6203ZZ-ATS

16ATS 6208 بلبرینگATS6208Z-ATS

17ATS 27687 بلبرینگATS27687/620-ATS

18ATS 29685 بلبرینگATS29685/20-ATS

19ATS 37425 بلبرینگATS37425/25-ATS

20ATS 395 بلبرینگ AATS394A/395A-ATS

21ATS 25590 بلبرینگATS25590/10-ATS

22ATS 67048 بلبرینگATS67048/10-ATS

23ATS 903249 بلبرینگATS903249/10-ATS

ATS180924دار لبه هیدرولیک پمپ برنجی بوش  24

ATS180925لبه بدون هیدرولیک پمپ برنجی بوش  25

285ATS31134165 سوپاپ میل بوش 26

ATS31134132پرکینز سوپاپ میل بوش 27

399ATS31134123و285شاتون بوش 28

ATS3112A005میلی38   نخورده  بریده لب1100 سری شاتون بوش 29

ATS3112A006میلی38    خورده  1100بریده لب سری شاتون بوش 30

ATS3112AE011بادسان شاتون بوش 31

38ATS31134131گژینپین شاتون بوش 32

285ATS897235M1خار هزار بوش 33

285ATS183086M1 سگدست بوش 34

041ATS3135*041-399 نخورده موتور بوش 35

042ATS3135*042-399 خورده موتور بوش 36

ATS3135*063وفوتون بادسان نخورده موتور بوش  37

ATS3135*062فوتون و بادسان خورده موتور بوش  38

393ATS31358393 نخورده 900موتورپرکینزسری بوش  39

394ATS31358394خورده 900موتورپرکینزسری بوش  40

346ATS31358346-285  نخورده موتور بوش  41

ATS31358352                      352-285 خورده موتور بوش42

ATS3135*031آذرخش نخورده موتور بوش43

ATS3135*032آذرخش خورده موتور بوش44

ATS31358394متري میلي 0/05و0.75 و0.5-394 کلفت پشت بوش45

ATS محصوالت لیست

ATS محصوالت لیست
    

  ATS-  باغبانزاده بازرگانی

 21پ- همکف- ناصری ابزار پاساژ-سرچشمه ایستگاه-آهن راه خیابان-تبریز

04132816736:فکس 04132801468-04132802392-04132802393:تلفن

WWW.ats-baghbanzadeh.com

info@ats-baghbanzadeh.com



مالحظاتکدفنیبرندکاال نامردیف

ATS31358346متري میلي 0/05و 0.75و0.5-346 کلفت پشت بوش46

ATS31358352متري میلي 0/05و 0.75و0.5-352 کلفت پشت بوش47

ATSU108موتوررومانی بوش48

106/5ATSJD6359Dموتورجاندیر بوش49

ATSEKUTB650                   طالیی رومانی رینگ پیستون بوش50

ATSEKUTB650B                             آبی رومانی رینگ پیستون بوش51

ATSEKUTB650                    سوپاپ با طالیی رومانی رینگ پیستون بوش52

ATSEKUTB650B                           سوپاپ با  آبی رومانی رینگ پیستون بوش53

ATSKIT JD                                    جاندیر رینگ پیستون بوش54

ATSULPK0003                                  285 گوش سه پمپ55

ATSULPK0002                                  399 گوش سه پمپ56

ATS3761332M91                             285جدید هیدرولیک پمپ57

ATSJD6359Dجاندیرطالیی پیستون58

ATS884850                                   285 بشقابی پلوس59

ATSA350769-0015                                  399 طالیی پیستون60

ATS103-03-110                                       رومانی پیستون61

ATS1860038M91                 چهارشاخه- هیدرولیک پمپ پیستون62

ATS68301blue                                900سری  آبی رینگ5 پیستون63

ATS68301gold                             900سری  طالیی رینگ5 پیستون64

ATSHC89207                          معمولی آبی رینگ4 پیستون65

ATSFHC89207                  کمربنداروآهندار آبی رینگ4 پیستون66

ATS68207gold                               طالیی رینگ4 پیستون67

ATSU5LP0009b                          معمولی آبی رینگ3 پیستون68

ATSFFU5LP0009                 وآهندار کمربندار آبی رینگ3 پیستون69

ATSU5LP0009g                                          طالیی رینگ3 پیستون70

ATSU5lp0006                 پرکینزقدیم متری میلی38گژینپین پیستون71

ATSU5LP0022                                             قدیم پرکینز پیستون72

ATSU5LU0020                                4.236پرکینز پیستون73

ATS3135J186                                                   بادسان پیستون74

ATS86740                          دار ممه آبی رینگ5 پیستون75

ATS770-U5LL0014               399سوپردار طالیی رینگ3 پیستون76

ATS4115P015-O/S                       سایز اور2000یورو پیستون77

ATSU5LP0057                        6290 تراکتور0057 پیستون78

ATSU5LP0058                                        0058پیستون79

ATS4115P015              متری میلی105-1100-015 پیستون80

ATS4115P011                متری میلی105-1100-011 پیستون81

ATS86721                 165 تراکتور721 آبی رینگ4پیستون82

ATS886348                      285هیدرولیک گیر ضربه پیچ83

ATS891947&825776                           پنیون کرانویل مهره پیچ84

ATS1853164&353430                             کالچ انگشتی مهره پیچ85

399ATS1853164&353430بلندکالچ انگشتی مهره پیچ86

ATS33221328&32762145                                             شاتون مهره پیچ87

ATS1860159&891827                                 کالچ گوشواره پین88

ATS13*1400V                                       پروانه تسمه89

ATS2485666T                                   285 ترموستات90

ATS محصوالت لیست

ATS محصوالت لیست
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مالحظاتکدفنیبرندکاال نامردیف

ATS2746135                                            دیفرانسیل شاخه چهار91

ATS2758346                                      کیلومتر چوبوقی92

ATS964916M1                                                       زیر سه دنده93

ATS1682690M1                                                        رو سه دنده94

ATS16822688M1                                              یک دنده95

ATS2746322M1                         دیفرانسیل کوچک دیشلی دنده96

ATS885518M1                         دیفرانسیل بزرگ دیشلی دنده97

ATSSTAR KIT                           دیفرانسیل کامل دیشلی دنده98

ATS1682691M1                                                        قلو دو دنده99

ATS183040                                                          عقب دنده100

ATS180415M1                                             415زیر4 دنده101

ATSCARRIER KIT                                       کامل کمک دنده102

ATS1800419                                        419زیر2 دنده103

ATS894796M1                         عقب چرخ کوچک توپی دنده104

ATS41115023                                        جلو سینی هرزگرد دنده105

ATS3641739                                       سوپاپ میل دنده106

ATS410132                                285لنگ میل سر دنده107

ATS31171523                                285گازوئیل پمپ دنده108

ATSLRA361                                          پایه دو دینام109

ATS1868005                               285 کالچ کامل دیسک110

ATS3701015                               399 کالچ کامل دیسک111

285ATS897493 هیدرولیک پمپ رینگ112

ATS41158044                                   165 تراکتور رینگ113

ATS4181A045                                           045 رینگ114

ATSUPRK0002                                         0002 رینگ115

214ATS41158065 پیستون برای امضادار 065 رینگ116

ATSUPRK0003                                         0003 رینگ117

ATSRING JD                                 جاندیرامضادار فلزی رینگ118

ATS41158022                        022دار امضاء آبی فلزی رینگ119

ATS41181A009                       009 امضاءدار آبی فلزی رینگ120

ATS41158041                       041 امضاءدار آبی فلزی رینگ121

ATS110-03-025-650                     رومانی امضاءدار آبی فلزی رینگ122

ATS4181A019                  200سیلندری4       399 امضاءدار آبی فلزی رینگ123

ATS41158017                   آذرخش امضاءدار آبی فلزی رینگ124

ATS4181A021                      021 امضاءدار آبی فلزی رینگ125

ATS68501                       240امضاءدار آبی فلزی رینگ126

ATS4181A026                026 امضاءداربادسان آبی فلزی رینگ127

ATS4181A026             026بادسان طالیی فلزی رینگ128

ATS115.03-030FIAT450                        امضاءدارفیات آبی فلزی رینگ129

ATS41158022                              022 طالیی فلزی رینگ130

ATS41158A009                               009طالیی فلزی رینگ131

ATS41158-041                              041 طالیی فلزی رینگ132

ATS41158-041                                 041 آبی فلزی رینگ133

ATS110-03-025                            رومانی طالیی فلزی رینگ134

ATS110-03-025                              رومانی آبی فلزی رینگ135

ATS محصوالت لیست

ATS محصوالت لیست
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مالحظاتکدفنیبرندکاال نامردیف

ATS41158005                                   هربند 005توربو رینگ136

ATS4181A019                              399 طالیی فلزی رینگ137

ATS4181A033                   هربند  6290-1006 طالیی فلزی رینگ138

ATS887898M1                              399 کالچ دیسک روکش139

ATS887896M1                             285 کالچ دیسک روکش140

ATS3611085                          هیدرولیک پمپ کوتاه سوزن141

ATS1681789M1                            هیدرولیک پمپ بلند سوزن142

ATS3611085                         آبی هیدرولیک پمپ کوتاه سوزن143

ATS1681789M1                          آبی  هیدرولیک پمپ بلند سوزن144

ATS150S6556                                6556 انژکتور سوزن145

ATS150S6554                                 6554انژکتور سوزن146

ATS150S6225                                6225 انژکتور سوزن147

ATS150S6705                                6705 انژکتور سوزن148

ATS1874120                                    285موتور سوئیچ149

ATS3143164-31431881                          285 استاندارد کامل سوپاپ150

ATS31431401-31431882                              285-010 کامل سوپاپ151

ATS31431402-31431883                              285-020 کامل سوپاپ152

ATS31431403-31431884                              285-030 کامل سوپاپ153

ATS3142A151-3142H071                                  بادسان کامل سوپاپ154

ATS10302117-118                                  رومانی کامل سوپاپ155

ATSZZ80072                                285 کامل سیلندر سر156

ATSCYL.HEAD                               رومانی کامل سیلندر سر157

ATSCYL.4.248                                4.248 موتور سیلندر158

ATSCYL.UTB                                  رومانی کامل سیلندر159

ATS1868435883                        آبی  هیدرولیک پمپ کامل سیلندر160

ATS1868435883                         طالیی هیدرولیک پمپ کامل سیلندر161

285ATS886796/886800M92 کامل سیبک162

285ATS897475M95 راست سگدست163

285ATS897476M95 چپ سگدست164

ATS887907M1                              285 کالچ دیسک سنگ165

ATS877731                                        285 آب شمع166

ATS3599307                                      285روغن شمع167

ATS32731127                                 پمپ اویل کوتاه شافت168

ATS31171276                                   پمپ اویل بلند شافت169

ATS1687642                                285 روگیربکس شفت170

ATS906472                              285 گیربکس زیر شفت171

ATS180445                                 285 عقب دنده شفت172

ATS1868530                                  285کالچ قیفی شفت173

ATSZZ90009                                    285-399 شاتون174

ATS4115C313                                          313 شاتون175

ATSZZ90013                                        0013 شاتون176

ATS2666A016                                          1100پرکینز گرمکن شمع177

ATS2666108                                         285 گرمکن شمع178

285ATS887889 GOLD طالیی کالچ صفحه179

ATS887889                                285 لنتی کالچ صفحه180

ATS محصوالت لیست

ATS محصوالت لیست
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ATS3701010M91                        285 گرافیتی پر5 کالچ صفحه181

ATS887890                         285 کرافیتی تمام کالچ صفحه182

ATSخارریز کالچ صفحه183

ATS38.17.010-B17                                   رومانی کالچ صفحه184

ATS3701011M91                                 399پر5 کالچ صفحه185

ATSClp13-6                                 399پر6 کالچ صفحه186

ATS1687386M91                     باآزبست  285 فورجی خرمنکوب صفحه187

ATS1865836M91-NA                       آزبست بدون 285معمولی خرمنکوب صفحه188

ATS1860965                                     آهنی ترمز صفحه189

ATS1860964                             طالیی برنزی ترمز صفحه190

ATS1860964                               آبی برنزی ترمز صفحه191

ATS189646                            399گازوئیل پمپ کن قطع192

ATS28480015                          1100پرکینز0015 گازوئیل پمپ کن قطع193

ATS1863389M1                        285 هیدرولیک گیر ضربه کله194

ATS1860867                              399کالچ قیفی نمد کاسه195

ATS2418F701                                   399فلزی لنگ میل نمدته کاسه196

ATS2418F704                    1100 سری لنگ میل ته نمد کاسه197

ATS2418F436                                لنگ میل سر نمد کاسه198

ATS2418F475                                  لنگ میل ته نمد کاسه199

ATS1860011                      285کالچ قیفی کوچک نمد کاسه200

ATS1860867M3                       285کالچ قیفی بزرگ نمد کاسه201

ATS1870538M92                                            کمک کاریر202

285ATS کمک کالف203

ATS1866557M1                                          کمک کشویی204

ATS1664255M92                                  285 پینیون کرانویل205

ATSEK6-14I F                           خورده  بوش آبی پیستون740 موتور کیت206

ATSEK6-14I SF                          نخورده بوش آبی پیستون 740موتور کیت207

1103ATSEK3-120موتور کیت208

ATSEK3-110                           سوپردار1103 موتور کیت209

ATSEK3-100                         سوپر بدون1103 موتور کیت210

ATSEK4-180                           سوپردار1104 موتور کیت211

ATSEK4-160                         سوپر بدون1104 موتور کیت212

ATSEK4-24I F                   285خورده بوش آبی پیستون رینگ3 موتور کیت213

ATSEK4-24GI F   285خورده بوش طالیی پیستون رینگ3 موتور کیت214

ATSEK4-24I SF    285نخورده بوش آبی پیستون رینگ3 موتور کیت215

ATSEK4-24GI SF    285نخورده بوش طالیی پیستون رینگ3 موتور کیت216

ATSEK4-20I F    285خورده بوش آبی پیستون رینگ4 موتور کیت217

ATSEK4-20GI F    285خورده بوش طالیی پیستون رینگ4 موتور کیت218

ATSEK4-20I SF    285نخورده بوش آبی پیستون رینگ4 موتور کیت219

ATSEK4-20GI SF    285نخورده بوش طالیی پیستون رینگ4 موتور کیت220

ATSEK6-100GI F  399خورده بوش طالیی پیستون رینگ3 موتور کیت221

ATSEK6-100GI SF  399نخورده بوش طالیی پیستون رینگ3 موتور کیت222

ATS3343F002                                     285 سوپاپ گاید223

ATS3313A012                                    بادسان سوپاپ گاید224

ATS887894M1                           285 کالچ دیسک گوشواره225

ATS محصوالت لیست

ATS محصوالت لیست
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ATS1661755                        285 هیدرولیک گیر ضربه فنر226

ATS886396                                 285 کالچ دیسک فنر227

ATS887910M1                         285دوشاخ-کالچ انگشتی فنر228

ATSFLTD296                                طالیی   کوتاه گازوئیل فیلتر229

ATSFLTD796                                     بلند گازوئیل فیلتر230

ATS2654403                                     285 روغن فیلتر231

ATS1909101                            399و رومانی روغن فیلتر232

ATS1680040                             285هیدرولیک بازو مچی233

ATS180979                      285 هیدرولیک گیر ضربه مهره234

ATS31415363                                     285 سوپاپ میل235

ATSZZ90081                                   (بادسان) پهن لنگر لنگ میل236

ATSZZ90082                                        285 لنگ میل237

ATS3131H024                                        399 لنگ میل238

ATSC SHAFT UTB                                      رومانی لنگ میل239

ATSZZ90150                                 سیلندری سه لنگ میل240

ATS41313201                                       285 پمپ واتر241

ATS514958                دیفرانسیل  کوچک دیشلی واشر242

ATS897726                دیفرانسیل بزرگ دیشلی واشر243

ATS36812346                                 285سرسیلندر واشر244

ATSGCH UTB                               سرسیلندررومانی واشر245

ATS3638305M1                                 399سرسیلندر واشر246

ATS3681E 033                                سرسیلندربادسان واشر247

ATSU5LT0015                                   285باال کامل واشر248

ATSU5LB0045                                 285پایین کامل واشر249

ATSU5LT0355                          1103 سری باال کامل واشر250

ATSU5LB0379                         1103 سری پایین کامل واشر251

ATSU5LT0357                           1104 باالسری کامل واشر252

ATSU5LB0384                         1104سری پایین کامل واشر253

ATS1680189M1                             285 کوتاه کرانویل واسط254

ATSTWUTBرومانی20و10استانداردو لنگ میل هاللی255

ATS103-01-090STD                 استاندارد رومانی متحرک ثابت یاتاقان256

ATS103-01-090A                           010 رومانی متحرک ثابت یاتاقان257

ATS103-01-090STD                 استاندارد رومانی ثابت یاتاقان258

ATS103-01-090A                           010 رومانی ثابت یاتاقان259

ATS103-01-090STD                 استاندارد رومانی متحرک یاتاقان260

ATS103-01-090A                           010 رومانی متحرک یاتاقان261

ATS103-01-090B                31متحرک 50/5ثابت  020رومانی متحرک ثابت یاتاقان262

ATS103-01-090C                 32متحرک 50/5ثابت 030رومانی متحرک ثابت یاتاقان263

ATSU5MK0265STD                   طالیی استاندارد285 متحرک ثابت یاتاقان264

ATSU5MK0265STD                 وامضادار آبی  استاندارد285 متحرک ثابت یاتاقان265

ATSU5MK0265A                  طالیی 010-285 متحرک ثابت یاتاقان266

ATSU5MK0265A                وامضادار آبی  010-285 متحرک ثابت یاتاقان267

ATSU5MK0265B                  طالیی 020-285 متحرک ثابت یاتاقان268

ATSU5MK0265B                 وامضادار آبی 020-285 متحرک ثابت یاتاقان269

ATSU5MK0265C                   طالیی030-285 متحرک ثابت یاتاقان270

ATS محصوالت لیست

ATS محصوالت لیست
    

  ATS-  باغبانزاده بازرگانی
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مالحظاتکدفنیبرندکاال نامردیف

ATSU5MK0265D                   طالیی040-285 متحرک ثابت یاتاقان271

ATSU5MK0265E                   050طالیی-285 متحرک ثابت یاتاقان272

ATSU5MK0265F                   طالیی060-285 متحرک ثابت یاتاقان273

ATS81558استاندارد 285 ثابت یاتاقان274

ATS85042STD                 285استاندارد متحرک فقط یاتاقان275

ATS85042A                    010-285 متحرک فقط یاتاقان276

ATS85042B                    020-285 متحرک فقط یاتاقان277

ATS85042C                    030-285 متحرک فقط یاتاقان278

ATS85042D                    040-285 متحرک فقط یاتاقان279

ATSU5MB0018                         استاندارد- 1104 سری ثابت یاتاقان280

ATSU5ME0013                      استاندارد- 1104 سری متحرک یاتاقان281

ATSU5MB0019                         استاندارد- 1103 سری ثابت یاتاقان282

ATSU5ME0027                       استاندارد-1103سری متحرک یاتاقان283

ATS68079-89064STD                          استاندارد399 متحرک ثابت یاتاقان284

ATS68079-89064A                             010-399 متحرک ثابت یاتاقان285

ATS68079-89064B                             020-399 متحرک ثابت یاتاقان286

ATS68079-89064C                            030-399 متحرک ثابت یاتاقان287

ATS68079STD                          استاندارد 399چپ خار ثابت یاتاقان288

ATS68079A                                  010-399 چپ خار ثابت یاتاقان289

ATS68079B                               020-399 چپ خار ثابت یاتاقان290

ATS68079C                               030-399 چپ خار ثابت یاتاقان291

ATS89064STD                             استاندارد 399 متحرک فقط یاتاقان292

ATS89064A                       010-399 متحرک فقط یاتاقان293

20ATS89064B-399متحرک فقط یاتاقان294

030ATS89064C-399 متحرک فقط یاتاقان295

مالحظاتکدفنیبرندکاال نامردیف

AZIM PISTONP0009                                رینگ سه پیستون1

AZIM PISTON207                                   رینگ4 پیستون2

AZIM PISTON878                                    رینگ5 پیستون3

AZIM PISTON740               قدیم پرکینز دار ممه رینگ5 پیستون4

AZIM PISTON721                     165 تراکتور رینگ4 پیستون5

AZIM PISTON332           سیلندر سه240 تراکتور رینگ5 پیستون6

AZIM PISTON0019    زمینی موتور دار ممه سوپردار رینگ3 پیستون7

AZIM PISTON0035               399و بوس ومینی آذرخش پیستون8

AZIM PISTON0021                           وفوتون بادسان پیستون9

AZIM PISTON98mm                           سیلندر سه فیات پیستون10

AZIM PISTON0015                              399رینگ3 پیستون11

AZIM PISTON0022  ممه بدون زمینی سوپردارپرکینز رینگ3 پیستون12

AZIM PISTONLP0014                        بوس مینی رینگ3 پیستون13

AZIM PISTONLL0014                     399سوپردار رینگ3 پیستون14

AZIM PISTON512                          تخت سر رینگ5 پیستون15

106.5mmAZIM PISTON79868جاندیر پیستون16

SP محصوالت لیست

AZIM PISTON محصوالت لیست

ATS محصوالت لیست

    

  ATS-  باغبانزاده بازرگانی

 21پ- همکف- ناصری ابزار پاساژ-سرچشمه ایستگاه-آهن راه خیابان-تبریز

04132816736:فکس 04132801468-04132802392-04132802393:تلفن

WWW.ats-baghbanzadeh.com

info@ats-baghbanzadeh.com



مالحظاتکدفنیبرندکاال نامردیف

SP1877719M92-SP 285 آمپرآب1

SP1877717M92-SP 285 آمپرسوخت2

SP1674637M91-SP 285آمپردورموتور3

057SP4132F057-SP-399 پمپ اویل4

SP1870934M1-SP                                    399و285بازو بوش5

285SP184592M1-SP کالچ پدال بوش6

285.399SP31134123-SPشاتون بوش7

285SP31134165-SP سوپاپ میل بوش8

285SP31358346-SPنخورده 346موتور بوش9

SP31358393 O/S0.75-SPمتری میلی 0.75اورسایز نخورده393موتور بوش10

SPULPK0002-ZN-SP 399 گوش سه پمپ11

SPULPK0003-SP 285 گوش سه پمپ12

SPFB 13.00 X 1250-SP پروانه تسمه13

SPFB 13.00 X 1325-SP پروانه تسمه14

285SP1868005M91-SPکامل دیسک15

SP3701010M91-SPخارریز 475پر5 کالچ صفحه16

285SP887889M94-SP معمولی کالچ صفحه17

285SP1860964-SP برنزی ترمز صفحه18

285SP1860965-SP ترمزآهنی صفحه19

285SP2418F436-SP لنگ نمدسرمیل کاسه20

285SP2418F475-SP لنگ میل نمدته کاسه21

285SP1874120-SPموتور سوئیچ22

285SP2666108-SPگرمکن شمع23

SPFLTD296 گازوئیل فیلترکوتاه24

285SP2654404 روغن فیلتر25

285SP886396M1-ATS کالچ فنردیسک26

399SP68079 & 89064-SPاستاندارد متحرک و ثابت یاتاقان27

399SP68079A & 89064A-SPتعمیراول متحرک و ثابت یاتاقان28

399SP68079B & 89064B-SP تعمیردوم متحرک و ثابت یاتاقان29

399SP68079C & 89064C-SPتعمیرسوم متحرک و ثابت یاتاقان30

399SP68079D & 89064D-SP تعمیرچهارم متحرک و ثابت یاتاقان31

مالحظاتکدفنیبرندکاال نامردیف

APAP3135*041 ترکیه 041 موتور بوش1

APAP3135*042 ترکیه 042 موتور بوش2

APAP3135*063 ترکیه 063 موتور بوش3

APAP3135*062 ترکیه 062 موتور بوش4

APAP31358393 ترکیه 393 موتور بوش5

APAP31358394 ترکیه 394 موتور بوش6

APAP31358346 ترکیه 346 موتور بوش7

APAP31358352 ترکیه 352 موتور بوش8

APAP3135*031 ترکیه 031 موتور بوش9

APAP3135*032 ترکیه 032 موتور بوش10

NOVAAP95mm ترکیه   موتورفیات بوش11

AP محصوالت لیست

ATEK سیبک محصوالت لیست

SP محصوالت لیست

    

  ATS-  باغبانزاده بازرگانی
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مالحظاتکدفنیبرندکاال نامردیف

399ATEK5045 تک گرد سیبک1

ATEKDL-21Aرومانی بلند سیبک2

ATEK1711Aدانا جفت رزوه دوسر سیبک3

ATEK1719جفت بلند 399 سیبک4

ATEKTR-2359تک399 زانویی سیبک5

ATEKTR-21Aرومانی کوتاه سیبک6

ATEKTR-5657سیلندری4 جفت بلند سیبک7

285ATEK5PCS کامل سیبک8

مالحظاتکدفنیبرندکاال نامردیف

ARB27687                      285و399عقب چرخ بزرگ بلبرینگ1

399ARB29685عقب چرخ کوچک بلبرینگ2

ARB25590                                399و285 جلو چرخ بزرگ بلبرینگ3

ARB67048  دیفرانسیل تک399و285جلو چرخ کوچک بلبرینگ4

ARB807046                               399پنیون ته بلبرینگ5

ARB903249                              285 پنیون ته بلبرینگ6

ARB395A                       285عقب چرخ کوچک بلبرینگ7

ARBUTB                                رومانی کالچ بلبرینگ8

ARBCBK238                                    399و285رو شفت بلبرینگ9

ARB6305                       جلوفیات چرخ کوچک بلبرینگ10

ARB6203                           399و285فالیویل بلبرینگ11

ARB6210Z                       399و285کالچ قیفی بلبرینگ12

ARB6307                       جلوفیات چرخ بزرگ بلبرینگ13

285ARB31/W2/.1/2کالچ بلبرینگ14

285ARB6204-2RS واترپمپ بلبرینگ15

ARB6208-Zرومانی واترپمپ بلبرینگ16

285ARBCBK239سرپنیون بلبرینگ17

399ARB44494سرپنیون بلبرینگ18

399ARB16*21*16-285رو شفت حصیری بلبرینگ19

ARBB-108دار چنگ 285هیدرولیک پمپ لنگ میل بلبرینگ20

ARBB-108 SPLساچمه تمام 285هیدرولیک پمپ لنگ میل بلبرینگ21

ARBB-1212بلندخرمنکوب-کرانویل شفت بلبرینگ22

399ARBB-228-285زیر شفت ته بلبرینگ23

399ARBBH-2012کالچ قیفی کوچک بلبرینگ24

399ARBNJ-245-285کالچ قیفی بزرگ بلبرینگ25

ARB37425/625گاوی کله- کرانویل هوزینگ بلبرینگ26

ARB27W1 1/2کفگردسگدست بلبرینگ27

ARB551Z13Mفیات کالچ بلبرینگ28

285ARB6210NRو399 گیربکس خاردارداخل بلبرینگ29

ARB2557182 پمپ اویل کوچک بلبرینگ30

ARB2557181پمپ اویل بزرگ بلبرینگ31

MRS9ARBMRS-9 بلبرینگ32

ATEK سیبک محصوالت لیست

ARB محصوالت لیست

ISP محصوالت لیست
    

  ATS-  باغبانزاده بازرگانی
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مالحظاتکدفنیبرندکاال نامردیف

399ISP1662224M2 رو شفت1

399ISP1677827M3زیر شفت2

ISP1686028M91رو شفت کشویی پشت دوقلو399 دنده336

ISP1686468M91رو شفت کشویی پشت 399 دنده44 4

399ISP1688127M1 عقب دنده5

ISP1687429M91رو شفت کشویی پشت399 دنده640

285ISP1687642M1رو شفت7

285ISP906472M2زیر شفت8

285ISP1682688M1 یک دنده9

285ISP1868531M91 کالچ قیفی شفت10

ISP964925M3 285( دنده 24)حرکت شفت11

285ISP894769M1 کوچک توپی دنده12

285ISP897005M1 بزرگ عقب چرخ توپی دنده13

399ISP1692736M1 بزرگ عقب چرخ توپی دنده14

399ISP3900698M91 پنیون کرانویل15

399ISP41115023-285 هرزگرد دنده16

285ISP1867424M2 کمک کالف17

ISP1686467M1کج مورب-399 دنده 42 یک دنده18

285ISP885518M1 بزرگ دیشلی دنده19

285ISP897725M1 کوچک دیشلی دنده20

285ISP894302M2 دیفرانسیل شاخه چهار21

285ISP894772M1 عقب چرخ توپی کالف22

399ISP3599579M1 کالچ قیفی شفت23

285ISP31171353 سوپاپ میل دنده24

285ISP1682690M1رو سه دنده25

285ISP1680189/1871925 کرانویل واسط26

240ISP1682449/1687643رو شفت27

415ISP180415M1زیر4 دنده28

419ISP180419M1زیر2 دنده29

285ISP180445M1عقب دنده شفت30

285ISP183040M1عقب دنده31

285ISP1868532M1خرمنکوب بزرگ تخت دنده32

285ISP743115پمپ اویل کوتاه شافت33

285ISP743137M1پمپ اویل بلند شافت34

ISP886410M1قدیم285بلوک مینی شاتون35

285ISP1864869توپی دنده شفت36

ISP906469M1زیر285توخالی شفت دنده37

285ISP964916M1زیر سه دنده38

285ISP31164582 پمپ اویل سروزنه دنده39

399ISP1617923M3Mزیر شفت دنده 33 دنده40

285ISP1664255M92پنیون کرانویل41

285ISP532907M1گلودارخرمنکوب دنده42

285ISP1866557M1 کمک کشویی43

399ISP1692502 حرکت شفت44

285ISP1682691M1دوقلو  دنده45

ISP محصوالت لیست

ISP محصوالت لیست
    

  ATS-  باغبانزاده بازرگانی
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مالحظاتکدفنیبرندکاال نامردیف

285ISPSTAR KITکامل دیشلی دنده46

285ISP884850M2بشقابی پلوس47

399ISP1692737M1 کوچک عقب چرخ توپی دنده48

مالحظاتکدفنیبرندکاال نامردیف

ATS 240 پمپ اویل1

ATS68501                                           501 رینگ2

ATS68332B                                  آبی رینگ5 پیستون3

ATS68332G                                 طالیی رینگ5 پیستون4

240ATS89214 رینگ4سوپردار پیستون5

ATS31358323                                   نخورده موتور بوش6

ATS                                   ATS31358345خورده موتور بوش7

ATS3134151                                    240 شاتون بوش8

ATS3143681/3101                                 استاندارد کامل سوپاپ9

ATSA5BD2722                                      کامل سیلندر سر10

ATS37161481                                        240رو سینی11

ATSA5FH0245                                       240زیر سینی12

240ATS2641712 گوش سه پمپ13

240ATS رو شفت14

ATS1687643                                          240 شاتون15

ATS33261723                                           سوپاپ گاید16

240ATS لنگ نمدسرمیل کاسه17

240ATS پنیون کرانویل18

ATS31163491                               240 لنگ میل سر دنده19

ATS36812127                                      سیلندر سر واشر20

ATSZZ90078                                    240 لنگ میل21

ATSAD3-152                         240 سیلندر سه کامل موتور22

240ATS31415264 سوپاپ میل23

240ATS وراست چپ هوزینگ24

ATS31137211/21,2                            10 استانداردو یاتاقان بغل25

ATSU5MK0100-STD                                      استاندارد یاتاقان26

ATSU5MK0100-A                                      10 کامل یاتاقان27

ATSU5MK0100-B                                      20 کامل یاتاقان28

ATSU5MK0100-C                                        30کامل یاتاقان29

ATSU5MK0100-D                                       40کامل یاتاقان30

ATSSTDاستاندارد 240 متحرک فقط یاتاقان31

010ATSA -240 متحرک فقط یاتاقان32

020ATSB -240 متحرک فقط یاتاقان33

030ATSC-240 متحرک فقط یاتاقان34

040ATSD -240 متحرک فقط یاتاقان35

050ATSF -240 متحرک فقط یاتاقان36

ISP محصوالت لیست

ATS 240تراکتور محصوالت لیست

    

  ATS-  باغبانزاده بازرگانی
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مالحظاتکدفنیبرندکاال نامردیف

UST3761332K91جدید 285 هیدرولیک پمپ1

UST1870995M92قدیم 285 هیدرولیک پمپ2

399UST3701159M91 هیدرولیک پمپ3

UST3611085M91معمولی هیدرولیک پمپ کوتاه سوزن4

UST3611085M91 هیدرولیک پمپ شیاردار کوتاه سوزن5

UST1681789M91ساده هیدرولیک پمپ بلند سوزن6

UST1681789M91هیدرولیک بلندشیاردارپمپ سوزن7

285UST884747M92 هیدرولیک جدیدپمپ فشارشکن8

285UST1680061M91 هیدرولیک پمپ قدیم فشارشکن9

285USTجدید تنظیم قابل فشارشکن10

399UST3401834M91 هیدرولیک پمپ فشارشکن11

285UST1871781M92 هیدرولیک پمپ لنگ میل12

399UST3613194M1 هیدرولیک پمپ لنگ میل13

399UST1868435M91-285 هیدرولیک پمپ سیلندر14

399UST1860038M1-285 هیدرولیک پمپ(چهارشاخه)پیستون15

399UST1665499M91-285 کوچک ساده هیدرولیک پمپ پوسته16

UST1696260M1جدید285 داربزرگ لبه هیدرولیک پمپ پوسته17

USTجدید399 داربزرگ لبه هیدرولیک پمپ پوسته18

UST180924-925دار لبه و ساده هیدرولیک پمپ برنجی بوش ست19

285UST1664491M1-399هیدرولیک پمپ لنگ میل بوش20

399UST897493M1-285 هیدرولیک پمپ رینگ21

399UST180933M1-285 هیدرولیک پمپ النگویی22

399UST3700504M91گلودار هیدرولیک فیلترپمپ23

399UST898643M1 هیدرولیک پمپ پایه24

UST1661918M91قلو تک 285 هیدرولیک ریچاق25

UST1660324M91دوقلو 285 هیدرولیک ریچاق26

285UST1869093M93 پرگاری هیدرولیک اهرم27

285UST1869119M1 هیدرولیک کوتاه تغذیه لوله28

285UST898229M1 هیدرولیک بلند تغذیه لوله29

285UST کامل فرمان جعبه30

285UST1860660M1 یک دنده گیربکس ماهک31

399UST1674654M3دوسوراخ  گیربکس ماهک32

285UST1873532M2 سه دنده ماهک33

399UST1693825M1 سوراخ تک کیربکس ماهک34

399UST180443M1-285 گیربکس کمک ماهک35

UST1693831M3 399 گیربکس (داسی)کمانی ماهک36

285USTZZ90007 کامل اسبک37

399USTZZ90057 کامل اسبک38

285UST41733082 باالنسرکامل39

UST(رینگ پیستون سیلندر)399-285هیدرولیک پمپ کامل کیت40

399UST3808324M93 هیدرولیک پمپ باپایه فشارشکن41

285UST1868471M91 قدیم  هیدرولیک پمپ نردبانی42

399UST3610175M91-285جدید  هیدرولیک پمپ سرکج  نردبانی43

285UST هیدرلیک فیلترپمپ44

399UST3700504M91 ساده هیدرولیک (سیمی)فیلتر45

UST هیدرولیک پمپ داخلی قطعات محصوالت لیست

    

  ATS-  باغبانزاده بازرگانی

 21پ- همکف- ناصری ابزار پاساژ-سرچشمه ایستگاه-آهن راه خیابان-تبریز

04132816736:فکس 04132801468-04132802392-04132802393:تلفن

WWW.ats-baghbanzadeh.com

info@ats-baghbanzadeh.com



مالحظاتکدفنیبرندکاال نامردیف

285UST898937M1 هیدرولیک پمپ پایه46

399UST898304M91-285 هیدرولیک ریچاق میله47

399UST898124M1-285 هیدرولیک تفنگی48

285UST1870594M91 خرمنکوب ماهک49

285UST1662566M1 فرمان فیلترپمپ50

475UST-800-399-285زیرصندلی دسته شیرتک51

399UST1690884قلو دو هیدرولیک ریچاق52

399UST1690886 قلو تک ریچاق53

مالحظاتکدفنیبرندکاال نامردیف

Schmied89207 -  516 K03400                  207 رینگ 4 پیستون1

P0009              SchmiedU5LP0009  -  516 K03500 رینگ 3 پیستون2

Schmied82878 - 516 K01810                   878 رینگ5 پیستون3

Schmied86740 - 516 K01600       دارپرکینزقدیم ممه 740 پیستون4

SchmiedU5LP0057 - 516 K03100                          0057 پیستون5

SchmiedUTB650 - 708 K00100                        رومانی پیستون6

Schmied4115P011 - 516 K04200   1100 سری-متری میلی105 پیستون7

Schmied4115P012 - 516 K04201  1100 سری-متری میلی105/5پیستون8

Schmied4115P013 - 516 K04202   1100 سری-متری میلی106 پیستون9

Schmied4115P015 - 516 K04100   1100 سری-متری میلی105 پیستون10

Schmied4115P016 - 516 0K4101  1100 سری-متری میلی105/5 پیستون11

Schmied4115P017 - 516 K04102   1100 سری-متری میلی106 پیستون12

Schmied81512 - 516 K00500                    512 سرتخت پیستون13

Schmied68332 - 516 K00600            240تراکتور رینگ5 پیستون14

Schmied31358345 - 516 Z00300         240تراکتور موتورخورده بوش15

Schmied31358323 - 516 Z00301        240تراکتور موتورنخورده بوش16

Schmied31358393 - 516 Z04500        393پرکینز نخورده موتور بوش17

Schmied31358394 - 516 Z04502         394پرکینز خورده موتور بوش18

Schmied31358352 - 516 Z0610  352- 285تراکتور موتورخورده بوش19

Schmied31358346 - 516 Z00600  346-285تراکتور موتورنخورده بوش20

Schmied3135X063 - 516 Z00800 063بادسان و فوتون موتورنخورده بوش21

Schmied3135X062 - 5Q6Z00501  062بادسان و فوتون موتورخورده بوش21

SchmiedUTB650 -708 Z00100                        موتوررومانی بوش23

مالحظاتکدفنیبرندکاال نامردیف

ATLAS183086                                         285 سگدست بوش1

ATLAS897712                                       285 اکسل بوش2

ATLAS897235                                           285 هزارخارنخورده بوش3

ATLAS897235                                          285 هزارخارخورده بوش4

ATLAS190560                                     285رو مچی بوش5

ATLAS184592                                      285 کالچ پدال بوش6

ATLAS31134123                                 399و285شاتون بوش7

ATLAS3112 E005                             وفوتون بادسان شاتون بوش8

Schmied PISTON محصوالت لیست

ATLAS جلوبندی های بوش لیست

UST هیدرولیک پمپ داخلی قطعات محصوالت لیست
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ATLAS882327                                     399 سگدست بوش9

ATLAS4555699                                        فیات شاتون بوش10

ATLAS1675908                                          399 اکسل بوش11

ATLAS11803109                                       رومانی شاتون بوش12

ATLAS1870934                                    399و285بازو بوش13

ATLAS31134165                                    285 سوپاپ میل بوش14

ATLASSTD                                285استاندارد یاتاقان بغل15

ATLAS10 010285 یاتاقان بغل16

ATLAS182-183 وبزرگ کوچک رومانی بازو بوش17

ATLAS194 رومانی سوپاپ میل بوش18

ATLAS195روانی سوپاپ میل بوش19

ATLAS196رومانی سوپاپ میل بوش20

ATLASSTD                              استانداردرومانی یاتاقان بغل21

ATLASSTD استاندارد فیات ثابت یاتاقان22

ATLAS10 010 فیات ثابت یاتاقان23

ATLAS20 020 فیات ثابت یاتاقان24

ATLASSTD استاندارد فیات متحرک یاتاقان25

ATLAS10 010 فیات متحرک یاتاقان26

ATLAS20 020 فیات متحرک یاتاقان27

ATLASSTD استاندارد فیات یاتاقان بغل28

ATLAS010-020 20-010 فیات یاتاقان بغل29

مالحظاتکدفنیبرندکاال نامردیف

ATLASUTB01 رومانی لنگ میل1

ATLASMF06A  وفوتون بادسان لنگ میل2

ATLASJD04جاندیر لنگ میل3

ATLASOM02بنز مرسدس لنگ میل4

ATLASMF01-01A-01PL-02A سیلندری سه لنگ میل انواع5

ATLASMF02PL لنگرپهن سیلندری سه لنگ میل6

ATLASC/Sفیات لنگ میل7

مالحظاتکدفنیبرندکاال نامردیف

ATLAS590 کند شیب آرمیچر1

ATLAS382 تند شیب آرمیچر2

ATLAS034 تند شیب استارت دنده3

ATLAS285 کند شیب استارت دنده4

ATLAS109 گرد پیچ 2اتوماتیک5

ATLAS159  شکل Tپیچ 2اتوماتیک6

ATLAS110  پیچ 4اتوماتیک7

ATLAS    285کامل استارت8

ATLAS462  دوسیم بالشتک9

ATLAS428  سیم تک بالشتک10

ATLAS1021  تکه4 استارت بوش11

ATLAS1011  استارت زغال12

ATLAS1051  استارت زغال جا13

ATLAS فالیویل محصوالت لیست

ATLAS جلوبندی های بوش لیست

ATLAS استارت محصوالت لیست

ATLAS لنگ میل محصوالت لیست
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مالحظاتکدفنیبرندکاال نامردیف

285ATLAS41117084   بادنده کامل فالیویل1

399ATLAS4111D123   بادنده کامل فالیویل2

دنده285ATLAS115 فالیویل دنده3

دنده399ATLAS118 فالیویل دنده4

مالحظاتکدفنیبرندکاال نامردیف

HPهیدروپک 285 فرمان پمپ1

HPهیدروپک 399 فرمان پمپ2

MS HP بلغار399 اوربیترول3

MS HP جاندیربلغار اوربیترول4

HPهیدروپک تک 399 دیفرانسیل جک5

HPهیدروپک  جک 4لیتر40 شیرکنترل6

HPهیدروپک  جک 4لیتر80 شیرکنترل7

HPهیدروپک  جک3لیتر40 شیرکنترل8

HPهیدروپک زیرصندلی دسته2 شیرکنترل کامل ست9

HP, DVHP وی دی سهند لیفتراک والو کنترل10

HPHPبلغار پیستون6 مایلری پمپ11

HPHP بلغار پیستون9 مایلری پمپ12

مالحظاتکدفنیبرندکاال نامردیف

ISPISPZZ90009 399-285 شاتون1

ISPZZ90149بادسان شاتون2

ISP4TB 650رومانی شاتون3

ISPFIAT 32MMفیات شاتون4

240ISP2290010 شاتون5

مالحظاتکدفنیبرندکاال نامردیف

پرکینزقدیم پولی تک دوپایه دینام1

285پرکینزجدید پولی تک پایه سه دینام2

399پرکینزجدید پولی دو پایه سه دینام3

مالحظاتکدفنیبرندکاال نامردیف

رومانی کالچ بلند شفت1

رومانی ترمز شفت2

رومانی 115 دنده3

رومانی 114 دنده4

رومانی 119 دنده5

پرکینز فلزی نمد کاسه6

cp زمینی پمپ اویل7

مایلری پمپ لنگ میل8

285 دیشلی دنده واشر9

SUN 240 سیلندری3 لنگ میل10

ATLAS فالیویل محصوالت لیست

دینام محصوالت لیست

متفرقه محصولت لیست

HP وهیدرولیک پمپ محصوالت لیست

ISPشاتون محصوالت لیست
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285کارتر واشر11

399واشرکارتر12

رومانی راست سگدست13

رومانی چپ سگدست14

285 راست سگدست15

285 چپ سگدست16

متری میلی6دار حلقه پین17

متری میلی 8دار حلقه پین18

متری میلی 10دار حلقه پین19

ایتالیا اصل 399زیر سنکرون20

ایتالیا اصل 399رو سنکرون21

آبی 399-285 صندلی22

399 کوپلینگ23

FRIENDS سوپاپ گاید24

SUN  فیات لنگ میل25

سرسیلندر بدون 240 واشرکامل26

تبریز 399 فورج لنگ میل27

تبریز 285 فورج لنگ میل28

رومانی راست شاسی29

رومانی چپ شاسی30

285فرمان مارپیچ31

285 هندی استارت31

285 تایپیت استکان32

285 پنیون کرانویل هوزینگ33

کیلوگرم11/1   285جلو چرخ رینگ34

هندی 285 واترپمپ35

345-285 هرزگرد دنده بوش36

AGCO 399 کامل دیسک37

AGCO 399پر 5 کالچ صفحه38

AGCO 285 کالچ فنردیسک39

OZAL 399 دوسوراخ ماهک40

OZAL 285موتور  سوئیچ41

399AGCO گیربکس شمع42

SUN 135 لنگ میل43

6556 انژکتور سوزن44

S720  رومانی انژکتور سوزن45

متفرقه محصولت لیست
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